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คานา
ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 เป็นชุดวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติให้
เกิ ด ทั ก ษะทางด้ า นเวชกรรมแผนไทย โดยใช้ ร ะบบการเรี ย นการสอนทางไกล คู่ มื อ ชุ ด วิ ช า
55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 จัดทาขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้ใช้เป็น
แนวทางในการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาจึงควรศึกษารายละเอียดเกี่ย วกับประเภท ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ
การประเมินตนเองให้เข้าใจถ่องแท้ ก่อนที่จะดาเนินการฝึกปฏิบัติ และวางแผนการฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเอง และวางแผนร่วมกับอาจารย์ ฝึกปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ โดยนักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติ
ครอบคลุมทั้งการฝึ กปฏิบั ติด้วยตนเอง การฝึ กเสริม ทักษะและมอบหมาย การฝึกเสริมทักษะ ณ
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ภายใต้การดูแลและการให้คาแนะนาการฝึก
ปฏิบัติจากอาจารย์ ฝึกเสริมทักษะที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษา
จะได้รับประโยชน์และแนวทางต่างๆ จากคู่มือการฝึกปฏิบัติฯ สามารถประเมินตนเองในการฝึกปฏิบัติ
การจัดทารายงานการฝึกปฏิบัติ มีทักษะและประสบการณ์ทางด้านเวชกรรมแผนไทยที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของชุดวิชาทุกประการ

คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา
55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
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1. คาอธิบาย วัตถุประสงค์ชุดวิชา
1.1 คาอธิบายชุดวิชา
6 (12-2-6-2)
การประมวลองค์ความรู้ และบูรณาการจากคัมภีร์แพทย์แผนไทย หลักการรักษาด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย การตรวจ การวินิจฉัย การวิเคราะห์สมุฏฐาน การบาบัดโรค การป้องกันโรค การ
ฟื้นฟู การให้คาแนะนา การส่งต่อผู้ป่วย และการเทียบเคียงอาการและโรคกับศาสตร์การแพทย์แผน
ปัจจุบันหรือการแพทย์ทางเลือก
1.1 วัตถุประสงค์ชุดวิชา
1) สามารถประมวลและบูรณาการองค์ความรู้ จากคัมภีร์แพทย์แผนไทย
2) สามารถเข้าใจหลักการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
3) สามารถเทียบเคียงอาการและโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์
ทางเลือก
2. ประเภท วิธีการฝึกปฏิบัติ จานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติ
การฝึกปฏิบัติชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 แบ่งการฝึกปฏิบัติออกเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ การศึกษาด้วยตนเอง การฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย และการฝึกเสริมทักษะ รวม 180
ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) การศึกษาด้วยตนเอง หมายถึง การฝึกปฏิบัติของนักศึกษาด้วยตนเองเพื่อเตรียมความพร้อม
ที่จะเข้าสู่การฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย โดยสื่อสิ่งพิมพ์การทบทวนความรู้จากเอกสารการสอน
ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 และรายการโทรทัศน์ประจาชุดวิชา โดยจะต้องฝึกปฏิบัติ
สัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง จานวน 15 สัปดาห์ รวม 180 ชั่วโมง
2) การฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย หมายถึง การฝึกปฏิบัติที่จาเป็นเพื่อเพิ่มพูนทักษะการ
วิเคราะห์และอธิบายกลไกการเกิดโรคตามคัมภีร์ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
การฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะและมอบหมาย จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 5 วัน รวม 100 ชั่ ว โมง ณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
3. สื่อประจาชุดวิชา
ประกอบด้ ว ย คู่มื อการฝึ ก ปฏิ บั ติ รายการโทรทั ศ น์ และเอกสารการสอนประจาชุ ดวิช า
จานวน 15 หน่วย ดังนี้
หน่วยที่ 1 ทฤษฎีธาตุกับการวินิจฉัยโรค
หน่วยที่ 2 วิถีกุฏฐโรค/คัมภีร์มรณะญาณสูตร
หน่วยที่ 3 คัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ์/คัมภีร์ทิพยมาลา
หน่วยที่ 4 คัมภีร์ริดสีดวง
หน่วยที่ 5 พระคัมภีร์ประถมจินดา 2
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หน่วยที่ 6 คัมภีร์สรรพคุณยา
หน่วยที่ 7 บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยกับระบบทางเดินอาหาร
หน่วยที่ 8 บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยกับระบบหัวใจและหลอดเลือด
หน่วยที่ 9 บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับไข้
หน่วยที่ 10 บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยกับสตรี
หน่วยที่ 11 บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคลม
หน่วยที่ 12 บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น
หน่วยที่ 13 โรคเกี่ยวกับตา ปาก คอ หู และจมูก
หน่วยที่ 14 บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับระบบผิวหนัง
หน่วยที่ 15 โรคระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
4. การประเมินผลชุดวิชา
การประเมินผลชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเวชกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสอบข้อเขียนและการ
ฝึกปฏิบัติ
4.1 การสอบข้อเขียนมีลักษณะเป็นข้อสอบปรนัย โดยคิดเป็นร้อยละ 60 นักศึกษาเข้ารับการสอบ
พร้อมการสอบประจาภาค ณ สนามสอบซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดที่นักศึกษาให้ที่อยู่ไว้
4.1 การประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติในแต่ละด้านโดยคิดเป็นร้อยละ 40 แบ่งเป็นสัดส่วน
คะแนนดังนี้
การฝึกเสริมทักษะและมอบหมายร้อยละ 40 ประเมินจากการการวิเคราะห์คัมภีร์ การจัดทา
รายงาน และการน าเสนอรายงาน ผู้ ป ระเมิ นผลคื อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ า
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
5. บทบาทอาจารย์ฝึกปฏิบัติ
บทบาทอาจารย์ฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย
1) เข้าสัมมนาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การฝึกปฏิบัติ ขั้นตอน
การฝึกปฏิบัติและการประเมินผล
2) ศึกษาแนวทางการฝึกปฏิบัติด้านต่างๆ จากคู่มือการฝึกปฏิบัติของชุดวิชา 55318/55332
เวชกรรมแผนไทย 2
3) ศึกษาทฤษฎี และเนื้อหาเอกสารการสอนและดีวีดีประจาชุดวิชา 55318/55332
เวชกรรมแผนไทย 2
4) ปฐมนิ เทศนั ก ศึก ษาที่ เข้ารั บ การฝึ กเสริม ทั ก ษะร่ว มกั บ หั ว หน้ าศู น ย์บ ริก ารการศึ กษา
เฉพาะกิจ
5) สาธิตและฝึกปฏิบัติชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
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6) ให้ข้อเสนอแนะในการอภิปรายและตอบข้อซักถามของนักศึกษา
7) ประเมินผลการฝึกเสริมทักษะ ได้แก่ รายงาน การนาเสนอรายงาน และการฝึกปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8) รวบรวมเอกสารการประเมินผลและรายงานกรณีศึกษาฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษา ส่ ง
ประธานชุดวิช า 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์สุ ขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
6. บทบาทนักศึกษา
1) ทบทวนหลั ก การและทฤษฎี ต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ งในเอกสารการสอนและดี วี ดี ชุ ด วิ ช า
55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
2) ศึกษาคู่มือการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
3) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยในการลงฝึกปฏิบัติเสริมทักษะตลอดระยะเวลาที่กาหนด
4) นักศึกษาตรวจสอบความเรียบร้อย ได้แก่ (1) ผมควรรวบเก็บหรือตัดให้เรียบร้อย (2) ตัด
เล็บให้สั้น (3) ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ให้เรียบร้อยเหมาะสมกับวิชาชีพ
5) นักศึกษาต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมมีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับวิชาชีพ
6) รายงานตัวต่ออาจารย์ฝึกตามมอบหมายตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7) เข้ารับการปฐมนิเทศและวางแผนการฝึกเสริมทักษะและมอบหมายร่วมกับอาจารย์ประจา
หลั ก สู ตรและอาจารย์ ป ระจาศู น ย์บ ริก ารการศึ ก ษาเฉพาะกิ จ ครบตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8) ขอค าปรึ ก ษาจากอาจารย์ ก รณี มี ปั ญ หาหรื อ ข้ อ ขั ด ข้ อ งจากการฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะและ
มอบหมาย
9) จัดทารายงานการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
10) เข้ารับการฝึกเสริมทักษะครบตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
11) นาเสนอและส่งรายงานกรณีศึกษาฉบับสมบูรณ์ในการฝึกเสริมทักษะ
12) รับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ฝึกเสริมทักษะ
7. สถานที่ฝึกปฏิบัติ
การกาหนดการฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย การศึกษาด้วยตนเอง ฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย
ดังนั้นสถานที่ฝึกปฏิบัติจึงถูกจัดเพื่อให้สอดคล้องการฝึกปฏิบัติในแต่ละประเภท ดังนี้
1) การศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาและฝึกด้วยตนเอง ณ สถานที่พัก/ที่ทางานของนักศึกษา
2) การฝึ กเสริมทักษะและมอบหมาย ฝึกปฏิบัติ ณ มหาวิท ยาลั ยสุโขทัยธณรมาธิราช หรือ
ศูนย์บริการเฉพาะกิจ ได้แก่ โรงพยาบาลหรือคลินิกที่ให้บริการทางการแพทย์แผนไทยทั้งภาครัฐหรือ
เอกชน หรือคลินิ กแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยกาหนดให้ เป็นสถานที่ฝึ ก
ปฏิบัติซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งข้อมูลให้นักศึกษาทราบโดยตรง
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รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ
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การศึกษาด้วยตนเอง
1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.1 ทบทวนความรู้จ ากเอกสารการสอนและรายการโทรทั ศ น์ ประจาชุด วิช า 55318/55332
เวชกรรมแผนไทย 2
1.2 มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ โ รคและอธิ บ ายกลไกการเกิ ด โรคในคั ม ภี ร์ ต่ า งๆ ตามหลั ก
เวชกรรมแผนไทย
2. วิธีดาเนินการ
2.1 ศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
2.2 ศึกษารายการโทรทัศน์ประจาชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
โรคในคัมภีร์ต่างๆ ตามแนวทางเวชกรรมแผนไทย
2.3 ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองโดยการวิเคราะห์โรคในคัมภีร์ต่างๆ พร้อมอธิบายกลไกการเกิดโรคตาม
แนวทางเวชกรรมแผนไทย
3. การประเมินผล
ประเมินผลตนเองจากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

