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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรไดน้ าปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มาเป็นแนวทางในการจดัการศึกษา โดยยึดตาม

แนวทางพิพฒันาการนิยม (Progressivism) ใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันานกัศึกษา โดยให้นกัศึกษาป็นศูนยก์ลาง
ของการเรียนรู้  ผา่นกระบวนการแกปั้ญหาและคน้ควา้ดว้ยตนเอง กระบวนการท่ีตอ้งลงมือปฏิบติัจากการท าวทิยานิพนธ์ ซ่ึง
จะน าไปสู่การประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาของสงัคมและชุมชนในทอ้งถ่ิน  และยึดพระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรม
ราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง”  เป็นแนวทางในการด าเนินการ  เพื่อผลิตนักวิจัยและ
นกัวชิาการท่ีมีทกัษะการวิจยัทางการแพทยแ์ผนไทยขั้นสูง   สามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยและ
พฒันาน าไปสู่การแกปั้ญหาการให้บริการทางวิชาชีพหรือปัญหาของชุมชน ให้เป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
ตลอดจนเป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัขององคก์รและสงัคม ตลอดจนการท างานเพ่ือส่วนรวม 
PLO 2  สามารถปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย 
PLO 3  สามารถบูรณาการหลกัการและทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทยท่ีเช่ือมโยงกบัพ้ืนฐานวชิาชีพ 
PLO 4  วางแผน วเิคราะห์ และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา โดยใชท้กัษะการวจิยัเพ่ือร่วมกนัแกปั้ญหาการใหบ้ริการทาง
วชิาชีพหรือปัญหาของชุมชนในระดบัท่ีซบัซอ้น 
PLO 5  วเิคราะห์ สงัเคราะห์ บูรณาการและพิสูจน์ยนืยนัหลกัการและทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทยหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ท่ี
เก่ียวกบัโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและการดูแลผูสู้งอาย ุ
PLO 6  สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์  วฒันธรรมขององคก์ร และมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 
PLO 7  วเิคราะห์  ประเมินขอ้มูลโดยอาศยัเทคนิคทางคณิตศาสตร์และ/หรือสถิติและประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัได ้
PLO 8  เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการคน้หาขอ้มูลและการเรียนรู้ รวมทั้งการส่ือสารและการน าเสนอไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคับ    
แผน ก2   14 หน่วยกติ 

191-501  การแพทยแ์ผนไทยขั้นสูง       4((4)-0-8) 
 Advanced Traditional Thai Medicine  
191-502  ระเบียบวธีิวทิยาการวจิยัทางคลินิกและจริยธรรม     2(1-3-2) 
 Clinical Research Methodology and Ethic  
191-503  เทคนิควธีิการวจิยัเชิงคุณภาพและพนัธกิจสมัพนัธ์กบัชุมชน   2(1-3-2)  

Qualitative Research Techniques and Community Engagement 
191-504  เวชกรรมไทยและการบูรณาการส าหรับโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและผูสู้งอาย ุ  2((2)-0-4)  

Traditional Thai Medicine and Integration for Chronic Non Communicable Diseases  
and The Elderly   

191-531  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย  1       1(0-2-1)  
 Seminar in Traditional Thai Medicine I 
191-532  ปัญหาพิเศษดา้นการแพทยแ์ผนไทย       2(0-4-2)   

 Special Problems  in Traditional Thai Medicine 
 191-631  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย 2         1(0-2-1)  
  Seminar in Traditional Thai Medicine II  
แผน ข        26 หน่วยกติ 

191-501  การแพทยแ์ผนไทยขั้นสูง       4((4)-0-8) 
 Advanced Traditional Thai Medicine  
191-502  ระเบียบวธีิวทิยาการวจิยัทางคลินิกและจริยธรรม     2(1-3-2) 
 Clinical Research Methodology and Ethic  
191-503  เทคนิควธีิการวจิยัเชิงคุณภาพและพนัธกิจสมัพนัธ์กบัชุมชน   2(1-3-2)  

Qualitative Research Techniques and Community Engagement 
191-504  เวชกรรมไทยและการบูรณาการส าหรับโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและผูสู้งอาย ุ  2((2)-0-4)  

Traditional Thai Medicine and Integration for Chronic Non Communicable Diseases  
and The Elderly   

191-531  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย  1       1(0-2-1)  
 Seminar in Traditional Thai Medicine I 
191-532  ปัญหาพิเศษดา้นการแพทยแ์ผนไทย       2(0-4-2)   

 Special Problems  in Traditional Thai Medicine 
191-601   ฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการแพทยแ์ผนไทยขั้นสูง    4(0-12-0)     
                Advanced Internship in Traditional Thai Medicine  
191-602  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการแพทยแ์ผนไทยขั้นสูง (เฉพาะทาง)   8(0-24-0)     
               Advanced Internship in Traditional Thai Medicine (Thai medical specialist) 



