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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต

การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต  ร์หััส 50424 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564 

ช่�อปริ์ญญา  ช่�อย่อ
การแพทย์แผนไทยบัณฑ่ิต พท.บ.
Bachelor of Thai Traditional Medicine B.T.M.

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้นั เท่านัั�นั)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุขภาพ 

ร์หััส 50

การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต

ร์หััส 50424

ผู้้�สมััครต้�องมีัคุณสมับััติ้ครบัทัั้�ง 2 ข้�อ ดัังนีี้�

1. สำาเร็ัจการัศึึกษาวุุฒิิการัศึึกษาใดวุุฒิิการัศึึกษาหนึั�ง ดังน้ั�

     1.1 สำาเร็จัการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ห้ร่อเทยีบเท่า

   สายว่ทยาศาสตร์ ห้ร่อสายว่ทยาศาสตร์-คณ่ตศาสตร์ 

    ตามที�กระทรวงศึกษาธ่การรับรอง หัร่์อ

     1.2 สำาเร็จัการศึกษาประกาศนียบัตรว่ชีาชีีพชัี�นสูง (ปวส.) ห้ร่อ

          อนุปร่ญญาทางด้้านการแพทย์แผนไทย ห้ร่อ

    การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หัร่์อ

  1.3  สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีทางด้้านการแพทย์แผนไทย  

  ห้ร่อการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หัร่์อ

     1.4 สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีทางด้้านว่ทยาศาสตร์สุขภาพ 

  ห้ร่อสูงกว่า หัร่์อ

     1.5 สำาเร็จัการศึกษาปร่ญญาตรีสาขาอ่�นห้ร่อสูงกว่าท้�ไม่ใช่่

  ทางด้้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์  

  ห้ร่อทางด้้านว่ทยาศาสตร์สุขภาพ

หัมายเหัตุ ผู้่สมัครัต้้องจัดส่งหลักฐานัปิรัะกอบการัสมัครัเพิ�มเติ้มต้ามคุณสมบัติ้เฉพาะ เพื�อปิรัะกอบการัพิจารัณารัับเข้าศึึกษา ดั้งนี�

               2.1  ห้นังส่อรับรองการทำางานในว่ชีาชีีพการแพทย์แผนไทย ห้ร่อว่ชีาชีีพอ่�นที�เกี�ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย จัำานวน 1 ฉุบับ หรืัอ

               2.2  สำาเนาใบประกอบโรคศ่ลปะห้ร่อใบประกอบว่ชีาชีีพทางการแพทย์แผนไทย ห้ร่อการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัำานวน 1 ฉุบับ หรืัอ

               2.3  สำาเนาใบแสด้งผลการเรียนชุีด้ว่ชีาสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อชุีด้ว่ชีาในห้ลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑ่ิต มห้าว่ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ่ราชี

  ไม่น้อยกว่า 3 ชุีด้ว่ชีา

               2.4 ใบรับรองแพทย์ที�ออกโด้ยโรงพยาบาล

 ผู้่สมัครัโปิรัดศึึกษาเกณฑ์์การัรัับสมัครันัักศึึกษาหลักสูต้รัการัแพทย์แผ่นัไทยบัณฑิ์ต้โดยละเอ้ยด

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ้ยดของหลักสูต้รั หน้ัา 257-263

ศึึกษาโปิรัแกรัมการัลงทะเบ้ยนัเร้ัยนั หน้ัา 272 

รัับสมััครันัักศึึกษาเฉพาะภาคต�น

จำำานัวนั 80 คน

โดยต้้องผ่่านัการัพิจำารัณาคัดเลืือก

ต้ามัเกณฑ์์ท่ี่�มัหาวิที่ยาลัืยกำาหนัด

    ศึึกษารัายลืะเอ่ยดหน้ัา 256
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ร์หััส 50424

(ต่อ)