แบบประเมินผลการศึกษาด้วยตนเอง
กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ
1. วางแผนการฝึกปฏิบัติ
2. ศึกษาเนื้อหาทฤษฎีจากเอกสารการสอนชุดวิชา 55318/55332
เวชกรรมแผนไทย 2
3. รายการโทรทัศน์ประจาชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
4. ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามแนวทางจากดีวีดีและเอกสารการสอน
ประจาชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
5. อื่นๆ……………………………………….

ผลประเมิน
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การฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย
1. วัตถุประสงค์
1) สามารถประมวลและบูรณาการองค์ความรู้ จากคัมภีร์แพทย์แผนไทย
2) สามารถเข้าใจหลักการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
3) สามารถเทียบเคียงอาการและโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์
ทางเลือก
2. วิธีดาเนินการ นักศึกษาควรปฏิบัติดังนี้
1) ศึ ก ษารายการโทรทั ศ น์ แ ละเอกสารการสอนประจ าชุ ด วิ ช า 55318/55332
เวชกรรมแผนไทย 2
2) ศึกษาเอกสารคู่มือการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
3) ศึ ก ษารายละเอี ย ดการฝึ ก เสริ ม ทั ก ษ ะเกี่ ย วกั บ ก าหนดวั น เวลา สถานที่ ที่
มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ เข้ารับการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย ตามวัน เวลา ที่
กาหนด โดยมีระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ จานวน 100 ชั่วโมง
4) เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้ารับการฝึกเสริมทักษะดังนี้
4.1) บริห ารเวลาเพื่อให้ตนเองสามารถเข้ารับการฝึกเสริมทักษะครบทุกครั้ง
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4.2) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยในการฝึกปฏิบัติตลอดระยะเวลาทีฝ่ ึกปฏิบัติ
4.3) นักศึกษาตรวจสอบความเรียบร้อย ได้แก่ (1) ผมควรรวบเก็บหรือตัดให้
เรียบร้อย (2) ตัดเล็บให้สั้น (3) ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ให้
เรียบร้อยเหมาะสมกับวิชาชีพ
4.4) นักศึกษาต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมมีบุคลิกภาพที่ดี
4.5) นาคู่มือฝึกปฏิบัติและชุดวิชาที่ได้รับมาใช้ประกอบการฝึกปฏิบัติทุกครั้ง
4.6) นั กศึกษาควรเตรียมอุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบการฝึ กปฏิ บัติ ได้แก่ โน๊ ตบุ๊ ค
หนังสือที่เกี่ยวข้องที่ใช้ค้นคว้าเพิ่มเติม
4.7) จัดท ารายงานและเตรียม Power point เพื่อใช้น าเสนองานกลุ่ ม ตามที่
ได้รับมอบหมายในช่วงการฝึกเสริมทักษะ
4.8) ประมวลความรู้และประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาในกลุ่ม
4.9) ประมวลปัญหาจากการศึกษาเอกสารการสอน รายการโทรทัศน์ประจาชุด
วิชาและการฝึกเสริมทักษะ เพื่อร่วมอภิปรายกับอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
3. การฝึกปฏิบัติ
ในการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้ เกิดองค์ความรู้และ
สามารถวิเคราะห์โรคในคัมภีร์ต่างๆ พร้อมอธิบายกลไกการเกิดโรคตามแนวทางเวชกรรมแผนไทย ได้
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อย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของอาจารย์ฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย โดยมารับการฝึกปฏิบัติตามวัน
เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดในเอกสารคู่มือฝึกปฏิบัติ
4. การจัดทารายงาน
นักศึกษาจะต้องจัดทารายงานเป็นกลุ่ม โดยการรวบรวมกิจกรรมที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
มาจัดทาเป็นรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1) ปกรายงาน (ภาคผนวก ปกรายงานการฝึกเสริมทักษะ)
2) คานา
3) สารบัญ เรียงตามคัมภีร์ที่ได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์ในชั้นเรียน
4) เนื้อหาในรายงานเป็นการรวบรวมงานที่ได้รับมอบหมายและผ่านการนาเสนอในชั้น
เรียนนามารวบรวมเป็นเล่มรายงานตามราละเอียดดังนี้
4.1) กระดาษที่ใช้พิมพ์และอัดสาเนาหรือถ่ายเอกสารให้ใช้กระดาษสีขาวเหมือนกันทุก
แผ่น ขนาด A4
4.2) พิ ม พ์ หน้ า – หลั งตลอดทั้ งเล่ ม ระยะขอบกระดาษด้า นบนและขอบซ้ ายห่ างจาก
ขอบกระดาษ 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ด้านล่างและด้านขวาห่างจากขอบกระดาษ
2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)
4.3) หั ว เรื่ อ งและหั ว ข้ อ ส าคั ญ ให้ ใ ช้ ตั ว อั ก ษรแบบ Th Sarabun ขนาด 20 พอยท์
(Points) ตัวหนา
4.4) เนื้ อหาหรือข้อความให้ ใช้ ตัว อั กษรแบบ Th Sarabun ขนาด 16 พอยท์ (Points)
และต้องเป็นตัวอักษรขนาดเดียวกันตลอดทั้งเล่ม และให้มีระยะห่างระหว่างบรรทัด
1 เท่ากรณีลงตารางสามารถปรับลดขนาดตัวอักษรได้
4.5) สาหรับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของคาหรือข้อความ จะพิมพ์ด้วยอักษรตัวพิมพ์
ใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้ แต่ต้องเป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
4.6) ตัวเลขใช้แบบเดียวกันทั้งฉบับ เช่น ใช้เลขอารบิก หากจาเป็นต้องใช้เลขไทยก็ต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับภาษาด้วย เช่น ใช้เลขไทยกับส่วนที่เป็นภาษาไทย แต่ต้อง
ไม่ใช่เลขไทยกับส่วนที่เป็นข้อความภาษาอังกฤษ

