รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต คณะแพทยศาสตร์
ข้ อมูลทัว่ ไป

1.ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science Program in Applied Thai Traditional Medicine
2.ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่ อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแพทย์ แผนไทยประยุกต์)
ชื่ อย่ อ : วท.ม. (การแพทย์ แผนไทยประยุกต์ )
ภาษาอังกฤษ ชื่ อเต็ม : Master of Science (Applied Thai Traditional Medicine)
ชื่ อย่ อ : M.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine)
3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ในการจัดการเรียนการสอน
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาเดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตร
- หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจาก
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2551) กาหนดเปิ ดสอนภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
-ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555
เมื่อวันที…
่ 12…..เดือน....มีนาคม....................พ.ศ.…2555……………
-ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที…
่
3/2555… เมื่อวันที่ 3.เดือน ..พฤษภาคม..พ.ศ. …2555……
-ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555
เมื่อวันที…
่ …28…..เดือน...พฤษภาคม......พ.ศ……2555…………..…
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติใน ปี การศึกษา 2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจยั ทางด้ านการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ และสมุนไพร ในสถาบันการศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนหลักสู ตร
การแพทย์ แผนไทยประยุกต์บัณฑิตหรื อองค์ กรอื่นทีท่ างานเกีย่ วกับสมุนไพร
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
10 .สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจกาลังมุ่งไปสู่ การเปิ ดตลาดการค้ าเสรี การติดต่ อธุรกิจการค้ าระหว่ างประเทศจะขยายตัว
กว้ างขวางยิ่งขึน้ และมีการแข่ งขันกันมากขึน้ การให้ บริการทุกรู ปแบบรวมทั้งการให้ บริการดูแลรักษาสุ ขภาพด้ วยศาสตร์ การแพทย์
แผนไทยจะต้ องเน้ นคุณภาพมาตรฐานให้ เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งองค์ ความรู้ ทางด้ านแพทย์ แผนไทยจะต้ องถูกพิสูจน์
ให้ เห็นประจักษ์ ในเชิงวิทยาศาสตร์ จนเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากลจึงจะมีผู้ใช้ อย่ างกว้ างขวาง ดังนั้น หลักสู ตร นีต้ ้ องการผลิตบัณฑิต
ทีม่ คี วามคิด มีการวางแผนงานด้ านวิจัยและมีศักยภาพในการทาวิจัยด้ านการแพทย์ แผนไทยและสมุนไพรไทย ที่สามารถพิสูจน์ องค์
ความรู้ ของภูมปิ ัญญาให้ เป็ นวิทยาศาสตร์ และเป็ นทีป่ ระจักษ์ ในระดับมาตรฐานสากลได้
10.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมการดู แลรั กษาสุ ขภาพด้ วยศาสตร์ การแพทย์ แผนไทย อยู่ คู่ สั งคมไทยมาอย่ างต่ อเนื่ องยาวนาน แม้ ปั จจุบั น
การแพทย์ แผนตะวันตกจะมีบทบาทมากที่สุดในระบบสุ ขภาพของประเทศ แต่ การแพทย์ แผนไทยก็ยังมีส่วนในการรับใช้ คนไทยมา
โดยตลอด ยิง่ ในปัจจุบันกระแสความนิยมในการดูแลสุ ขภาพด้ วยวิถีธรรมชาติกาลังเพิม่ สู งขึน้ เรื่ อย ๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
ศาสตร์ การแพทย์ แผนไทยอันเป็ นภู มิปัญญาที่บรรพบุรุษสั่ งสมและถ่ ายทอดสื บต่ อกันมาก็จะยิ่งมีบทบาทมากขึ้น ทั้งต่ อการดูแล
สุ ขภาพประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และที่สาคัญคือเมื่ อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2550 คณะรั ฐมนตรี ได้ มีมติให้
ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมปิ ัญญาไทย สุ ขภาพวิถีไท พ.ศ.2550-2554 ซึ่งกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาไว้ ว่า
ให้ มรี ะบบบริการการแพทย์ แผนไทยทีม่ มี าตรฐานและคุณภาพทัดเทียมกับระบบบริการการแพทย์ แผนปัจจุบัน การผลิตยาไทยและ
ยาสมุนไพรทุกระดับมีคุณภาพและมาตรฐาน มีมูลค่ าและปริมาณการใช้ ยาไทยและยาสมุนไพรให้ เพิ่มขึ้นเพื่อลดการพึ่งพายาและ
เวชภัณฑ์ ที่นาเข้ าจากต่ างประเทศ ดังนั้นองค์ ความรู้ จึงต้ องพิสูจน์ ให้ เป็ นที่ยอมรับในบุคลากรในสาขาอื่ น และประชาชนทั่วไปจึง

