
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

คุณสมบัตเิฉพาะ

หมายเหตุ

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
10131 สังคมมนุษย์
10141
10151

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

ทักษะชวีติ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

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

 : ส่าเร็จการศึกษาไมต่่่ากวา่ ม.6 สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : 1) ผู้เขา้ศึกษาต้องมสุีขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจติใจ ไมเ่ป็นโรคซ่ึงต้องห้ามในการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีสาขา

      การแพทยแ์ผนไทย ดังนี้ โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกยีจแกสั่งคม วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเท้าชา้งในระยะที่

      ปรากฏอาการเป็นที่รังเกยีจแกสั่งคม โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือ โรคอื่นที่สภาวชิาชพีฯ พิจารณาเห็นวา่เป็นอปุสรรคต่อการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวชิาชพี

      การแพทยแ์ผนไทย และ 

  2) ผู้เขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นผู้มคีวามประพฤติเสียหายซ่ึงสภาการแพทยแ์ผนไทยเห็นวา่จะน่ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกยีรติศักด์ิแห่งวชิาชพี ไมเ่คยต้องโทษ

      จ่าคุกโดยศาลพิพากษาถงึที่สุดในคดีที่สภาการแพทยแ์ผนไทยเห็นวา่อาจจะน่ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกยีรติศักด์ิแห่งวชิาชพี ไมเ่ป็นผู้ติดยาเสพติด

      ให้โทษไมเ่ป็นคนวกิลจริตหรือจติฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ

 : 1. ผู้สมคัรตามคุณสมบัติขอ้ 1 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ไมต่่่ากวา่ 22 หน่วยกติ คณิตศาสตร์ไมต่่่ากวา่ 12 หน่วยกติ และภาษาองักฤษ

      ไมต่่่ากวา่ 9 หน่วยกติ 

   2. ผู้เขา้ศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ได้เฉพาะในหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่โดยส่านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ

      นวตักรรมแล้ว กรณีเป็นสถาบันการศึกษา ต่างประเทศต้องเป็นสถาบันที่ส่านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมรับรอง

      หรือใชก้รอบมาตรฐานคุณวฒิุอดุมศึกษาของประเทศนั้นๆ และหากเป็นนักศึกษาต่างคณะในสถาบันเดียวกนัจะต้องผ่านการประเมนิทัศนคติต่อวชิาชพี

      และรายละเอยีดอื่นๆ ให้เป็นไปตามขอ้บังคับของมหาวทิยาลัย

   3. ผู้เขา้ศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ/ประกอบวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทย/สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ จะได้รับการยกเวน้

      ชดุวชิาตามที่หลักสูตรก่าหนด ดังนี้

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเวชกรรม/ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทเวชกรรมไทย/ใบประกอบวชิาชพี

        การแพทยแ์ผนไทยด้านเวชกรรมไทย ยกเวน้ชดุวชิา 55331 เวชกรรมแผนไทย 1

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเภสัชกรรม/ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย/ ใบประกอบวชิาชพี

        การแพทยแ์ผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย ยกเวน้ชดุวชิา 55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทการนวดไทย/ใบประกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยด้านการนวดไทย ยกเวน้ชดุวชิา 

        55325 นวดแผนไทย 

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ ยกเวน้ชดุวชิา 55325 นวดแผนไทย 1 ชดุวชิา 55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1 และชดุวชิา

        55331 เวชกรรมแผนไทย 1



ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา

55101
55203
55204
55309
55322
55335

55401

55324
55325
55326
55328
55329
55330
55331
55332
55333
55334
55402

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ

**  นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร
1    เปน็ชุดวชิายกเวน้ส่าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย
2    เปน็ชุดวชิายกเวน้ส่าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย
3    เปน็ชุดวชิายกเวน้ส่าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย

การฝึกปฏบิัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย*

นวดแผนไทย 1*1

ประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย**

ร่างกายมนุษย*์
สังคมวทิยา มานุษยวทิยาการแพทยแ์ละระบาดวทิยาส่าหรับการแพทยแ์ผนไทย

การวจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย*

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 7 ชุดวชิา

ผดุงครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิัติผดุงครรภแ์ผนไทย*

เภสัชกรรมแผนไทย 1*2

นวดแผนไทย 2*
การฝึกปฏบิัตินวดแผนไทย*

เวชกรรมแผนไทย 1*3

เวชกรรมแผนไทย 2*
การฝึกปฏบิัติเวชกรรมแผนไทย*
เภสัชกรรมแผนไทย 2*

ชวีวทิยา เคมแีละชวีเคมส่ีาหรับการแพทยแ์ผนไทย
จลุชวีวทิยา ปรสิตวทิยาและพยาธสิรีรวทิยาส่าหรับการแพทยแ์ผนไทย*
เคมเีภสัชวตัถ ุเภสัชวทิยาและพิษวทิยาส่าหรับการแพทยแ์ผนไทย*
ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกบัการแพทยแ์ผนไทย

   วชิาชีพ 11 ชุดวชิา

*    เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั 



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

คุณสมบัตเิฉพาะ

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา ( 78 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

15 ชุดวชิา ( 90  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา

55203
55204
55309
55322
55335

55401
หมายเหตุ

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   Bachelor of Thai Traditional Medicine

 : พท.บ.

   B.TM.

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ไทยศึกษา

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 6 ชุดวชิา

รายละเอียดของหลกัสตูร

 : ส่าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาทางด้านการแพทยแ์ผนไทย หรือการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

จลุชวีวทิยา ปรสิตวทิยาและพยาธสิรีรวทิยาส่าหรับการแพทยแ์ผนไทย*
เคมเีภสัชวตัถ ุเภสัชวทิยาและพิษวทิยาส่าหรับการแพทยแ์ผนไทย*
ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกบัการแพทยแ์ผนไทย

   Bachelor of Thai Traditional Medicine Program

 : การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต

ร่างกายมนุษย*์
สังคมวทิยา มานุษยวทิยาการแพทยแ์ละระบาดวทิยาส่าหรับการแพทยแ์ผนไทย

การวจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย*

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต

 : 1) ผู้เขา้ศึกษาต้องมสุีขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจติใจ ไมเ่ป็นโรคซ่ึงต้องห้ามในการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีสาขา

      การแพทยแ์ผนไทย ดังนี้ โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกยีจแกสั่งคม วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเท้าชา้งในระยะที่

      ปรากฏอาการเป็นที่รังเกยีจแกสั่งคม โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือ โรคอื่นที่สภาวชิาชพีฯ พิจารณาเห็นวา่เป็นอปุสรรคต่อการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวชิาชพี

      การแพทยแ์ผนไทย และ 

  2) ผู้เขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นผู้มคีวามประพฤติเสียหายซ่ึงสภาการแพทยแ์ผนไทยเห็นวา่จะน่ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกยีรติศักด์ิแห่งวชิาชพี ไมเ่คยต้องโทษ

      จ่าคุกโดยศาลพิพากษาถงึที่สุดในคดีที่สภาการแพทยแ์ผนไทยเห็นวา่อาจจะน่ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกยีรติศักด์ิแห่งวชิาชพี ไมเ่ป็นผู้ติดยาเสพติด

      ให้โทษไมเ่ป็นคนวกิลจริตหรือจติฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ

 : 1. ผู้สมคัรตามคุณสมบัติขอ้ 1 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ไมต่่่ากวา่ 22 หน่วยกติ คณิตศาสตร์ไมต่่่ากวา่ 12 หน่วยกติ และภาษาองักฤษ

      ไมต่่่ากวา่ 9 หน่วยกติ 

   2. ผู้เขา้ศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ได้เฉพาะในหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่โดยส่านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ

      นวตักรรมแล้ว กรณีเป็นสถาบันการศึกษา ต่างประเทศต้องเป็นสถาบันที่ส่านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมรับรอง

      หรือใชก้รอบมาตรฐานคุณวฒิุอดุมศึกษาของประเทศนั้นๆ และหากเป็นนักศึกษาต่างคณะในสถาบันเดียวกนัจะต้องผ่านการประเมนิทัศนคติต่อวชิาชพี

