
     
 ระดับปรญิญาตรี (ตอเน่ือง) 
 หลักสูตรแพทยแผนไทย 
   
 1.  สําเร็จการศึกษา ปวส.   ประเภทวิชาเวชกรรม  สาขาวิชาแพทยแผนไทยประยกุต  มีโครงสรางและรายละเอยีดของ
หลักสูตรดงัน้ี  

 (1)   โครงสรางของหลักสูตร ชุดวิชา หนวยกิต  
 ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 9 54  
 ง. หมวดวชิาเลือกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสูตรตองศกึษาไมนอยกวา  13 78  
     
 (2) รายละเอียดของหลักสูตร    
 ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 1 ชุดวิชา  
  10151 ไทยศึกษา 
 ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา  
  53202 การสาธารณสุขทั่วไป  
  55301 การวิจัยสําหรับการแพทยแผนไทย 
 ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา  
  55302 วิทยาศาสตรในการแพทยแผนไทย  
  55303 สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย 
  55304 แนวคดิและทฤษฎีการแพทยแผนไทย 
  55306 เภสัชพฤกษศาสตร  
  55307 การฝกปฏิบตัิเภสชัพฤกษศาสตรและเภสชักรรมแผนไทย  
  55308 เวชกรรมแผนไทย 
  55309 จรรยาวชิาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย 
  55310 นวดแผนไทย 
  55312 ประสบการณวชิาชีพการแพทยแผนไทย  
 ง. หมวดวิชาเลือกเสร ี   1 ชุดวิชา    
  ใหเลือกจากชดุวิชาตางๆ  ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีทีม่หาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรยีน

ชุดวชิาเลือกเสรี 
    
    
 ระดับปรญิญาตรี  (ตอเน่ือง) 
 หลักสูตรแพทยแผนไทย 
  
 2.  สําเร็จการศึกษา ปวส.  สาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ (การแพทยแผนไทยประยุกต) มีโครงสรางและรายละเอียด
ของหลักสูตรดังน้ี  

 (1)   โครงสรางของหลักสูตร ชุดวิชา หนวยกิต  
 ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  
 ง. หมวดวชิาเลือกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสูตรตองศกึษาไมนอยกวา  14 84  
     
 (2) รายละเอียดของหลักสูตร    
 ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 1 ชุดวิชา  
  10151 ไทยศึกษา 
 ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา  
  53202 การสาธารณสุขทั่วไป  
  55301 การวิจัยสําหรับการแพทยแผนไทย 
 ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา  
  55302 วิทยาศาสตรในการแพทยแผนไทย  
  55303 สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย 
  55304 แนวคดิและทฤษฎีการแพทยแผนไทย 
  55305 ธรรมมานามัย 
  55306 เภสัชพฤกษศาสตร  
  55307 การฝกปฏิบตัิเภสชัพฤกษศาสตรและเภสชักรรมแผนไทย  
  55309 จรรยาวชิาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย 
  55310 นวดแผนไทย 
  55311 การฝกปฏิบตัิเวชกรรมและนวดแผนไทย 
  55312 ประสบการณวชิาชีพการแพทยแผนไทย  



 ง. หมวดวิชาเลือกเสร ี   1 ชุดวิชา    
  ใหเลือกจากชดุวิชาตางๆ  ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีทีม่หาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรยีน

ชุดวชิาเลือกเสรี 
    
    
 ระดับปรญิญาตรี (ตอเน่ือง) 
 หลักสูตรแพทยแผนไทย 
   
 3.  สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการแพทยแผนไทย มีโครงสรางและรายละเอยีดของหลักสูตรดงัน้ี  
 (1)   โครงสรางของหลักสูตร ชุดวิชา หนวยกิต  
 ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  
 ง. หมวดวชิาเลือกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสูตรตองศกึษาไมนอยกวา  14 84  
     
