มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

Bachelor of Thai Traditional Medicine Program
: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
Bachelor of Thai Traditional Medicine

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: พท.บ.
B.TM.

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่

ภาค

1

ต้น

: สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ หรือสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10103 ทักษะชีวติ

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา
55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

2

ต้น

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย

2

ต้น

55322 ร่างกายมนุษย์

55322 ร่างกายมนุษย์
3

3

55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1*

55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1*

ปลาย 55305 ธรรมานามัย

ปลาย 55305 ธรรมานามัย

55323 เภสัชพฤกษศาสตร์

55323 เภสัชพฤกษศาสตร์
3

3

55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2*
3

ต้น

55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์

55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2*
3

ต้น

55325 นวดแผนไทย 1*1
4

4

55331 เวชกรรมแผนไทย 1*

ปลาย 55324 การฝึกปฏิบัตเิ ภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

ต้น

ปลาย 55324 การฝึกปฏิบัตเิ ภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

55329 นวดแผนไทย 2 *1

55329 นวดแผนไทย 2*1

55332 เวชกรรมแผนไทย 2*4

55332 เวชกรรมแผนไทย 2*4

55327 ผดุงครรภ์แผนไทย*2

4

ต้น

10151 ไทยศึกษา

55333 การฝึกปฏิบัตเิ วชกรรมแผนไทย*

55327 ผดุงครรภ์แผนไทย*2

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา**

55333 การฝึกปฏิบัตเิ วชกรรมแผนไทย*

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

5

55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
55325 นวดแผนไทย 1*1

55331 เวชกรรมแผนไทย 1*

4

55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย

ปลาย 10103 ทักษะชีวติ

55326 ประสบการณ์วชิ าชีพการแพทย์แผนไทย

55330 การฝึกปฏิบัตนิ วดแผนไทย*

55330 การฝึกปฏิบัตนิ วดแผนไทย*

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา**

ต้น

5

ต้น

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
55326 ประสบการณ์วชิ าชีพการแพทย์แผนไทย

หมายเหตุ

: * เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ
** สาขาวิชาขอแนะนาให้ศึกษาชุดวิชา 55301 การวิจยั สาหรับการแพทย์แผนไทย เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
1

เป็นชุดวิชายกเว้นสาหรับผู้สมัครที่มใี บประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย

2

เป็นชุดวิชายกเว้นสาหรับผู้สมัครที่มใี บประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการผดุงครรภ์ไทย

3

เป็นชุดวิชายกเว้นสาหรับผู้สมัครที่มใี บประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย

4

เป็นชุดวิชายกเว้นสาหรับผู้สมัครที่มใี บประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

Bachelor of Thai Traditional Medicine Program
: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
Bachelor of Thai Traditional Medicine

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: พท.บ.
B.TM.

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่

ภาค

1

ต้น

: สาเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาทางด้านการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสูงกว่า
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
55322 ร่างกายมนุษย์*
ปลาย 55323 เภสัชพฤกษศาสตร์

ปลาย 55323 เภสัชพฤกษศาสตร์

1

2

ต้น

55329 นวดแผนไทย 2*

55329 นวดแผนไทย 2*1

55332 เวชกรรมแผนไทย 2*4

55332 เวชกรรมแผนไทย 2*4

10151 ไทยศึกษา

2

ต้น

55333 การฝึกปฏิบัตเิ วชกรรมแผนไทย*

55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา**

55322 ร่างกายมนุษย์*

ปลาย 55324 การฝึกปฏิบัตเิ ภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

ปลาย 55324 การฝึกปฏิบัตเิ ภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย*
3

55330 การฝึกปฏิบัตนิ วดแผนไทย*

55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2*

3

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา**

55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2*
3

ต้น

55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย

55326 ประสบการณ์วชิ าชีพการแพทย์แผนไทย

3

ต้น

10151 ไทยศึกษา
55333 การฝึกปฏิบัตเิ วชกรรมแผนไทย*

ปลาย

ปลาย 55326 ประสบการณ์วชิ าชีพการแพทย์แผนไทย
55330 การฝึกปฏิบัตนิ วดแผนไทย*

หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ
** สาขาวิชาขอแนะนาให้ศึกษาชุดวิชา 55301 การวิจยั สาหรับการแพทย์แผนไทย เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
1

เป็นชุดวิชายกเว้นสาหรับผู้สมัครที่มใี บประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย

3

เป็นชุดวิชายกเว้นสาหรับผู้สมัครที่มใี บประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย

4

เป็นชุดวิชายกเว้นสาหรับผู้สมัครที่มใี บประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

Bachelor of Thai Traditional Medicine Program
: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
Bachelor of Thai Traditional Medicine

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: พท.บ.
B.TM.

