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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลั ก สู ต รหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ในสาขา
หรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาการแพทย์ แ ผนไทย ต้ อ งมี
มาตรฐานไม่ต่ํากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย
ต้ อ งมุ่ ง ให้ เ กิ ด มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องบั ณ ฑิ ต โดยมี ห ลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน
และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒
ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาการแพทย์แผนไทย

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย
๑. ชื่อสาขา
การแพทย์แผนไทย
Thai Traditional Medicine
๒. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
พท.บ.
Bachelor of Thai Traditional Medicine
B.TM.

๓. ลักษณะของสาขา
สาขาการแพทย์แผนไทย เป็นวิชาชีพที่ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นศาสตร์แห่งการรักษา
สุขภาพที่แตกต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมีแนวคิดของการรักษาที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ก่อให้เกิดความสมดุลของร่างกาย โดยอาศัยปรัชญาความรู้และความเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของร่างกาย
และจิตใจมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิต อาหาร ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมและทรัพยากรที่ มีอยู่
ในท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการพิสูจน์ความปลอดภัยจากครูภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ผนวกกับความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยจึงเป็นวิชาชีพที่ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในการดูแล
สุขภาพทั้งในด้านการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้
ผู้ รั บ บริ ก ารสามารถดู แ ลตนเองได้ ทั้ ง ในภาวะสุ ขภาพดี และเจ็ บป่ วย ศาสตร์ การแพทย์ แผนไทย ได้ แบ่ ง
องค์ความรู้ออกเป็น ๔ ด้าน คือ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย ให้การวินิจฉัยโรค
การรักษาโรคตามทฤษฎีที่ระบุในคัมภีร์แพทย์แผนไทย และใช้ยาที่ผลิตจากเภสัชวัตถุ คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ
การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างมีคุณภาพที่ครอบคลุม
ทั้ง ๔ ด้าน มีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตและคุณค่ าของความเป็น
มนุษย์อย่างเท่าเทียม การนาภูมิปัญญามาใช้ร่วมสมัย แพทย์แผนไทยต้องมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ
เช่นเดียวกับสาขาวิชาอื่น ๆ ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพกระแสหลัก
และสามารถศึกษาวิจัยพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้อย่างเหมาะสม
ในการจั ด การเรี ย นการสอนของสาขาการแพทย์ แ ผนไทย มี ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ
ที่สอดคล้องกันมุ่งให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ภาคทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติได้ โดยเฉพาะความรู้พื้นฐานวิชาชีพ
ซึ่งผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานหรือปรี คลินิก
พื้นฐานการแพทย์แผนไทย อย่างครอบคลุม โดยผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอพร้อมที่
จะเรี ย นวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทย และสามารถฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในสถานการณ์ จ ริ งได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สาขาการแพทย์แผนไทย จะเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา การเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้านในท้องถิ่น การมีประสบการณ์ การเรียนรู้ด้านวิถีสุขภาพ
ของคนในชุมชน เพื่อให้บั ณฑิตการแพทย์แผนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ
มีทักษะทางปัญญา มีความรับผิดชอบ สามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ มี ความเข้ าใจในวิถี ชี วิตของคนในชุ มชน ได้ รับความรู้และทั กษะ ประสบการณ์ และการสื บทอด

มคอ.๑
ทางวิชาชีพจากหมอพื้นบ้าน มีความเข้าใจในจิตวิญญาณเกี่ยวกับสุขภาพความเจ็บป่วย มีจิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.๑ มีความรอบรู้และทักษะในศาสตร์วิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย รวมทั้งพื้นฐานวิทยาศาสตร์
การแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้อย่างเหมาะสม สามารถ
ทาการวิจัยและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