 (2) รายละเอียดของหลักสูตร    
 ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 1 ชุดวิชา  
  10151 ไทยศึกษา 
 ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา  
  53202 การสาธารณสุขทั่วไป  
  55301 การวิจัยสําหรับการแพทยแผนไทย 
 ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา  
  55302 วิทยาศาสตรในการแพทยแผนไทย  
  55303 สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย 
  55304 แนวคดิและทฤษฎีการแพทยแผนไทย 
  55305 ธรรมมานามัย 
  55307 การฝกปฏิบตัิเภสชัพฤกษศาสตรและเภสชักรรมแผนไทย  
  55308 เวชกรรมแผนไทย 
  55309 จรรยาวชิาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย 
  55310 นวดแผนไทย 
  55311 การฝกปฏิบตัิเวชกรรมและนวดแผนไทย 
  55312 ประสบการณวชิาชีพการแพทยแผนไทย  
 ง. หมวดวิชาเลือกเสร ี   1 ชุดวิชา    
  ใหเลือกจากชดุวิชาตางๆ  ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีทีม่หาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรยีน

ชุดวชิาเลือกเสรี 
    
    
 ระดับปรญิญาตรี (ตอเน่ือง) 
 หลักสูตรแพทยแผนไทย 
   
 4.  สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรอืสูงกวาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ และมีใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรรมไทย หรือมี
ประกาศนียบตัรการศกึษาหลักสูตรเภสัชกรรมไทย  มีโครงสรางและรายละเอียดของหลกัสูตรดังน้ี  

 (1)   โครงสรางของหลักสูตร ชุดวิชา หนวยกิต  
 ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 1 6  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  
 ง. หมวดวชิาเลือกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสูตรตองศกึษาไมนอยกวา  13 78  
     
 (2) รายละเอียดของหลักสูตร    
 ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 1 ชุดวิชา  
  10151 ไทยศึกษา 
 ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา  
  55301 การวิจัยสําหรับการแพทยแผนไทย 
 ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา  
  55302 วิทยาศาสตรในการแพทยแผนไทย  
  55303 สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย 
  55304 แนวคดิและทฤษฎีการแพทยแผนไทย 
  55305 ธรรมมานามัย 
  55306 เภสัชพฤกษศาสตร 
  55308 เวชกรรมแผนไทย 
  55309 จรรยาวชิาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย 



  55310 นวดแผนไทย 
  55311 การฝกปฏิบตัิเวชกรรมและนวดแผนไทย 
  55312 ประสบการณวชิาชีพการแพทยแผนไทย  
 ง. หมวดวิชาเลือกเสร ี   1 ชุดวิชา    
  ใหเลือกจากชดุวิชาตางๆ  ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีทีม่หาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรยีน

ชุดวชิาเลือกเสรี 
    
     
 ระดับปรญิญาตรี (ตอเน่ือง) 
 หลักสูตรแพทยแผนไทย 
   
 5.  สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรอืสูงกวาไมใชทางวทิยาศาสตรสุขภาพและมีใบประกอบโรคศลิปะเภสัชกรรมไทย  
หรอืมีประกาศนียบัตรการศกึษาหลักสูตรเภสัชกรรมไทย  มีโครงสรางและรายละเอยีดของหลักสูตรดงัน้ี  

 (1)   โครงสรางของหลักสูตร ชุดวิชา หนวยกิต  
 ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  
 ง. หมวดวชิาเลือกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสูตรตองศกึษาไมนอยกวา  14 84  
     
 (2) รายละเอียดของหลักสูตร    
 ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 1 ชุดวิชา  
  10151 ไทยศึกษา 
 ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา  
  53202 การสาธารณสุขทั่วไป 
  55301 การวิจัยสําหรับการแพทยแผนไทย 
 ค. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา  
  55302 วิทยาศาสตรในการแพทยแผนไทย  
  55303 สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย 
  55304 แนวคดิและทฤษฎีการแพทยแผนไทย 
  55305 ธรรมมานามัย 
  55306 เภสัชพฤกษศาสตร 
  55308 เวชกรรมแผนไทย 
  55309 จรรยาวชิาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย 
  55310 นวดแผนไทย 
  55311 การฝกปฏิบตัิเวชกรรมและนวดแผนไทย 
  55312 ประสบการณวชิาชีพการแพทยแผนไทย  
 ง. หมวดวิชาเลือกเสร ี   1 ชุดวิชา    
  ใหเลือกจากชดุวิชาตางๆ  ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีทีม่หาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรยีน

ชุดวชิาเลือกเสรี 
    
    
 ระดับปรญิญาตรี (ตอเน่ือง) 
 หลักสูตรแพทยแผนไทย 
   
 6.  สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรอืสูงกวาทางวิทยาศาสตรสุขภาพและมีใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรรมไทยและ 
เวชกรรมไทย  หรือมปีระกาศนียบัตรการศึกษาหลักสูตรเภสัชกรรมไทยและเวชกรรมไทย  มีโครงสรางและรายละเอียด
ของหลักสูตรดังน้ี  

 (1)   โครงสรางของหลักสูตร ชุดวิชา หนวยกิต  
 ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 1 6  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 9 54  
 ง. หมวดวชิาเลือกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสูตรตองศกึษาไมนอยกวา  12 72  
     
 (2) รายละเอียดของหลักสูตร    
 ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 1 ชุดวิชา  
  10151 ไทยศึกษา 
 ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา  
  55301 การวิจัยสําหรับการแพทยแผนไทย 
 ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา  
  55302 วิทยาศาสตรในการแพทยแผนไทย  
  55303 สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย 



  55304 แนวคดิและทฤษฎีการแพทยแผนไทย 
  55305 ธรรมมานามัย 
  55306 เภสัชพฤกษศาสตร 
  55308 เวชกรรมแผนไทย 
  55309 จรรยาวชิาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย 
  55310 นวดแผนไทย 
  55312 ประสบการณวชิาชีพการแพทยแผนไทย  
 ง. หมวดวิชาเลือกเสร ี   1 ชุดวิชา    
  ใหเลือกจากชดุวิชาตางๆ  ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีทีม่หาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรยีน

ชุดวชิาเลือกเสรี 
    
    
 ระดับปรญิญาตรี (ตอเน่ือง) 
 หลักสูตรแพทยแผนไทย 
   
 7.  สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรอืสูงกวาที่ไมใชทางวทิยาศาสตรสุขภาพและมีใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกรรมไทย
และเวชกรรมไทย  หรอืมีประกาศนียบตัรการศกึษาหลักสูตรเภสัชกรรมไทยและเวชกรรมไทย  มีโครงสรางและ
รายละเอียดของหลักสูตรดงัน้ี  

 (1)   โครงสรางของหลักสูตร ชุดวิชา หนวยกิต  
 ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 2 12  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 9 54  
 ง. หมวดวชิาเลือกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสูตรตองศกึษาไมนอยกวา  13 78  
     
 (2) รายละเอียดของหลักสูตร    
 ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 1 ชุดวิชา  
  10151 ไทยศึกษา 
 ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา  
  53202 การสาธารณสุขทั่วไป 
  55301 การวิจัยสําหรับการแพทยแผนไทย 
 ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา  
  55302 วิทยาศาสตรในการแพทยแผนไทย  
  55303 สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย 
  55304 แนวคดิและทฤษฎีการแพทยแผนไทย 
  55305 ธรรมมานามัย 
  55306 เภสัชพฤกษศาสตร 
  55308 เวชกรรมแผนไทย 
  55309 จรรยาวชิาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย 
  55310 นวดแผนไทย 
  55312 ประสบการณวชิาชีพการแพทยแผนไทย  
 ง. หมวดวิชาเลือกเสร ี   1 ชุดวิชา    
  ใหเลือกจากชดุวิชาตางๆ  ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปรญิญาตรีทีม่หาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรยีน

ชุดวชิาเลือกเสรี 
    
    
    
 


	2.  สำเร็จการศึกษา ปวส.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์