จาเป็ นต้ องใช้ การวิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการพิสูจน์ องค์ ความรู้ เหล่ านั้นให้ เป็ นเชิงประจักษ์ และเพื่อเอาองค์ ความรู้ ที่ได้ พิสูจน์
มาใช้ ในการลดปัญหาการนาเข้ ายาและเวชภัณฑ์ จากต่ างประเทศ
11. ผลกระทบจากข้ อ 10.1 และ 10.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสู ตร
เมื่ อสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรมกาลังดาเนินไปในทิศทางดังกล่ าวข้ างต้ น การพัฒนาหลักสู ตรนี้จึงให้
ความสาคัญต่ อการผลิตบัณฑิ ตแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ที่มีคุณภาพ มาตรฐานตามสภาวิชาชี พกาหนดทั้งในการทาเวชปฏิ บั ติ
การแพทย์ แผนไทย การผลิตยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ ทเี่ กีย่ วกับสมุนไพร นอกจากนีก้ ารผลิตมหาบัณฑิตจะช่ วยทาให้ นักวิชาการ
ที่มีความรู้ แพทย์ แผนไทยมากขึ้นเพราะเป็ นสาขาที่เปิ ดใหม่ โดยเฉพาะเป็ นความต้ องการของสถาบันการศึ กษาเป็ นอย่ างยิ่ง ที่มี
มหาบัณฑิตแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ทมี่ คี วามสามารถทางด้ านการวิจยั และวิชาการในระดับสู ง
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสู ตรการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ฉบับปรับปรุง ตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ อนั เป็ นต้ นสั งกัด
ของสาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ซึ่งรั บผิดชอบหลักสู ตรนี้ ซึ่ งมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตและสร้ างองค์ ความรู้ ด้าน
สุ ขภาพทีไ่ ด้ มาตรฐานสากล เหมาะสมกับความต้ องการของประเทศ และเป็ นผู้นาระดับประเทศทางด้ านงานวิจัยที่บูรณาการความรู้
แพทย์ แผนไทยกับแผนปัจจุบัน
12. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่ น รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอน
เพื่อให้ บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรื อต้ องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
รายวิชาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทีเ่ ปิ ดสอน
ให้ หลักสู ตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ได้ แก่
1. พว.600 วิธีวทิ ยาการวิจยั และจริยธรรม
2(2-0-6)
2. พว.700 สถิตปิ ระยุกต์
2(2-0-6)
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรียน
รายวิชาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ทีเ่ ปิ ดสอนให้ หลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ และหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่นภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ แก่
1. ผท.600 สัมมนาการแพทย์ แผนไทยและสมุนไพร 1
1(1-2-3)
2. ผท.601 สัมมนาการแพทย์ แผนไทยและสมุนไพร 2
1(1-2-3)
3. ผท.602 หลักการการแพทย์แผนไทย
3(2-3-7)
4. ผท.603 สมุนไพรไทยและยาพื้นบ้ าน
3(2-3-7)
5. ผท.607 เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ
3(3-0-9)
6. ผท.608 การจัดการด้ านการดูแลสุขภาพของการแพทย์ แผนไทย
3(3-0-9)
7. ผท.644 การวิจยั คลินิกแพทย์ แผนไทยและจริยธรรม
3(2-3-7)
8. ผท.645 การฝึ กปฏิบัตงิ านเฉพาะทางด้ านแพทย์ แผนไทย
3(0-9-3)
9. ผท.647 การวิจยั เชิงคุณภาพทางการแพทย์ แผนไทย
3(2-3-7)
10. ผท.648 เวชกรรมแผนไทยประยุกต์
3(3-0-9)
11. ผท.664 ปัญหาพิเศษทางการแพทย์ แผนไทยและสมุนไพร
3(0-9-3)

12. ผท.665 การสกัดและการตรวจเอกลักษณ์ สารจากผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
3(2-3-7)
13. ผท.667 การประเมินผลทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
3(2-3-7)
14. ผท.687 การพัฒนาสู ตรตารับยาสมุนไพร
3(2-3-7)
15. ผท.688 มาตรฐานสมุนไพร
3(2-3-7)
16. ผท.689 วิทยาการเครื่ องสาอางจากสมุนไพร
3(2-3-7)
17. ผท.697 การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร
3(2-3-7)
12.3 การบริหารจัดการ
1. แต่ งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชาเพื่อทาหน้ าทีป่ ระสานงานกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องอาจารย์ ผ้สู อน และ
นักศึกษา ในการพิจารณาข้ อกาหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดาเนินการ
2. มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการหลักสู ตรควบคุมการดาเนินการเกีย่ วกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักสู ตร

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้ นการผลิตมหาบัณฑิตให้ มีความรู้ ใฝ่ รู้ มีคุณธรรม มีความสามารถวิเคราะห์ สั งเคราะห์ องค์ ความรู้ ทางแพทย์
แผนไทยได้ อย่ างลึกซึ้งด้ วยกระบวนการวิจยั ทางคลินิก กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และจริยธรรม อันเป็ นที่ยอมรับในระบบ
สากล รวมทั้ง มีกระบวนการคิด สามารถติดตามความรู้ ที่ทันสมัยเพื่ อนามาผสมผสานและบู รณาการกับการแพทย์ แผนปั จจุบัน
พร้ อมทั้งพัฒนาแพทย์ แผนไทยเข้ าสู่ ระดับสากล เพื่อช่ วยแก้ ปัญหา สาธารณสุ ขของประเทศได้ อย่ างเหมาะสม
1.2 ความสาคัญ
คณะแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโครงสร้ าง บุคลากร ห้ องปฏิบัตกิ าร
และเครื่ องมือ รวมถึงงบประมาณทางด้ านวิจยั ทีพ่ ร้ อมในการทางานแบบบูรณาการความรู้ การวิจยั ระหว่ างแพทย์ แผนไทยและแพทย์ แผน
ปัจจุบัน ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์
มีหน่ วยงานด้ านพรีคลินิก คลินิก ชุมชน ทีช่ ่ วยสนับสนุนการพัฒนาและบูรณาการองค์ ความรู้
แพทย์
แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อประยุกต์ ใช้ ให้ ได้ มาตรฐานในระดับสากล
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อให้ บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรเป็ นบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ดงั นี้
1. มีความรู้ ใฝ่ รู้ มีความสามารถในการวิจยั ระดับสากล
2. มีความสามารถบูรณาการความรู้แพทย์ แผนไทย ให้ เป็ นวิทยาศาสตร์ เป็ นทีย่ อมรับใน ระดับสากล
3. มีทกั ษะในการปฏิบัตกิ ารวิจยั ทางคลินิกแลการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีได้ อย่ างเหมาะสม
ได้ มาตรฐานถูกต้ องและเป็ นทีย่ อมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
4. มีความเป็ นผู้นาทางความคิด การวิจยั องค์ ความรู้ ทางแพทย์ แผนไทยให้ เป็ นทีป่ ระจักษ์
5. มีจริยธรรมวิชาชีพ จริยธรรมในการวิจยั และจริยธรรมทางวิชาการ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษา
ไม่ น้อยกว่ า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 8 สัปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่
ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาหรื อคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาก่อนวันขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรีทางด้ านวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ) การแพทย์ แผนไทยประยุกต์
บัณฑิต วิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ หรื อสาขาอื่นทีเ่ กีย่ วข้ อง หรื อสาขาทีเ่ ทียบเท่ าทั้งในหรื อ
ต่ างประเทศจากสถาบันการศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