๔.๒ สามารถให้การบริการการแพทย์แผนไทยได้อย่างเป็นองค์รวมแก่ผู้รับบริการ โดยใช้ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ศาสตร์และศิลปะทางการแพทย์แผนไทยอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิผลและมีความปลอดภัย
ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔.๓ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทั้งตนเอง ผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยยึดหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔.๔ มีความสามารถใช้ ทั กษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ เพื่ อการแก้ ปั ญหา
การสร้างสรรค์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
ในการนาไปสู่การบริหารจัดการในองค์กรทางสุขภาพ การแก้ปัญหา การพัฒนางานให้กับองค์กร ชุมชนและสังคม
๔.๕ มีทั กษะ ความสามารถในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การใช้ สถิติ การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๔.๖ มี มนุ ษยสั มพั น ธ์ ที่ ดี มี ภ าวะผู้ น า สื่ อสารอย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ และสามารถท างานเป็ นที ม
กับสหวิชาชีพและชุมชน
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
สาขาการแพทย์แผนไทย กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาการแพทย์แผนไทย ที่กาหนดไว้
ดังนี้
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ มี ระเบี ยบวินั ย ซื่ อสั ตย์ มี ความรับผิ ดชอบต่ อตนเอง และเป็ นผู้ มีจรรยาบรรณแห่ ง
วิชาชีพ
๕.๑.๒ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ต่ อ ผู้ อื่ น ทั้ งในการด ารงตนและ
การปฏิบัติงาน
๕.๑.๓ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผู้บริโภค สิทธิผู้ป่วย
ตลอดจนสิทธิในการปฏิบัติการของแพทย์แผนไทย โดยคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
๕.๒ ความรู้
๕.๒.๑ มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็ นพื้ นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิ ทยาศาสตร์
สุขภาพ ที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๒
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๕.๒.๒ มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฏีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย
และสามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
๕.๒.๓ มีความรู้และทักษะในกระบวนการวิจัย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้
๕.๓ ทักษะทางปัญญา
๕.๓.๑ ตระหนักรู้ในศักยภาพและสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น สามารถนาไปสู่การปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทย การสอน การแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และ
การเป็นผู้นาที่เข้มแข็ง
๕.๓.๒ สามารถสื บ ค้ น รวบรวม วิเคราะห์ ประเมิ นความน่ าเชื่ อถื อ ของข้ อมู ล สรุปจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และนาข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง และแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้มีคุณภาพ
ในการให้บริการทางการแพทย์แผนไทย
๕.๓.๓ สามารถใช้ กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่ เหมาะสม
เพื่อพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป
๕.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละปฏิ สั ม พั น ธ์ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ กั บ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร ผู้ ร่ ว มงาน
ผู้บังคับบัญชา และทางานเป็นทีมร่วมกับวิชาชีพอื่นได้
๕.๔.๒ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ดีในองค์กร
ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และสถานการณ์เฉพาะหน้า
๕.๔.๓ มีความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร และ
สังคมอย่างต่อเนื่อง
๕.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๕.๑ สามารถประยุ กต์ ใช้ หลั กตรรกะ คณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อวิเคราะห์ ข้อมู ล
แปลความหมายข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
๕.๕.๒ สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง
การอ่าน การเขียน และเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารข้อมูล การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
๕.๕.๓ สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อการแสวงหาความรู้ การรวบรวม
การประมวล การวิเคราะห์ และการนาเสนอข้อมูล
๕.๖ ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๕.๖.๑ มีความสามารถในการตรวจ การวินิจฉัย การบาบัด การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริม
และการฟื้นฟูสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการด้วยกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย ตามหลักกิจ ๔ ประการด้านเวชกรรมไทย