2. คุณสมบัติ้เฉพาะในัการัพิจารัณาคัดเลือก

  2.1 มีประสบการณใ์นการทำางานในว่ชีาชีีพทางการแพทยแ์ผนไทย

   ห้ร่อในว่ชีาชีีพอ่�นที�เกี�ยวข้องกับทางการแพทย์แผนไทย

   ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ

  2.2 มีใบประกอบโรคศ่ลปะห้ร่อใบประกอบว่ชีาชีีพทางการแพทย์

       แผนไทย ห้ร่อการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หัร่์อ

  2.3 เคยได้้รับการศึกษาในชุีด้ว่ชีาสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อชุีด้ว่ชีาใน

   ห้ลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑ่ิต มห้าว่ทยาลัยสุโขทัย

   ธรรมาธ่ราชี ไม่น้อยกว่า 3 ชุีด้ว่ชีา หัร่์อ

     2.4 มีคุณสมบัต่อ่�นที�คณะกรรมการพ่จัารณาคัด้เล่อกเห็้นสมควร

นัักศึึกษาท้�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักสูต้รัปิรัับปิรุัง พ.ศึ. 2564 หากไม่สำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2571    

มหาวิุทยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้าสู่หลักสูต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่โดยอัต้โนัมัติ้

ผู้สมัครต้องยื�นี้ใบัสำมัคัร็พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ยังไม่ต้องชีำาระค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียน 

ภายในี้วัินี้ท้� 15 กร็กฎาคัม ขั้องทุกปี (ห้ากส่งใบสมัครมาห้ลังจัากวันดั้งกล่าวจัะไม่ได้้รับพ่จัารณาคัด้เล่อก)

การ็คััดเลือกผูู้้สำมัคัร็จะดำาเนิี้นี้การ็ภายในี้วัินี้ท้� 15 สิำงหาคัม ขั้องทุกปี มห้าว่ทยาลัยจัะแจ้ังผลให้้ผู้ที�ผ่านการคัด้เล่อกด้ำาเน่นการ

ชีำาระค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที�กำาห้นด้

หัมายเหัตุ ผู้่สมัครัต้้องจัดส่งหลักฐานัปิรัะกอบการัสมัครัเพิ�มเติ้มต้ามคุณสมบัติ้เฉพาะ เพื�อปิรัะกอบการัพิจารัณารัับเข้าศึึกษา ดั้งนี�

               2.1  ห้นังส่อรับรองการทำางานในว่ชีาชีีพการแพทย์แผนไทย ห้ร่อว่ชีาชีีพอ่�นที�เกี�ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย จัำานวน 1 ฉุบับ หรืัอ

               2.2  สำาเนาใบประกอบโรคศ่ลปะห้ร่อใบประกอบว่ชีาชีีพทางการแพทย์แผนไทย ห้ร่อการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัำานวน 1 ฉุบับ หรืัอ

               2.3  สำาเนาใบแสด้งผลการเรียนชุีด้ว่ชีาสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อชุีด้ว่ชีาในห้ลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑ่ิต มห้าว่ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ่ราชี

  ไม่น้อยกว่า 3 ชุีด้ว่ชีา

               2.4 ใบรับรองแพทย์ที�ออกโด้ยโรงพยาบาล

 ผู้่สมัครัโปิรัดศึึกษาเกณฑ์์การัรัับสมัครันัักศึึกษาหลักสูต้รัการัแพทย์แผ่นัไทยบัณฑิ์ต้โดยละเอ้ยด

 

รัับสมััครันัักศึึกษาเฉพาะภาคต�น

จำำานัวนั 80 คน

โดยต้้องผ่่านัการัพิจำารัณาคัดเลืือก

ต้ามัเกณฑ์์ท่ี่�มัหาวิที่ยาลัืยกำาหนัด
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เกณฑ์์การัรัับสมัครันัักศึึกษาหลักสูต้รัการัแพทย์แผ่นัไทยบัณฑิ์ต้

1)   ผู้เข้าศึกษาซึึ่�งมีคุณสมบัต่ตามข้อ 1 วุฒ่การศึกษา ข้อ 1.1 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่ทยาศาสตร์ไม่ตำ�ากว่า 