      และรายละเอยีดอื่นๆ ให้เป็นไปตามขอ้บังคับของมหาวทิยาลัย

   3. ผู้เขา้ศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ/ประกอบวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทย/สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ จะได้รับการยกเวน้

      ชดุวชิาตามที่หลักสูตรก่าหนด ดังนี้

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเวชกรรม/ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทเวชกรรมไทย/ใบประกอบวชิาชพี

        การแพทยแ์ผนไทยด้านเวชกรรมไทย ยกเวน้ชดุวชิา 55331 เวชกรรมแผนไทย 1

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเภสัชกรรม/ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย/ ใบประกอบวชิาชพี

        การแพทยแ์ผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย ยกเวน้ชดุวชิา 55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทการนวดไทย/ใบประกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยด้านการนวดไทย ยกเวน้ชดุวชิา 

        55325 นวดแผนไทย 

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ ยกเวน้ชดุวชิา 55325 นวดแผนไทย 1 ชดุวชิา 55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1 และชดุวชิา

        55331 เวชกรรมแผนไทย 1

*     เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั 



55324
55326
55329
55330
55332
55333
55334

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ

**   นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร 

   วชิาชีพ 7 ชุดวชิา

การฝึกปฏบิัติเวชกรรมแผนไทย*
เภสัชกรรมแผนไทย 2*

*     เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั 

การฝึกปฏบิัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย*
ประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย**
นวดแผนไทย 2*
การฝึกปฏบิัตินวดแผนไทย*
เวชกรรมแผนไทย 2*



                     
                                      
ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

คุณสมบัตเิฉพาะ

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

12 ชุดวชิา ( 72  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

55203
55204
55309
55322
55335

55401
หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

   Bachelor of Thai Traditional Medicine Program

 : พท.บ.

 : การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต

   Bachelor of Thai Traditional Medicine

สังคมวทิยา มานุษยวทิยาการแพทยแ์ละระบาดวทิยาส่าหรับการแพทยแ์ผนไทย

การวจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย*

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 6 ชุดวชิา

ร่างกายมนุษย*์

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกบัการแพทยแ์ผนไทย

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
ไทยศึกษา

จลุชวีวทิยา ปรสิตวทิยาและพยาธสิรีรวทิยาส่าหรับการแพทยแ์ผนไทย*
เคมเีภสัชวตัถ ุเภสัชวทิยาและพิษวทิยาส่าหรับการแพทยแ์ผนไทย*

   B.TM.

 : ส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการแพทยแ์ผนไทย หรือการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : 1) ผู้เขา้ศึกษาต้องมสุีขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจติใจ ไมเ่ป็นโรคซ่ึงต้องห้ามในการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีสาขา

      การแพทยแ์ผนไทย ดังนี้ โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกยีจแกสั่งคม วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเท้าชา้งในระยะที่

      ปรากฏอาการเป็นที่รังเกยีจแกสั่งคม โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือ โรคอื่นที่สภาวชิาชพีฯ พิจารณาเห็นวา่เป็นอปุสรรคต่อการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวชิาชพี

      การแพทยแ์ผนไทย และ 

  2) ผู้เขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นผู้มคีวามประพฤติเสียหายซ่ึงสภาการแพทยแ์ผนไทยเห็นวา่จะน่ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกยีรติศักด์ิแห่งวชิาชพี ไมเ่คยต้องโทษ

      จ่าคุกโดยศาลพิพากษาถงึที่สุดในคดีที่สภาการแพทยแ์ผนไทยเห็นวา่อาจจะน่ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกยีรติศักด์ิแห่งวชิาชพี ไมเ่ป็นผู้ติดยาเสพติด

      ให้โทษไมเ่ป็นคนวกิลจริตหรือจติฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ

 : 1. ผู้สมคัรตามคุณสมบัติขอ้ 1 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ไมต่่่ากวา่ 22 หน่วยกติ คณิตศาสตร์ไมต่่่ากวา่ 12 หน่วยกติ และภาษาองักฤษ