ได้แก่ รู้จักที่ตั้งที่แรกเกิดของโรค รู้จักชื่อของโรค รู้จักยารักษาโรค รู้จักเลือกยาให้เหมาะกับโรค
๕.๖.๒ มีความสามารถในการเตรียมยา การผลิตยา การปรุงยา การจ่ายยา ตามหลักเภสัช
๔ ประการ ได้แก่ เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช เภสัชกรรม และการควบคุมคุณภาพของยาแผนไทยให้มี
คุณภาพตามหลักสากล

๓
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๕.๖.๓ มีความสามารถในการตรวจ การวินิจฉัย การบาบัดและการรักษาสุขภาพของหญิง
มีครรภ์ ทั้งในระยะตั้งครรภ์ และระยะหลังตั้งครรภ์ ด้วยกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย และการทาคลอดในรายปกติ
ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
๕.๖.๔ มีความสามารถในการตรวจ การวินิจฉัย การบาบัดและการรักษาโรคแก่ผู้ใช้บริการ
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยใช้ศิลปะการนวดไทย
๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
สภาการแพทย์แผนไทย
๗. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ างหลั ก สู ต รการแพทย์ แผนไทยบั ณ ฑิ ต ประกอบด้ ว ยหมวดวิ ช าและเกณฑ์ ขั้ น ต่ าของ
กลุ่มวิชาหรือรายวิชา มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๗ หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนจานวนหน่วยกิตขั้นต่า
ของแต่ละหมวดวิชาดังนี้
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๙๑ หน่วยกิต จาแนกได้ดังนี้
๗.๒.๑ พื้นฐานวิชาชีพ จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต
๗.๒.๒ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๕๑ หน่วยกิต
๑) เวชกรรมไทย
ไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต
๒) เภสัชกรรมไทย
ไม่น้อยกว่า ๑๓ หน่วยกิต
๓) การผดุงครรภ์ไทย
ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต
๔) การนวดไทย
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๕) ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
หมายเหตุ วิชาชีพที่กาหนด จะต้องจัดให้เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้มีหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
โดยจัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการนวดไทย ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า
๓ หน่ วยกิต ซึ่งเป็น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบบูรณาการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทั้ง ๔ ด้าน และ
ทางานร่วมกับสหวิชาชีพ ที่จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อเนื่องกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ
ในการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ จั ด ให้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ในสถานการณ์ จ ริ ง คื อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นสถานพยาบาล
ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย เช่น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล สถานพยาบาลการแพทย์ แผนไทย ศูนย์ส่ งเสริมสุขภาพ เป็นต้น ทั้ งนี้ ต้องมีอาจารย์นิเทศก์
อาจารย์พี่เลี้ยงประจาแหล่งฝึก เป็นผู้ดูแล ให้คาปรึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เป็นหลักสูตรปริญญา (๔ ปี) ทางวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ตรของส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ก าหนดให้ มี จ านวนหน่ วยกิ ต ของหมวดวิ ช าเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพกาหนด ซึ่งหลักสูตร
การแพทย์ แผนไทยบั ณ ฑิ ต กาหนดจ านวนหน่ว ยกิตของหมวดวิชาเฉพาะไว้รวมไม่น้ อยกว่า ๙๑ หน่ วยกิ ต
๔
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เป็ นหน่ วยกิตทางปฏิบัติการ ไม่น้ อยกว่า ๔๑ หน่วยกิต และหน่วยกิตทางทฤษฎี ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต
โดยให้ครอบคลุมรายวิชาทางปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สภาการแพทย์แผนไทยกาหนด
๘. เนื้อหาสาระสาคัญของสาขา
เนื้อหาสาระที่กาหนดเป็นเกณฑ์ขั้นต่าของกลุ่มวิชาหรือรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา มีดังนี้
๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิช าที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มี
คุ ณ ค่ าของสั งคมไทยและสั งคมโลก ทั้ ง นี้ ต้ อ งครอบคลุ ม กลุ่ ม วิ ช าภาษา มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
๘.๒.๑ พื้นฐานวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานให้เข้าใจระบบสุขภาพของร่างกาย การตรวจวินิจฉัยโรค
การบ าบั ด รั ก ษา การค้ น หาสาเหตุ ข องโรค การเที ย บเคี ย งโรคแผนไทยกั บ แผนปั จ จุ บั น และการวางแผน
การรักษาแบบบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑) วิชาพื้นฐานวิ ทยาศาสตร์ จะต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระอย่างน้อย คือ ชีววิทยา
เคมี องค์ประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพร อนุกรมวิธานพืช และระเบียบวิธีวิจัย
๒) วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานหรือปรีคลินิก จะต้องครอบคลุม เนื้อหาสาระ
อย่างน้อย ดังนี้ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา และเภสัชวิทยา
๓) วิช าพื้ น ฐานการแพทย์ แ ผนไทย เป็ น เนื้ อ หาสาระที่ เชื่ อ มโยงกับ องค์ ค วามรู้
วิชาชีพ จะต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระอย่างน้อย คือ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการแพทย์
แผนไทย อาหารและพฤติกรรมการดารงชีวิตต่อสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ ระบบสุขภาพ สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย จิตวิทยา ระบาดวิทยา พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และการแพทย์พื้นบ้าน
๘.๒.๒ วิชาชีพ จะต้องเข้าใจเนื้อหาสาระและมีทักษะปฏิบัติงานครอบคลุม ๔ กลุ่มวิชา คือ
เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และการผดุงครรภ์ไทย
๑) เวชกรรมไทย จะต้ องครอบคลุ มเนื้ อหาสาระดั งนี้ ทฤษฎี การแพทย์ แผนไทย
สาระสาคัญของคัมภีร์แพทย์แผนไทย ได้แก่ คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร์ธาตุบรรจบ คัมภีร์อุทรโรค คัมภีร์มุจฉา
ปักขันทิกา คัมภีร์ปฐมจินดา คัมภีร์มหาโชตรัต คัมภีร์อติสาร คัมภีร์ทิพยมาลา คัมภีร์ไพจิตร์มหาวงศ์ คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค
คัมภีร์ชวดาร คัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร คัมภีร์กษัย คัมภีร์ธาตุวิภังค์ คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์วรโยคสาร
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์ตักศิลา คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ คัมภีร์มุขโรค คัมภีร์อภัยสันตา ตาราเวชศึกษา การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การในคั ม ภี ร์ แ พทย์ แ ผนไทย เพื่ อการตรวจวิ นิ จ ฉั ย และวางแผนการรั ก ษ าโรค
ที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ตลอดจนการเทียบเคียงโรคกับการแพทย์แผนปัจจุบันและการส่งต่อผู้ป่วย
๒) เภสัชกรรมไทย จะต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระดังนี้ จรรยาเภสัชกรรม หลักเภสัช ๔
(เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช เภสัชกรรม) โครงสร้างตารับยา การตั้งตารับยา ยาสามัญประจาบ้าน
ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตัวยาที่มีฤทธิ์แรง ตัวยาใช้แทนกัน น้ากระสายยา การปรุงยาตามหลักการ
ปรุงยาแผนโบราณ ๒๘ วิธี และวิธีการแบบเภสัชกรรมแผนปัจจุบัน หลักการใช้ยาสมุนไพร หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิต (GMP) การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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๓) การนวดไทย จะต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระดังนี้ ประวัติการนวดไทย การนวดไทย
แบบต่าง ๆ ประโยชน์ของการนวด ข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวด การฝึกกาลังนิ้วมือ การแต่งรสมือ สาเหตุและ
กลไกการเกิดโรค อาการ การตรวจวินิ จ ฉัย การนวดรักษาโรค โดยเน้นโรคในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ตามแนวทางการนวดไทย ร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร การประคบ การให้คาแนะนาเกี่ยวกับอาหารแสลงและการ
ให้กายบริหาร การเทียบเคียงโรคกับการแพทย์แผนปัจจุบัน และการส่งต่อผู้ป่วย
๔) การผดุงครรภ์ไทย จะต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระดังนี้ ความหมายและความสาคัญ
ของการผดุงครรภ์ไทย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาการตั้งครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลมารดาและ
ทารกระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอดและหลังคลอดตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ความผิดปกติของมารดาและ
ทารก การส่ งต่อผู้ ป่ ว ย วิธีการทาคลอดในรายปกติ ที่ ไม่ มี ภาวะแทรกซ้อน โดยเน้ นการดูแลมารดาหลั งคลอด
ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ได้แก่ การอยู่ไฟ การทับหม้อเกลือ การอบ ประคบ และการนวดหลังคลอด
๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
เป็นวิชาที่ส่งเสริมความรู้ความชานาญในวิชาชีพ หรือ สร้างความเข้าใจต่อระบบสุขภาพ หรือ
เป็นวิชาที่ให้ผู้เรียนมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน
การจั ดการเรี ย นการสอนให้ เน้น ผู้ เรียนเป็น ส าคัญ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพจากภูมิปัญญาจาก
แพทย์พื้นบ้าน และสืบทอดทักษะทางวิชาชีพการแพทย์พื้นบ้านในท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้านวิถีสุขภาพของคนในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในจิต และจิตวิญญาณเกี่ยวกับสุขภาพ
ความเจ็บป่วย มีการออกแบบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่สามารถวัด และประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนได้อย่ างชัดเจน ใช้วิธีการเรียนการสอนและสื่ อการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับรายวิชา
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การปลูกฝัง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจั ด ระบบการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ให้ นั กศึ ก ษาได้ ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ในสถานการณ์ จริง ภายใต้ การกากับ ดูแ ล จากอาจารย์ ผู้ ส อนอย่างเหมาะสม เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายของ
ผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบ ใช้วิธีการประเมินผลที่ห ลากหลาย
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแบ่งสัดส่วนน้าหนัก
การประเมินในแต่ละกิจกรรม หรือแต่ละด้านให้เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ สาหรับประเมินผล
การปฏิบัติ ใช้การประเมิน โดยการสังเกต การสอบภาคปฏิบัติในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง เน้นทักษะ
ทางด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และการผดุงครรภ์ไทย มีการวัดและประเมินทักษะปฏิบัติ
ตามที่กาหนดในหลักสูตร ในส่วนของวิชาชีพ ผลการประเมินของผู้เรียนที่ต่ากว่า C สถาบันอุดมศึกษา ต้องจัด
กิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะของผู้เรียน ผู้สอนต้องแจ้งให้ ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับวิธีการวัดและ
ประเมินผลของรายวิชา และต้องน าผลการวัดและประเมินผลมาใช้ เพื่อให้ ผู้เรียนมีโอกาสได้ปรับ ปรุงตนเอง
รวมทั้งผู้สอนได้ใช้ผลการวัดและการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
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๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบันอุดมศึกษาต้องกาหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านักศึกษาและผู้สาเร็จ
การศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์
แผนไทย เป็นอย่างน้อย โดยดาเนินการทั้งการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรผ่านกระบวนการสอบ
ประมวลความรอบรูท้ ั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และกาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
๑๐.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดให้มีการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
โดยสถาบั น อุดมศึกษาหรือคณะ/วิทยาลัย กาหนดระบบและกลไกในการดาเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนนกับกระดาษคาตอบ รวมทั้งการประเมินด้วยวิธีอื่นที่กาหนด
ในรายละเอียดของรายวิชา ตลอดจนการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ้ามี) ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
จะต้องมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ หรือวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษา
๑๐.๒ การทวนสอบระดับหลักสูตร
ดาเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐาน
สาขาการแพทย์ แผนไทยอย่ างเป็ น ระบบ เพื่ อประเมิ นความส าเร็จของการผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มีคุณ ภาพ โดยมี
การประเมินจากหลายแหล่ง รวมถึงการประเมินโดยแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผู้สาเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
๑๑.๑.๑ ส าเร็ จ การศึ กษาไม่ ต่ ากว่ ามั ธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่ า ที่ มี ห น่ วยกิ ต
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า ๒๒ หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า ๑๒ หน่วยกิต และ
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า ๙ หน่วยกิต
ในกรณีที่มีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ครบ ให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดการศึกษาเพิ่มเติมให้ครบตามกาหนด
๑๑.๑.๒ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมี
ความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ/หรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
๑๑.๑.๓ มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ให้ เที ย บโอนผลการเรี ย นรู้ ไ ด้ เฉพาะในหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ โ ดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาแล้ ว กรณี เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาต่ างประเทศ ต้ อ งเป็ น สถาบั น ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของประเทศนั้น ๆ และหากเป็น