5) บรรณานุกรม
6) แบบประเมินผลการฝึกเสริมทักษะที่ผ่านการประเมินจากอาจารย์ฝึกปฏิบัติ
หมายเหตุ : ข้อ 1) – 5) ให้ดูตัวอย่างในภาคผนวกหน้า 18 - 21
5. การส่งรายงาน
ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ประธานชุดวิชากลุ่มละ 1 ฉบับ ในวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติ
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6. การประเมินผล
อาจารย์ฝึกเสริมทักษะและมอบหมายจะทาหน้าที่ในการดูแลการฝึกนักศึกษาและประเมิ น
ทักษะการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาตลอดช่วงระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติโดยสัดส่วนคะแนนในการฝึก
เสริมทักษะและมอบหมายคิดเป็น ร้อยละ 40 (ตามแบบฟอร์มหน้า 17)
7. กาหนดการฝึกปฏิบัติ
การฝึกปฏิบัติแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 เม.ย. 2560 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่
วันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560 การฝึกปฏิบัติทั้ง 2 ครั้ง มีระยะเวลาการฝึกปฏิบัติรวม 100 ชั่วโมง โดย
มี สั ด ส่ ว นอาจารย์ ค วบคุ ม การฝึ ก ปฏิ บั ติ ต่ อ นั ก ศึ ก ษา 1 : 8 ณ อาคารสั ม มนา 2 ห้ อ ง 331
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ. นนทบุรี ตามรายละเอียดดังนี้
7.1 รายชื่ออาจารย์ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและมอบหมาย
ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 ภาคการศึกษา 2/2559
19 - 23 เมษายน 2559 เวลา 07.30 - 18.30 น. จานวน 50 ชั่วโมง
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560 เวลา 07.30 - 18.30 น. จานวน 50 ชั่วโมง
ลาดับที่
รายชื่ออาจารย์
หน่วยงานอาจารย์ควบคุมฝึก
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
1

อ. ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ

2

อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ

3

ผศ. พวงผกา ตันกิจจานนท์

4

อ. กิตติ ลี้สยาม

5

อ. อดิศักดิ์ สุมาลี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี11120
โทร. 0-2504-8963
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี11120
โทร. 0-2504-8963
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี11120
โทร. 0-2504-8053
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี11120
โทร.0-2504-8963
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี11120

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.
บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
11120
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.
บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
11120
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.
บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
11120
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.
บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
11120
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.
บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
11120
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6

อ. จุฑารัตน์ เสรีวัตร

7

อ. บุญญารัช ชาลีผาย

โทร. 0-2504-8963
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี11120
โทร. 0-2504-8963
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี11120
โทร. 0-2504-8963

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.
บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
11120
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.
บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
11120

ตารางกาหนดการฝึกปฏิบัติ
ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
ลาดับที่