2. ผู้ทเี่ ลือกเรียนด้ านการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ คลินิกต้ องเป็ นผู้ทสี่ าเร็จการศึกษา
(สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ) หรื อการแพทย์ แผนไทย
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้ วเห็นชอบ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
ประยุกต์ บัณฑิต หรื อสาขาที่

3. ต้องมีคะแนนเฉลีย่ สะสม (GPA) ไม่ตา่ กว่า 2.50 หรื อคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดย ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ สมัครได้

4. กรณีเป็ นผู้เข้ าศึกษาชาวต่ างชาติต้องสามารถฟัง พูด อ่ าน และเขียนภาษาไทยอยู่ใน ระดับดี มีคณุ วุฒกิ ารศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีทางด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพหรื อสาขาทีเ่ กีย่ วข้ องจากสถาบันการศึกษาที่
ประเทศนั้นรับรองวิทยฐานะ
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและการสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ และวิชาทีค่ ณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
2. ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFLหรื อ IELTS โดย ผลสอบต้องไม่ เกิน 2 ปี
นับถึงวันสมัคร

3. เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ/หรื อคณะแพทยศาสตร์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/
ข้ อจากัดของนักศึกษา
การปรับตัวและวิธีการเรียนรู้ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา

ข้ อจากัดด้ านทักษะภาษาอังกฤษ

 มีการปฐมนิเทศระบบการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาให้ แก่
นักศึกษาใหม่
 มีระบบอาจารย์ ทปี่ รึกษาทัว่ ไปเพื่อดูแลนักศึกษาตั้งแต่ แรกเข้ า
จนสาเร็จการศึกษา และมีการแต่งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อช่ วยดูแลและติดตามการทาวิทยานิพนธ์ ของ
นักศึกษาอีกทางหนึ่ง
 มีการจัดการเรียนการสอนทีเ่ อื้อประโยชน์ ให้ แก่ นกั ศึกษา เพื่อ
เข้ าใจการวิจยั ด้ านการแพทย์ แผนไทยประยุกต์
 วางแผนการศึกษาและการทาวิทยานิพนธ์ ให้ นักศึกษาตั้งแต่ ช้ัน
ปี ที่ 1
 มีนักศึกษารุ่นพีใ่ ห้ คาแนะนาด้ านการเรียนและถ่ ายทอด
ประสบการณ์ ด้านต่ างๆ ในการวิจยั เทคนิคต่ างๆ ในการทาวิจยั
การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนวิทยานิพนธ์
 เจ้ าหน้ าทีง่ านบริการการศึกษาให้ ข้อมูลและคาแนะนาเรื่ องต่ างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษา
 ส่ งเสริมให้ นักศึกษาเข้ ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
 นักศึกษาได้ เรียนรู้ จาก visiting professor จากต่ างประเทศเพื่อ
แนะนา และถ่ ายทอดการเขียนบทความวิจยั และเทคนิคการ
วิจยั ต่ างๆ ทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษ

2.4 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.5 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ข้ อ 12.15 และ ข้ อ 19

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
 ตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต ประกอบด้ วยการศึกษารายวิชาไม่ น้อยกว่ า
24 หน่ วยกิต และทา
วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต
 ตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต ประกอบด้ วยการศึกษารายวิชา ไม่ น้อยกว่ า
24 หน่ วยกิต และทา
วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต สาหรับผู้ทโี่ อนมาจากหลักสู ตรระดับปริญญาเอก (กรณีเปิ ดหลักสู ตรระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ )
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ างน้ อย 4 ภาค
การศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1) หมวดวิชาบังคับ
12 หน่ วยกิต
2) หมวดวิชาบังคับเลือกไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
4) วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
ขอบข่ ายงานวิจยั
แบ่ งเป็ น 2 กลุ่มวิชา ได้ แก่
1. กลุ่มวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ คลินิก : การวิจยั แพทย์ แผนไทย และยาจากสมุนไพรในคลินกิ
2. กลุ่มวิชาวิจยั การแพทย์แผนไทยประยุกต์ : การวิจยั ตั้งแต่ ภูมปิ ัญญาแพทย์ แผนไทยและการทาวิจยั ใน
ห้ องปฎิบัตกิ ารทดลอง
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
อักษรย่ อ พว/MS หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ผท/TA หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์
เลขหลักหน่ วย หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาบังคับเลือกและกลุ่มวิชาเลือก
0-3
หมายถึง
วิชาบังคับ
4-6
หมายถึง
วิชาบังคับเลือก
7-9 หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มรายวิชาต่ าง ๆ
0-3
หมายถึง
กลุ่มวิชาทัว่ ไป
4-5
หมายถึง
กลุ่มวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ คลินิก
6-7
หมายถึง
กลุ่มวิชาวิจยั การแพทย์แผนไทยประยุกต์
8-9
หมายถึง
กลุ่มวิชาผลิตภัณฑ์

