
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร
5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

24 ชุดวชิา ( 144  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา
10103
10111
10141
10151
10161

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา

50102
55302

55322

55303

55305

55309
55323
55324
55325
55326
55327
55328
55329
55330
55331
55332
55333
55334

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

**  เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

*** สาขาวชิาแนะน าใหล้งทะเบยีนเรียนชุดวชิา 55301 การวจิัยส าหรับการแพทย์แผนไทย เปน็ชุดวชิาเลือกเสรี
1    เปน็ชุดวชิายกเวน้ส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย
2    เปน็ชุดวชิายกเวน้ส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการผดุงครรภไ์ทย
3    เปน็ชุดวชิายกเวน้ส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย
4    เปน็ชุดวชิายกเวน้ส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย

   B.TM.

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าตามสายวทิยาศาสตร์ หรือสายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ตามที่กระทรวงศึกษาธกิารรับรอง

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

*    เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั 

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

ผดุงครรภแ์ผนไทย *2

เภสัชกรรมแผนไทย 1 *3

นวดแผนไทย 2 *1

การฝึกปฏบิัตินวดแผนไทย *

เวชกรรมแผนไทย 1 *4

เวชกรรมแผนไทย 2 *4

การฝึกปฏบิัติเวชกรรมแผนไทย *
เภสัชกรรมแผนไทย 2 *3

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

เภสัชพฤกษศาสตร์
การฝึกปฏบิัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย *

นวดแผนไทย 1 *1

ประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย **

สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย์

ธรรมานามยั

จรรยาวชิาชพีและกฎหมายเกี่ยวกบัการแพทยแ์ผนไทย

ทักษะชวีติ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

   วชิาแกน 3 ชุดวชิา
วทิยาศาสตร์ชวีภาพ
วทิยาศาสตร์ในการแพทยแ์ผนไทย

ร่างกายมนุษย ์*
   วชิาชีพ 15 ชุดวชิา

 : การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต
   Bachelor of Thai Traditional Medicine Program
 : การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต
   Bachelor of Thai Traditional Medicine
 : พท.บ.



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา ( 66 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

13 ชุดวชิา ( 78  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา

55302

55322

55309

55323

55324

55326

55329

55330

55332

55333

55334

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

**   เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้ 

*** สาขาวชิาแนะน าใหล้งทะเบยีนเรียนชุดวชิา 55301 การวจิัยส าหรับการแพทย์แผนไทย เปน็ชุดวชิาเลือกเสรี 
1     เปน็ชุดวชิายกเวน้ส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย
3     เปน็ชุดวชิายกเวน้ส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย
4     เปน็ชุดวชิายกเวน้ส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย

*     เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

นวดแผนไทย 2 *1

การฝึกปฏบิัตินวดแผนไทย *

เวชกรรมแผนไทย 2 *4

การฝึกปฏบิัติเวชกรรมแผนไทย *

เภสัชกรรมแผนไทย 2 *3

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ไทยศึกษา

   วชิาแกน 2 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์ในการแพทยแ์ผนไทย

ร่างกายมนุษย ์*

   วชิาชีพ 9 ชุดวชิา

จรรยาวชิาชพีและกฎหมายเกี่ยวกบัการแพทยแ์ผนไทย

เภสัชพฤกษศาสตร์

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต

   Bachelor of Thai Traditional Medicine Program

 : การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

การฝึกปฏบิัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย *

ประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย **

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   Bachelor of Thai Traditional Medicine

 : พท.บ.

   B.TM.

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาทางด้านการแพทยแ์ผนไทย หรือการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ หรือสูงกวา่



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา ( 96 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

18 ชุดวชิา ( 108  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา

55302

55303

55305

55309

55323

55324

55325

55326

55327

55328

55329

55330

55331

55332

55333

55334

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

**  เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

*** สาขาวชิาแนะน าใหล้งทะเบยีนเรียนชุดวชิา 55301 การวจิัยส าหรับการแพทย์แผนไทย เปน็ชุดวชิาเลือกเสรี
1     เปน็ชุดวชิายกเวน้ส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย
2     เปน็ชุดวชิายกเวน้ส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการผดุงครรภไ์ทย
3     เปน็ชุดวชิายกเวน้ส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย
4     เปน็ชุดวชิายกเวน้ส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย

การฝึกปฏบิัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

นวดแผนไทย 1 *1

ประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย **

ผดุงครรภแ์ผนไทย *2

เภสัชกรรมแผนไทย 1 *3

นวดแผนไทย 2 *1

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ไทยศึกษา

   วชิาแกน  1 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์ในการแพทยแ์ผนไทย

    วชิาชีพ 15 ชุดวชิา

สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย์

ธรรมานามยั

จรรยาวชิาชพีและกฎหมายเกี่ยวกบัการแพทยแ์ผนไทย

เภสัชพฤกษศาสตร์

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต

   Bachelor of Thai Traditional Medicine Program

 : พท.บ.

   B.TM.

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรีทางด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ หรือสูงกวา่

การฝึกปฏบิัตินวดแผนไทย *

เวชกรรมแผนไทย 1 *4

เวชกรรมแผนไทย 2 *4

การฝึกปฏบิัติเวชกรรมแผนไทย *

เภสัชกรรมแผนไทย 2 *3

*    เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั 

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

 : การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต

   Bachelor of Thai Traditional Medicine



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร
1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

20 ชุดวชิา ( 120  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา

50102

55302
55322

55303

55305

55309

55323

55324
55325
55326
55327

55328

55329
55330
55331

55332

55333

55334

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

**  เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

*** สาขาวชิาแนะน าใหล้งทะเบยีนเรียนชุดวชิา 55301 การวจิัยส าหรับการแพทย์แผนไทย เปน็ชุดวชิาเลือกเสรี
1    เปน็ชุดวชิายกเวน้ส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย
2    เปน็ชุดวชิายกเวน้ส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการผดุงครรภไ์ทย
3    เปน็ชุดวชิายกเวน้ส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย
4    เปน็ชุดวชิายกเวน้ส าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย

*    เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

Last updated: 8-February-2019

เวชกรรมแผนไทย 1 *4

เวชกรรมแผนไทย 2 *4

การฝึกปฏบิัติเวชกรรมแผนไทย *

เภสัชกรรมแผนไทย 2 *3

ร่างกายมนุษย ์*

   วชิาชีพ 15 ชุดวชิา
สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทย์

ธรรมานามยั

จรรยาวชิาชพีและกฎหมายเกี่ยวกบัการแพทยแ์ผนไทย

เภสัชพฤกษศาสตร์

ผดุงครรภแ์ผนไทย *2

เภสัชกรรมแผนไทย 1 *3

นวดแผนไทย 2 *1

การฝึกปฏบิัตินวดแผนไทย *

การฝึกปฏบิัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย *

นวดแผนไทย 1 *1

ประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย **

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

ไทยศึกษา

   วชิาแกน 3 ชุดวชิา
วทิยาศาสตร์ชวีภาพ
วทิยาศาสตร์ในการแพทยแ์ผนไทย

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   B.TM.

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร
                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต

   Bachelor of Thai Traditional Medicine Program

 : การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต

   Bachelor of Thai Traditional Medicine

 : พท.บ.

 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใชท่างการแพทยแ์ผนไทย หรือการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ หรือวทิยาศาสตร์สุขภาพ หรือสูงกวา่