 22 ห้น่วยก่ต คณ่ตศาสตร์ไม่ตำ�ากว่า 12 ห้น่วยก่ต และภาษาอังกฤษ ไม่ตำ�ากว่า 9 ห้น่วยก่ต

2) ผู้เข้าศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ได้้เฉุพาะในห้ลักสูตรที�ได้้รับการเผยแพร่โด้ยสำานักงานปลัด้กระทรวง 

 การอุด้มศึกษา ว่ทยาศาสตร์ ว่จััยและนวัตกรรมแล้ว กรณีเป็นสถาบันการศึกษาต่างประเทศต้องเป็นสถาบันที�สำานักงาน 

 ปลัด้กระทรวงการอุด้มศึกษา ว่ทยาศาสตร์ ว่จััยและนวัตกรรมรับรอง ห้ร่อใช้ีกรอบมาตรฐานคุณวุฒ่อุด้มศึกษาของประเทศ 

 นั�น ๆ และห้ากเป็นนักศึกษาต่างคณะในสถาบันเดี้ยวกันจัะต้องผ่านการประเม่นทัศนคต่ต่อว่ชีาชีีพและรายละเอียด้อ่�น ๆ  

 ให้้เป็นไปตามข้อบังคับของมห้าว่ทยาลัย

3) ผู้เข้าศึกษาที�ได้้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศ่ลปะ/ประกอบว่ชีาชีีพสาขาการแพทย์แผนไทย/สาขาการแพทย์แผนไทย

 ประยุกต์ จัะได้้รับการยกเว้นชุีด้ว่ชีาตามที�ห้ลักสูตรกำาห้นด้

 3.1 กรณีมีใบประกอบโรคศ่ลปะแผนโบราณในสาขาเวชีกรรม/ใบประกอบโรคศ่ลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท

  เวชีกรรมไทย/ใบประกอบว่ชีาชีีพการแพทย์แผนไทยด้้านเวชีกรรมไทย ยกเวุ้นัชุีด้ว่ชีา 55331 เวชีกรรมแผนไทย 1

 3.2 กรณีมีใบประกอบโรคศ่ลปะแผนโบราณในสาขาเภสัชีกรรม/ใบประกอบโรคศ่ลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท

  เภสัชีกรรมไทย/ใบประกอบว่ชีาชีีพการแพทย์แผนไทยด้้านเภสัชีกรรมไทย ยกเวุ้นัชุีด้ว่ชีา 55328 เภสัชีกรรม 

  แผนไทย 1

 3.3 กรณีมีใบประกอบโรคศ่ลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวด้ไทย/ใบประกอบว่ชีาชีีพการแพทย์แผนไทย 

  ด้้านการนวด้ไทย ยกเวุ้นัชุีด้ว่ชีา 55325 นวด้แผนไทย 1

 3.4 กรณีมีใบประกอบโรคศ่ลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ยกเวุ้นัชุีด้ว่ชีา 55325 นวด้แผนไทย 1  ชุีด้ว่ชีา 55328

  เภสัชีกรรมแผนไทย 1 และ ชุีด้ว่ชีา 55331 เวชีกรรมแผนไทย 1

4) ผู้เข้าศึกษาต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ทั�งร่างกายและจ่ัตใจั ไม่เป็นโรคซึึ่�งต้องห้้ามในการขึ�นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 

 ผู้ประกอบว่ชีาชีีพสาขาการแพทย์แผนไทย ดั้งนี� โรคเร่�อนในระยะต่ด้ต่อห้ร่อระยะปรากฏิอาการเป็นที�รังเกียจัต่อสังคม 

  โรคพ่ษสุราเร่�อรัง ห้ร่อโรคอ่�นที�สภาว่ชีาชีีพพ่จัารณาเห้น็ว่าเป็นอุปสรรคตอ่การขึ�นทะเบียนเป็นผู้ประกอบว่ชีาชีีพการแพทย์ 

 แผนไทย และ

5)  ผู้เข้าศึกษาต้องไม่เป็นผู้ที�มีความประพฤต่เสียห้ายซึึ่�งสภาการแพทย์แผนไทยเห็้นว่าจัะนำามาซึึ่�งความเส่�อมเสียเกียรต่ศักด่้� 

 แห่้งว่ชีาชีีพ ไมเ่คยต้องโทษศาลพ่พากษาถงึที�สุด้ในคด้ทีี�สภาการแพทยแ์ผนไทยเห้น็ว่าอาจัจัะนำามาซึ่ึ�งความเส่�อมเสยีเกียรต่ 

 แห่้งว่ชีาชีีพ ไม่เป็นผู้ต่ด้ยาเสพต่ด้ให้้โทษ ไม่เป็นคนว่กลจัร่ตห้ร่อจ่ัตฟ่ื้�นเฟ้ื้อนไม่สมประกอบ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

ห
ลักสูตร์การ์แพ

ทย์แผนไทยบัณ
ฑิ

ต (50424)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต

การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต  ร์หััส 50424 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564 

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านัั�นั) 
1.	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	มั.6	หรื็อเทีียบเท่ี�สำ�ยวิิทีย�ศึ�สำตร์็	หรื็อสำ�ยวิิทีย�ศึ�สำตร์็-คณิิตศึ�สำตร์็

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 5 ชุ่ดวิุช่า (30 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 18 ชุ่ดวิุช่า (108 หน่ัวุยกิต้)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั  1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 24 ชุ่ดวิุช่า (144 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 5 ชุ่ดวิุช่า (30 หน่ัวุยกิต้) 

 10103 ทักษะชีีว่ต  10131 สังคมมนุษย์  10151 ไทยศึกษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร  10141 ว่ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

     และส่�งแวด้ล้อมเพ่�อชีีว่ต

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 18 ชุ่ดวิุช่า (108 หน่ัวุยกิต้) 

 พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   7   ชุุดวิิชุา

 55101  ชีีวว่ทยา เคมีและชีีวเคมี 55204 เคมีเภสัชีวัตถุ เภสัชีว่ทยา                  55322  ร่างกายมนุษย์(1)

             สำาห้รับการแพทย์แผนไทย                 และพ่ษว่ทยาสำาห้รับ                       55335 สังคมว่ทยา มานุษยว่ทยา

    55203  จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและ             การแพทย์แผนไทย(1)                         การแพทย์และระบาด้ว่ทยา

             พยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ           55309  ปรัชีญาและกฎห้มาย                                สำาห้รับการแพทย์แผนไทย

             การแพทย์แผนไทย(1)                      เกี�ยวกับการแพทย์แผนไทย          55401  การว่จััยทางการแพทยแ์ผนไทย(1)

 วิิชุาชุ้พื้   11  ชุุดวิิชุา
 55324 การฝึึกปฏ่ิบัต่เภสัชี  55328 เภสัชีกรรมแผนไทย 1(1)(5)  55333 การฝึึกปฏ่ิบัต่เวชีกรรมแผนไทย(1)(2)

  พฤกษศาสตร์และเภสัชีกรรม 55329 นวด้แผนไทย 2(1)  55334 เภสัชีกรรมแผนไทย 2(1)

  แผนไทย(1)(2)  55330 การฝึึกปฏ่ิบัต่นวด้แผนไทย(1)(2)  55402 ผดุ้งครรภ์แผนไทยและ

 55325 นวด้แผนไทย 1(1)(3) 55331 เวชีกรรมแผนไทย 1(1)(4)   การฝึึกปฏ่ิบัต่ผดุ้งครรภ์แผนไทย(1)(2)

 55326 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ 55332 เวชีกรรมแผนไทย 2(1)

  การแพทย์แผนไทย(2)(6) 

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
 (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์ภาคสนาม
 (3)  เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทการนวด้ไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (4) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทเวชีกรรมไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (5) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทเภสัชีกรรมไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (6) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น



258 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สา
ขา

วิช
าวิ

ทย
าศ

าส
ตร์

สุข
ภา

พ
 (

50
)

สา
ขา

วิช
าวิ

ทย
าศ

าส
ตร์

สุข
ภา

พ
 (

50
)

ห
ลัก

สูต
ร์ก

าร์
แพ

ทย์
แผ

นไ
ทย

บัณ
ฑิ

ต 
(5

04
24

)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั   1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

 สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบตัร

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

     (1)  ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

    (2)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

     (3)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

     (4)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

     (5)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→ 
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวิสำ.	หรื็ออนุปริ็ญญ�ที�งดุ้�นก�ร็แพทีย์แผู้นไทีย	หรื็อก�ร็แพทีย์แผู้นไทียปร็ะยุกต์	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 13 ชุ่ดวิุช่า (78 หน่ัวุยกิต้)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 13 ชุ่ดวิุช่า (78 หน่ัวุยกิต้)

 พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   6   ชุุดวิิชุา

 55203  จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและ  55309 ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับ  55335 สังคมว่ทยา มานุษยว่ทยา

  พยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ   การแพทย์แผนไทย   การแพทย์และระบาด้ว่ทยา

  การแพทย์แผนไทย(1)  55322  ร่างกายมนุษย์(1)   สำาห้รับการแพทย์แผนไทย

 55204 เคมีเภสัชีวัตถุ เภสัชีว่ทยา    55401 การว่จััยทางการแพทย์แผนไทย(1)

  และพ่ษว่ทยาสำาห้รับ

  การแพทย์แผนไทย(1)

    

หัมายเหัตุ *  หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
 (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

ห
ลักสูตร์การ์แพ

ทย์แผนไทยบัณ
ฑิ

ต (50424)

 วิิชุาชุ้พื้   7  ชุุดวิิชุา

 55324 การฝึึกปฏ่ิบัต่เภสัชีพฤกษศาสตร์  55326 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ  55330 การฝึึกปฏ่ิบัต่นวด้แผนไทย(1)(2)

  และเภสัชีกรรมแผนไทย(1)(2)    การแพทย์แผนไทย(2)(3)  55332 เวชีกรรมแผนไทย 2(1)

    55329 นวด้แผนไทย 2(1)  55333 การฝึึกปฏ่ิบัต่เวชีกรรมแผนไทย(1)(2)

      55334 เภสัชีกรรมแผนไทย 2(1)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั   1 ชุ่ดวิุช่า   (6 หน่ัวุยกิต้) 

 สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบตัร

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

     (1)  ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

    (2)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

     (3)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

     (4)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

     (5)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→  
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตรี็ที�งดุ้�นก�ร็แพทีย์แผู้นไทีย	หรื็อก�ร็แพทีย์แผู้นไทียปร็ะยุกต์	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 10 ชุ่ดวิุช่า (60 หน่ัวุยกิต้)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 12 ชุ่ดวิุช่า (72 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า     (6 หน่ัวุยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ้ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
 (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการัฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์ภาคสนาม
 (3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
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ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 10 ชุ่ดวิุช่า (60 หน่ัวุยกิต้)

 พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   6   ชุุดวิิชุา

 55203 จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและ  55309 ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับ 55335 สังคมว่ทยา มานุษยว่ทยา

  พยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ   การแพทย์แผนไทย   การแพทย์และระบาด้ว่ทยา

  การแพทย์แผนไทย(1)  55322 ร่างกายมนุษย์(1)   สำาห้รับการแพทย์แผนไทย

 55204 เคมีเภสัชีวัตถุ เภสัชีว่ทยา    55401 การว่จััยทางการแพทย์แผนไทย(1)

  และพ่ษว่ทยาสำาห้รับ

  การแพทย์แผนไทย(1)

 วิิชุาชุ้พื้   4   ชุุดวิิชุา

 55324 การฝึึกปฏ่ิบัต่เภสัชีพฤกษศาสตร์  55326 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ 55330 การฝึึกปฏ่ิบัต่นวด้แผนไทย(1)(2)

  และเภสัชีกรรมแผนไทย(1)(2)   การแพทย์แผนไทย(2)(3)  55333  การฝึึกปฏ่ิบัต่เวชีกรรมแผนไทย(1)(2)   

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั   1 ชุ่ดวิุช่า     (6 หน่ัวุยกิต้) 

 สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้ประกาศนียบัตร

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

     (1)  ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

    (2)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

     (3)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

     (4)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

     (5)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ  (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์ภาคสนาม
 (3) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
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4.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตรี็ที�งดุ้�นวิิทีย�ศึ�สำตร์็สุำขภ�พ	หรื็อสูำงกว่ิ�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า   (6 หน่ัวุยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 15 ชุ่ดวิุช่า (90 หน่ัวุยกิต้)

 พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้   4   ชุุดวิิชุา  

 55204 เคมีเภสัชีวัตถุ เภสัชีว่ทยา  55309 ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับ 55322 ร่างกายมนุษย์(1)

  และพ่ษว่ทยาสำาห้รับ   การแพทย์แผนไทย  55401  การว่จััยทางการแพทย์แผนไทย(1)

  การแพทย์แผนไทย(1)

 วิิชุาชุ้พื้   11   ชุุดวิิชุา

 55324 การฝึึกปฏ่ิบัต่เภสัชีพฤกษศาสตร์ 55328 เภสัชีกรรมแผนไทย 1(1)(5)  55333 การฝึึกปฏ่ิบัต่เวชีกรรมแผนไทย(1)(2)

  และเภสัชีกรรมแผนไทย(1)(2)  55329 นวด้แผนไทย 2(1)  55334 เภสัชีกรรมแผนไทย 2(1)

 55325 นวด้แผนไทย 1(1)(3)  55330 การฝึึกปฏ่ิบัต่นวด้แผนไทย(1)(2) 55402 ผดุ้งครรภ์แผนไทยและ

 55326 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ  55331 เวชีกรรมแผนไทย 1(1)(4)   การฝึึกปฏ่ิบัต่ผดุ้งครรภ์แผนไทย(1)(2)

  การแพทย์แผนไทย(2)(6)  55332 เวชีกรรมแผนไทย 2(1)  
ค.  หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั  1    ชุ่ดวิุช่า       (6 หน่ัวุยกิต้)  

 สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บัตร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

     (1)  ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

    (2)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

     (3)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

     (4)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

     (5)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้

หัมายเหัตุ * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
 (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์ภาคสนาม
 (3) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทการนวด้ไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (4) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทเวชีกรรมไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (5) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทเภสัชีกรรมไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (6) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
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โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 
มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→ 
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

5.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตรี็สำ�ข�อื�นหรื็อสูำงกว่ิ�ทีี�ไม่ัใช่ที�งดุ้�นก�ร็แพทีย์แผู้นไทีย	ก�ร็แพทีย์แผู้นไทียปร็ะยุกต์	หรื็อ

	 วิิทีย�ศึ�สำตร์็สุำขภ�พ

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า (102 หน่ัวุยกิต้)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั 1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้)

รัวุมต้ลอดหลักสูต้รัต้้องศึึกษาไม่น้ัอยกวุ่า 19 ชุ่ดวิุช่า (114 หน่ัวุยกิต้) 

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักสูตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ* 1 ชุ่ดวิุช่า   (6 หน่ัวุยกิต้)

 10151 ไทยศึกษา

ข. หมวุดวิุช่าเฉพาะ 17 ชุ่ดวิุช่า  (102 หน่ัวุยกิต้)

 พืื้�นี้ฐานี้วิิชุาชุ้พื้  6  ชุุดวิิชุา  

 55203 จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและ  55309 ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับ  55335 สังคมว่ทยา มานุษยว่ทยา

  พยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ   การแพทย์แผนไทย   การแพทย์และระบาด้ว่ทยา

  การแพทย์แผนไทย(1)  55322  ร่างกายมนุษย์(1)   สำาห้รับการแพทย์แผนไทย

 55204 เคมีเภสัชีวัตถุ เภสัชีว่ทยา    55401  การว่จััยทางการแพทยแ์ผนไทย(1)

  และพ่ษว่ทยาสำาห้รับ

  การแพทย์แผนไทย(1)

 
หัมายเหัตุ  * หมวุดวิุช่าศึึกษาทั�วุไปิ จััด้การเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด้ ห้น้า (4)
 (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

ห
ลักสูตร์การ์แพ

ทย์แผนไทยบัณ
ฑิ

ต (50424)

 วิิชุาชุ้พื้  11  ชุุดวิิชุา  

 55324 การฝึึกปฏ่ิบัต่เภสัชีพฤกษศาสตร์  55328 เภสัชีกรรมแผนไทย 1(1)(5)  55333 การฝึึกปฏ่ิบัต่เวชีกรรมแผนไทย(1)(2)

  และเภสัชีกรรมแผนไทย(1)(2)  55329 นวด้แผนไทย 2(1)  55334 เภสัชีกรรมแผนไทย 2(1)

 55325 นวด้แผนไทย 1(1)(3)  55330 การฝึึกปฏ่ิบัต่นวด้แผนไทย(1)(2)  55402  ผดุ้งครรภ์แผนไทยและ

 55326 ประสบการณ์ว่ชีาชีีพ  55331 เวชีกรรมแผนไทย 1(1)(4)   การฝึึกปฏ่ิบัต่ผดุ้งครรภ์แผนไทย(1)(2)

  การแพทย์แผนไทย(2)(6)  55332 เวชีกรรมแผนไทย 2(1)

ค. หมวุดวิุช่าเลือกเสร้ั   1 ชุ่ดวิุช่า (6 หน่ัวุยกิต้) 

 สามารถเล่อกศึกษาได้้จัากชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาต่าง ๆ  ที�เปิด้สอนตามโครงการสัมฤทธ่บตัร ห้ร่อในห้ลักสูตรระดั้บประกาศนียบัตร

ปร่ญญาตรีห้ร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีลักษณะดั้งต่อไปนี�

     (1)  ชุีด้ว่ชีาประสบการณ์ว่ชีาชีีพของทุกสาขาว่ชีา

    (2)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุีด้ว่ชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักสูตรที�เรียน

     (3)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีการกำาห้นด้คุณสมบัต่และทักษะพ่�นฐานไว้โด้ยเฉุพาะ

     (4)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�สภาว่ชีาการมีมต่อนุมัต่ไม่ให้้เป็นชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

     (5)  ชุีด้ว่ชีาห้ร่อรายว่ชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำาก่จักรรมภาคปฏ่ิบัต่ ห้ร่อตามที�สภาว่ชีาชีีพห้ร่อองค์กรว่ชีาชีีพกำาห้นด้
โปรด้ศึกษารายละเอียด้จัากเอกสารห้ลักสูตรการศึกษาของสาขาว่ชีาที�มห้าว่ทยาลัยจััด้ส่งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มห้าว่ทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซึ่ต์ของมห้าว่ทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักสูตรที�เปิด้สอน→ห้ลักสูตรปร่ญญาตรี→ 
สาขาว่ชีา/แขนงว่ชีา/ว่ชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุีด้ว่ชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ  (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกปิฏิิบัติ้
 (2) เป็นชุีด้ว่ชีาที�มีการฝึึกงาน/การฝึึกประสบการณ์ภาคสนาม
 (3) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทการนวด้ไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (4) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทเวชีกรรมไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (5) เป็นชุีด้ว่ชีายกเวุ้นัสำาห้รับผู้สมัครที�มีใบประกอบโรคศ่ลปะฯ ประเภทเภสัชีกรรมไทย หรืัอ ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 (6) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้้องลงทะเบ้ยนัเร้ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ายและเหลือไม่เกินั 3 ชุ่ดวิุช่า ก่อนจับการศึกษาเท่านั�น
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นอกเห้น่อจัากชุีด้ว่ชีาในโครงสร้างห้ลักสูตรแล้ว ผู้สมัครต้้องม้ผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดั้บอุด้มศึกษาจัากสถาบันอ่�นที�สอบผ่่านัมาแล้วุไม่เกินั 2 ปีิ  

นัับถึงวัุนัท้�ยื�นัผ่ลการัทดสอบมาแสด้งก่อนสำาเร็จัการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย่�นผลการทด้สอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวุลาท้�กำาลังศึึกษาอยู่ โดยไม่ต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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หัลัักสูตร์การ์แพทย์แผนไทยบััณฑิิต ร์หััส 50424 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

ชุ่ดวิุช่า
ค่าชุ่ดวิุช่าสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่

วัุนั/เวุลาสอบไล่

สำาหรัับผู้่สมัครัภาคต้้นั

1) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ม.6 หรื็อเท้ยบัเท่าสำายวิิทยาศึาสำต่ร์็ หรื็อสำายวิิทยาศึาสำต่ร์็-คัณิิต่ศึาสำต่ร์็

55203 จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและพยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ
   การแพทย์แผนไทย(1)

55309 ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับการแพทย์แผนไทย
55322 ร่างกายมนุษย์(1)

1,100(2) บาท

1,100 บาท
1,800 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

2) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิสำ. หรื็ออนุี้ปริ็ญญาทางด้านี้การ็แพื้ทย์แผู้นี้ไทย หรื็อการ็แพื้ทย์แผู้นี้ไทยปร็ะยุกต์่ 

55203  จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและพยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ
           การแพทย์แผนไทย(1)

55309  ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับการแพทย์แผนไทย
55322  ร่างกายมนุษย์(1)

1,100(2) บาท

1,100 บาท
1,800 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

3) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็ทางด้านี้การ็แพื้ทย์แผู้นี้ไทย หรื็อการ็แพื้ทย์แผู้นี้ไทยปร็ะยุกต์่

55203  จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและพยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ
          การแพทย์แผนไทย(1)

55309  ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับการแพทย์แผนไทย
55322  ร่างกายมนุษย์(1)

1,100(2) บาท

1,100 บาท
1,800 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

4) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็ทางด้านี้วิิทยาศึาสำต่ร์็สุำขั้ภาพื้ หรื็อสูำงกว่ิา

55309  ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับการแพทย์แผนไทย
55322  ร่างกายมนุษย์(1)

55328 เภสัชีกรรมแผนไทย 1(1) 

1,100 บาท
1,800 บาท
6,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ีา

5) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ิญญาต่ร้็สำาขั้าอื�นี้หร็ือสูำงกว่ิาท้�ไม่ใชุ่ทางด้านี้การ็แพื้ทย์แผู้นี้ไทย การ็แพื้ทย์แผู้นี้ไทยปร็ะยุกต์่ หรื็อ 

 วิิทยาศึาสำต่ร์็สุำขั้ภาพื้

55203 จุัลชีีวว่ทยา ปรส่ตว่ทยาและพยาธ่สรีรว่ทยาสำาห้รับ
   การแพทย์แผนไทย(1)

55309 ปรัชีญาและกฎห้มายเกี�ยวกับการแพทย์แผนไทย
55322  ร่างกายมนุษย์(1)

1,100(2) บาท

1,100 บาท 
1,800 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ีา

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

หัมายเหัตุ (1) เป็นชุีด้ว่ชีาที�นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึึกปฏ่ิบัต่ในวันและสถานที�ที�มห้าว่ทยาลัยกำาห้นด้  

 (2) ค่าวัสดุ้ก่จักรรมอาจัมีการเปลี�ยนแปลง ขอให้้นักศึกษาต่ด้ตามข่าวประชีาสัมพันธ์ของมห้าว่ทยาลัยที�เว็บไซึ่ต์ https://www.stou.ac.th  

  ห้ร่อศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 ห้ร่อฝ่ึายทะเบียนนักศึกษา โทร. 0 2504 7222
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