เลขหลักร้ อย หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
6-7
หมายถึง
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
8
หมายถึง
วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
3.1.3.1 วิชาบังคับ จานวน 12 หน่ วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
พว.600
MS 600
พว.700
MS 700
ผท.600
TA 600
ผท.601
TA 601
ผท.602
TA 602
ผท.603
TA 603

วิธีวทิ ยาการวิจยั และจริยธรรม*
Research Methodology and Ethics
สถิตปิ ระยุกต์*
Applied Statistics
สัมมนาการแพทย์ แผนไทยและสมุนไพร 1
Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
สัมมนาการแพทย์ แผนไทยและสมุนไพร 2
Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
หลักการการแพทย์แผนไทย
Principles of Thai Traditional Medicine
สมุนไพรไทยและยาพื้นบ้ าน
Thai Herbs and Folk Medicine

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
1(1-2-3)
1(1-2-3)
3(2-3-7)
3(2-3-7)

หมายเหตุ * ศึกษาวิชาร่ วมกับหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.1.3.2 วิชาบังคับเลือก จานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษาวิชาบังคับเลือก จานวน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ผท.644
TA 644
ผท.645
TA 645
ผท.664
TA 664
ผท.665
TA 665

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
การวิจยั คลินิกแพทย์ แผนไทยและจริยธรรม
3(2-3-7)
Clinical Trial Research in Thai Traditional Medicine and Ethics
การฝึ กปฏิบัตงิ านเฉพาะทางด้ านแพทย์ แผนไทย
3(0-9-3)
Specialization Practices of Thai Traditional Medicine
ปัญหาพิเศษทางการแพทย์ แผนไทยและสมุนไพร
3(0-9-3)
Special Problem in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
การสกัดและการตรวจเอกลักษณ์ สารจากผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
3(2-3-7)
Extractions and Identifications of Natural Product

3.1.3.3 วิชาเลือก
นักศึกษาจะต้ องเลือกศึกษาวิชาเลือกตามความเห็นชอบของอาจารย์ ทปี่ รึกษา

จานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วย

กิต
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-9)

ผท.607
TA 607
ผท.608
TA 608
ผท.647
TA 647
ผท.648
TA 648
ผท.667
TA 667
ผท.687
TA 687
ผท.688
TA 688
ผท.689
TA 689
ผท.697
TA 697

เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ
Health Economics
การจัดการด้ านการดูแลสุขภาพของการแพทย์ แผนไทย
Health Care Management of Thai Traditional Medicine
การวิจยั เชิงคุณภาพทางการแพทย์ แผนไทย
Qualitative Research in Thai Traditional Medicine
เวชกรรมแผนไทยประยุกต์
Applied Thai Medical Sciences
การประเมินผลทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
Biological Evaluation of Natural Products
การพัฒนาสู ตรตารับยาสมุนไพร
Herbal Medicine Formulae Development
มาตรฐานสมุนไพร
Standardization of Herbal Plants
วิทยาการเครื่ องสาอางจากสมุนไพร
Herbal Cosmetics
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร
Herbal Plant Tissue Culture

3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(2-3-7)

3.1.3.5 วิทยานิพนธ์
นักศึกษาจะต้ องเลือกหัวข้ อในการทาวิทยานิพนธ์ ตามกลุ่มวิชาไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต ตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ ทปี่ รึกษา
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
ผท.800
วิทยานิพนธ์
12
TA 800
Thesis
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
 เป็ นแผนการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 คือ แผนการศึกษาทีเ่ น้ นการวิจยั โดยมีการ ทาวิทยานิพนธ์ และศึกษารายวิชา
 แผนการศึกษาสาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรื อผู้ทโี่ อนมา จากหลักสู ตรระดับ
ปริญญาเอก (กรณีเปิ ดหลักสู ตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์)

ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
วิชาบังคับ
พว.600
พว.700
ผท.602
ผท.603
วิชาบังคับเลือก
รวม

จานวนหน่ วยกิต
10
วิธีวทิ ยาการวิจยั และจริยธรรม
สถิตปิ ระยุกต์
หลักการการแพทย์แผนไทย 3
สมุนไพรไทยและยาพื้นบ้ าน

2
2
3
3
13

ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
วิชาบังคับ
ผท.600 สัมมนาการแพทย์ แผนไทยและสมุนไพร1
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
รวม

จานวนหน่ วยกิต
1
1
3
6
10

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
วิชาบังคับ
1
ผท.601 สัมมนาการแพทย์ แผนไทยและสมุนไพร 2 1
วิทยานิพนธ์
6
รวม
7
ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
6
รวม
6
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
พว.600
วิธีวทิ ยาการวิจยั และจริยธรรม
2(2-0-6)
MS 600
Research Methodology and Ethics
ระเบียบวิธีและขั้นตอนการทางานวิจยั การค้ นหาข้ อมูลจากหนังสื อ วารสารและข้ อมูล ทางเครื อข่ ายสารสนเทศ
กระบวนการออกแบบงานวิจยั การตั้งสมมติฐานวิจยั การเลือกใช้ เครื่ องมือ วิธีการรวบรวมข้ อมูล การควบคุมงานวิจยั การแปลผล
ทางสถิตใิ นการเขียนรายงานการวิจยั การวิเคราะห์ งานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ ในวารสาร จริยธรรมในการทาวิจยั ในคนและสัตว์ ความเสี่ยง
และ ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ จากงานวิจยั
พว.700
สถิตปิ ระยุกต์
2(2-0-6)
MS 700
Applied Statistics
สถิตเิ ชิงพรรณาและเชิงวิเคราะห์ การเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล และประมวลผล ด้ วยโปรแกรม สถิติ ความน่ าจะ
เป็ นทีใ่ ช้ ในงานทางการแพทย์ การประมาณช่ วงความเชื่ อมัน่ ของพารามิเตอร์ การทดสอบนัยสาคัญทางสถิตแิ บบ parametric และ
non-parametric การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ด้วยสมการถดถอย
ผท.600
TA 600