     
 191-631  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย 2         1(0-2-1)  
  Seminar in Traditional Thai Medicine II  
 

2. หมวดวชิาเลอืก  4 หน่วยกติ 

191-511  ชีววทิยาระดบัโมเลกลุของเซลลส์ าหรับการแพทยแ์ผนไทย    2((2)-0-4)  
 Molecular Cell Biology for Traditional Thai Medicine  
191-512  พยาธิสรีรวทิยาขั้นสูงส าหรับการแพทยแ์ผนไทย         2((2)-0-4) 

 Advanced Pathophysiology for Traditional Thai Medicine  
191-513  โฮมีโอพาธีย ์         2(1-3-2) 
                Homeopathy  
191-514  จิตและกายบ าบดั ส าหรับโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง     2(1-3-2) 
                Mind and Body Therapy  for Chronic Non  Communicable Diseases 
191-515  การฝังเขม็         2((2)-0-4) 
               Acupuncture 
191-516  การแพทยอ์ายรุเวท        3(2-3-4) 
               Ayurvedic Medicine  
191-517  ชุดวชิาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกส าหรับโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  5((4)-3-8) 
               และผูสู้งอาย ุ
               Traditional Thai Medicine and Alternative Medicines  for Chronic Non  Communicable Diseases 
 and The Elderly 
191-533  หวัขอ้พิเศษทางการแพทยแ์ผนไทย           2((2)-0-4) 

Special Topic in Traditional  Thai  Medicine   
192-511  การเตรียมยาแผนไทยขั้นสูง       2(1-3-2)  
               Advanced  Traditional Thai Medicine Preparation     
192-512  การควบคุมคุณภาพยาจากสมุนไพร       2((2)-0-4) 

Quality Control of Herbal Medicinal Products 
193-511 ชุดวชิาวารีบ าบดัและสุคนธบ าบดัส าหรับสปาไทย    5((3)-6-6) 

               Hydrotherapy and Aromatherapy for Thai SPA 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์   

191-632  วทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1)      36(0-108-0) 
                Thesis   
191-633  วทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)       18(0-54-0)   
               Thesis   
191-634  สารนิพนธ์ (แผน ข)          6(0-18-0) 
               Minor Thesis  
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน  ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
191-632  วทิยานิพนธ์         9(0-27-0)  
ภาคการศึกษาที ่2 
191-531 สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย  1*      1(0-2-1) 
191-632 วทิยานิพนธ์        9(0-27-0) 

   

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
191-631 สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย 2*        1(0-2-1)  
191-632  วทิยานิพนธ์         9(0-27-0)    
ภาคการศึกษาที ่2 
191-632  วทิยานิพนธ์        9(0-27-0)   

         
หมายเหต ุ   * เป็นรายวชิาบงัคบัใหน้กัศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน โดยไม่นบัหน่วยกิต 

 
 



แผน  ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

191-501  การแพทยแ์ผนไทยขั้นสูง       4((4)-0-8) 
191-502  ระเบียบวธีิวทิยาการวจิยัทางคลินิกและจริยธรรม     2(1-3-2)   
.............  วชิาเลือก          2(x-x-x)  
ภาคการศึกษาที ่2 

191-503  เทคนิควธีิการวจิยัเชิงคุณภาพและพนัธกิจสมัพนัธ์กบัชุมชน   2(1-3-2) 
191-504  เวชกรรมไทยและการบูรณาการส าหรับโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและผูสู้งอาย ุ  2((2)-0-4) 
191-531  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย  1      1(0-2-1)  

191-532  ปัญหาพิเศษดา้นการแพทยแ์ผนไทย      2(0-4-2)   
191-633  วทิยานิพนธ์         2(0-6-0)   
.............  วชิาเลือก         2(x-x-x)  

 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 

191-631  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย 2         1(0-2-1)  
191-633  วทิยานิพนธ์        7(0-21-0)   
 ภาคการศึกษาที ่2 

191-633  วทิยานิพนธ์         9(0-27-0)   
    
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน  ข 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

191-501  การแพทยแ์ผนไทยขั้นสูง 4((4)-0-8) 
191-502  ระเบียบวธีิวทิยาการวจิยัทางคลินิกและจริยธรรม 2(1-3-2) 
.............  วชิาเลือก 2(x-x-x) 
ภาคการศึกษาที ่2 

191-503  เทคนิควธีิการวจิยัเชิงคุณภาพและพนัธกิจสมัพนัธ์กบัชุมชน 2(1-3-2) 
191-504  เวชกรรมไทยและการบูรณาการส าหรับโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและผูสู้งอายุ 2((2)-0-4) 
191-531  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย  1 1(0-2-1) 

191-532  ปัญหาพิเศษดา้นการแพทยแ์ผนไทย 2(0-4-2)  
191-633  วทิยานิพนธ์ 2(0-6-0)  
.............  วชิาเลือก 2(x-x-x)

