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ปรัชญาของหลกัสูตร 
เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งผลิตนกัวิจยัและนกัวิชาการท่ีมีทกัษะการวิจยัทางการแพทยแ์ผนไทยอยา่งลึกซ้ึง เป็นผูน้ าทางวิชาการดา้น

การแพทยแ์ผนไทยท่ีมีคุณภาพ และสามารถสร้างนวตักรรมการบริการหรือกระบวนการหรือผลิตภณัฑท์างการแพทยแ์ผนไทย เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาทางวชิาชีพได ้ ตลอดจนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ   

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1  สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัขององคก์รและสงัคม ตลอดจนการท างานเพ่ือส่วนรวม 
PLO2  สามารถปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย 
PLO3  เปรียบเทียบและใหเ้หตผุลหลกัการและทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทยท่ีเช่ือมโยงกบัพ้ืนฐานวชิาชีพ 
PLO4  วางแผน วเิคราะห์ และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา โดยใชท้กัษะการวจิยัเชิงวชิาชีพเพ่ือร่วมกนัแกปั้ญหาการ 
ใหบ้ริการทางวชิาชีพหรือปัญหาของชุมชนในระดบัท่ีซบัซอ้นสูงมากได ้
PLO5  วเิคราะห์ สงัเคราะห์ บูรณาการและสร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือพิสูจน์ยนืยนัหลกัการและทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทย 
โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและการดูแลผูสู้งอาย ุ
PLO6  สร้างนวตักรรมการบริการหรือกระบวนการหรือผลิตภณัฑท์างการแพทยแ์ผนไทยได ้
PLO7  สามารถปฏิบติัตนใหเ้ป็นผูน้ าทางวชิาการ  ช้ีน าสงัคมและชุมชน และสามารถปฏิบติังานเป็นทีมไดเ้หมาะสม 
PLO8  วเิคราะห์  ประเมินขอ้มูลโดยอาศยัเทคนิคทางคณิตศาสตร์และ/หรือสถิติและประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัได ้
PLO9  เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการคน้หาขอ้มูลและการเรียนรู้ รวมทั้งการส่ือสารและการน าเสนอไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  48-72 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคับ  00 หน่วยกติ 
แบบ 2.1    10  หน่วยกติ 

191-705  คมัภีร์การแพทยแ์ผนไทยขั้นสูง        2((2)-0-4) 
               Advanced Traditional Thai Medicine Scriptures  
191-706  นวตักรรมทางการแพทยแ์ผนไทย      2((2)-0-4) 
               Thai Traditional Medical Innovation 

191-731  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย  1       1(0-2-1)  
               Seminar in Traditional Thai Medicine I 
191-732  ปัญหาพิเศษดา้นการแพทยแ์ผนไทย       2(0-4-2)   

                Special Problem  in Traditional Thai Medicine 
191-831  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย 2         1(0-2-1)  
               Seminar in Traditional Thai Medicine II 

192-701  การแพทยพ้ื์นบา้นภาคใตข้องไทย       2((2)-0-4) 
 Folk Medicine in Southern Thailand 
แบบ 2.2           20  หน่วยกติ 

191-701  การแพทยแ์ผนไทยขั้นสูง       4((4)-0-8) 
               Advanced Traditional Thai Medicine  
191-702  ระเบียบวธีิวทิยาการวจิยัทางคลินิกและจริยธรรม     2(1-3-2)  
               Clinical Research Methodology and Ethic  
191-703  เทคนิควธีิการวจิยัเชิงคุณภาพและชุมชนบูรณาการ    2(1-3-2) 
               Qualitative Techniques and Community Engagement 
191-704  เวชกรรมไทยและบูรณาการส าหรับโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและผูสู้งอาย ุ   2((2)-0-4)  
               Traditional Thai Medicine and Integration for Chronic Non Communicable Diseases  
               and The Elderly   

191-705  คมัภีร์การแพทยแ์ผนไทยขั้นสูง        2((2)-0-4) 
              Advanced Traditional Thai Medicine Scriptures  
191-706   นวตักรรมทางการแพทยแ์ผนไทย      2((2)-0-4) 
                Thai Traditional Medical Innovation 

191-731  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย  1       1(0-2-1)  
               Seminar in Traditional Thai Medicine I 
191-732  ปัญหาพิเศษดา้นการแพทยแ์ผนไทย       2(0-4-2)   