สัมมนาการแพทย์ แผนไทยและสมุนไพร 1
1(1-0-3)
Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
เรื่ องทีน่ ่ าสนใจหรื อเป็ นสิ่งใหม่ ๆ หรื อแนวโน้ มในอนาคตทางด้ านวิทยาศาสตร์ สมุนไพร หรื อวิทยาศาสตร์ ที่
เกีย่ วข้ องอย่ างเป็ นระบบ จากตารา วารสาร สิ่งพิมพ์ ข้ อมูลทีเ่ ก็บในรู ปสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ การประเมินคุณค่ าของ
สิ่งพิมพ์ การรวบรวมประมวลอย่ างเป็ นขั้นตอนเพื่อนาเสนอสาหรับการอภิปราย
ผท.601
TA 601

สัมมนาการแพทย์ แผนไทยและสมุนไพร 2
1(1-0-3)
Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine 2
ติดตามความก้ าวหน้ าของการรวบรวม ทบทวน เอกสาร ทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิทยานิพนธ์
การสรุป และ วิเคราะห์
และการประเมินคุณค่ าอย่ างเป็ นขั้นตอนอย่ างมีระบบ เพื่อนาเสนอแนวคิดและทิศทางของทาวิทยานิพนธ์ พร้ อมกับการอภิปรายผล
การรวบรวม
ผท.602
TA 602

หลักการการแพทย์แผนไทย
3(2-3-7)
Principles of Thai Traditional Medicine
แนวคิด หลักการการแพทย์ แผนไทย ซึ่งประกอบด้ วย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมแผนไทย การนวดไทย ผดุงครรภ์
แผนไทย และการประยุกต์ การเปรียบเทียบกับการแพทย์ แผนปัจจุบัน
ผท.603
TA 603

สมุนไพรไทยและยาพื้นบ้ าน
3(2-3-7)
Thai Herbs and Folk Medicine
สมุนไพรไทยและยาพื้นบ้ าน การนามาใช้ ทางพื้นบ้ าน ประโยชน์ สารประกอบทางเคมี เปรียบเทียบการใช้ ยาสมุนไพร
กับยาแผนปัจจุบัน การใช้ ตวั ยาทดแทนกัน การอ่ านและแปลตารายาพื้นบ้ าน การวิเคราะห์ ตวั ยาในตารับยาพื้นบ้ านและหลักการ
รักษาตามระบบแผนไทยเพื่อเป็ นรากฐาน ในการนาสมุนไพรมาเป็ นยารักษาโรคในยาแผนปัจจุบนั

ผท.606
TA 606

เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ
3(3-0-9)
Health Economics
แนวคิดเบื้องต้ นของวิชาเศรษฐศาสตร์ การประเมินภาวะสุ ขภาพและผลลัพธ์ ทางสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้ องกับการวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณสุ ขและการวางแผน ข้ อมูลเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขของประเทศ ระบบประกันสุ ขภาพ การ
วิเคราะห์ ต้นทุน การประเมินคุณค่ าผลการศึกษา ด้ านการแพทย์ และสุ ขภาพทีม่ กี ารประเมินทางเศรษฐศาสตร์
ผท.607
TA 607

การจัดการด้ านการดูแลสุขภาพของการแพทย์ แผนไทย
3(3-0-9)
Health Care Management of Thai Traditional Medicine
ทักษะการเป็ นผู้นาและผู้บริหารจัดการงานด้ านการดูแลสุขภาพ แบบองค์รวมตามหลักการของแพทย์ แผนไทยในการ
ตอบสนองต่ อปัญหาต่ างๆ ในระบบสุ ขภาพยุคปัจจุบัน เนื้อหาวิชา เน้ นเรื่ อง การบริหารจัดการแบบสหวิทยาการ การกาหนดนโยบาย
การวางแผนงาน ตลอดจนการสื่ อสารและประสานความร่ วมมือระหว่ างหน่ วยงานต่ างๆ โดยใช้ หลักวิชาทางการแพทย์ แผนไทยหรื อ
การดูแล สุขภาพแบบองค์ รวม
ผท.644
TA 644

การวิจยั คลินิกแพทย์ แผนไทยและจริยธรรม
3(2-3-7)
Clinical Trial Research in Thai Traditional Medicine and Ethics
กระบวนการวิจยั ทางคลินิก จริยธรรมทางการแพทย์ และจริยธรรมการทาวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง กับคน เพื่อนาไปสู่ การ
เขียนโครงร่ างวิจยั ทางคลินิกทีถ่ ูกต้ องตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยปฏิบัตติ ามจริยธรรมทางการแพทย์ และจริยธรรมการทาวิจยั
เกีย่ วข้ องกับคนอย่ างเหมาะสม
ผท.645
TA 645

การฝึ กปฏิบัตงิ านเฉพาะทางด้ านแพทย์ แผนไทย
3(0-9-3)
Specialization Practices of Thai Traditional medicine
การสังเกตการณ์ และฝึ กปฏิบัตงิ านด้ านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ แผนปัจจุบัน กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
พร้ อมทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์ อาการของโรคทางการแพทย์ แผนไทยเพื่อเทียบ เคียงกับการแพทย์ แผนปัจจุบันการประยุกต์ กบั
การแพทย์ แผนปัจจุบันแบบผสมผสานจริยธรรมวิชาชีพ
ผท.647
TA 647

การวิจยั เชิงคุณภาพทางการแพทย์ แผนไทย
3(2-3-7)
Qualitative Research in Thai Traditional Medicine
เทคนิคการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลทางการรักษาทางด้ านแพทย์ แผนไทย แนวคิดขององค์ความรู้ พร้ อมทั้ง
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบพรรณนาด้ านการแพทย์ แผนไทย จริยธรรมการวิจยั
ผท.648
TA 648

เวชกรรมแผนไทยประยุกต์
3(3-0-9)
Applied Thai Medical Science
การวินิจฉัยโรคตามทฤษฎีการแพทย์ แผนไทย หลักการรักษาตามคัมภีร์ต่างๆ ของ เวชกรรมแผนไทยและหลักการรักษา
เทียบเคียงและประยุกต์กบั การรักษาโรคทางการแพทย์ แผน ปัจจุบันบนพื้นฐานหลักการทางวิทยาศาสตร์ และจริยธรรมวิชาชีพ

ผท.664
TA 664

ปัญหาพิเศษทางการแพทย์ แผนไทยและสมุนไพร
3(0-9-3)
Special Problems in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
ปัญหาพิเศษด้ านวิทยาศาสตร์ สมุนไพร และทางคลินกิ กระบวนการและเทคนิคใน การวิจยั เพื่อเป็ นพื้นฐานในการ
ทาวิทยานิพนธ์
ผท.665
TA 665

การสกัดและการตรวจเอกลักษณ์ สารจากผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
3(2-3-7)
Extraction and Identification of Natural Product
เทคนิคการแยกสกัดสารจากสมุนไพรหรื อผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้ จากธรรมชาติ การตรวจสอบวิเคราะห์ คณ
ุ ภาพ คุณลักษณะ
ของสารสาคัญจากสมุนไพรหรื อเภสัชภัณฑ์ ทมี่ จี าหน่ ายในท้ องตลาด และวิธีพสิ ู จน์ เอกลักษณ์ ของสารโดยเทคนิคเสปกโตรสโค
ปี
ผท.667
TA 667

การประเมินผลทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
3(2-3-7)
Biological Evaluations of Natural Products
เทคนิคการตรวจสอบสารสกัดจากสมุนไพรทางชีวภาพ การประเมินคุณค่ าของสารสกัด โดยการแสดงผลต่ อ
สัตว์ ทดลอง หรื อสิ่งมีชีวติ บางชนิดเช่ นเซลล์ สัตว์ หรื อเซลล์ มนุษย์
ผท.687 การพัฒนาสู ตรตารับยาสมุนไพร
3(3-0-9)
TA 687
Herbal Medicine Formulae Development
หลักการและเทคนิคการตั้งและพัฒนาตารับ สู ตรตารับยาและอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องทาง เภสัชกรรมแผนไทยและ
สมุนไพร เพื่อนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ในการรักษาและดูแลสุขภาพ
ผท.688
TA 688

มาตรฐานสมุนไพร
3(2-3-7)
Standardization of Herbal Plants
หลักการหามาตรฐานสมุนไพรตามหัวข้ อในเภสัชตารับ พร้ อมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของสมุนไพรนั้นด้ วยการ
ตรวจสอบโดยวิธีการต่ างๆ เช่ น วิธีการตรวจคุณสมบัตทิ างกายภาพทางเคมี ทางชีววิทยา การใช้ กล้ องจุลทรรศน์ การใช้ ประสาท
สัมผัส การทดสอบโดยใช้ เทคนิคสเปกโทรสโคปี ตลอดจนการวิเคราะห์ คุณภาพและปริมาณของสารสาคัญ การพิสูจน์ เอกลักษณ์ ของ
ยาสมุนไพร ใน
รู ปสมุนไพรสด สมุนไพร แห้ ง ผงยา การหาชื่ อวิทยาศาสตร์ การเก็บสมุนไพรเพื่อใช้ อ้างอิง การวิเคราะห์ ผงยา
และการทดสอบ การพิสูจน์ การปนเปื้ อนของยาสมุนไพร
ผท.689
TA 689

วิทยาการเครื่ องสาอางจากสมุนไพร
3(2-3-7)
Herbal Cosmetics
วิทยาการเครื่ องสาอาง รู ปแบบการเตรียมเครื่ องสาอาง การประเมินคุณสมบัตทิ างชีวภาพ ความคงตัว และความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอางแบบใหม่

ผท.697
TA 697

การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร
3(2-3-7)
Herbal Plants Tissue Culture
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร เทคนิคต่ างๆ ในการเพาะเลีย้ ง เนื้อเยื่อพืช เช่ น การตรึงเซลล์ อิลซิ ิเตชั่น
(elicitation) การหมักเซลล์ เพาะเลีย้ งของพืช และการนาเนื้อเยื่อเพาะเลีย้ งไปประยุกต์ เช่ น การศึกษาวิถีชีวสังเคราะห์ ของพืช การ
ตรวจหาสารทุตยิ ภูมิ การศึกษาพันธุวศิ วกรรมของเซลล์ พืช การทาเอนไซม์ จากเนื้อเยื่อเพาะเลีย้ งของพืชให้ บริสุทธิ์
ผท.800
TA 800