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
191-601  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการแพทยแ์ผนไทยขั้นสูง 4(0-12-0)  

191-631  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย 2 1(0-2-1) 
191-634  สารนิพนธ์ 3(0-9-0)  
ภาคการศึกษาที ่2

191-602  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการแพทยแ์ผนไทยขั้นสูง (เฉพาะทาง) 8(0-24-0)  
191-634  สารนิพนธ์ 3(0-9-0)  



 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

 
ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 1 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
ตลอดจนการท างานเพ่ือส่วนรวม 

- ยกตวัอยา่งสถานการณ์จริงและยกกรณี

ตัวอ ย่ า ง เก่ี ย วกั บ ก ฎ ระ เบี ยบ แล ะ

ขอ้บงัคบัขององคก์ร สงัคมและวชิาชีพ 

- จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นักศึกษา

เข้าร่วมโครงการจิตอาสาให้บริการ

วชิาชีพกบัชุมชน 

- ข้อมูลการท าผิดวินัยของนักศึกษาท่ี

เก่ียวขอ้งกบักฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

- ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาท่ี

เก่ียวกบั กฎระเบียบในชั้นเรียนและการ

เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

PLO 2  ส าม าร ถ ป ฏิ บั ติ ต าม ห ลั ก
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
การแพทยแ์ผนไทย 

- ยกตัวอย่างสถานการณ์จริงและกรณี

ตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัจรรยาบรรณทาง

วิชาการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

การแพทยแ์ผนไทย 

- จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นักศึกษา

เข้าร่วมโครงการจิตอาสาให้บริการ

วชิาชีพกบัชุมชน 

- ตรวจสอบการคดัลอกวทิยานิพนธ์ 

-  ข้อมูลการท าผิดจรรยาบรรณทาง

วชิาชีพ  

-  ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาจาก

การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

PLO 3  สามารถบูรณาการหลกัการและ
ทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทยท่ีเช่ือมโยงกบั
พ้ืนฐานวชิาชีพ 
 

- จัดการเรียนการสอนจากสถานการณ์

จริง โดยให้นักศึกษาน าความรู้ไปฏิบัติ

เพ่ือแกปั้ญหาการบริการทางการแพทย์

แผนไทยในพ้ืนท่ีใหบ้ริการจริง 

- ส่งเสริมการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

โดยเน้นหลักทฤษฎี และประยุกต์ สู่

งานวจิยั 

-  เชิญแพทยพ้ื์นบา้นและแพทยแ์ผนไทย

หรือผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเขา้มาร่วมสอน 

-  คุณภาพของกิจกรรม ท่ีน าไป ใช้

แก้ปัญหาทางในการให้บ ริการทาง

วชิาชีพ 

- คุณภาพของงานวจิยัและงานอ่ืน ๆ ท่ี

ไดม้อบหมาย 

- การสอบยอ่ย  การสอบกลางภาคเรียน

และปลายภาคเรียน 

 

PLO 4  วางแผน วิเคราะห์ และจดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหา โดยใชท้กัษะการ
วิจยัเพ่ือร่วมกนัแกปั้ญหาการให้บริการ
ทางวิชาชีพหรือปัญหาของชุมชนใน

- ให้ นั ก ศึ กษ าค้น คว้างาน วิ จัยจ าก

วารสารวิชาการหรือแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 

แลว้วเิคราะห์ แปลความหมายขอ้มูลของ

- คุณภาพในการค้นคว้างาน วิจัย ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

-  คุณภาพและผลลัพ ธ์ทางสั งคม ท่ี



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

ระดบัท่ีซบัซอ้น 
 
 
 
 
 
 

งานวจิยั 

- ให้นกัศึกษาน าความรู้ทางทฤษฎี มาใช้

แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการวิจัย

หรือปัญหาชุมชน 

- ยกตวัอย่างกรณีศึกษาและสถานการณ์

จ ริ ง เ ก่ี ย ว กั บ ปั ญ ห า ท่ี พ บ ใน ก าร

ให้บริการทางวิชาชีพและปัญหาของ

ชุมชน 

เก่ียวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์ 

PLO 5  วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
และพิสูจน์ยืนยนัหลักการและทฤษฎี
การแพทยแ์ผนไทยหรือสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ ท่ีเก่ียวกบัโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและ
การดูแลผูสู้งอาย ุ

- ให้ นั ก ศึ กษ าค้น คว้างาน วิ จัยจ าก

วารสารวิชาการหรือแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 

แลว้วเิคราะห์ แปลความหมายขอ้มูลของ

งานวจิยั 

- ให้นักศึกษาน าความรู้ทางทฤษฎี มา

วิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการใน

การบริการทางวชิาชีพ 

- ยกตวัอย่างกรณีศึกษาและสถานการณ์

จ ริ ง เ ก่ี ย ว กั บ ปั ญ ห า ท่ี พ บ ใน ก าร

ใหบ้ริการทางวชิาชีพ 

- คุณภาพในการค้นคว้างาน วิจัย ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

-  คุณภาพและผลลัพ ธ์ทางสั งคม ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์ 

PLO 6  ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว เข้ า กั บ
สถานการณ์  วฒันธรรมขององคก์ร และ
มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

-  ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา สถานการณ์ ใน

รูปแบบต่าง ๆ  

-  จดักิจกรรมหรือส่งเสริมใหน้กัศึกษา

เขา้ร่วมโครงการจิตอาสาใหบ้ริการ

วชิาชีพกบัชุมชน 

-  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาวางแผนและจดั
กิจกรรมดว้ยตนเอง 
-  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไปน าเสนอ
ผลงานวจิยัในระดบัชาติและนานาชาติ 

-  สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของ

นักศึกษาในชั้ นเรียนและการเข้าร่วม

กิจกรรม 

-  ความรับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับ

มอบหมาย 

-  สอบถามและ/หรือแบบประเมินจาก

เพ่ือนในชั้ น เรียนและบุคคลอ่ืน ท่ี มี

ปฏิสมัพนัธ์ 

-  ผลประเมินผลกระทบของสังคมและ

ชุมชนท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วม 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 7  วิเคราะห์  ประเมินข้อมูลโดย
อาศยัเทคนิคทางคณิตศาสตร์และ/หรือ
สถิติและประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัได ้

-  ยกตวัอยา่งและกรณีศึกษาทางการวิจยั

ท่ีตอ้งใชค้ณิตศาสตร์และ/หรือสถิติ 

- ความถู กต้อ งใน การป ระยุกต์ ใช้

ค ณิ ต ศ าส ต ร์ แ ล ะ /ห รื อ ส ถิ ติ ใ น

วทิยานิพนธ์ 

- ความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูล 

และแปลความหมายของขอ้มูล 

- ประเมินคุณภาพและความน่าเช่ือถือ

ของขอ้มูลในงานวจิยั 

PLO 8  เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการค้นหาข้อมูลและการเรียน รู้ 
รวมทั้ งการส่ือสารและการน าเสนอได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

-  ยกตัวอย่างการเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  การคน้ควา้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

- ส่ ง เส ริม ให้ นั ก ศึ กษ าไปน า เสนอ

ผลงานวจิยัในระดบัชาติและนานาชาติ 

- ให้น าเสนอรายงานในชั้ นเรียนและ

รายงานความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ 

- การใชภ้าษาและวธีิการน าเสนอมีความ

เหมาะสมและถูกตอ้ง 

- คุณภาพของวทิยานิพนธ์และการจดัท า

รายงาน 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะกำรแพทย์แผนไทย 

หลกัสตูรการแพทย์แผนไทยมหำบัณฑติ 

191-501   กำรแพทย์แผนไทยขั้นสูง 4((4)-0-8) 
Advanced Traditional Thai Medicine 

ปรัชญา ทฤษฎี จรรยาบรรณและแนวคิดของการแพทยแ์ผนไทย หลกัการและการดูแลสุขภาพ  การ
ป้องกนัโรคและความเจ็บป่วย การสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทางการแพทยแ์ผนไทย ความสัมพนัธ์ของอาหาร 
วฒันธรรม วิถีชีวิต  และส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ การดูแลสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมด้วย
หลักการและทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทย ทฤษฎีการเกิดโรคและการรักษา วิเคราะห์ และการบูรณาการกับ
การแพทยแ์ผนปัจจุบนั หลกัการและทฤษฎีของเภสชักรรมไทย นวดไทย ผดุงครรภไ์ทย และสปาไทย  

Philosophy, theory, ethics and concept of traditional Thai medicine; principle and method of health 
care, diseases and illness prevention, health promotion based on traditional Thai medicine ; relation between 
food, culture, life-way and environment with health ; holistic health care and health promotion based on 
principle and theory of traditional Thai medicine; traditional Thai theory of disease an d therapy, analysis and 
integration with modern medicine; principle and theory of traditional Thai pharmacy, massage, midwifery and 
Thai SPA 

191-502   ระเบียบวธีิวทิยำกำรวจิยัทำงคลนิกิและจริยธรรม   2(1-3-2) 
  Clinical Research Methodology and Ethic 

หลักการการท าวิจัยเชิงคุณภาพในด้านสังคมศาสตร์และการท าวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ จริยธรรมในการวิจยั การวิเคราะห์อภิมาน การสังเคราะห์อภิมาน การออกแบบงานวิจยัทางคลินิก
ทางการแพทยแ์ผนไทย การปฏิบติัการวจิยัทางคลินิกท่ีดี การประยกุตใ์ชส้ถิติทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

Concepts of qualitative research in social sciences and quantitative research using scientific methods; 
research ethics; meta-analysis; meta-synthesis; clinical research in Thai traditional medicine; good clinical 
practice; the application of medical statistics  