               Special Problem  in Traditional Thai Medicine 
 191-831  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย 2         1(0-2-1)  
                Seminar in Traditional Thai Medicine II  
 



192-701   การแพทยพ้ื์นบา้นภาคใตข้องไทย       2((2)-0-4) 
                Folk Medicine in Southern Thailand 
 

2. หมวดวชิาเลอืก  2-4 หน่วยกติ 
191-711  ชีววทิยาระดบัโมเลกลุของเซลลข์ั้นสูงส าหรับการแพทยแ์ผนไทย   2((2)-0-4) 
               Advanced Molecular Cell Biology for Traditional Thai Medicine  
191-712  พยาธิสรีรวทิยาขั้นสูงส าหรับการแพทยแ์ผนไทย         2((2)-0-4) 

                Advanced Pathophysiology for Traditional Thai Medicine  
191-713  การสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทางการแพทยแ์ผนไทยขั้นสูง   3((3)-0-6) 
               Advanced  Health Promotion based on the Concept of Traditional Thai Medicine 

191-714  เทคนิคการทดลองทางการแพทยแ์ผนไทย 3(2-3-4) 

               Experimental Techniques in Traditional Thai Medicine 
191-715  การฝังเขม็         2((2)-0-4) 
               Acupuncture 
191-733  หวัขอ้พิเศษทางการแพทยแ์ผนไทย           2((2)-0-4) 
                Special Topics in Traditional  Thai  Medicine  

192-711  เภสชักรรมแผนไทยขั้นสูง       3(2-3-4) 
               Advanced  Traditional Thai Pharmacy  
193-711  การนวดไทยขั้นสูง        3(1-6-2)     
               Advanced Thai Massage  
193-712  การผดุงครรภไ์ทยขั้นสูง       3(2-3-4)  
               Advanced Thai Midwifery 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์   

191-832  วทิยานิพนธ์ (แบบ 1.1)        48(0-144-0) 
                Thesis 
191-833  วทิยานิพนธ์ (แบบ 1.2)        72(0-216-0) 
               Thesis 
191-834  วทิยานิพนธ์ (แบบ 2.1)        36(0-108-0) 
                Thesis 
191-835  วทิยานิพนธ์ (แบบ 2.2)        48(0-144-0) 
               Thesis 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แบบ 1.1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
191-832 วทิยานิพนธ์       8(0-24-0)  
ภาคการศึกษาที ่2  
191-731  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย 1*     1(0-2-1)  
191-832  วทิยานิพนธ์        8(0-24-0)  

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

191-831  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย 2*        1(0-2-1)  
191-832  วทิยานิพนธ์       8(0-24-0)  
ภาคการศึกษาที ่2  
191-832  วทิยานิพนธ์        8(0-24-0)  

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
191-832  วทิยานิพนธ์        8(0-24-0)  
ภาคการศึกษาที ่2  
191-832  วทิยานิพนธ์        8(0-24-0)  
           
หมายเหต ุ   * เป็นรายวชิาบงัคบัใหน้กัศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน โดยไม่นบัหน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แบบ 1.2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
191-833 วทิยานิพนธ์       9(0-27-0)  
ภาคการศึกษาที ่2  
191-731  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย 1*     1(0-2-1)  
191-833  วทิยานิพนธ์        9(0-27-0)  

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

191-831  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย 2*        1(0-2-1)  
191-833  วทิยานิพนธ์       9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2  
191-833  วทิยานิพนธ์        9(0-27-0)  

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
191-833  วทิยานิพนธ์        9(0-27-0)  
ภาคการศึกษาที ่2  
191-833  วทิยานิพนธ์        9(0-27-0) 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
191-833  วทิยานิพนธ์        9(0-27-0)  
ภาคการศึกษาที ่2  
191-833  วทิยานิพนธ์        9(0-27-0) 
         
หมายเหต ุ   * เป็นรายวชิาบงัคบัใหน้กัศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน โดยไม่นบัหน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แบบ 2.1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

191-705  คมัภีร์การแพทยแ์ผนไทยขั้นสูง        2((2)-0-4) 
191-706  นวตักรรมทางการแพทยแ์ผนไทย       2((2)-0-4)  
192-701  การแพทยพ้ื์นบา้นภาคใตข้องไทย       2((2)-0-4) 
........... วชิาเลือก         2(x-x-x) 
ภาคการศึกษาที ่2 
191-731  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย 1       1(0-2-1) 
191-732 ปัญหาพิเศษดา้นการแพทยแ์ผนไทย      2(0-4-2)   

191-834  วทิยานิพนธ์         4(0-12-0) 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
191-831  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย 2        1(0-2-1)  
191-834  วทิยานิพนธ์         8(0-24-0)    
ภาคการศึกษาที ่2 
191-834  วทิยานิพนธ์         9(0-27-0)  

  ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
191-834  วทิยานิพนธ์         9(0-27-0)  
ภาคการศึกษาที ่2  
191-834  วทิยานิพนธ์         6(0-18-0)  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แบบ 2.2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

191-701  การแพทยแ์ผนไทยขั้นสูง       4((4)-0-8) 
191-702  ระเบียบวธีิวทิยาการวจิยัทางคลินิกและจริยธรรม     2(1-3-2)    
192-701  การแพทยพ้ื์นบา้นภาคใตข้องไทย       2((2)-0-4) 
.............   วิชาเลือก         2(x-x-x)   
ภาคการศึกษาที ่2 

191-703  เทคนิควธีิการวจิยัเชิงคุณภาพและชุมชนบูรณาการ    2(1-3-2) 
191-704  เวชกรรมไทยและบูรณาการส าหรับโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและผูสู้งอาย ุ   2((2)-0-4) 
191-731  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย  1      1(0-2-1)  
191-732  ปัญหาพิเศษดา้นการแพทยแ์ผนไทย      2(0-4-2)   

191-835  วทิยานิพนธ์         2(0-6-0)   
.............  วชิาเลือก         2(x-x-x)  

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

191-705  คมัภีร์การแพทยแ์ผนไทยขั้นสูง        2((2)-0-4) 
191-706  นวตักรรมทางการแพทยแ์ผนไทย       2((2)-0-4)  
192-701  การแพทยพ้ื์นบา้นภาคใตข้องไทย       2((2)-0-4) 
191-831  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย 2         1(0-2-1) 
191-835  วทิยานิพนธ์         6(0-18-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 

191-835  วทิยานิพนธ์         9(0-27-0) 
ปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1 

191-835  วทิยานิพนธ์         9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
191-835  วทิยานิพนธ์         9(0-27-0)  

  ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
191-835  วทิยานิพนธ์         4(0-12-0)  
ภาคการศึกษาที ่2  
191-835  วทิยานิพนธ์         6(0-18-0)  

 



 
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 
 

ระดบัปริญญาเอก 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 1 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
ตลอดจนการท างานเพ่ือส่วนรวม 

-  จดักิจกรรมสถานการณ์จริงและกรณี

ตัวอ ย่ าง เก่ี ย วกับ กฎ ระ เบี ยบ และ

ขอ้บงัคบัขององคก์รวชิาชีพ 

-  ยกตวัอย่างสถานการณ์จริงและกรณี

ตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัจรรยาบรรณทาง

วิชาการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

การแพทยแ์ผนไทย 

-  จดักิจกรรมหรือส่งเสริมให้นกัศึกษา
เข้าร่วมโครงการจิตอาสาให้บริการ
วชิาชีพกบัชุมชน  

- คุณภาพของโครงการจิตอาสาท่ีเขา้ร่วม 

- ขอ้มูลการท าผิดวินัยของนักศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับ

กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

- ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาท่ี เก่ียวกับ 

กฎระเบียบในชั้นเรียนและการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง 

ๆ  

- ตรวจสอบการคดัลอกวทิยานิพนธ์   

PLO 2 ส าม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
การแพทยแ์ผนไทย 
 

PLO 3 เปรียบเทียบและใหเ้หตผุล
หลกัการและทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทยท่ี
เช่ือมโยงกบัพ้ืนฐานวชิาชีพ 

- ส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง 

โดยเน้นหลักทฤษฎี และประยุกต์สู่

งานวจิยั     

 - เชิญแพทย์พ้ืนบ้านและแพทย์แผน

ไทยหรือผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเขา้มาร่วม

สอน 

- ยกตวัอยา่งหรือกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

- คุณภาพของงานวิจัยและงาน อ่ืน  ๆ  ท่ี ได้รับ

มอบหมาย 

- การสอบย่อยการสอบกลางภาคเรียนและปลาย

ภาคเรียน 

 

PLO 4 วางแผน วิเคราะห์ และจดัล าดับ
ความส าคญัของปัญหา โดยใชท้กัษะการ
วิจยัเชิงวิชาชีพเพ่ือร่วมกนัแกปั้ญหาการ
ให้บริการทางวิชาชีพหรือปัญหาของ
ชุมชนในระดบัท่ีซบัซอ้นสูงมากได ้

- ให้นั ก ศึกษ าค้นคว้างานวิจัยจาก

วารสารวิชาการหรือแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ 

แล้ววิเคราะห์          แปลความหมาย

ขอ้มูลของงานวจิยั 

- ให้นักศึกษาน าความรู้ทางทฤษฎี มา

ใ ช้ แ ก้ ปั ญ ห า ท่ี เ กิ ด ข้ึ น ใ น

กระบวนการวจิยัหรือปัญหาชุมชน 

- ยกตวัอยา่งกรณีศึกษาและสถานการณ์

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

- คุณภาพในการคน้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

- คุณภาพและผลลัพธ์ทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับ

วทิยานิพนธ์ 

- คุณภาพของกิจกรรมท่ีน าไปใชแ้ก้ปัญหาทางใน

การใหบ้ริการทางวชิาชีพ 

- คุณภาพ ความพึงพอใจ ความสามาถในการ

แข่งขันของนวตักรรมในการแก้ไขปัญหาทาง

วชิาชีพ 

PLO 5 วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
และสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพิสูจน์
ยนืยนัหลกัการและทฤษฎีการแพทยแ์ผน
ไทย โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและ
การดูแลผูสู้งอาย ุ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO 6 สร้างนวตักรรมการบริการหรือ
ก ระบ วน ก ารห รือ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ท าง
การแพทยแ์ผนไทยได ้

ให้บริการทางวิชาชีพและปัญหาของ

ชุมชน 

- ยกตวัอยา่งหรือกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการสร้างนวตักรรม 

- ให้นกัศึกษาปฏิบติัการในสถานการณ์
จริง 

PLO 7 สามารถปฏิบติัตนใหเ้ป็นผูน้ าทาง
วิชาการ  ช้ีน าสังคมและชุมชน และ
สามารถปฏิบติังานเป็นทีมไดเ้หมาะสม 
 
 
 
 
 
 

- ยกตวัอย่างกรณีศึกษาบุคคลท่ีมีความ

เป็นผูน้ าทางวิชาการและเป็นท่ีน่ายก

ยอ่ง 

- จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นักศึกษา

เข้าร่วมโครงการจิตอาสาให้บริการ

วชิาชีพกบัชุมชน 

- ส่งเสริมให้นักศึกษาวางแผนและจัด
กิจกรรมดว้ยตนเอง 
- ส่ ง เส ริมให้นัก ศึกษาไปน าเสนอ
ผลงานวจิยัในระดบัชาติและนานาชาติ 

- สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาใน

ชั้นเรียนและการเขา้ร่วมกิจกรรม 

- ความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- สอบถามและ/หรือแบบประเมินจากเพ่ือนในชั้น

เรียนและบุคคลอ่ืนท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ 

- ผลประเมินผลกระทบของสังคมและชุมชนท่ีเขา้

ไปมีส่วนร่วม 

PLO 8 วิเคราะห์   ประเมินข้อมูลโดย
อาศัยเทคนิคทางคณิตศาสตร์และ/หรือ
สถิติและประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัได ้

- ยกตวัอยา่งและกรณีศึกษาทางการวจิยั
ท่ีตอ้งใชค้ณิตศาสตร์และ/หรือสถิติ 
- ยกตัวอย่างการเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  การคน้ควา้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

- ส่ ง เส ริมให้นัก ศึกษาไปน าเสนอ

ผลงานวจิยัในระดบัชาติและนานาชาติ 

- ให้น าเสนอรายงานในชั้ นเรียนและ

รายงานความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ 

- ความถูกตอ้งในการประยุกต์ใชค้ณิตศาสตร์และ/

หรือสถิติในวทิยานิพนธ์ 

- ความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปล

ความหมายของขอ้มูล  

- ประเมินคุณภาพและความน่าเช่ือถือของขอ้มูลใน
งานวจิยั 
การใช้ภาษาและวิธีการน าเสนอมีความเหมาะสม
และถูกตอ้ง 
- คุณภาพของวทิยานิพนธ์และการจดัท ารายงาน 

PLO 9 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการค้นห าข้อมู ลและการ เรียน รู้ 
รวมทั้ งการส่ือสารและการน าเสนอได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

 



คําอธิบายรายวชิา
คณะการแพทย์แผนไทย 

หลกัสตูรการแพทย์แผนไทยดุษฎบีัณฑติ 
191-701   กำรแพทย์แผนไทยขั้นสูง  4((4)-0-8) 

Advanced Traditional Thai Medicine 
ปรัชญา ทฤษฎี จรรณยาบรรณและแนวคิดของการแพทยแ์ผนไทย หลกัการและการดูแลสุขภาพ  การ

ป้องกนัโรคและความเจ็บป่วย การสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทางการแพทยแ์ผนไทย ความสัมพนัธ์ของอาหาร 
วฒันธรรม วิถีชีวิต  และส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ การดูแลสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมด้วย
หลกัการและทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทย ทฤษฎีการเกิดโรคและการรักษา วเิคราะห์ สังเคราะห์และการบูรณาการ
กบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 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 and therapy, analysis 
synthesis and integration with modern medicine; principle and theory of traditional Thai pharmacy, massage, 
midwifery and Thai spa 

191-702  ระเบียบวธีิวทิยำกำรวจิยัทำงคลนิิกและจริยธรรม   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  

191-703  เทคนิควธีิกำรวจิยัเชิงคุณภำพและชุมชนบูรณำกำร   2(1-3-2) 
Qualitative Techniques and Community Engagement 

หลกัการและแนวทางการประยกุตใ์ชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อการให้บริการทางการแพทยแ์ผนไทย การ
จดัท ารายงานและน าเสนอผลการวิจยัเชิงคุณภาพ หลกัการและปฏิบติัการเชิงลึกส าหรับระเบียบวิธีการวิจยัแบบ
ผสม การบูรณาการการวจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ือชุมชนทอ้งถ่ินและระบบบริการสุขภาพ 

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 in local community partners and service 
plan 



 

191-704   เวชกรรมไทยและบูรณำกำรส ำหรับโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังและผู้สูงอำยุ             2((2)-0-4) 
    Traditional Thai Medicine and Integration for Chronic Non Communicable Diseases  
    and The Elderly 

 ความหมายของโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและผูสู้งอาย ุพฤติกรรมและปัจจยัเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
และโรคในผูสู้งอาย ุหลกัการและทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังและการดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และบูรณาการในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค 
การรักษา การฟ้ืนฟ ูและการดูแลแบบประคบัประคองในทางการแพทยแ์ผนไทยแบบองคร์วมร่วมกบัการแพทย์
แผนปัจจุบันส าหรับโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและผูสู้งอายุ งานวิจยัทางการแพทยแ์ผนไทยท่ีเก่ียวกบัโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังและผูสู้งอาย ุ
 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, synthesize 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 

 
191-705  คมัภีร์กำรแพทย์แผนไทยขั้นสูง        2((2)-0-4) 

Advanced Traditional Thai Medicine Scriptures  
คมัภีร์ทางการแพทยแ์ผนไทย และ/หรือหนงัสือบุด และภาษาท่ีใช ้ทั้งในเชิงทฤษฎีในการรักษาโรคและ

ต ารับยาท่ีใชรั้กษา โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และ/หรือโรคท่ีเกิดในผูสู้งอาย ุ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ บูรณาการ
และพิสูจน์ยืนยนัหลกัการและทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทย ในการรักษาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และ/หรือโรคท่ีเกิดใน
ผูสู้งอาย ุระหวา่งต ารับยาท่ีพบในคมัภีร์กบัทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทยและขอ้มูลจากการวจิยั 

Traditional Thai medicine scriptures and/or manuscripts in the original languages both in curing theory 
and recipes especially non-communicable disease and/or elderly diseases ; analysis synthesis integration and 
proving the theory of Traditional Thai medicine for the curing efficiency in non-communicable disease and/or 
elderly diseases between the recipes and traditional Thai medicine theory and research information 

 
191-706   นวตักรรมทำงกำรแพทย์แผนไทย                 2((2)-0-4) 

  Thai Traditional Medical Innovation 
แนวคิด บทบาท และหลกัการของนวตักรรมทางการแพทยแ์ผนไทย นวตักรรมผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรม

กระบวนการ การบูรณาการศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยและเทคโนโลยนีวตักรรมเพ่ือโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ความคิด
ริเร่ิม ผลงานตีพิมพ ์การประดิษฐ์และนวตักรรมส าหรับสุขภาพ นวตักรรมทางการแพทยแ์ผนไทยเพื่อสุขภาวะ
ของคนในสงัคมผูสู้งอายหุรือองคก์รต่างๆ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและระบบสุขภาพ 

Concept, roles, and principles of Thai traditional medical innovation; product innovation and process 
innovation, integration of Thai traditional medicine and innovative technologies for non-communicable 
diseases, initiatives, publications, invention and innovation for health, Thai traditional medical innovation to 
promote health of member on aging communities and organizations, impact on economy and health system 



 

 
 
 

191-711  ชีววทิยำระดบัโมเลกลุของเซลล์ขั้นสูงส ำหรับกำรแพทย์แผนไทย                                           2((2)-0-4)  
                Advanced Molecular Cell Biology for Traditional Thai Medicine                              

องคป์ระกอบของเซลล ์ โครงสร้างและการท างานระดบัโมเลกลุของเยือ่หุ้มเซลลแ์ละออร์แกเนลล ์วิถี
เมแทโบลิคของเซลล ์โครงสร้างและการท างานของโปรตีน การคดัสรรโปรตีน โครงสร้างและการขนส่งสารทาง 
nuclear pore  โครงสร้างและการท างานของ cytoskeleton วงจรการแบ่งเซลลแ์ละการควบคุมการเจริญของเซลล ์
การชราภาพของเซลล์ การตายของเซลลแ์บบ apoptosis และแบบ necrosis  วิถีการส่ือสารของเซลล์ การท างาน
แบบจ าเพาะของเซลล์บางชนิด  เทคนิคระดบัโมเลกุลส าหรับศึกษาทางชีวโมเลกุลขั้นสูง สารเคมีจากพืชและ
ผลิตภณัฑธ์รรมชาติต่อการท างานของเซลล ์

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, advanced molecular techniques 
for molecular biology research, phytochemicals and natural products on cell functions  

 
191-712  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  

 
191-713   กำรสร้ำงเสริมสุขภำพตำมแนวทำงกำรแพทย์แผนไทยขั้นสูง                          3((3)-0-6)                                                              
 Advanced  Health Promotion based on the Concept of Traditional Thai Medicine 

 การดูแลสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและโรคในผูสู้งอายตุามแนวทางการแพทยแ์ผน
ไทย การคน้ควา้แนวทางใหม่ในการสร้างเสริมสุขภาพแบบองคร์วม การประเมินประสิทธิผลจากการปฏิบติัตามแนว
ทางการสร้างเสริมสุขภาพ 
 Health care and health promotion of cause chronic non-communicable diseases and diseases in the 
elderly based on the concepts of traditional Thai medicine, searching for new holistic health promotion, evaluating 
of effectiveness in health promotion practices 



 

191-714  เทคนิคกำรทดลองทำงกำรแพทย์แผนไทย                       3(2-3-4) 

                Experimental Techniques in Traditional Thai Medicine 

   หลกัการ วธีิการและเทคนิคท่ีใชใ้นการศึกษาการท างานของเซลล ์เน้ือเยือ่ อวยัวะ และระบบอวยัวะ 
ในภาวะปกติ และภาวะเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง การออกแบบการทดลองและวธีิทางสถิติเพ่ือการวเิคราะห์ขอ้มูล 
และฝึกการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

  Principles, methods and techniques for functional study of cells, tissues, organs and organ systems 
in normal and in chronic non-transmitter disease conditions; experimental designs and statistical methods for 
data analysis; practical use of statistical software programs 

 
191-715   กำรฝังเข็ม                     2((2)-0-4) 
 Acupuncture 

 กฎหมายกบัการฝังเขม็ เวชกรรมฝังเขม็ของจีน ขั้นตอนและวธีิการรักษาโรคโดยการฝังเขม็   ขอ้หา้ม
และข้อควรระวงัส าหรับการฝังเข็ม  ฤทธ์ิในการรักษาโดยการฝังเข็ม กลไกการรักษาโรคโดยการฝังเข็ม 
ประโยชน์และความเส่ียงในการฝังเขม็รักษาโรค 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 

 
191-731   สัมมนำด้ำนกำรแพทย์แผนไทย 1                               1(0-2-1) 
 Seminar  in Traditional Thai Medicine I 

  คน้ควา้ขอ้มูลงานวิจยัท่ีน่าสนใจ นวตักรรมทางการแพทย ์และองคค์วามรู้ใหม่ทางดา้นการแพทยแ์ผน
ไทย โดยการสืบคน้จากต ารา วารสาร ส่ิงพิมพต์่าง ๆ และแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
สังคมผูสู้งอาย ุและให้ความส าคญัของประสิทธิภาพการน าเสนอขอ้มูลแบบปากเปล่า การวิเคราะห์และให้ความ
คิดเห็นต่อขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ 
  Searching of interesting research topics, medical innovation, and novel knowledge in traditional Thai 
medicine; reference searching skill from textbooks, journals and other related information; emphasis is placed 
on non-communicable diseases, aging communities, and effective oral communication and critical thinking of 
scientific information and ideas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

191-732   ปัญหำพเิศษด้ำนกำรแพทย์แผนไทย  2(0-4-2)             
                 Special Problem in Traditional Thai Medicine 

  ศึกษาปัญหาพิเศษดา้นการแพทยแ์ผนไทย ภายใตก้ารดูแลของอาจารยผ์ู ้สอน 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 

 
191-733   หัวข้อพเิศษทำงกำรแพทย์แผนไทย                      2((2)-0-4) 
    Special Topics in Traditional  Thai  Medicine  
   รายวชิาบงัคบัก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อน 

การบรรยาย  อภิปราย  วเิคราะห์และสงัเคราะห์หวัขอ้ท่ีน่าสนใจ แนวคิดใหม่  และความรู้     ใหม่ ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย 
Prerequisite : Based on the requirements of lecturers 

Lecture discussion analysis and synthesis on interesting topics, new concepts, and advanced 
knowledge  involves in traditional Thai medicine 

 
191-831   สัมมนำด้ำนกำรแพทย์แผนไทย 2                               1(0-2-1) 
 Seminar in Traditional Thai Medicine II 
   รายวชิาบงัคบัก่อน : 191-731  สมัมนาดา้นการแพทยแ์ผนไทย 1 

  คน้ควา้ขอ้มูลงานวิจยัท่ีน่าสนใจ นวตักรรมทางการแพทย ์และองค์ความรู้ใหม่ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับ
หวัขอ้วทิยานิพนธ์ โดยการสืบคน้จากต ารา วารสาร ส่ิงพิมพต์่าง ๆ และแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้โรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง สงัคมผูสู้งอาย ุและใหค้วามส าคญัของประสิทธิภาพการน าเสนอขอ้มูลแบบปากเปล่า การวเิคราะห์
และใหค้วามคิดเห็นต่อขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ 

 Prerequisite :  191-731  Seminar in Traditional Thai Medicine I 
 Searching of interesting research topics, medical innovation, and novel knowledge related to thesis 
title; reference searching skill from textbooks, journals and other related information; emphasis is placed on 
non-communicable diseases, aging communities, and effective oral communication and critical thinking of 
scientific information and ideas 

 
192-701  กำรแพทย์พืน้บ้ำนภำคใต้ของไทย                        2((2)-0-4)   
 Folk Medicine in Southern Thailand 

แนวคิด ประวติั ความส าคญั ทฤษฎี และรูปแบบการแพทยพ้ื์นบา้นภาคใต ้ แพทยย์าวี โต๊ะบิแด(หมอ
ต าแย) แพทยล์งักาสุกะ โรคท่ีพบบ่อยในชุมชน และวธีิการรักษาดว้ยการแพทยพ้ื์นบา้นภาคใตข้องประเทศไทย 

Concepts, history, importance, theory, types of folk medicine; Yavi medicine, Toh-biae (midwife) , 
Langkasuka medicine. frequent diseases in communities and uses of local medicinal for treatment in southern 
Thailand 



 

 
192-711   เภสัชกรรมแผนไทยขั้นสูง                                 3(2-3-4)  
 Advanced  Traditional Thai Pharmacy    
 รายวชิาบงัคบัก่อน  :  โดยความเห็นของอาจารยผ์ูส้อน 

 การประยุกต์และการน าไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นเภสัชกรรมแผนไทย เภสัชวตัถุ สรรพคุณเภสัช คณา
เภสัช การป รุงยาแผนไทยตามหลัก  General Guideline for Methodologies on Research and Evaluation of 
Traditional Medicine 
Prerequisite : Based on the requirements of lecturers 
 Applications and the beneficences of traditional Thai pharmacy, medicinal materials, medicinal 
characteristics, group of materia medica, traditional Thai medicine preparations according to General 
Guideline for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine 
 

193-711   กำรนวดไทยขั้นสูง            3(1-6-2) 
 Advanced Thai Massage 

 การนวดไทยเพ่ือการบ าบดั รักษา และการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย การนวดไทยกบัการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม การเช่ือมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายทฤษฎีการนวดไทย    การพฒันาองคค์วามรู้การนวดแบบ
พ้ืนบา้นของไทย สู่ระบบการแพทยแ์ผนไทย 

Thai massage for therapeutic treatment,  rehabilitation and holistic health care using of  scientific 
knowledge to explain Thai massage theory development of Thai folk massage knowledge to traditional Thai 
medicine system 

 
193-712   กำรผดุงครรภ์ไทยขั้นสูง                                 3(2-3-4) 
 Advanced Thai Midwifery 

 การพฒันาการผดุงครรภ์ไทย เพ่ือผสมผสานกบัการแพทยแ์ผนปัจจุบันในการให้การดูแลมารดาและ
ทารกทั้งในระยะตั้งครรภ ์ระหวา่งคลอด และหลงัคลอด การพฒันาองคค์วามรู้การผดุงครรภไ์ทย เพ่ือการบ าบดั
โรคเก่ียวกบัสตรี การประยกุตค์วามรู้ของผดุงครรภไ์ทยเขา้สู่งานสปาไทย 
 Development and integration of Thai midwifery with modern medicine knowledge in mothers and 
infants health care during antepartum,   intrapartum and postpartum stages,  development of thai midwifery 
knowledge for disease theory in female, application  of Thai midwifery knowledge in to Thai spa 

 
191-832   วทิยำนิพนธ์               48(0-144-0) 
 Thesis 

ศึกษา คน้ควา้ และวจิยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และ/หรือนวตักรรมเชิงพาณิชยด์า้นการแพทยแ์ผนไทย 
ภายใตก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ดของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ เขียนวิทยานิพนธ์
ฉบบัสมบูรณ์และตน้ฉบบังานวจิยัเพ่ือการตีพิมพ ์และสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

Investigating and conducting an experiment demonstrating either new knowledge or commercial 
innovation in the area of traditional Thai medicine under closed advising of an advisor team; thesis and 
manuscript writing and defense examination 



 

 
191-833   วทิยำนิพนธ์   72(0-216-0) 
 Thesis 

ศึกษา คน้ควา้ และวจิยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และ/หรือนวตักรรมเชิงพาณิชยด์า้นการแพทยแ์ผนไทย 
ภายใตก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ดของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ เขียนวิทยานิพนธ์
ฉบบัสมบูรณ์และตน้ฉบบังานวจิยัเพ่ือการตีพิมพ ์และสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

Investigating and conducting an experiment demonstrating either new knowledge or commercial 
innovation in the area of traditional Thai medicine under closed advising of an advisor team; thesis and 
manuscript writing and defense examination 

 
191-834   วทิยำนิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 

ศึกษา คน้ควา้ และวจิยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และ/หรือนวตักรรมเชิงพาณิชยด์า้นการแพทยแ์ผนไทย 
ภายใตก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ดของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ เขียนวิทยานิพนธ์
ฉบบัสมบูรณ์และตน้ฉบบังานวจิยัเพ่ือการตีพิมพ ์และสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

Investigating and conducting an experiment demonstrating either new knowledge or commercial 
innovation in the area of traditional Thai medicine under closed advising of an advisor team; thesis and 
manuscript writing and defense examination 

 



รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

คณะการแพทย์แผนไทย วทิยาเขตหาดใหญ่ 
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