วิทยานิพนธ์
12
Thesis
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การ
เขียนและนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และจรรยาบรรณในการเผยแพร่ ผลงาน
วิชาการ
3.1.5.2 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
MS 600
Research Methodology and Ethics
2(2-0-6)
Methods and processes in doing research; documentation review from journals and electronic informations;
steps in research design, hypothesis setting, tool selection, data collection, research management, statistical interpretation
of report writing, critical appraisal; research ethics in human and animals, risk and usufulness of research
MS 700

Applied Statistics
2(2-0-6)
Descriptive and analytic statistics; data collection, data analysis and program by software for data
processing in biomedical statistics and probability, parameter estimation, parametric and non-parametric testing for
significance and regression analysis
TA 600

Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
1(0-2-2)
Interesting topics or new topics or future herbal scientific trends or sciences concerning systematically from
text books, journal, publication and other information sources such as information from IT , analysis and evaluation the
values of those topics, systematically compile for presentation and discussion
TA 601

Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine 2
1(0-2-2)
Following topics which related thesis by literature review , analysis and conclude trend to do future research
work by systematically compile presentation and discussion for concept and trend of thesis work
TA 602

Principles of Thai Traditional Medicine
3(2-3-7)
Concepts of Thai traditional medicine which compose with Thai medicine; Thai Pharmacy, Thai massage;
Thai midwifery and their application, comparison with modern medicine

TA 603

Thai Herbs and Folk Medicine
3(2-3-7)
Thai herbs and folk medicines, initialization indigenously, usefulness, chemical composition, compare with
modern medicine, substitution, reading and translation of folk medicine preparation , analyze the composition of these
drugs, Thai traditional medicine treatment concepts to be the basic tools for further use as modern medicine
TA 607

Health Economics
3(3-0-9)
Basic concept of health economic, assessment of health condition and health results concerning economic
analysis , health policy and planning, country health economic, health insurance system, analysis of capital , evaluation
the medical and health economic study value
TA 608

Health Care Management of Thai Traditional Medicine
3(3-0-9)
Skills of leaderships and holistic health management according to Thai traditional medicine to respond
various health problems at present; the topics put the emphasis on multidisciplinary approach which including policy
setting , planning as well as communication and cooperate between various agencies using Thai Traditional Medicine
concepts or holistic health care
TA 644
Clinical Trial Research in Thai Traditional Medicine and Ethics
3(2-3-7)
Clinical research study, medical ethics and ethic in research involving human subjects for going forward to
write clinical research protocol scientifically which practicing medical ethics and ethic research involving human
subjects properly.
TA 645

Specialization Practices of Thai Traditional medicine
3(0-9-3)
Observation and practices in Thai Traditional medicine and modern medicine with specialists supervision on
analyze and synthesize signs of traditional medicine comparing with modern medicine. Application the knowledge
integrating with modern medicine. Professional ethics
TA 647

Qualitative Research in Thai Traditional Medicine
3(2-3-7)
Qualitative research techniques and qualitative data analysis to obtain Thai traditional medicine treatment
information, concepts of body of knowledge include analysis and synthesis descriptive qualitative data of Thai traditional
medicines, ethics in research
TA 648

Applied Thai Medical Sciences
3(3-0-9)
Diagnosis according to Thai traditional medicine theory, principles of treatment following Cumpees of Thai
traditional medicine, concepts of treatment comparing and applying medical care with modern medicine by scientific
based and professional ethics

TA 664

Special Problems in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
3(0-9-3)
Special sciences topics on herbs and clinics, process and techniques of research for further thesis preparation

TA 665

Extraction and Identification of Natural Product
3(2-3-7)
Extraction and isolation techniques of herbal or natural products, assay and analysis the quality, special
characteristic of active ingredients from herbs or pharmaceutical produces which selling in the market and the
techniques to identify substances by spectroscopy techniques
TA 667

Biological Evaluations of Natural Products
3(2-3-7)
Biological assay techniques for examination of herbal extracts, evaluation the value of herbal extracts acting
on animals or other living things such as animal cells or human cell lines
TA 687

Herbal Medicine Formulae Development
3(3-0-9)
Principle and technique to set up and develop drugs recipies and others concerning Thai pharmaceutic and
herbs for treatment and health care
TA 688

Standardization of Herbal Plants
3(2-3-7)
The concepts of standardization of medicinal plants following pharmaceutical recipies and evaluate the herbs
quality with various methods such as to check physical and chemical property, using microscope, check with spectroscopy
technique as well as checking the qualities and quantity of significant substances, grounded, scientific names
identification, collection herbs for reference, analysis of grounded medicine and test, check contamination of herbs
TA 689

Herbal Cosmetics
3(2-3-7)
Cosmetic sciences : preparation of cosmetic products from herb, evaluation of bioassay stability and safety of
new cosmetic
TA 697

Herbal Plants Tissue Culture
3(2-3-7)
Medicinal plants tissue culture, tissue culture techniques such as elicitations, forment cell culture of plants.
The plants tissues culture in applied in the pathway study of plant biosynthesis, second metabolism of plants, study of
biosynthesis of plant cells and the enzymatic purification of plant tissue culture
TA 800

Thesis
12
Development research proposal and doing research of applied Thai traditional medicine and basic medical
sciences, writing and presentation of thesis, writing the manuscript, ethic in doing research, publishing research according
to professional etiquette