191-503  เทคนิควธีิกำรวจิยัเชิงคุณภำพและพนัธกจิสัมพนัธ์กบัชุมชน  2(1-3-2) 
Qualitative Research Techniques and Community Engagement 

หลกัการและแนวทางการประยกุตใ์ชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อการให้บริการทางการแพทยแ์ผนไทย การ
จดัท ารายงานและน าเสนอผลการวิจยัเชิงคุณภาพ หลกัการและปฏิบติัการเชิงลึกส าหรับระเบียบวิธีการวิจยัแบบ
ผสม การบูรณาการการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การท างานร่วมกบัชุมชน  การวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน
และแนวทางการแกไ้ข 

Conceptualizing and conducting an applied qualitative research in Thai traditional medical services; 
writing and reporting styles in qualitative research; principle and intensive practice of mixed methods research 



 

integration; implementation of qualitative and quantitative approach; working with communities; community 
problem analysis and solutions 

  
191-504   เวชกรรมไทยและกำรบูรณำกำรส ำหรับโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังและผู้สูงอำยุ           2((2)-0-4)  
    Traditional Thai Medicine and Integration for Chronic Non Communicable Diseases  
    and The Elderly 

 ความหมายของโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและผูสู้งอาย ุพฤติกรรมและปัจจยัเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
และโรคในผูสู้งอาย ุหลกัการและทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังและการดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุวเิคราะห์  และบูรณาการในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษา 
การฟ้ืนฟู และการดูแลแบบประคบัประคองในทางการแพทยแ์ผนไทยแบบองค์รวมร่วมกับการแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัส าหรับโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและผูสู้งอาย ุงานวิจยัทางการแพทยแ์ผนไทยท่ีเก่ียวกบัโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
และผูสู้งอาย ุ
 Definition of chronic non-communicable diseases and the elderly; behavior and risk factors that cause 
chronic non-communicable diseases and diseases in the elderly; principles and theories of traditional Thai 
medicine and modern medicine concerning chronic non-communicable diseases and elderly health care; 
analyze, and integrate in health promotion, disease prevention, treatment, rehabilitation, and palliative care in 
holistic health of traditional Thai medicine integrated with modern medicine for chronic non-communicable 
diseases and the elderly; traditional Thai medical research related to chronic non-communicable diseases and 
the elderly 

 
191-511  ชีววทิยำระดบัโมเลกลุของเซลล์ส ำหรับกำรแพทย์แผนไทย                                                   2((2)-0-4)  
                Molecular Cell Biology for Traditional Thai Medicine                              

องคป์ระกอบของเซลล ์ โครงสร้างและการท างานระดบัโมเลกลุของเยือ่หุ้มเซลลแ์ละ      ออร์แกเนลล ์
วถีิเมแทโบลิคของเซลล ์โครงสร้างและการท างานของโปรตีน การคดัสรรโปรตีน โครงสร้างและการขนส่งสาร
ทาง nuclear pore  โครงสร้างและการท างานของ cytoskeleton วงจรการแบ่งเซลลแ์ละการควบคุมการเจริญของ
เซลล์ การชราภาพของเซลล์ การตายของเซลล์แบบ apoptosis และแบบ necrosis  วิถีการส่ือสารของเซลล์ การ
ท างานแบบจ าเพาะของเซลลบ์างชนิด  ความสัมพนัธ์ทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัและการแพทยแ์ผนไทยของสาร
ออกฤทธ์ิทางธรรมชาติต่อการท างานของเซลลแ์ละกลไกในระดบัโมเลกลุ 

Cell composition, molecular structure and functions of plasma and organelle membranes, cellular 
metabolism, protein structure and function, protein sorting, structure and transport via nuclear pore, structure 
and function of cytoskeleton, cell division cycle and regulation of cell growth, cell senescence, cell apoptosis 
and cell necrosis, cell signaling pathways, specific functions of some cell types, relationship between 
conventional medicine and traditional Thai medicine of natural active ingredients on cellular functions and 
molecular mechanisms 

 
 
 
 



 

191-512  พยำธิสรีรวทิยำขั้นสูงส ำหรับกำรแพทย์แผนไทย                  2((2)-0-4) 

                Advanced Pathophysiology for Traditional Thai Medicine   
  ความกา้วหนา้เก่ียวกบักลไกควบคุมการท างานในภาวะปกติ และภาวะท่ีมีพยาธิสภาพ สาเหตุ ของการ
เกิดโรค และแนวทางการรักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  กลุ่มอาการเมทาบอลิค        โรคภูมิคุม้กนั การ
อกัเสบและมะเร็งทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัและทางการแพทยแ์ผนไทย 
  Progress in normal and abnormal regulation, causes and treatments of the cardiovascular disease, 
metabolic syndrome, immunological, inflammatory diseases and cancer in modern and  in traditional Thai 
medicine  
 