หัวข้อ/รายละเอียด
เนื้อหา 15 หน่วย

19
เม.ย.
60

หน่วยที่ 2 คัมภีร์วถิ ีกุฏฐโรค คัมภีร์มรณะญาณสูตร
ตอนที่ 2.1 คัมภีร์วิถีกฏุ ฐโรค คัมภีรม์ รณะญาณสูตร
ตอนที่ 2.2 การตีความคัมภีร์วิถกี ุฏฐโรค คัมภีร์มรณะญาณสูตร
ตอนที่ 2.3 คาศัพท์ในคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค คัมภีร์มรณะญาณสูตร
(ผู้เขียน อาจารย์ วุฒิ วุฒิธรรมเวช)

หน่วยที่ 3 คัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ์และคัมภีร์ทิพมาลา
ตอนที่ 3.1 องค์ความรู้เดิมจากคัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ์และคัมภีร์ทิพมาลา
ตอนที่ 3.2 การตีความคัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ์และคัมภีร์ทิพมาลา
ตอนที่ 3.3 คาศัพท์ในคัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ์และคัมภีร์ทิพมาลา
(ผู้เขียน อาจารย์กิตติ ลี้สยาม)

20
เม.ย.
60

หน่วยที่ 1 ทฤษฎีธาตุกับการวินจิ ฉัยโรค
ตอนที่ 1.1 องค์ความรู้เดิมเรื่องธาตุสมุฏฐาน
ตอนที่ 1.2 ทฤษฎีธาตุกับการวินจิ ฉัยโรค
ตอนที่ 1.3 คาศัพท์ในทฤษฎีธาตุกับการวินิฉัยโรค
(ผู้เขียน อ. ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ)

หน่วยที่ 6 คัมภีร์สรรพคุณยา
ตอนที่ 6.1องค์ความรู้เดิมคัมภีร์สรรพคุณยา
ตอนที่ 6.2 การตีความใช้คัมภีร์สรรพคุณยา
ตอนที่ 6.3 คาศัพท์ในคัมภีร์สรรพคุณยา
(ผู้เขียน อาจารย์ วุฒิ วุฒิธรรมเวช)

กิจกรรมการเรียนการสอน
ประเมินก่อนเรียน 15 ข้อ

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ประจาหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ฟังบรรยายสรุป
อ. ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ
กิจกรรมกลุ่ม
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
- มอบหมายแบบจ าลอง อ. อดิศักดิ์ สุมาลี
กรณีศึกษา
อ. กิตติ ลี้สยาม
- วิเคราะห์ โรคและอธิ บ าย อ. บุญญารัช ชาลีผาย
กลไกของโรคตามคัมภีร์
อ. จุฑารัตน์ เสรวัตร
- นาเสนอและcomment
ฟังบรรยายสรุป
อ. ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ
กิจกรรมกลุ่ม
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
- มอบหมายแบบจ าลอง อ. อดิศักดิ์ สุมาลี
กรณีศึกษา
อ. กิตติ ลี้สยาม
- วิเคราะห์ โรคและอธิ บ าย อ. บุญญารัช ชาลีผาย
กลไกของโรคตามคัมภีร์
อ. จุฑารัตน์ เสรวัตร
- นาเสนอและcomment
ฟังบรรยายสรุป
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
กิจกรรมกลุ่ม
อ. ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ
- มอบหมายแบบจ าลอง อ. อดิศักดิ์ สุมาลี
กรณีศึกษา
อ. กิตติ ลี้สยาม
- วิเคราะห์ โรคและอธิ บ าย อ. บุญญารัช ชาลีผาย
กลไกของโรคตามคัมภีร์
อ. จุฑารัตน์ เสรวัตร
- นาเสนอและcomment
ฟังบรรยายสรุป
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
กิจกรรมกลุ่ม
อ. ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ
- มอบหมายแบบจ าลอง อ. อดิศักดิ์ สุมาลี
กรณีศึกษา
อ. กิตติ ลี้สยาม
- วิเคราะห์ โรคและอธิ บ าย อ. บุญญารัช ชาลีผาย

13
ลาดับที่

21
เม.ย.
60

หัวข้อ/รายละเอียด

หน่วยที่ 5 พระคัมภีร์ประถมจินดา 2
ตอนที่ 5.1 องค์ความรู้เดิมพระคัมภีรป์ ระถมจินดา 2
ตอนที่ 5.2 การตีความพระคัมภีร์ประถมจินดา 2
ตอนที่ 5.3 คาศัพท์ในพระคัมภีร์ประถมจินดา 2
(ผู้เขียน อาจารย์กิตติ ลี้สยาม)

หน่วยที่ 4 คัมภีร์ฤศดวง
ตอนที่ 4.1 องค์ความรู้เดิมคัมภีร์ฤศดวง
ตอนที่ 4.2 การวิเคราะห์ การตีความคัมภีร์ฤศดวง
ตอนที่ 4.3 คาศัพท์ในคัมภีร์ฤศดวง
(ผู้เขียน อาจารย์ พวงผกา ตันกิจจานนท์)

22
เม.ย.
60

23
เม.ย.
60

หน่วยที่ 7 การบูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยกับระบบทางเดินอาหาร
ตอนที่ 7.1 การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทย
ตอนที่ 7.2 การบูรณาการโรคทางการแพทย์แผนไทยกับระบบทางเดิน
อาหาร
(ผู้เขียน อาจารย์ ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา)

หน่วยที่ 8 การบูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยกับระบบหัวใจและหลอด
เลือด
ตอนที่ 8.1 โรคและอาการที่เกีย่ วข้องกับระบบหัวใจและหลอด
เลือดที่พบบ่อยในคัมภีร์
ตอนที่ 8.2 แนวทางการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทย
ตอนที่ 8.3 แนวทางการรักษาทางการแพทย์แผนไทย
(ผู้เขียน อาจารย์ ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์)
ใช้สาหรับนาเสนอกรณีที่ไม่ทันตามกาหนด

ใช้สาหรับนาเสนอกรณีที่ไม่ทันตามกาหนด

กิจกรรมการเรียนการสอน
กลไกของโรคตามคัมภีร์
- นาเสนอและcomment
ฟังบรรยายสรุป
กิจกรรมกลุ่ม
- มอบหมายแบบจ าลอง
กรณีศึกษา
- วิเคราะห์ โรคและอธิ บ าย
กลไกของโรคตามคัมภีร์
- นาเสนอและcomment
ฟังบรรยายสรุป
กิจกรรมกลุ่ม
- มอบหมายแบบจ าลอง
กรณีศึกษา
- วิเคราะห์ โรคและอธิ บ าย
กลไกของโรคตามคัมภีร์
- นาเสนอและcomment
ฟังบรรยายสรุป
กิจกรรมกลุ่ม
- มอบหมายแบบจ าลอง
กรณีศึกษา
- วิเคราะห์ โรคและอธิ บ าย
กลไกของโรคตามคัมภีร์
- นาเสนอและcomment
ฟังบรรยายสรุป
กิจกรรมกลุ่ม
- มอบหมายแบบจ าลอง
กรณีศึกษา
- วิเคราะห์ โรคและอธิ บ าย
กลไกของโรคตามคัมภีร์
- นาเสนอและcomment
ฟังบรรยายสรุป
กิจกรรมกลุ่ม
- มอบหมายแบบจ าลอง
กรณีศึกษา
- วิเคราะห์ โรคและอธิ บ าย
กลไกของโรคตามคัมภีร์
- นาเสนอและcomment
ฟังบรรยายสรุป
กิจกรรมกลุ่ม
- มอบหมายแบบจ าลอง
กรณีศึกษา
- วิเคราะห์ โรคและอธิ บ าย
กลไกของโรคตามคัมภีร์

อาจารย์ผู้สอน
อ. จุฑารัตน์ เสรวัตร
อ. กิตติ ลี้สยาม
อ. บุญญารัช ชาลีผาย
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
อ. ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ
อ. อดิศักดิ์ สุมาลี

อ. บุญญารัช ชาลีผาย
อ. กิตติ ลี้สยาม
อ. อดิศักดิ์ สุมาลี
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
อ. ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ

อ. กิตติ ลี้สยาม
อ. บุญญารัช ชาลีผาย
อ. จุฑารัตน์ เสรวัตร
อ. อดิศักดิ์ สุมาลี
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
อ. ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ
อ. จุฑารัตน์ เสรวัตร
อ. กิตติ ลี้สยาม
อ. บุญญารัช ชาลีผาย
อ. อดิศักดิ์ สุมาลี
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
อ. ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ
อ. จุฑารัตน์ เสรวัตร
อ. กิตติ ลี้สยาม
อ. บุญญารัช ชาลีผาย
อ. อดิศักดิ์ สุมาลี
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
อ. ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ
อ. อดิศักดิ์ สุมาลี
อ. ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ
อ. จุฑารัตน์ เสรวัตร
อ. กิตติ ลี้สยาม
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
อ. บุญญารัช ชาลีผาย

14
ลาดับที่
31
พ.ค.
60

1
มิ.ย.
60

หัวข้อ/รายละเอียด
หน่วยที่ 9 บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับไข้
ตอนที่ 9.1 โรคหรืออาการไข้ในพระคัมภีร์ทางการแพทย์แผนไทย
ตอนที่ 9.2 การตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทย
ตอนที่ 9.3 แนวทางการรักษาโรคไข้ในคัมภีร์
(ผู้เขียน อาจารย์ พวงผกา ตันกิจจานนท์)

หน่วยที่ 15 โรคระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
ตอนที่ 15.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะและ
อวัยวะสืบพันธุ์
ตอนที่ 15.2 โรคและอาการผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
และอวัยวะสืบพันธุ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะบุรุษ
ตอนที่ 15.3 โรคและอาการผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
และอวัยวะสืบพันธุ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะสตรี
(ผู้เขียน อาจารย์แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ)
(ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุสุมา ศรียากูล)
(ผู้เขียน อาจารย์กัญจนา ดีวิเศษ)
หน่วยที่ 14 บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับระบบผิวหนัง
ตอนที่ 14.1 คัมภีร์แพทย์แผนไทยเกีย่ วกับระบบผิวหนัง
ตอนที่ 14.2 แนวทางการตรวจวินิจฉัยโรคทางระบบผิวหนัง
ตอนที่ 14.3 แนวทางการรักษาโรคทางระบบผิวหนัง
(ผู้เขียน อาจารย์ สุภาพร ผลจันทร์)

หน่วยที่ 11 บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคลม
ตอนที่ 11.1 โรคและอาการของโรคลมที่พบในคัมภีร์แพทย์แผนไทย
ตอนที่ 11.2 แนวทางการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทย
ตอนที่ 11.3 แนวทางการรักษาทางการแพทย์แผนไทย
(ผู้เขียน อาจารย์ ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์)

2
มิ.ย.
60

หน่วยที่ 12 โรคเกี่ยวกับกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น
ตอนที่ 12.1 ความรู้เบื้องต้นของโรคเกี่ยวกับกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และ
เส้นเอ็น
ตอนที่ 12.2 การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรคกระดูก ข้อ
กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น
ตอนที่ 12.3 การรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น
(ผู้เขียน อาจารย์นายแพทย์ศิริยศ วนิชชานนท์)
(ผู้เขียน อาจารย์ อดิศักดิ์ สุมาลี)
หน่วยที่ 13 โรคเกี่ยวกับตา ปาก คอ หู และจมูก
ตอนที่ 13.1 โรคตา
ตอนที่ 13.2 โรคเกี่ยวกับปาก คอ หู และจมูก

กิจกรรมการเรียนการสอน
- นาเสนอและcomment
ฟังบรรยายสรุป
กิจกรรมกลุ่ม
- มอบหมายแบบจ าลอง
กรณีศึกษา
- วิเคราะห์ โรคและอธิ บ าย
กลไกของโรคตามคัมภีร์
- นาเสนอและcomment

อาจารย์ผู้สอน
ผศ. พวงผกา ตันกิจจานนท์
อ. อดิศักดิ์ สุมาลี
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
อ. จุฑารัตน์ เสรวัตร
อ. กิตติ ลี้สยาม
อ. บุญญารัช ชาลีผาย
ผศ. พวงผกา ตันกิจจานนท์
อ. อดิศักดิ์ สุมาลี
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
อ. จุฑารัตน์ เสรวัตร
อ. กิตติ ลี้สยาม
อ. บุญญารัช ชาลีผาย

ฟั งบรรยายสรุป
กิจกรรมกลุ่ม
- มอบหมายแบบจ าลอง
กรณีศึกษา
- วิเคราะห์ โรคและอธิ บ าย
กลไกของโรคตามคัมภีร์
- นาเสนอและcomment
ฟังบรรยายสรุป
กิจกรรมกลุ่ม
- มอบหมายแบบจ าลอง
กรณีศึกษา
- วิเคราะห์ โรคและอธิ บ าย
กลไกของโรคตามคัมภีร์
- นาเสนอและcomment
ฟังบรรยายสรุป
กิจกรรมกลุ่ม
- มอบหมายแบบจ าลอง
กรณีศึกษา
- วิเคราะห์ โรคและอธิ บ าย
กลไกของโรคตามคัมภีร์
- นาเสนอและcomment

ผศ. พวงผกา ตันกิจจานนท์
อ. อดิศักดิ์ สุมาลี
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
อ. จุฑารัตน์ เสรวัตร
อ. กิตติ ลี้สยาม
อ. บุญญารัช ชาลีผาย
ผศ. พวงผกา ตันกิจจานนท์
อ. อดิศักดิ์ สุมาลี
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
อ. จุฑารัตน์ เสรวัตร
อ. กิตติ ลี้สยาม
อ. บุญญารัช ชาลีผาย
อ. บุญญารัช ชาลีผาย
อ. จุฑารัตน์ เสรวัตร
อ. กิตติ ลี้สยาม
ผศ. พวงผกา ตันกิจจานนท์
อ. อดิศักดิ์ สุมาลี
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ

ฟังบรรยายสรุป
อ. จุฑารัตน์ เสรวัตร
กิจกรรมกลุ่ม
อ. บุญญารัช ชาลีผาย
- มอบหมายแบบจ าลอง อ. กิตติ ลี้สยาม

15
ลาดับที่

3
มิ.ย.
60

หัวข้อ/รายละเอียด
(ผู้เขียน อาจารย์ ประกิต สุมนกาญจน์)
(ผู้เขียน อาจารย์บุญศรี เลิศวิริยจิตต์)

หน่วยที่ 10 การบูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคสตรี
ตอนที่ 10.1 ต่อมเลือดระดู
ตอนที่ 10.2 การบูรณาการโรคที่พบบ่อยในสตรีโลหิตปกติโทษ
อันเกิดมาจากอัฏจิสมุฏฐาน
ตอนที่ 10.3 การบูรณาการโรคที่พบบ่อยในสตรีกับอาการปวดระดู
(ผู้เขียน อาจารย์ ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา)
ใช้สาหรับนาเสนอกรณีที่ไม่ทันตามกาหนด

4
มิ.ย.
60

เนื้อหา 15 หน่วย

กิจกรรมการเรียนการสอน
กรณีศึกษา
- วิเคราะห์ โรคและอธิ บ าย
กลไกของโรคตามคัมภีร์
- นาเสนอและcomment
ฟังบรรยายสรุป
กิจกรรมกลุ่ม
- มอบหมายแบบจ าลอง
กรณีศึกษา
- วิเคราะห์ โรคและอธิ บ าย
กลไกของโรคตามคัมภีร์
- นาเสนอและcomment
ฟังบรรยายสรุป
กิจกรรมกลุ่ม
- มอบหมายแบบจ าลอง
กรณีศึกษา
- วิเคราะห์ โรคและอธิ บ าย
กลไกของโรคตามคัมภีร์
- นาเสนอและcomment
ประเมินหลังเรียน 15 ข้อ

อาจารย์ผู้สอน
ผศ. พวงผกา ตันกิจจานนท์
อ. อดิศักดิ์ สุมาลี
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
อ. กิตติ ลี้สยาม
อ. จุฑารัตน์ เสรวัตร
อ. บุญญารัช ชาลีผาย
ผศ. พวงผกา ตันกิจจานนท์
อ. อดิศักดิ์ สุมาลี
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
อ. กิตติ ลี้สยาม
อ. จุฑารัตน์ เสรวัตร
อ. บุญญารัช ชาลีผาย
ผศ. พวงผกา ตันกิจจานนท์
อ. อดิศักดิ์ สุมาลี
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
ผศ. พวงผกา ตันกิจจานนท์
อ. จุฑารัตน์ เสรวัตร
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
อ. อดิศักดิ์ สุมาลี
อ. กิตติ ลี้สยาม
อ. บุญญารัช ชาลีผาย
อ. กิตติ ลี้สยาม
อ. จุฑารัตน์ เสรวัตร
อ. บุญญารัช ชาลีผาย
ผศ. พวงผกา ตันกิจจานนท์
อ. อดิศักดิ์ สุมาลี
อ. ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ

16
การติดต่อกับมหาวิทยาลัย
ประธานชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 (อาจารย์ อดิศักดิ์ สุมาลี)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
โทร. 02-5048968
สานักบริการการศึกษา
โทร 02-5047611-6
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
โทร 02-5047623, 02-5047626, 02-5033592
การติดต่อซื้อวัสดุการศึกษา
โทร 02-5047671-4, 02-5047678-9

17

ภาคผนวก

18

แบบประเมินผลการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย
ชื่อนักศึกษา …………………………รหัสประจาตัวนักศึกษา……………………………………
สถานที่ฝึกเสริมทักษะ………………………………………………………………………………
วันที่ฝึกเสริมทักษะ………………………………………….………………………………………
หัวข้อประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
(40 คะแนน)
1. การวิเคราะห์โรคตามคัมภีร์ต่างๆ
2. การอธิบายกลไกการเกิดโรคตามคัมภีร์ต่างๆ
3. การนาเสนอรายงาน
4. จัดทารายรายงานได้ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
คะแนนรวมที่ได้
คะแนนรวม (20 คะแนน)
คะแนน

=

คะแนนรวมที่ได้

10
10
10
10

=

………………..

2
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………
ลงนามอาจารย์ฝึกเสริมทักษะ…………………………
วัน/เดือน/ปี………………..

19

รายงานการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย
ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย 2
จัดทาโดย
กลุม่ ที่..
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อนักศึกษา………………………….รหัสประจาตัว………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

เสนอ
อาจารย์ อดิศักดิ์ สุมาลี

ภาคการศึกษาที่ 2/2559
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

20
คานา (ตัวอย่าง)
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

จัดทาโดย
กลุ่มที่ ..

21

สารบัญ (ตัวอย่าง)
เรื่อง
ประวัติทวั่ ไป
การตรวจร่างกาย
การวินิฉัยโรค
แนวทางการรักษา
การเทียบเคียงโรคทางแผนปัจจุบัน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

หน้า
1
2
3
4
6
17
18

22

บรรณานุกรม (ตัวอย่าง)
ไกรสีห์ ลิ้มประเสริฐ. (2558) .เวชกรรมไทยประยุกต์ ตอน ทฤษฎีธาตุและการวินิจฉัยโรค.
กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์.
หมายเหตุ : รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA