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่

ภาค

1

ต้น

: สาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสูงกว่า
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
4

55331 เวชกรรมแผนไทย 1*
ปลาย 55305 ธรรมานามัย

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

55323 เภสัชพฤกษศาสตร์

55305 ธรรมานามัย
4

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา**

55332 เวชกรรมแผนไทย 2*
2

ต้น

55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

2

ต้น

55325 นวดแผนไทย 1*1

55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1*3

55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1*3

55331 เวชกรรมแผนไทย 1*4

ปลาย 55324 การฝึกปฏิบัตเิ ภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

ปลาย 55323 เภสัชพฤกษศาสตร์

1

3

ต้น

55329 นวดแผนไทย 2*

55329 นวดแผนไทย 2*1

55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2*3

55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2*3

10151 ไทยศึกษา

3

ต้น

2

55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย

55327 ผดุงครรภ์แผนไทย*

55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์

55333 การฝึกปฏิบัตเิ วชกรรมแผนไทย*

55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

ปลาย 55326 ประสบการณ์วชิ าชีพการแพทย์แผนไทย

4

1

55325 นวดแผนไทย 1*

ปลาย 55324 การฝึกปฏิบัตเิ ภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

55330 การฝึกปฏิบัตนิ วดแผนไทย*

55330 การฝึกปฏิบัตนิ วดแผนไทย*

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา**

55332 เวชกรรมแผนไทย 2*4

ต้น

4

ต้น

55326 ประสบการณ์วชิ าชีพการแพทย์แผนไทย
55327 ผดุงครรภ์แผนไทย*2
55333 การฝึกปฏิบัตเิ วชกรรมแผนไทย*

หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ
** สาขาวิชาขอแนะนาให้ศึกษาชุดวิชา 55301 การวิจยั สาหรับการแพทย์แผนไทย เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
1

เป็นชุดวิชายกเว้นสาหรับผู้สมัครที่มใี บประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย

2

เป็นชุดวิชายกเว้นสาหรับผู้สมัครที่มใี บประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการผดุงครรภ์ไทย

3

เป็นชุดวิชายกเว้นสาหรับผู้สมัครที่มใี บประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย

4

เป็นชุดวิชายกเว้นสาหรับผู้สมัครที่มใี บประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

Bachelor of Thai Traditional Medicine Program
: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
Bachelor of Thai Traditional Medicine

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: พท.บ.
B.TM.

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่

ภาค

1

ต้น

: สาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทางการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสูงกว่า
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
55322 ร่างกายมนุษย์*
ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

ปลาย 50102 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

55305 ธรรมานามัย

55305 ธรรมานามัย

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา**
2

ต้น

1

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา**
2

55325 นวดแผนไทย 1*

ต้น

3

55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1*
4

55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1*3

55331 เวชกรรมแผนไทย 1*
ปลาย 55323 เภสัชพฤกษศาสตร์

ปลาย 55323 เภสัชพฤกษศาสตร์

1

3

55329 นวดแผนไทย 2*

55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2*

55332 เวชกรรมแผนไทย 2*4
3

ต้น

55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์

3

ต้น

2

1

55325 นวดแผนไทย 1*

4

55327 ผดุงครรภ์แผนไทย*

55331 เวชกรรมแผนไทย 1*
55322 ร่างกายมนุษย์*

ปลาย 55324 การฝึกปฏิบัตเิ ภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

4

ต้น

ปลาย 55324 การฝึกปฏิบัตเิ ภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

55330 การฝึกปฏิบัตนิ วดแผนไทย*

55329 นวดแผนไทย 2*1

55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2*3

55332 เวชกรรมแผนไทย 2*4

10151 ไทยศึกษา

4

ต้น

55327 ผดุงครรภ์แผนไทย*2
55333 การฝึกปฏิบัตเิ วชกรรมแผนไทย*

55326 ประสบการณ์วชิ าชีพการแพทย์แผนไทย
55333 การฝึกปฏิบัตเิ วชกรรมแผนไทย*
ปลาย

55303 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
55326 ประสบการณ์วชิ าชีพการแพทย์แผนไทย
55330 การฝึกปฏิบัตนิ วดแผนไทย*

หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่มกี ารฝึกปฏิบัติ
** สาขาวิชาขอแนะนาให้ศึกษาชุดวิชา 55301 การวิจยั สาหรับการแพทย์แผนไทย เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
1

เป็นชุดวิชายกเว้นสาหรับผู้สมัครที่มใี บประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการนวดไทย

2

เป็นชุดวิชายกเว้นสาหรับผู้สมัครที่มใี บประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทการผดุงครรภ์ไทย

3

เป็นชุดวิชายกเว้นสาหรับผู้สมัครที่มใี บประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเภสัชกรรมไทย

4

เป็นชุดวิชายกเว้นสาหรับผู้สมัครที่มใี บประกอบโรคศิลปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย
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