191-513  โฮมโีอพำธีย์                        2(1-3-2) 
                Homeopathy       

 ประวติัและความเป็นมา ปรัชญาพ้ืนฐานของการบ าบดั ทฤษฎีและหลกัการของโฮมีโอพาธีย ์หลกัการ
พ้ืนฐานของโรค วิธีการต่างๆ และการเลือกใช้ กลุ่มโรคและความเจ็บป่วยท่ีรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย ์ขอ้จ ากัด 
เคร่ืองยาท่ีใช้ การประยุกต์ใช้ วิธีการรักษาต่าง ๆ ข้อจ ากัด เคร่ืองยาท่ีใช้ของโฮมีโอพาธีย  ์ศึกษางานวิจัยท่ี
น่าสนใจและความรู้ใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการรักษาทางโฮมีโอพาธีย ์
 History, philosophy, principle of diseases; theory and principles; methodologies and choosing a 
remedy of Homeopathy; diseases and illnesses for homeopathic treatments, limitations of Homeopathy; 
homeopathic meteria medica, the utilization of homeopathic treatments, limitations of Homeopathy; 
homeopathic meteria medica; searching of interesting research topics and novel knowledge related to 
homeopathic treatments  

 
191-514   จติและกำยบ ำบัดส ำหรับโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง                  2(1-3-2) 
 Mind and Body Therapy for Chronic Non Communicable Diseases  

 การบ าบัดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังดว้ยวิธีการต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงระหว่างจิตใจและร่างกาย ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
ระบบฮอร์โมน ประสาท  และภูมิคุม้กนั  การสะกดจิต การฝึกสมาธิ โยคะ  
 Therapy for chronic non communicable diseases by various methods those cause mind – body 
interaction which affect to hormone, nervous and immune systems, hypnotherapy, mental concentration, yoga    
 

191-515   กำรฝังเข็ม                     2((2)-0-4) 
 Acupuncture 

 กฎหมายกบัการฝังเขม็ เวชกรรมฝังเขม็ของจีน ขั้นตอนและวธีิการรักษาโรคโดยการฝังเขม็   ขอ้หา้มและ
ขอ้ควรระวงัส าหรับการฝังเข็ม ฤทธ์ิในการรักษาโดยการฝังเข็ม กลไกการรักษาโรคโดยการฝังเข็ม ประโยชน์
และความเส่ียงในการฝังเขม็รักษาโรค อาการหรือโรคต่าง ๆ ท่ีสามารถฝังเขม็รักษาได ้ 
 Law and acupuncture, Chinese acupuncture medicine, step and method of acupuncture therapy, 
warning and caution of acupuncture, effect of acupuncture therapy, mechanism of acupuncture therapy, 
valuable and risk of acupuncture therapy, signs or diseases can be treated with acupuncture 

 
 



 

 
191-516   กำรแพทย์อำยุรเวท                 3(2-3-4) 
 Ayurvedic Medicine              

 ความหมายและแนวคิดของการแพทยอ์ายรุเวท ระบบการดูแลสุขภาพโดยธรรมชาติแบบ    องคร์วม การ
บ าบดัดว้ยศาสตร์ดา้นอาหาร การบริหารร่างกาย สมาธิ สมุนไพร การนวด การอาบแสงอาทิตย ์และการควบคุม
ระบบการหายใจ หลกัดุลยภาพของกาย ใจ และจิตวญิญาณ 
 Meaning and concept of Ayurvedic medicine, holistic natural health care system, nutritional therapy, 
exercise, meditation, herbs, massage, solar bath and controlling of breathing system, concept of body,  mind 
and spiritual balance 

 
191-517  ชุดวชิำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอืกส ำหรับโรคไม่ตดิต่อเรือ้รังและผู้สูงอำยุ     5((4)-3-8)                       

 Traditional Thai Medicine and Alternative Medicines  for Chronic Non    
   Communicable Diseases and The Elderly 
  ความหมายของโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและผูสู้งอาย ุ ความรู้และเทคนิคการดูแลผูท่ี้เป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
และผูสู้งอายดุว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก  การบูรณาการระหวา่งการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลือก  การวเิคราะห์และเลือกวธีิการใชใ้หเ้หมาะสม  การประเมินและติดตามหลงัการรักษา  

Definition of chronic non-communicable diseases and the elderly, knowledge and care  techniques   
for  people  with  chronic non-communicable diseases  and  the  elderly  with the traditonal of Thai medicine and 
alternative medicine, integration between Thai traditional medicine and alternative medicine, analysis and 
selection of suitable methods of use, assessment and follow up after treatment 

 
191-531   สัมมนำด้ำนกำรแพทย์แผนไทย 1                                1(0-2-1) 
 Seminar  in Traditional Thai Medicine I 

 คน้ควา้ขอ้มูลงานวิจยัท่ีน่าสนใจ  และองคค์วามรู้ใหม่ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้วิทยานิพนธ์ โดยการ
สืบคน้จากต ารา วารสาร ส่ิงพิมพต์่าง ๆ และแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเน้นโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง สังคม
ผูสู้งอายุ และประสิทธิภาพการน าเสนอขอ้มูลแบบปากเปล่า การวิเคราะห์และให้ความคิดเห็นต่อขอ้มูลทาง
วทิยาศาสตร์ 
 Searching of interesting research topics, and novel knowledge related to thesis title; reference 
searching skill from textbooks, journals and other related information; emphazising is non-communicable 
diseases, aging communities, and effective oral communication and critical thinking of scientific information 
and ideas 

 
191-532   ปัญหำพเิศษด้ำนกำรแพทย์แผนไทย  2(0-4-2)             
                 Special Problems in Traditional Thai Medicine 

  ศึกษาปัญหาพิเศษดา้นการแพทยแ์ผนไทย ภายใตก้ารดูแลของอาจารยผ์ูส้อน โดยเป็นการฝึกปฏิบติัให้
เกิดความช านาญในกระบวนการและเทคนิคในการวจิยัเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท าวทิยานิพนธ์ การวเิคราะห์และ
สงัเคราะห์ต่อขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์   



 

 Study of special problems in traditional Thai medicine under the direct supervision of advisors by 
practicing in research process and techniques; this subject leads to a thesis work ,  analysis and synthesis of 
scientific information 

 
191-533   หัวข้อพเิศษทำงกำรแพทย์แผนไทย                      2((2)-0-4) 
    Special Topic in Traditional  Thai  Medicine  

การบรรยายและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ แนวคิดใหม่  และความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั   ศ า ส ต ร์
การแพทยแ์ผนไทย 

Lecture and discussion on interesting topic, new concepts, and advanced knowledge    involves in 
traditional Thai medicine 

 
191-601   ฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพทำงกำรแพทย์แผนไทยขั้นสูง                 4(0-12-0) 
   Advanced Internship in Traditional Thai Medicine   

การประยกุตใ์ชค้วามรู้ และทกัษะท่ีไดจ้ากการศึกษาดา้นเวชกรรมไทย เภสชักรรมไทย นวดไทย และ
ผดุงครรภไ์ทย มาใชใ้นการฝึกปฏิบติังานในการดูแลและรักษาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง โดยเนน้การส่งเสริม ป้องกนั 
รักษา และฟ้ืนฟสุูขภาพผูป่้วย การท างานวจิยัแบบ R2R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Application of knowledge and skills gained from the study based on traditional Thai medicine, 
pharmaceuticals, massage and midwifery to practice in caring and treating non communicable diseases 
emphasizing on health promotion, prevention, treatment, and rehabilitation ; incorporation with R2R research 

 
191-602   ฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพทำงกำรแพทย์แผนไทยขั้นสูง (เฉพำะทำง)               8(0-24-0) 

 Advanced Internship in Traditional Thai Medicine (Thai medical specialist) 
การประยกุตใ์ชค้วามรู้ และทกัษะท่ีไดจ้ากการศึกษามาใชใ้นการฝึกปฏิบติังานในการดูแลและรักษาโรค

ไม่ติดต่อเร้ือรัง โดยเนน้โรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีมีภาวะแทรกซอ้นซ่ึงยากต่อการรักษา ในกลุ่มโรคไขมนั เบาหวาน 
หวัใจและหลอดเลือด เน้ืองอกและมะเร็ง และการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง การท างานวจิยัแบบ R2R 

Application of knowledge and skills gained from the study to practice in caring and treating non 
communicable diseases emphasizing on complications of non-communicable diseases; dyslipidemia, diabetes 
mellitus, cardiovascular diseases, autoimmune diseases, tumors and cancers, and palliative care ; incorporation 
with R2R research 

 
191-631   สัมมนำด้ำนกำรแพทย์แผนไทย 2                               1(0-2-1) 
 Seminar in Traditional Thai Medicine II 

 คน้ควา้ขอ้มูลงานวิจยัท่ีน่าสนใจ  และองคค์วามรู้ใหม่ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้วิทยานิพนธ์ โดยการ
สืบคน้จากต ารา วารสาร ส่ิงพิมพต์่าง ๆ และแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเน้นโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง สังคม
ผูสู้งอายุ และประสิทธิภาพการน าเสนอขอ้มูลแบบปากเปล่า การวิเคราะห์และให้ความคิดเห็นต่อขอ้มูลทาง
วทิยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ 
 Searching of interesting research topics, and novel knowledge related to thesis title; reference 
searching skill from textbooks, journals and other related information; emphazising is non-communicable 



 

diseases, aging communities, and effective oral communication and critical thinking of scientific information 
and ideas in English 
 

192-511   กำรเตรียมยำแผนไทยขั้นสูง       2(1-3-2) 
 Advanced  Traditional Thai Medicine Preparation     

 ทฤษฎี เทคนิค เคร่ืองมือต่าง ๆ และกระบวนการทางเภสัชกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการเตรียม และพฒันา
รูปแบบของยาแผนไทยให้มีคุณภาพดีตามแนวทาง  General Guideline for Methodologies on Research and 
Evaluation of Traditional Medicine 
 Theories, techniques, instruments and pharmaceutical processes in traditional Thai  medicine 
preparations; and formulation developments to obtain good quality of traditional Thai medicines preparations 
according to General Guideline for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine 

 
192-512 กำรควบคุมคุณภำพยำจำกสมุนไพร                  2((2)-0-4) 

Quality Control of Herbal Medicinal Products 
มาตรฐานของวตัถุดิบสมุนไพรและผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร กระบวนการการควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ

สมุนไพรและผลิตภณัฑส์มุนไพร การใชเ้คร่ืองมือส าหรับการควบคุมคุณภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพส าหรับ
วตัถุดิบสมุนไพรและผลิตภณัฑ์สมุนไพร การตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบสมุนไพรและผลิตภณัฑ์สมุนไพรใน
รูปแบบต่างๆ ตามเกณฑข์องเภสชัต ารับ  

Quality standards of herbal raw materials and herbal products; Quality control process of herbal raw 
materials and herbal products; Tools for quantitative and qualitative analysis of herbal raw materials and 
herbal products; Quality assessment of herbal raw materials and herbal products in various dosage forms 
according to pharmacopoeial requirements  
 

193-511  ชุดวชิำวำรีบ ำบัดและสุคนธบ ำบัดส ำหรับสปำไทย     5((3)-6-6) 
 Hydrotherapy and Aromatherapy  for Thai SPA 

แนวคิด ทฤษฎี เอกลกัษณ์สปาไทย สมุนไพรไทย และผลิตภณัฑ์สมุนไพรไทยท่ีใช้ในสปา หลกัการ
บ าบดัดว้ยสปา หลกัการสุคนธบ าบดั วิธีการเลือกกล่ินน ้ ามนัหอมระเหย หลกัการวารีบ าบดั การปรับสมดุลของ
ร่างกายโดยอาศยัความร้อนและความเยน็ของน ้ า เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและบ าบดัโรค ประโยชน์และขอ้ควรระวงัใน
การใชสุ้คนธบ าบดัและวารีบ าบดั แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมและแนวทางในการใชส้ปาในการส่งเสริม
และการดูแลสุขภาพท่ีสอดคลอ้งตามหลกัทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทย หลกัการและกฏหมายเพ่ือธุรกิจสปาไทย 

 
Concepts, theories and identity of Thai SPA; Thai herbs and herbal SPA products;  SPA therapy 

principles; aromatherapy principles, the method of order selection of volatile oils; hydrotherapy principles, the 
body balances by effect of hot and cool water for health promotion and disease therapy; advantages and 
precautions of aromatherapy and hydrotherapy; concepts of holistic health care; ways to promote and take care 
health according to traditional Thai theories; principles and laws for Thai SPA business  

 
 



191-632   วทิยำนิพนธ์ 36(0-108-0) 
Thesis 

ศึกษา คน้ควา้ และวจิยัเพ่ือพิสูจน์ยนืยนัหลกัการและทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทยหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
ภายใตก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ดของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ เขียนวิทยานิพนธ์
ฉบบัสมบูรณ์และตน้ฉบบังานวจิยัเพ่ือการตีพิมพ ์และสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

Investigating and research to confirm the principles and theories of traditional Thai medicine or create 
new knowledge under closed advising of an advisor team; thesis and manuscript writing and defense 
examination 

191-633   วทิยำนิพนธ์ 18(0-54-0) 
Thesis 

ศึกษา คน้ควา้ และวจิยัเพ่ือพิสูจน์ยนืยนัหลกัการและทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทยหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
ภายใตก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ดของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ เขียนวิทยานิพนธ์
ฉบบัสมบูรณ์และตน้ฉบบังานวจิยัเพ่ือการตีพิมพ ์และสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

Investigating and research to confirm the principles and theories of traditional Thai medicine or create 
new knowledge under closed advising of an advisor team; thesis and manuscript writing and defense 
examination 

191-634   สำรนิพนธ์ 6(0-18-0) 
Minor Thesis 

ศึกษา คน้ควา้ และวิจยัดา้นการแพทยแ์ผนไทย ภายใตก้ารดูแลอย่างใกลชิ้ดของอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
คณะกรรมการควบคุมการท าสารนิพนธ์ เขียนสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สอบประมวลความรอบรู้ และสอบ
ป้องกนัสารนิพนธ์  

Investigating and conducting an experiment demonstrating either new knowledge in the area of 
traditional Thai medicine under closed advising of an advisor team; minor thesis and comprehensive 
examination and defense examination 
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