      ไมต่่่ากวา่ 9 หน่วยกติ 

   2. ผู้เขา้ศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ได้เฉพาะในหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่โดยส่านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ

      นวตักรรมแล้ว กรณีเป็นสถาบันการศึกษา ต่างประเทศต้องเป็นสถาบันที่ส่านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมรับรอง

      หรือใชก้รอบมาตรฐานคุณวฒิุอดุมศึกษาของประเทศนั้นๆ และหากเป็นนักศึกษาต่างคณะในสถาบันเดียวกนัจะต้องผ่านการประเมนิทัศนคติต่อวชิาชพี

      และรายละเอยีดอื่นๆ ให้เป็นไปตามขอ้บังคับของมหาวทิยาลัย

   3. ผู้เขา้ศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ/ประกอบวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทย/สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ จะได้รับการยกเวน้

      ชดุวชิาตามที่หลักสูตรก่าหนด ดังนี้

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเวชกรรม/ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทเวชกรรมไทย/ใบประกอบวชิาชพี

        การแพทยแ์ผนไทยด้านเวชกรรมไทย ยกเวน้ชดุวชิา 55331 เวชกรรมแผนไทย 1

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเภสัชกรรม/ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย/ ใบประกอบวชิาชพี

        การแพทยแ์ผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย ยกเวน้ชดุวชิา 55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทการนวดไทย/ใบประกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยด้านการนวดไทย ยกเวน้ชดุวชิา 

        55325 นวดแผนไทย 

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ ยกเวน้ชดุวชิา 55325 นวดแผนไทย 1 ชดุวชิา 55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1 และชดุวชิา

        55331 เวชกรรมแผนไทย 1

*    เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั 



55324
55326
55330
55333

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

**  นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

การฝึกปฏบิัติเวชกรรมแผนไทย*

*    เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั 

การฝึกปฏบิัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย*
ประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย**
การฝึกปฏบิัตินวดแผนไทย*

   วชิาชีพ 4 ชุดวชิา

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

คุณสมบัตเิฉพาะ

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

17 ชุดวชิา ( 102  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

55204
55309
55322
55401

หมายเหตุ

ไทยศึกษา

 : การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต

   Bachelor of Thai Traditional Medicine Program

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

   Bachelor of Thai Traditional Medicine

 : พท.บ.

   B.TM.

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 4 ชุดวชิา
เคมเีภสัชวตัถ ุเภสัชวทิยาและพิษวทิยาส่าหรับการแพทยแ์ผนไทย*
ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกบัการแพทยแ์ผนไทย
ร่างกายมนุษย*์
การวจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย*

 : 1) ผู้เขา้ศึกษาต้องมสุีขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจติใจ ไมเ่ป็นโรคซ่ึงต้องห้ามในการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีสาขา

      การแพทยแ์ผนไทย ดังนี้ โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกยีจแกสั่งคม วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเท้าชา้งในระยะที่

      ปรากฏอาการเป็นที่รังเกยีจแกสั่งคม โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือ โรคอื่นที่สภาวชิาชพีฯ พิจารณาเห็นวา่เป็นอปุสรรคต่อการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวชิาชพี

      การแพทยแ์ผนไทย และ 

  2) ผู้เขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นผู้มคีวามประพฤติเสียหายซ่ึงสภาการแพทยแ์ผนไทยเห็นวา่จะน่ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกยีรติศักด์ิแห่งวชิาชพี ไมเ่คยต้องโทษ

      จ่าคุกโดยศาลพิพากษาถงึที่สุดในคดีที่สภาการแพทยแ์ผนไทยเห็นวา่อาจจะน่ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกยีรติศักด์ิแห่งวชิาชพี ไมเ่ป็นผู้ติดยาเสพติด

      ให้โทษไมเ่ป็นคนวกิลจริตหรือจติฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ

 : 1. ผู้สมคัรตามคุณสมบัติขอ้ 1 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ไมต่่่ากวา่ 22 หน่วยกติ คณิตศาสตร์ไมต่่่ากวา่ 12 หน่วยกติ และภาษาองักฤษ

      ไมต่่่ากวา่ 9 หน่วยกติ 

   2. ผู้เขา้ศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ได้เฉพาะในหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่โดยส่านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ

      นวตักรรมแล้ว กรณีเป็นสถาบันการศึกษา ต่างประเทศต้องเป็นสถาบันที่ส่านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมรับรอง

      หรือใชก้รอบมาตรฐานคุณวฒิุอดุมศึกษาของประเทศนั้นๆ และหากเป็นนักศึกษาต่างคณะในสถาบันเดียวกนัจะต้องผ่านการประเมนิทัศนคติต่อวชิาชพี

      และรายละเอยีดอื่นๆ ให้เป็นไปตามขอ้บังคับของมหาวทิยาลัย

   3. ผู้เขา้ศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ/ประกอบวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทย/สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ จะได้รับการยกเวน้

      ชดุวชิาตามที่หลักสูตรก่าหนด ดังนี้

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเวชกรรม/ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทเวชกรรมไทย/ใบประกอบวชิาชพี

        การแพทยแ์ผนไทยด้านเวชกรรมไทย ยกเวน้ชดุวชิา 55331 เวชกรรมแผนไทย 1

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเภสัชกรรม/ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย/ ใบประกอบวชิาชพี

        การแพทยแ์ผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย ยกเวน้ชดุวชิา 55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทการนวดไทย/ใบประกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยด้านการนวดไทย ยกเวน้ชดุวชิา 

        55325 นวดแผนไทย 

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ ยกเวน้ชดุวชิา 55325 นวดแผนไทย 1 ชดุวชิา 55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1 และชดุวชิา

        55331 เวชกรรมแผนไทย 1

*    เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั 

 : ส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพหรือสูงกวา่



55324
55325
55326
55328
55329
55330
55331
55332
55333
55334
55402

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา
   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ

**  นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร
1    เปน็ชุดวชิายกเวน้ส่าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย
2    เปน็ชุดวชิายกเวน้ส่าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย
3    เปน็ชุดวชิายกเวน้ส่าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย

   วชิาชีพ 11 ชุดวชิา

*    เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั 

เวชกรรมแผนไทย 1*3

เวชกรรมแผนไทย 2*
การฝึกปฏบิัติเวชกรรมแผนไทย*
เภสัชกรรมแผนไทย 2*
ผดุงครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิัติผดุงครรภแ์ผนไทย*

เภสัชกรรมแผนไทย 1*2

นวดแผนไทย 2*
การฝึกปฏบิัตินวดแผนไทย*

การฝึกปฏบิัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย*

นวดแผนไทย 1*1

ประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย**



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

คุณสมบัตเิฉพาะ

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

19 ชุดวชิา ( 114  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา

55203
55204
55309

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต

   Bachelor of Thai Traditional Medicine Program

 : การแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต

   Bachelor of Thai Traditional Medicine

 : พท.บ.

   B.TM.

 : ส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นหรือสูงกวา่ที่มิใชป่ริญญาตรีทางด้านการแพทยแ์ผนไทย การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ 

   หรือทางด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
ไทยศึกษา

   พ้ืนฐานวชิาชีพ 6 ชุดวชิา
จลุชวีวทิยา ปรสิตวทิยาและพยาธสิรีรวทิยาส่าหรับการแพทยแ์ผนไทย*
เคมเีภสัชวตัถ ุเภสัชวทิยาและพิษวทิยาส่าหรับการแพทยแ์ผนไทย*
ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกบัการแพทยแ์ผนไทย

 : 1) ผู้เขา้ศึกษาต้องมสุีขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจติใจ ไมเ่ป็นโรคซ่ึงต้องห้ามในการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีสาขา

      การแพทยแ์ผนไทย ดังนี้ โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกยีจแกสั่งคม วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเท้าชา้งในระยะที่

      ปรากฏอาการเป็นที่รังเกยีจแกสั่งคม โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือ โรคอื่นที่สภาวชิาชพีฯ พิจารณาเห็นวา่เป็นอปุสรรคต่อการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวชิาชพี

      การแพทยแ์ผนไทย และ 

  2) ผู้เขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นผู้มคีวามประพฤติเสียหายซ่ึงสภาการแพทยแ์ผนไทยเห็นวา่จะน่ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกยีรติศักด์ิแห่งวชิาชพี ไมเ่คยต้องโทษ

      จ่าคุกโดยศาลพิพากษาถงึที่สุดในคดีที่สภาการแพทยแ์ผนไทยเห็นวา่อาจจะน่ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกยีรติศักด์ิแห่งวชิาชพี ไมเ่ป็นผู้ติดยาเสพติด

      ให้โทษไมเ่ป็นคนวกิลจริตหรือจติฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ

 : 1. ผู้สมคัรตามคุณสมบัติขอ้ 1 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ไมต่่่ากวา่ 22 หน่วยกติ คณิตศาสตร์ไมต่่่ากวา่ 12 หน่วยกติ และภาษาองักฤษ

      ไมต่่่ากวา่ 9 หน่วยกติ 

   2. ผู้เขา้ศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ได้เฉพาะในหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่โดยส่านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ

      นวตักรรมแล้ว กรณีเป็นสถาบันการศึกษา ต่างประเทศต้องเป็นสถาบันที่ส่านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมรับรอง

      หรือใชก้รอบมาตรฐานคุณวฒิุอดุมศึกษาของประเทศนั้นๆ และหากเป็นนักศึกษาต่างคณะในสถาบันเดียวกนัจะต้องผ่านการประเมนิทัศนคติต่อวชิาชพี

      และรายละเอยีดอื่นๆ ให้เป็นไปตามขอ้บังคับของมหาวทิยาลัย

   3. ผู้เขา้ศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ/ประกอบวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทย/สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ จะได้รับการยกเวน้

      ชดุวชิาตามที่หลักสูตรก่าหนด ดังนี้

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเวชกรรม/ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทเวชกรรมไทย/ใบประกอบวชิาชพี

        การแพทยแ์ผนไทยด้านเวชกรรมไทย ยกเวน้ชดุวชิา 55331 เวชกรรมแผนไทย 1

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเภสัชกรรม/ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย/ ใบประกอบวชิาชพี

        การแพทยแ์ผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย ยกเวน้ชดุวชิา 55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทการนวดไทย/ใบประกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยด้านการนวดไทย ยกเวน้ชดุวชิา 

        55325 นวดแผนไทย 

      - กรณีมใีบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ ยกเวน้ชดุวชิา 55325 นวดแผนไทย 1 ชดุวชิา 55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1 และชดุวชิา

        55331 เวชกรรมแผนไทย 1

*    เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั 



55322
55335

55401

55324
55325
55326
55328
55329
55330
55331
55332
55333
55334
55402

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

**  นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร
1    เปน็ชุดวชิายกเวน้ส่าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย
2    เปน็ชุดวชิายกเวน้ส่าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย
3    เปน็ชุดวชิายกเวน้ส่าหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย

Last updated: 23-November-2021

เวชกรรมแผนไทย 2*
การฝึกปฏบิัติเวชกรรมแผนไทย*
เภสัชกรรมแผนไทย 2*

ร่างกายมนุษย*์
สังคมวทิยา มานุษยวทิยาการแพทยแ์ละระบาดวทิยาส่าหรับการแพทยแ์ผนไทย

การวจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย*
   วชิาชีพ 11 ชุดวชิา

การฝึกปฏบิัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย*

นวดแผนไทย 1*1

*    เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั 

ประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย**

ผดุงครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิัติผดุงครรภแ์ผนไทย*

เภสัชกรรมแผนไทย 1*2

นวดแผนไทย 2*
การฝึกปฏบิัตินวดแผนไทย*

เวชกรรมแผนไทย 1*3

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 