นักศึกษาต่างคณะในสถาบันเดียวกัน จะต้องผ่านการประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพ และรายละเอียดอื่น ๆ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละมหาวิทยาลัย
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๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๒.๑ คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑๒.๑.๑ คุณสมบั ติ อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร และอาจารย์ประจาหลั กสู ตร ให้ เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๑๒.๑.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ในภาพรวม
ครบทั้ง ๔ ด้าน
๑๒.๑.๓ อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรทุ กคนต้ องมี ใบประกอบวิชาชี พการแพทย์ แผนไทย
ในภาพรวมครบทั้ง ๔ ด้าน และภายในปีการศึกษา ๒๕๖๙ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนต้องมีใบประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครบทั้ง ๔ ด้าน
๑๒.๒ อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาการแพทย์แผนไทยกาหนด
๑๒.๒.๑ การจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตร กาหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ดังนี้ อาจารย์ ๑ คน ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่เกิน ๘ คน
๑๒.๒.๒ การฝึกปฏิบัติการ กาหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาดังนี้ อาจารย์ ๑ คน ต่อนักศึกษา
ไม่เกิน ๘ คน
๑๒.๒.๓ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กาหนดสัดส่วนอาจารย์หรือผู้สอนต่อนักศึกษาดังนี้
อาจารย์หรือผู้สอน ๑ คน ต่อนักศึกษาไม่เกิน ๔ คน
๑๒.๓ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
จัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน หรือผู้ช่วยสอนในห้องปฏิบัติการในจานวน
ทีเ่ หมาะสมกับจานวนผู้เรียน และมีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในงานบริหาร งานการเงิน
และงานบริการโสตทัศนูปกรณ์เป็นอย่างน้อย
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
๑๓.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอน
๑๓.๑.๑ มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
๑๓.๑.๒ มีห้องทางานที่เหมาะสมและเอื้อต่อการทางานของอาจารย์และบุคลากร
๑๓.๑.๓ มีสถานที่ทากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา
๑๓.๑.๔ มี ห้ องปฏิ บั ติ การทางวิ ท ยาศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ สุ ขภาพที่ เหมาะสมและ
มีอุปกรณ์เพียงพอ
๑๓.๑.๕ มีห้องปฏิบัติการ ในการฝึกทักษะวิชาชีพ มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอในรายวิชา
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๑๓.๑.๖ มีห้องเรียนและอุปกรณ์โสตที่เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่กาหนดไว้ในรายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา
๑๓.๑.๗ มีห้ องสมุดที่ มีต าราหลั กทางการแพทย์แผนไทย ตามที่ สภาการแพทย์แผนไทยกาหนด
มีหนั งสื อหรื อต าราทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลื อกที่ ทั นสมั ยไม่ น้ อยกว่า ๑๐ ชื่ อเรื่อง และมี หนั งสื อ
ทางการแพทย์แผนไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่น้อยกว่า ๕๐ เล่ม ต่อนักศึกษา ๑ คน หรือสามารถสืบค้นได้
จากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยนักศึกษาต้องสามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นได้อย่างสะดวกและทุกโอกาส

๘

มคอ.๑
๑๓.๑.๘ มี แ หล่ ง ฝึ ก หลั ก ในวิ ช าการปฏิ บั ติ ก ารแพทย์ แ ผนไทยในโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยที่เป็นของสถาบันอุดมศึกษาและมีจานวนผู้ใช้บริการทั้งเวชกรรมไทย
เภสั ชกรรมไทย การนวดไทย และการผดุ งครรภ์ ไทย เพี ยงพอต่ อการฝึ กงานของนั กศึ กษา ทั้ งนี้ ต้ องไม่ กระทบ
กระเทือนต่อสุขภาวะของผู้ใช้บริการและคุณภาพการบริการ
๑๓.๑.๙ มีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยสาหรับนักศึกษาและอาจารย์ และป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดระหว่างการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ระหว่างการเดินทางไปและกลับจากการฝึกงานในแหล่ง
ฝึกปฏิบัติ
๑๓.๒ การจัดการ
๑๓.๒.๑ มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
๑๓.๒.๒ มีการวางแผนความต้องการทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง
๑๓.๒.๓ มีทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทจานวนเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา
๑๓.๒.๔ มี การประเมิ นคุณภาพ และปริมาณของทรัพยากรทุ กประเภทรวมทั้งแหล่ งฝึ ก
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกปีการศึกษา
๑๓.๒.๕ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
ภายหลังการสิ้นสุดการเรียน
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
๑๔.๑ แนวทางพัฒนาคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
๑๔.๑.๑ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อสนับสนุนความสาเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน
๑๔.๑.๒ พั ฒนาความเชี่ ยวชาญการปฏิ บั ติ ในสาขาการแพทย์แผนไทยให้ มี ความทั นสมั ย
อยู่เสมอ และเพิ่มพูนทักษะในการให้บริการวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ
๑๔.๑.๓ สนับสนุนให้มีโอกาสและทักษะในการวิจัยในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
๑๔.๑.๔ พัฒนาทักษะการเขียนตารา หนังสือ การวิจัย และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ
๑๔.๑.๕ พัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น
๑๔.๑.๖ พัฒนาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ หรือระบบเทียบเคียง
๑๔.๑.๗ เข้าร่วมประชุม สัมมนาวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี
๑๔.๑.๘ เพิ่มพูน และพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๔.๑.๙ สนับสนุนให้มีโอกาสบริการวิชาการแก่กลุ่มบุคคล สถาบัน และสังคมโดยทั่วไป
๑๔.๑.๑๐ จั ดท าแผนและด าเนิ นการพั ฒ นาอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรทุ กคน ให้ มี
ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครบทั้ง ๔ ด้าน ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๙
สาหรับอาจารย์ใหม่จะต้องมีการพัฒนา โดยการปฐมนิเทศเพื่อแนะนาสู่บทบาทการเป็นอาจารย์
และการท าหน้ าที่ ของอาจารย์ ในสถาบั น อุ ดมศึ กษา รั บการอบรม มี การพั ฒ นาความเชี่ ยวชาญด้ านทั กษะ
การปฏิบัติการ พัฒนาบทบาทและจรรยาบรรณอาจารย์ หรือระบบที่สถาบันกาหนด
๑๔.๒ แนวทางพัฒนาอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
ดาเนินการในการพัฒนาอาจารย์ประจาแหล่งฝึกอย่างต่อเนื่อง
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๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบั น อุดมศึกษาที่เปิ ดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณ ฑิต ต้องสามารถประกันคุณ ภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทาให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
ไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย โดยมีตัวบ่งชี้หลัก ดังนี้
๑๕.๑ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
๑๕.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย ในทุกประเด็นเป็นอย่างน้อย
๑๕.๓ มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนามตามเจตนารมณ์ ของ
การจัดทา มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา
๑๕.๔ จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามเจตนารมณ์ของการจัดทา มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
๑๕.๕ จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามเจตนารมณ์ของการจัดทา มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๑๕.๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๑๕.๗ มีก ารพั ฒ นา/ปรับ ปรุ งการจัดการเรียนการสอน กลยุท ธ์การสอนหรือการประเมิน ผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
๑๕.๘ อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
๑๕.๙ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
๑๕.๑๐ จ านวนบุ คลากรสนั บ สนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒ นาทางวิช าการและ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๕.๑๑ ระดับ ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐
๑๕.๑๒ ระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต ที่ มีต่อ บั ณ ฑิ ตใหม่ เฉลี่ ย ไม่ น้ อยกว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐๐
ตั ว บ่ ง ชี้ ๑ ๕ .๑ -๑ ๕ .๑ ๒ เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ฯ
สถาบั น อุดมศึกษาอาจกาหนดตัว บ่ งชี้เพิ่มเติม ให้ ส อดคล้ องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน หรือ
กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร หรือสถาบันอุดมศึกษาสามารถกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง
ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกาหนดตัวบ่งชี้ผ ลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงาน
คุณภาพของหลักสูตรประจาปีที่ระบุในหมวดที่ ๑ – ๖ ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิต
สถาบั น อุดมศึกษาที่ จะได้รั บการรับรองมาตรฐานหลั กสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ฯ ต้องมี
ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา เกณฑ์การประเมินผ่าน
คือ มีการดาเนินงานตามข้อ ๑๕.๑-๑๕.๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
๑๐

มคอ.๑
๑๖. การนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยสู่การปฏิบัติ
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทยควรดาเนินการ
ดังนี้
๑๖.๑ พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักสูตร
ในหัวข้อต่าง ๆ ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย
๑๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาการแพทย์แผนไทยหรือที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ คณะกรรมการพั ฒ นาหลั กสู ตรฯ เห็ นสมควร ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้ อย ๒ คน และผู้ แทนจาก
สภาการแพทย์แผนไทย อย่างน้อย ๑ คน เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑๖.๓ ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระสาคัญและ
ผลการเรียนรู้ ตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาเป็นหลัก สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรู้เฉพาะ
ของหลักสูตร ให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่แตกต่าง
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ด้านใด
๑๖.๔ จัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามที่กาหนดไว้
ในหลั กสู ตรตามเจตนารมณ์ ของการจั ดท า มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ มคอ.๔ (รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลาดับ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า แต่ละรายวิชาจะทาให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ในเรื่องใด สถาบั นอุดมศึกษาต้องมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา
รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเปิดสอน
๑๖.๕ สถาบั น อุ ดมศึ กษาต้ องเสนอสภาสถาบั น อนุ มั ติ รายละเอี ยดของหลั กสู ตร ซึ่ งได้ จั ด ท า
อย่างถูกต้องสมบู รณ์แ ล้วก่อนเปิ ดสอน โดยสภาสถาบันควรกาหนดระบบและกลไกของการจัดทา และอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯ อนุมัติให้เปิดสอนแล้ว
ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา รั บ ทราบภายใน ๓๐ วั น นั บ แต่ ส ภาสถาบั น อนุ มั ติ และให้
สภาการแพทย์แผนไทย ให้ความเห็นชอบตามที่กาหนด
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอนุมัติตามข้อ ๑๖.๕ และสภาการแพทย์แผนไทยให้ความเห็นชอบตามข้อ
๑๖.๖ แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิ ชาดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและ
การประเมิ น ผลที่ ก าหนดไว้ ในรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร รายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขา
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอน จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ โดยให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของการจัดทา มคอ.๕ (รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา)
๑๑

มคอ.๑
และ มคอ.๖ (รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประมวล/
วิเคราะห์ ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผลการด าเนิ นการ และจั ดท ารายงานผลการด าเนิ นการของหลั กสู ตร
ในภาพรวมประจาปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของการจัดทา มคอ.๗ (รายงาน
ผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร) เพื่ อ ใช้ ในการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ งและพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารสอน กลยุ ท ธ์
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๑๖.๙ เมื่ อครบรอบหลั กสู ตร ให้ จั ดท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั กสู ตร ให้ สอดคล้ อง
ตามเจตนารมณ์ ของการจั ดท า มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนิ นการของหลั กสู ตร) เช่นเดียวกับการรายงานผล
การดาเนินการของหลักสูตรแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งนาผลการวิเคราะห์
มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดาเนินการของหลักสูตรต่อไป
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๒

รายนามวิทยากรในสาขาการแพทย์แผนไทย
รายชื่อ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ชยธวัช
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ เวชวิฐาน
5. ดร.พัชรวลัย ใจสมุทร

สังกัด (ระบุคณะและสถาบัน)
คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
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