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อฝึ กปฎิบัต)ิ (ถ้ ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่ มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่ มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
ผท. 800
วิทยานิพนธ์
12
TA 800
Thesis
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ และทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเขียน
และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และจรรยาบรรณในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาต้ องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่ างน้ อยดังต่ อไปนี้
1. มีความเข้ าใจ และมีความรู้ ในสาระสาคัญอย่ างถ่ องแท้ ในองค์ ความรู้ ด้านการแพทย์ แผนไทย
2. สามารถออกแบบ ดาเนินการวิจยั พัฒนาเทคนิคการวิจยั เพื่อให้ ได้มาซึ่งองค์ ความรู้ ด้านการแพทย์ แผนไทย
3. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบในการดาเนินการวิจยั และมีจรรยาบรรณในการเผยแพร่ ผลงานทางด้ าน
การแพทย์ แผนไทย
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2 เป็ นต้ นไป
5.4 จานวนหน่ วยกิต
จานวน 12 หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่ น้อยกว่ า 2
ภาคการศึกษาปกติ และ
จะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมี
ค่ าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ตา่ กว่ า 3.00 และมี
คุณสมบัตคิ รบตามเงื่อนไขของหลักสู ตร
(2) นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้ โดยให้ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์
(3) อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ ผ้สู อบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

(2) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์
ทีจ่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(3) นักศึกษาจะต้ องสอบภาษาต่างประเทศให้ ผ่านตามเกณฑ์ ทกี่ าหนดไว้ ในระเบียบและข้ อบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจะสาเร็จการศึกษา
5.6 การเตรียมการ

1. การจัดการเรียนการสอนจะมุ่งเน้ นให้ นักศึกษาปรับพื้นฐานและเข้ าใจกระบวนการให้ เสร็จสิ้นภาย

ในภาคการศึกษาที่ 1 ส่ วน
ในภาคการศึกษาที่ 2 มีรายวิชาทีเ่ อื้อให้ ทาการศึกษาวิทยานิพนธ์ ได้ แก่ รายวิชาปัญหาพิเศษทางการแพทย์ แผนไทยและ
สมุนไพร, รายวิชาฝึ กปฏิบัตงิ านด้ านการแพทย์
แผนไทย และรายวิชาสัมมนาการแพทย์ แผนไทยและสมุนไพรที่เอื้อให้
นักศึกษาได้ เขียนเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสามารถสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ได้ ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2 และ
รายวิชาสัมมนาการแพทย์ แผนไทยและสมุนไพร 2 ในปี การศึกษา ที่ 2 เพื่อติดตามความก้ าวหน้ าของการทบทวน งานที่เป็ นไปได้
ในการทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งทาให้ นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาทันตามกาหนดภายใน 2 ปี

2. มีการแต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ คาแนะนาและช่ วยเหลือทางด้ านวิชาการและ งานวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษา
3. เมื่อได้ รับอนุมตั หิ ัวข้ อวิทยานิพนธ์ ให้ นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ ทปี่ รึกษาหลักให้ คาแนะนา ดูแลในระหว่ างการวิจัย
และจะต้ องติดต่ ออาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลักโดยสม่าเสมอ

4. ระหว่ างทาวิทยานิพนธ์ ให้ นักศึกษารายงานความก้ าวหน้ าของการทาวิทยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษาตามแบบฟอร์ มทีก่ าหนดลง
ใน Portfolio
5.7 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์ ประเมินจากคุณภาพของวิทยานิพนธ์ และประเมินความรู้ ความสามารถของ
นักศึกษาโดยวิธีการนาเสนอและสอบปากเปล่ าโดยคณะกรรมการสอบ
เค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งคณบดีแต่ งตั้ง
หลักสู ตรมีกลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐานโดยการแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทมี่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และในการสอบวิทยานิพนธ์ คณะจะ
ประกาศกาหนดการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ ทราบทัว่ กันและเปิ ดโอกาสให้ ผ้สู นใจเข้ าร่ วมฟังได้
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่อหนึง่ หน่ วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่ าระดับ
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ S
หรื อระดับไม่ ตา่ กว่ า C
เท่ านั้น รายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับตา่ กว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับ
หรื อรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
สาหรับภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสม
ทุกครั้งไป

1.3 นักศึกษาทีไ่ ด้ ระดับ U หรื อระดับตา่ กว่ า Cในรายวิชาใดทีเ่ ป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร
จะลงทะเบียนศึกษาซ้า
ในรายวิชานั้นได้ อกี เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับ ไม่ ตา่ กว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชา
นั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษา
ซ้าในรายวิชานั้นอีกเว้ นแต่ หลักสู ตรจะกาหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้)
หน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่
นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N
(ไม่ ผ่าน)
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับกระบวนรายวิชา มีคณะอนุกรรมการหลักสู ตรพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบว่ าครอบคลุมผล
การเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดวิชา และจัดให้ นักศึกษาประเมิน การเรียนการสอนในระดับรายวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตทีจ่ บ และจากผู้ใช้ บัณฑิต
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต และได้ ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขอื่นๆ ทีห่ ลักสู ตรได้ กาหนดไว้ ครบถ้ วน
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3.3 ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด ได้ แก่
ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ ตา่ กว่า
550 คะแนน หรื อผล
คะแนน TOEFL (paper-base test) ไม่ ตา่ กว่ า 550 คะแนน หรื อผลคะแนน TOEFL (computer-base test) ไม่ ตา่ กว่ า 213 คะแนน
หรื อผลคะแนน TOEFL (internet -base test) ไม่ ตา่ กว่ า 79 คะแนน หรื อผลคะแนน IELTS ไม่ ตา่ กว่ า 5.5 คะแนน หรื อศึกษาและ
สอบผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
3.4ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะ กรรมการทีค่ ณะแพทยศาสตร์
แต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้รับการตีพมิ พ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการ
ยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสาร หรื อสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding)
3.6 ต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามทีค่ ณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกาหนด

