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มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ก 

สารบัญ 
 

สารบัญ ก 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อหลักสูตร ๑ 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ๑ 
๓. วิชาเอก (ถ้าม)ี ๑ 
๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ๑ 
๕. รูปแบบของหลักสูตร ๑ 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร ๒ 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ๒ 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา ๒ 
๙. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๒ 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน ๔ 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ๕ 
๑๒. ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาต่อการพัฒนา 

หลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ๕ 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน ๖ 

 

หมวดที่ ๒   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๘ 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ๘ 

 

หมวดที่ ๓   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
๑. ระบบการจัดการศึกษา ๑๐ 
๒. การด าเนินการหลักสูตร ๑๐ 
๓. โครงสร้างหลักสูตร 

๓.๑ หลักสูตร ๑๑ 
๓.๒ ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ๒๗ 
๓.๓ มาตรฐานผลการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้านที่ ๑ :  คุณธรรม จริยธรรม ๒๗ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้านที่ ๒ :  ความรู้ ๒๗ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านที่ ๓ :  ทักษะทางปัญญา ๒๘ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านที่ ๔ :  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๒๘ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านที่ ๕ :  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๘ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้านที่ ๖ :  ทักษะพิสัย ๒๘ 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ข  

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม ๒๘ 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  ๓๐ 

 

หมวดที่ ๔   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
๑. การพัฒนาคุณลกัษณะพิเศษของนักศึกษา ๓๒ 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

๒.๑ กลยุทธ์การสอน  ๓๓ 
๒.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านที่ ๑ :  คุณธรรม จริยธรรม ๓๔ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านที่ ๒ :  ความรู้ ๓๔ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านที่ ๓ :  ทักษะทางปัญญา ๓๕ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านที่ ๔ :  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๓๕ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านที่ ๕ :  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ ๓๕ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านที่ ๖ :  ทักษะพิสัย ๓๖ 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(curriculum mapping)  ๓๖ 

 

หมวดที่ ๕   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ๓๗ 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ๓๗ 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๓๗ 

 

หมวดที่ ๖   การพัฒนาคณาจารย์ 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ๓๘ 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ๓๘ 

 

หมวดที่ ๗   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
๑. การบริหารหลักสูตร ๓๙ 
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน ๓๙ 
๓. การบริหารคณาจารย์ ๔๐ 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ๔๐ 
๕. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา ๔๑ 
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ๔๑ 
๗ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (key performance indicators) ๔๑ 

 

หมวดที่ ๘   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน ๔๕ 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ๔๕ 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ๔๕ 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ๔๖ 
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 หน้า ค 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ๑  ค าอธิบายรายวิชา  

(ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๕๐ 
กลุ่มวิชาภาษา ๕๑ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ๕๔ 

(ข) หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส่วนที่จัดเป็นพื้นฐานวิชาชีพฯ) ๕๕ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน-รายวิชาพื้นฐานปรีคลินิก ๕๗ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน-รายวิชาพื้นฐานคลินิก ๕๙ 
กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย-รายวิชาเวชกรรมแผนไทย ๖๑ 
กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย-รายวิชาเภสัชกรรมแผนไทย ๖๓ 
กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย-รายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย ๖๕ 
กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย-รายวิชาผดุงครรภ ์ ๖๗ 
กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย-รายวิชาบูรณาการการแพทย์แผนไทย ๖๗ 

(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี 
กลุ่มวิชาเลือก – ชั้นปีที่ ๓ ๖๙ 
กลุ่มวิชาเลือก – ชั้นปีที่ ๔ ๖๙ 

 

ภาคผนวก ๒  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(curriculum mapping) ๗๑ 

 

ภาคผนวก ๓  ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๗๗ 
 

ภาคผนวก ๔  รายชื่ออาจารย์ 
(ก) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ๙๙ 
(ข) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑๐๑ 
(ค) อาจารย์พิเศษ ๑๔๙ 

 

ภาคผนวก ๕  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
(ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาอนปุรญิญาและปรญิญาตร ี

พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๕๕ 
(ข) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาอนปุรญิญาและปรญิญาตร ี

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๖๗ 
(ค) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาอนปุรญิญาและปรญิญาตร ี

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๖๙ 
(ง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาอนปุรญิญาและปรญิญาตร ี

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๗๐ 
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หน้า ง  

(จ) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขอย้ายหลักสตูร การรบัโอนนกัศึกษา 
และการรับนกัศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๗๒ 

 

ภาคผนวก ๖  รายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสตูร ๑๗๕ 
 

ภาคผนวก ๗  รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต ์ ๑๘๘ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
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 หน้า ๑ | ๑๙๑ 

มคอ. ๒  รายละเอียดของหลักสูตร 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Program 

 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine 
ชื่อย่อ  พทป.บ. 

B.ATM. 
 

๓. วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
๑๕๔ หน่วยกิต 

 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑ รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรสายวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี (๔ ปี) ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕.๒ ภาษาที่ใช้  
ใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน เอกสารและต าราที่ใช้ประกอบการสอนในบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 

๕.๓ การรับเข้าศึกษา  
รับเฉพาะนักศึกษาไทย หากเป็นนักศึกษาต่างชาติจะต้องมีผลการประเมินว่าสามารถอ่าน เขียน และพูด
ภาษาไทยได้ 

กรณีรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจได้รับการ
พิจารณาเทียบโอนรายวิชา และ/หรือเทียบโอนประสบการณ์มากน้อยต่างกันตามความรู้และสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
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หน้า ๒ | ๑๙๑  

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร 
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับปรุงจากหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.๒๕๕๖ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๖.๒ คณะกรรมการประจ าคณะ อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที ่๕/๒๕๕๙ วันที ่๑ มีนาคม พ.ศ.

๒๕๕๙ 
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี รับรองในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อ

วันที ่๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
๖.๔ คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ 

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
๖.๕ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
๖.๖ สภาการแพทย์แผนไทยได้รับรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา ๒ ปี) 

 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 
ปฏิบัติงานในต าแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต ์/ แพทย์แผนไทย ในสถานพยาบาลทุกระดับ สามารถประกอบอาชีพอิสระ
ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเมื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้อง จะปฏิบัติงานเป็นอาจารย ์ / นักวชิาการ / นักวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ / แพทย์แผน
ไทย ในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต / หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
บัณฑิตหรือองค์กรอื่น  

 

๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (๑) นายทวี เลาหพันธ์ เลขประจ าตัวประชาชน  ๓ ๑๐๑๔ ๐๓๕๕x xx x ๑ 
  ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ นพ. 
  สังกัด ภาควิชาพยาธิวิทยา 
  คุณวุฒิการศึกษา Master of Science (Education)   
   University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๓๓) 
   วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

(พยาธิวิทยากายวิภาค)  
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๒๓) 
   ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (พยาธิวิทยา)   
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๒๑) 
   แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)  
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๑๙) 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)  
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๑๗) 
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 (๒) นายมงคล อุยประเสริฐกุล เลขประจ าตัวประชาชน  ๓ ๑๐๐๔ ๐๐๔๘x xx x 
  ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ นพ. 
  สังกัด ภาควิชาพยาธิวิทยา 
  คุณวุฒิการศึกษา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(พยาธิวิทยากายวิภาค)  
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๓๘) 
   ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (พยาธิวิทยา)   
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๓๖) 
   แพทยศาสตรบัณฑิต 
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๓๐) 
 (๓) นางสุภัทรา เตียวเจริญ เลขประจ าตัวประชาชน  ๓ ๑๒๐๖ ๐๐๕๘x xx x ๑ ๒ 
  ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ พญ. 
  สังกัด ภาควิชาปรสิตวิทยา 
  คุณวุฒิการศึกษา อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

(พยาธิวิทยาคลิกนิก) 
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๔๙) 
   อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๔๔) 
   แพทยศาสตรบัณฑิต  
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน) 
   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๒๗) 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)  
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๐) 
 (๔) นางสร้อยศรี เอ่ียมพรชัย เลขประจ าตัวประชาชน  ๓ ๑๐๐๕ ๐๑๙๘x xx x 
  ต าแหน่ง อาจารย์ 
  สังกัด สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
  คุณวุฒิการศึกษา การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๕๐) 
   การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา) 
   คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. ๒๕๔๔) 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) 
   คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. ๒๕๓๘) 
 (๕) นางสุภาวดี ตั้งจติรเจริญ เลขประจ าตัวประชาชน  ๓ ๑๐๐๒ ๐๒๗๐x xx x 
  ต าแหน่ง อาจารย ์
  สังกัด สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๔ | ๑๙๑  

  คุณวุฒิการศึกษา การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๕๐) 
   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๔๕) 
   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) 
   คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (พ.ศ. ๒๕๓๖) 
 (๖) นางเอื้อมพร สุวรรณไตรย์ เลขประจ าตัวประชาชน  ๓ ๑๘๐๖ ๐๐๕๗x xx x 
  ต าแหน่ง อาจารย ์
  สังกัด สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
  คุณวุฒิการศึกษา การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๕๐) 
   การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. ๒๕๔๘) 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) 
   คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. ๒๕๓๘) 
 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

สถานที่ซึ่งใช้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกอบด้วยวิทยาเขตศาลายา และคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 
ส าหรับในช่วงหลังของชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ นักศึกษาอาจเลือกเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพในคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งท่ีเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข สภากาชาดไทย และหน่วยงานอื่น ๆ 
 

 
ชั้น
ปีที่ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ 

หมวดวิชาเลือก 
 พื้นฐานวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ วิชาชีพ 
 ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 
 ๑ วิทยาเขตศาลายา วิทยาเขตศาลายา คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล 
  

 ๒   คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

  

 ๓   คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

 ๔     คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลและโรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

สภากาชาดไทย และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 
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๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัก าลงัมุ่งไปสู่การเปิดตลาดการค้าเสร ี การติดต่อธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ
จะขยายตัวกวา้งขวางยิ่งขึ้น และมีการแขง่ขันกันมากขึ้น การใหบ้ริการทุกรปูแบบรวมทั้งการให้บริการดูแล
รักษาสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยจะต้องเน้นคุณภาพมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้
ปัจจุบันการแพทย์แผนตะวันตกจะมีบทบาทเป็นการแพทย์กระแสหลักในระบบสุขภาพของประเทศ แต่
การแพทย์แผนไทยก็ยังมีส่วนในการรับใช้คนไทยมาโดยตลอด ยิ่งในปัจจุบันกระแสความนิยมในการดูแล
สุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติก าลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยอันเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อกันมาก็จะยิ่งมีบทบาทมากขึ้น ทั้งต่อการดูแล
สุขภาพประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ และที่ส าคัญคือคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับแรก พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาไว้ว่าให้มีระบบบริการการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐาน
และคุณภาพทัดเทียมกับระบบบริการการแพทย์แผนปัจจุบัน การผลิตยาไทยและยาสมุนไพรทุกระดับมี
คุณภาพและมาตรฐาน มีมูลค่าและปริมาณการใช้ยาไทยและยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นเพื่อลดการพึ่งพายาและ
เวชภัณฑ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
ก าหนดเป้าหมายให้มรีะบบการแพทย์แผนไทยทีม่ีมาตรฐาน ตั้งแต่องค์ความรู้ สถานที่ บุคลากร เวชปฏิบัติ 
ระบบข้อมูล ระบบยา รวมทั้งก าลังคนด้านการแพทย์แผนไทยต้องมีคุณภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดการศึกษาหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาให้ทุกหลักสูตรมีลักษณะเน้นผลการเรียนรู้ (outcome-based education) 
และการพัฒนาให้บัณฑิตมีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills) รวมทั้งการน าระบบการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน (Asean 
University Network Quality Assurance หรือ AUN-QA) เพื่อยกระดับการบริหารการศึกษาสู่ระดับ
มาตรฐานสากล กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย
การพัฒนางานการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุขวางเป้าหมายให้มีการบูรณาการงานการแพทย์
แผนไทยในระบบสุขภาพของประเทศ โดยบัณฑิตมีความรู้ความสามารถร่วมให้การบริบาลผู้ป่วยทั้งผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยใน การบริบาลผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของ
โรค และการให้การบริบาลผู้ป่วยที่บ้าน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและปัญหาสุขภาพที่
เปลี่ยนไป 

 

๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร  

เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งความคาดหวังและความต้องการของผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียหรือที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นปัจจัยในการก าหนดหลักสูตรก าลังด าเนินไปใน
ทิศทางดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาหลักสูตรจึงมีความส าคัญและจ าเป็นที่จะท าใหก้ารผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ
มาตรฐานทั้งในการท าเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย การผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การบริบาล
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ผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะ ตลอดจนความรู้ความสามารถด้านภาษา การติดต่อสื่อสาร ทักษะการด าเนินชีวิต และ
การจัดการกระบวนการท างานและการพัฒนางาน 

๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีพันธกิจเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบน
พื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ ในขณะเดียวกันคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจที่จะจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ 
และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ท าการวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ท่ีมี
คุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และน ามาซึ่งศรัทธา
และความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งชี้น าสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต ดังนั้น
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตจึงก าหนดพันธกิจทีจ่ะผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มี
ความรู้ความสามารถในการท าเวชปฏิบัติและพัฒนางานการแพทย์แผนไทยได้ตามมาตรฐานของผู้ประกอบ
วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบรกิารและระบบสุขภาพของ
ประเทศ 

 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรที่สอนให้กับหลักสูตรอื่น 

ไม่มี 
๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่สอนโดยคณะอื่นของมหาวิทยาลัยมหิดล 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
 

รายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ส่งมาจากคณะ/สถาบันต่าง ๆ 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 Genernal Education for Human Development    2 (1-2-3) 
 

รายวิชาที่สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 182 Statistics for Health Science    2  (2-0-4) 
 

วทคม ๑๐๒ เคมีทั่วไป  ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 102 General Chemistry  3  (3-0-6) 
 

วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 119 Chemistry Laboratory       1  (0-3-1) 
 

วทคม ๑๒๕ เคมีอินทรีย์พื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 125 Basic Organic Chemistry  3  (3-0-6) 
 

วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะน า  ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 116 Introductory Biology  2  (2-0-4) 
 

วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 159  Elementary Physics for Health Science       3  (3-0-6) 
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วทคณ ๑๑๐ แคลคูลัส ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 110 Calculus 2  (2-0-4) 
 

 
จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

วทชว ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต  ๒ (๑.๕-๑-๓.๕) 
SCBI 117  Foundation of Life        2  (1.5-1-3.5) 
 

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 110  General Physics Laboratory         1  (0-3-1) 
 

รายวิชาที่สอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH  100 Arts of Using Thai Language for Communication  3  (2-2-5) 
 

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕)#๑ 
LAEN 103 English Level 1  3  (2–2-5) 
 

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕)#๑ 
 

LAEN 104 English Level 2  3  (2–2-5) 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕)#๑ 
LAEN 105 English Level 3  3  (2–2-5) 
 

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕)#๑ 
LAEN 106 English Level 4  3  (2–2-5) 
 

รายวิชาที่สอนโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3  (2-2-5) 
 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

#๑ ลงทะเบียนเรียน ๒ รายวิชาตามผลการทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถ (Placement test) 
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หมวดที่ ๒  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 

สร้างบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม เจตคติอันดีงามในการประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้เพื่อการท าเวชปฏิบัติและพัฒนางานการแพทย์แผนไทย 

๑.๒ ความส าคัญ 
ตามทีก่ล่าวไว้ในหมวดที่ ๑ ว่า ขณะนี้กระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติก าลังเพิ่มสูงขึ้น
โดยล าดับ การดแูลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึน้ ดังนั้นการผลิตบุคลากร
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรู้พื้นฐานในการประยุกต์ใช้เพื่อการท าเวชปฏิบัติและพัฒนางานการแพทย์แผน
ไทยใหไ้ด้มาตรฐาน จึงเป็นความต้องการที่ส าคัญประการหนึ่งของประเทศซึ่งไดก้ าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ระดับชาติชัดเจนว่า ประเทศไทยต้องพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับ
ระบบบริการการแพทย์แผนตะวันตก รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนด้านการแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพ 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรจะจัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษา 

(๑) มีความรู้พื้นฐานของการพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตหรือมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปฏิบัติตน
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

(๒) มีความรู้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่อการศึกษา ติดตามวิทยาการ และ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย 

(๓) มีความรู้ความสามารถและทักษะทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
(๔) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาเวชปฏิบัติ 
(๕) มีความรู้หลักการการจัดการกระบวนการท างานและการพัฒนางาน 
(๖) มีความสามารถในการสื่อสารและท างานร่วมกับบุคลากรสหวิชาชพี 
(๗) มีความรู้ความสามารถในการค้นหา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และศึกษาด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ส าหรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่เขียนในรูปแบบวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมอยู่ในหมวดที่ ๓ หัวข้อ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ หน้า ๒๗-๒๘  
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรงุหลักสูตรครัง้นี ้ นอกจากเป็นการด าเนินการตามวงรอบการปรบัปรงุหลักสตูรที่ก าหนดในประกาศ
กระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี (มคอ.๑) สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้หลักสูตรของสถาบันการศึกษาจะต้องพัฒนาให้ทันสมัย
โดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปแีล้ว ยังมีแผนการปรับปรุงที่
ส าคัญ คือ  
(๑) การปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(๒) การบ่มเพาะทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับนักศึกษา 
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(๓) การพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการบริบาลผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของโรค 

(๔) การพัฒนาให้มีรายวิชาเลือกเพิ่มเติมในชั้นปีที่ ๓  
(๕) การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นระดับสากล 
 

 การพัฒนา / ปรับปรุง กลยุทธ ์ หลักฐาน / ตัวชี้วัด 
 การปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง (expected learning 
outcomes) ให้มีความชัดเจน 

 จัดท าพันธกิจ เป้าหมาย จุดประสงค์ของหลักสูตร จาก
การวิเคราะห์ธรรมชาติของสาขาวชิาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการทบทวนและก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความ
ชัดเจน คือมลีักษณะเป็น
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และ
สามารถวิเคราะห์แยกระดับ
ตาม Bloom’s Taxonomy 

 การบ่มเพาะทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 
ให้กับนักศึกษา 

 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และ
คุณลักษณะของบณัฑิตศิริราชกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเรียน
การสอนกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลของรายวิชา 

 รายงานผลการทบทวนกิจกรรม
การเรียนการสอนและการ
ประเมินผลรายวิชา 

 การพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถในการบริบาลผู้ป่วย
กลุ่มเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง ผู้ป่วยในระยะสุดท้าย
ของโรค 

 วิเคราะห์สาระและลักษณะของกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการประเมินที่จะสนับสนุนการบริบาลผู้ป่วย
กลุ่มเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยใน
ระยะสุดท้ายของโรค เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวน
รายวิชา สาระ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริบาล
ผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะในหลักสูตรเดิม  

 รายวิชา ศรพท ๒๐๒ ความสุข
ในชีวิต การท างาน และอาชีพ 
ที่มีสาระความรู้ธรรมชาติของ
ชีวิตมนุษย์ การจัดการความทุกข์
และพัฒนาความสุข ซึ่งจะเป็น
พื้นฐานของการบริบาลผู้ป่วย
โดยทั่วไป และผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะ 
เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของโรค 

 การพัฒนาให้มีรายวิชาเลือก
เพิ่มเติมในชั้นปีที่ ๓  

 ทบทวนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน พบว่า
สามารถลดจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหัตถเวชกรรม
แผนไทย ๔ รายวิชาซึ่งจัดสอนในชั้นปีที่ ๒ และ ๓ 
รายวิชาละ ๑ หน่วยกิต และรายวิชา ศรพท ๔๖๗ ซึ่ง
จัดสอนในชั้นปีที่ ๔ ลง ๑ หน่วยกิต 

 มีรายวิชาเลือก ๒ หน่วยกิตใน
ชั้นปีที่ ๓ 

 การพัฒนากระบวนการบริหารจัด
การศึกษาให้เป็นระดับสากล  
 
 

 ทบทวนกระบวนการจัดการศึกษาโดยการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน 
(ASEAN University Network Quality Assurance 
หรือ AUN-QA) และศึกษาหลักการการจัดการ
กระบวนการท างาน (Work process management) 
และจัดท าพิมพ์เขียวและคุณลักษณะเฉพาะของ
กระบวนการ (Blue print and specification of 
work flow) ของการจัดการศึกษา 

 พิมพ์เขียวและคณุลักษณะเฉพาะ
ของกระบวนการจัดการศึกษา 
(Blue print and specification 
of work flow) 

 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระบบ AUN-QA และ
มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ๔ 
คะแนน (คะแนนเต็ม ๗) ในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
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หมวดที่ ๓  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
๑.๑ ระบบ  

เป็นระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ไม่มี 
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 
๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 ชั้นปีที ่ ภาคต้น ภาคปลาย 
 ๑ สิงหาคม – ธันวาคม มกราคม – พฤษภาคม 
 ๒ สิงหาคม – ธันวาคม มกราคม – พฤษภาคม 
 ๓ สิงหาคม – ธันวาคม มกราคม – พฤษภาคม 
 ๔ กรกฎาคม – ธันวาคม มกราคม – พฤษภาคม 

 

๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องศึกษาสาระการเรียนรู้รายวิชา

พื้นฐานและเพิ่มเติมรวมกันดังนี้คือ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 
๑๒ หน่วยกิต และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 
และผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เทียบเท่าเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้น 

(๒) มีความประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือ
มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือต่อการประกอบวิชาชีพ 

(๓) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

ความเข้าใจในลักษณะวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และบทบาทหน้าที่ในระบบสุขภาพ 
๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓  

ให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ และการสนบัสนุนให้นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์จัดกิจกรรมค่ายให้ความรู้
แกน่ักเรียนที่สนใจหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกตบ์ัณฑิต นอกจากนี้ยังจัดรายวิชาบทน าการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ในชั้นปีที่ ๑ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจลักษณะวิชาชพีและบทบาทหน้าที่ชัดเจนขึ้น  

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
 จ านวนที่คาดว่าจะรับชั้นปีที่ ๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
 ชั้นปีที่ ๒ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
 ชั้นปีที่ ๓ ๕๘ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
 ชั้นปีที่ ๔ ๔๙ ๕๘ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
 จ านวนที่คาดว่าจะจบ ๕๒  ๔๙ ๕๘ ๖๐ ๖๐ 
 จ านวนสะสม ๒๑๙ ๒๒๗ ๒๓๘ ๒๔๐ ๒๔๐ 

๒ 
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๒.๖ งบประมาณตามแผน  

(๑) ความคุ้มทุน / ความคุ้มค่า 
รายรับต่อคน/ตลอดหลักสูตร ณ จ านวนนักศึกษาคุ้มทุน ๓๕๕,๒๑๓.๐๔ บาท 
ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตร ณ จ านวนนักศึกษาคุ้มทุน ๓๕๑,๔๖๔.๖๔ บาท 
จ านวนนักศึกษาคุ้มทุนในการด าเนินการ ๕๑ คน 
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับ ๖๐ คน 

(๒) การคิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต (บาท/ต่อปีการศึกษา)  หน่วย : บาท 
 

 รายจ่าย ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

 (๑) เงินเดือน ๙,๕๑๓,๙๐๐.๐๐ ๙,๙๘๙,๕๙๕.๐๐ ๑๐,๔๘๙,๐๗๔.๗๕ ๑๑,๐๑๓,๕๒๘.๔๙ ๑๑,๕๖๔,๒๐๔.๙๑ 

 (๒) ค่าจ้างชั่วคราว ๕๘,๓๙๐.๐๐ ๕๘,๓๙๐.๐๐ ๕๘,๓๙๐.๐๐ ๕๘,๓๙๐.๐๐ ๕๘,๓๙๐.๐๐ 

 (๓) ค่าตอบแทน ๙๔๓,๓๑๑.๐๐ ๙๔๓,๓๑๑.๐๐ ๙๔๓,๓๑๑.๐๐ ๙๔๓,๓๑๑.๐๐ ๙๔๓,๓๑๑.๐๐ 

 (๔) ค่าใช้สอย ๑,๐๓๕,๕๘๖.๗๘ ๑,๐๘๗,๓๖๖.๑๒ ๑,๑๔๑,๗๓๔.๔๒ ๑,๑๙๘,๘๒๑.๑๕ ๑,๒๕๘,๗๖๒.๒๐ 

 (๕) ค่าวัสด ุ ๒,๒๓๙,๗๙๖.๙๑ ๒,๓๕๑,๗๘๖.๗๖ ๒,๔๖๙,๓๗๖.๐๙ ๒,๕๙๒,๘๔๔.๙๐ ๒,๗๒๒,๔๘๗.๑๔ 

 (๖) ค่าสาธารณูปโภค ๖๗๑,๐๓๒.๑๒ ๗๐๔,๕๘๓.๗๓ ๗๓๙,๘๑๒.๙๑ ๗๗๖,๘๐๓.๕๖ ๘๑๕,๖๔๓.๗๔ 

 (๗) ค่าครุภัณฑ์ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 (๘) รายจ่ายผันแปร# ๑,๗๒๐,๘๐๐.๐๐ ๑,๗๒๐,๘๐๐.๐๐ ๑,๗๒๐,๘๐๐.๐๐ ๑,๗๒๐,๘๐๐.๐๐ ๑,๗๒๐,๘๐๐.๐๐ 

 รวม ๑๘,๑๘๒,๘๑๖.๘๑ ๑๘,๘๕๕,๘๓๒.๖๐ ๑๙,๕๖๒,๔๙๙.๑๘ ๒๐,๓๐๔,๔๙๙.๐๙ ๒๑,๐๘๓,๕๙๘.๙๙ 
 

# เงินจัดสรรให้คณะ/มหาวิทยาลยั และคา่บ ารงุคณะ 
 

 

๒.๗ ระบบการจัดการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อื่น ๆ (ระบุ)    

๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

๓. โครงสร้างหลักสูตร 
๓.๑ หลักสูตร 

(๑) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๕๔ หน่วยกิต 
(๒) โครงสร้างหลักสูตร 

(ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ๑๐ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษา ๑๓ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ๗ หน่วยกิต 

 (ข) หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๑๑๖ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (พื้นฐานวิชาชีพ) ๑๒ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (พื้นฐานวิชาชีพ) ๔๓ หน่วยกิต 

o รายวิชาพื้นฐานปรีคลินิก ๒๕ หน่วยกิต 
o รายวิชาพื้นฐานคลินิก ๑๘ หน่วยกิต 
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 กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย ๖๑ หน่วยกิต 
o รายวิชาเวชกรรมแผนไทย ๑๕ หน่วยกิต 
o รายวิชาเภสัชกรรมแผนไทย ๑๕ หน่วยกิต 
o รายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย ๑๕ หน่วยกิต 
o รายวิชาผดุงครรภ์ ๕ หน่วยกิต 
o รายวิชาบูรณาการการแพทย์แผนไทย ๑๑ หน่วยกิต 

(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ๘ หน่วยกิต 
(๓) รายวิชาในหลักสูตร 

รายวิชาต่อไปนี้เรียงล าดับตามหมวดวิชา กล่าวคือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ  
และหมวดวิชาเลือกเสรี 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียงล าดับรายวิชาตามรหัสตัวอักษรและตัวเลข   
 หมวดวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือกเสรี เรียงล าดับตามรหัสตัวเลขหลักสิบ 

ซึ่งแสดงถึงกลุ่มวิชา ตามรายละเอียดที่ระบุในหน้า ๑๓ 
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บมี

ความหมายดังนี้ 
 แสดงจ านวนชั่วโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา เช่น 
๓ (๒-๒-๕) หมายถึง รายวชิา ๓ หน่วยกิต มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๒ ชั่วโมง/

สัปดาห ์ ภาคปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๕ 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ความหมายรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
รหัสรายวิชาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ๗ ตัว 
แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

ตัวอักษร ๔ ตัว  มีความหมายดังนี้ 
 ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็นอักษรย่อชื่อมหาวิทยาลัย/คณะ/สถาบันที่รับผิดชอบจัดการ

เรียนการสอน ได้แก่ 
มม มหาวิทยาลัยมหิดล    MU Mahidol University 
วท คณะวิทยาศาสตร์   SC Faculty of Science 
ศร  คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล SI Faculty of Medicine Siriraj Hospital 
ศศ  คณะศิลปศาสตร์   LA   Faculty of Liberal Art 

 ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อชื่อรายวิชา / ภาควิชา / โครงการที่รับผิดชอบจัดการ
เรียนการสอน โดยมีหลักในการย่อแบบใดแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
o ใช้อักษร ๒ ตัวแรกของชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ 
o ใช้อักษร ๒ ตัว ตามเสียงที่เน้นของชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ 
o ใช้อักษรตัวแรกและตัวสุดท้ายของชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ 
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โครงการที่รับผิดชอบ 
 อักษรย่อ ชื่อเต็มภาควิชา/โครงการ 

 ไทย อังกฤษ ไทย - อังกฤษ 

 ศท GE โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทัว่ไป - General Education Development Project 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 อักษรย่อ ชื่อเต็มภาควิชา/โครงการ 

 ไทย อังกฤษ ไทย - อังกฤษ 

 คณ MA คณิตศาสตร์ – Mathematics 

 คม CH เคมี – Chemistry 

 ชว BI ชีววิทยา – Biology 

 ฟส PY ฟิสิกส์ – Physics 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 อักษรย่อ ชื่อเต็มภาควิชา/โครงการ 

 ไทย อังกฤษ ไทย - อังกฤษ 

 พท TT การแพทย์แผนไทยประยุกต์ - Applied Thai Traditional Medicine 

คณะศิลปศาสตร์ 
 อักษรย่อ ชื่อเต็มภาควิชา/โครงการ 

 ไทย อังกฤษ ไทย - อังกฤษ 

 ภท TH ภาษาไทย – Thai 

 ภอ EN ภาษาอังกฤษ – English 
 

ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังตัวอักษร รายวิชากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษา ซึง่รับผิดชอบโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ใช้
ความหมายตามที่ก าหนดโดยคณะนั้น ๆ นอกจากนั้นมีความหมายดังนี้  

 เลขตัวแรก (หลักร้อย)  แสดงถึงระดับชั้นปีที่ก าหนดให้ศึกษารายวิชานั้น ๆ  
 เลขตัวที่สองและสาม (หลักสิบและหลักหน่วย) แสดงถึงกลุ่มวิชาและอนุกรมรายวชิาดังนี ้

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลข  ๐๐ - ๐๔ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ใช้เลข  ๐๕ - ๐๙ 
รายวิชาพื้นฐานปรีคลินิก ใช้เลข  ๑๐ - ๑๙ 
รายวิชาพื้นฐานคลินิก ใช้เลข  ๒๐ - ๒๙ 

กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย 
รายวิชาเวชกรรมแผนไทย ใช้เลข  ๓๐ - ๓๙ 
รายวิชาเภสัชกรรมแผนไทย ใช้เลข  ๔๐ - ๔๙ 
รายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย ใช้เลข  ๕๐ - ๕๙ 
รายวิชาผดุงครรภ์ ใช้เลข  ๖๐ - ๖๔ 
รายวิชาบูรณาการการแพทย์แผนไทย ใช้เลข  ๖๕ - ๖๙ 

กลุ่มวิชาเลือก   ใช้เลข  ๘๐ - ๘๙ 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๔ | ๑๙๑  

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
 (ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๑๐ หน่วยกิต 
 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE  101 Genernal Education for Human Development    2 (1-2-3) 

 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3  (2-2-5) 

 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3) 

 

ศรพท ๒๐๒ ความสุขในชีวิต การท างาน และอาชีพ ๓ (๑-๔-๔) 
SITT 202 Happiness in Life, Work and Career 3 (1-4-4) 

 
กลุ่มวิชาภาษา ๑๓ หน่วยกิต 

 

ศรพท ๒๐๑ ภาษาส าหรับการศึกษาการแพทย์แผนไทย ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 201 Language for the Study of Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 

 

ศรพท ๓๐๑ การสื่อสารส าหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒ (๑-๒-๓) 
 

SITT  301 Communication for the Practice of Applied Thai  2 (1-2-3) 
Traditional Medicine  

 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH  100 Arts of Using Thai Language for Communication  3  (2-2-5) 

 

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕)#๑ 
LAEN 103 English Level 1  3  (2–2-5) 

 

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕)#๑ 
LAEN 104 English Level 2  3  (2–2-5) 

 

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕)#๑ 
LAEN 105 English Level 3  3  (2–2-5) 

 

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕)#๑ 
LAEN 106 English Level 4  3  (2–2-5) 

 
 
 
 

#๑   ลงทะเบียนเรียน ๒ รายวิชาตามผลการทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถ (placement test) 
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จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ๗ หน่วยกิต 

 

 

วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 182 Statistics for Health Science    2  (2-0-4) 

 

วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะน า ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 116 Introductory Biology  2  (2-0-4) 

 

วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 159  Elementary Physics for Health Science       3  (3-0-6) 

 

(ข) หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๑๑๖ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส่วนที่จัดเป็นพื้นฐานวิชาชีพฯ) ๑๒ หน่วยกิต 
วทคณ ๑๑๐ แคลคูลัส ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 110 Calculus 2  (2-0-4) 

 

วทคม ๑๐๒ เคมีทั่วไป  ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 102 General Chemistry  3  (3-0-6)  

 

วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 119 Chemistry Laboratory       1  (0-3-1) 

 

วทคม ๑๒๕ เคมีอินทรีย์พื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 125 Basic Organic Chemistry  3  (3-0-6) 

 

วทชว ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต  ๒ (๑.๕-๑-๓.๕) 
SCBI 117  Foundation of Life        2  (1.5-1-3.5) 

 

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 110  General Physics Laboratory         1  (0-3-1) 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน - พื้นฐานปรีคลินิก ๒๕ หน่วยกิต 
 

ศรพท  ๒๑๑ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  ๔ (๓-๒-๗) 
SITT 211 Basic Anatomy 4 (3-2-7) 

 

ศรพท ๒๑๒ สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐาน ๕ (๔-๒-๙) 
SITT 212 Basic Physiology and Biochemistry 5 (4-2-9) 

 

ศรพท ๒๑๓ พยาธิวิทยาพื้นฐาน ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 213 Basic Pathology 3 (2-2-5) 

 

ศรพท ๒๑๔ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน ๔ (๓-๒-๗) 
SITT 214 Basic Microbiology, Parasitology and Immunology 4 (3-2-7) 
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จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศรพท ๒๑๕ เภสัชพฤกษศาสตร์ส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 215 Pharmaceutical Botany for Applied Thai  3 (2-2-5) 

Traditional Medicine 
 

ศรพท ๒๑๖ เภสัชเวท ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 216 Pharmacognosy 3 (2-2-5) 

 

ศรพท ๓๑๑ เภสัชวิทยาพื้นฐาน ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 311 Basic Pharmacology 3 (2-2-5) 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน - พื้นฐานคลินิก ๑๘ หน่วยกิต 
 

ศรพท ๓๒๑ การตรวจร่างกาย ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 321 Physical Examination 3 (2-2-5) 

 

ศรพท ๓๒๒ อาการวิทยาส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 322 Symptomatology for Applied Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 

 

ศรพท ๓๒๓ โภชนาการส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒ (๒-๐-๔) 
SITT 323 Nutrition for Applied Thai Traditional Medicine 2 (2-0-4) 

 

ศรพท ๓๒๔ เวชศาสตร์ทั่วไปส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ๔ (๒-๔-๖) 
SITT 324 General Medicine for Applied Thai Traditional Medicine 4 (2-4-6) 

 

ศรพท ๓๒๕ เวชศาสตร์ทั่วไปส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ๔ (๒-๔-๖) 
SITT 325 General Medicine for Applied Thai Traditional Medicine 4 (2-4-6) 

 

ศรพท ๓๒๖ การสืบค้นและการดูแลรักษาที่ใช้บ่อยในเวชศาสตร์ทั่วไป ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 326 Common Investigations and Management in   3 (2-2-5) 

General Medicine  
 

กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย  - เวชกรรมแผนไทย ๑๕ หน่วยกิต 

ศรพท ๒๓๑ เวชกรรมแผนไทย ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 231 Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 

 

ศรพท ๒๓๒ เวชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 232 Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 

 

ศรพท ๓๓๑ เวชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 331 Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 

 

ศรพท ๓๓๒ เวชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 332 Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 

 

ศรพท ๔๓๑ ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย ๓ (๐-๙-๕) 
SITT 431 Practice in Thai Traditional Medicine 3 (0-9-5) 
 

ศรพท ๔๓๒ ประสบการณ์เวชกรรมแผนไทย ๔ (๐-๑๒-๖) 
SITT 432 Experiences in Thai Traditional Medicine 4 (0-12-6) 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๗ | ๑๙๑ 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย  - เภสัชกรรมแผนไทย ๑๕ หน่วยกิต 

ศรพท ๒๔๑ เภสัชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 241 Thai Traditional Pharmacy 2 (1-2-3) 

 

ศรพท ๒๔๒ เภสัชกรรมแผนไทย ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 242 Thai Traditional Pharmacy 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๓๔๑ เภสัชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 341 Thai Traditional Pharmacy 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๓๔๒ เภสัชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 342 Thai Traditional Pharmacy 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๔๔๑ ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย ๓ (๐-๙-๕) 
SITT 441 Practice in Thai Traditional Pharmacy 3 (0-9-5) 
 

ศรพท ๔๔๒ ประสบการณ์เภสัชกรรมแผนไทย ๔ (๐-๑๒-๖) 
SITT 442 Experiences in Thai Traditional Pharmacy 4 (0-12-6) 

 

กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย  - หัตถเวชกรรมแผนไทย ๑๕ หน่วยกิต 

ศรพท ๒๕๓ หัตถเวชกรรมแผนไทย ๒ (๑-๒-๓)
SITT 253 Thai Traditional Therapeutic Massage 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๒๕๔ หัตถเวชกรรมแผนไทย ๒ (๑-๒-๓)
SITT 254 Thai Traditional Therapeutic Massage 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๓๕๓ หัตถเวชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 353 Thai Traditional Therapeutic Massage 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๓๕๔ หัตถเวชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓)
SITT 354 Thai Traditional Therapeutic Massage 2 (1-2-3)  
 

ศรพท ๔๕๑ ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย ๓ (๐-๙-๕) 
SITT 451 Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 3 (0-9-5) 
 

ศรพท ๔๕๒ ประสบการณ์หัตถเวชกรรมแผนไทย ๔ (๐-๑๒-๖) 
SITT 452 Experiences in Thai Traditional Therapeutic Massage 4 (0-12-6) 

 

กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย  - ผดุงครรภ์ ๕ หน่วยกิต 

ศรพท ๔๖๑ การผดุงครรภ์ ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 461 Midwifery 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๔๖๒ ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์  ๓ (๐-๙-๕) 
SITT 462 Practice in Midwifery 3 (0-9-5) 

 

กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย  - บูรณาการการแพทย์แผนไทย ๑๑ หน่วยกิต 

ศรพท ๑๖๕ บทน าการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 165 Introduction to Applied Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 

 

ศรพท ๔๖๖ กระบวนการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 466 Research Process in Thai Traditional Medicine 3 (2-2-5) 
 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๘ | ๑๙๑  

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศรพท ๔๖๘ ธรรมานามัย การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 468 Dhammānāmaya, Complementary and Alternative  3 (2-2-5) 
  Medicine 

 

ศรพท ๔๖๙ บทน าเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๓ (๒-๒-๕)
SITT 469 Introduction to Practice in Applied Thai Traditional  3 (2-2-5) 

Medicine  
 

(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ๘ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเลือก (ชั้นปีที่ ๓) ๒ หน่วยกิต 

 

ศรพท ๓๘๑ เรื่องคัดสรรทางการแพทย์แผนไทย ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 381 Selected Topics in Thai Tradtional Medicine 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๓๘๒ โหราศาสตร์ไทยขั้นแนะน าเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
  ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  
SITT 382 Introductory Thai Astrology for Health Promotion  2 (1-2-3) 

with the Art of Thai Traditional Medicine 
 

ศรพท ๓๘๓ การถ่ายภาพขั้นพื้นฐานส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 383 Basic Photography for Applied Thai Traditional  2 (1-2-3) 

Medicine 
 

กลุ่มวิชาเลือก (ชั้นปีที่ ๔) ๖ หน่วยกิต#๓ 
 

ศรพท ๔๘๑ บูรณาการประสบการณ์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒ (๐-๖-๓) 
SITT 481 Integration of Experiences in Applied Thai 2 (0-6-3) 
  Traditional Medicine  
 

ศรพท ๔๘๒ ประสบการณ์คัดสรรทางเวชกรรมแผนไทย ๒ (๐-๖-๓) 
SITT 482 Selected Experiences in Thai Traditional Medicine 2 (0-6-3) 
 

ศรพท ๔๘๓ ประสบการณ์คัดสรรทางเภสัชกรรมแผนไทย ๒ (๐–๖-๓) 
SITT 483 Selected Experiences in Thai Traditional Pharmacy 2 (0-6-3) 
 

ศรพท ๔๘๔ ประสบการณ์คัดสรรทางหัตถเวชกรรมแผนไทย ๒ (๐-๖-๓) 
SITT 484 Selected Experiences in Thai Traditional  2 (0-6-3) 
  Therapeutic Massage  
 

ศรพท ๔๘๕ ประสบการณ์คัดสรรทางผดุงครรภ์ ๒ (๐-๖-๓) 
SITT 485 Selected Experiences in Midwifery 2 (0-6-3) 

 

 

และรายวิชาอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรีที่คณะกรรมการหลักสูตรฯเห็นสมควร 
 

#๓  เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกสถานที่ศึกษาและปฏิบัติงานได้ตามความสนใจ / ความต้องการตามที่คณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควร 
รวม ๖ หน่วยกิต 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๙ | ๑๙๑ 

(๔) แผนการศึกษา 
 

ปีที่ ๑ 
 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)#๔ 
MUGE 101 Genernal Education for Human Development    2 (1-2-3) 
 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)#๔ 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3  (2-2-5) 
 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)#๔ 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3) 
 

วทคณ ๑๑๐ แคลคูลัส ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 110 Calculus 2  (2-0-4) 
 

วทคม ๑๐๒ เคมีทั่วไป  ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 102 General Chemistry  3  (3-0-6)  
 

วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑)#๔ 
SCCH 119 Chemistry Laboratory       1  (0-3-1) 
 

วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะน า  ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 116 Introductory Biology  2  (2-0-4) 
 

วทชว ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต  ๒ (๑.๕-๑-๓.๕) 
SCBI 117  Foundation of Life        2  (1.5-1-3.5) 
 

ศรพท ๑๖๕ บทน าการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒ (๑-๒-๓)#๔ 
SITT 165 Introduction to Applied Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 
 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH  100 Arts of Using Thai Language for Communication  3  (2-2-5) 
 

ภาษาอังกฤษ ระดับ  (๑ รายวิชาจากกลุ่ม ศศภอ ๑๐๓ – ๑๐๖) ๓ (๒-๒-๕) 
English Level  (1 course from LAEN 103 – 106)       3  (2-2-5) 
 

 

รวมหน่วยกิต ๒๕ #๕ หน่วยกิต 

   25 #๕ credits 
 

 
 

#๔ เป็นรายวิชาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ แต่เรียนตลอดปีการศึกษา 
#๕ จ านวนหน่วยกิตนี้รวมหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษาไว้ทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนที่จัดการเรียนการสอนอยู่ในภาคการศึกษา

ที่ ๒ ประมาณ ๕ หน่วยกิต 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๒๐ | ๑๙๑  

ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 182 Statistics for Health Science    2  (2-0-4) 
 

วทคม ๑๒๕ เคมีอินทรีย์พื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 125 Basic Organic Chemistry  3  (3-0-6) 
 

วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 159  Elementary Physics for Health Science       3  (3-0-6) 
 

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 110  General Physics Laboratory         1  (0-3-1) 
 

ภาษาอังกฤษระดับ  (๑ รายวิชาจากกลุ่ม ศศภอ ๑๐๓ – ๑๐๖) ๓ (๒-๒-๕) 
English Level  (1 course from LAEN 103 – 106)       3  (2-2-5) 
 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ #๔ 
MUGE 101 Genernal Education for Human Development    
 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ #๔ 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 
 

มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ #๔ 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 
 

วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี #๔ 
SCCH 119 Chemistry Laboratory     
 

 

รวมหน่วยกิต ๑๒#๖ หน่วยกิต 
   12#๖ credits 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

#๔ เป็นรายวิชาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ แต่เรียนตลอดปีการศึกษา 
#๖ จ านวนหน่วยกิตนี้ยังไม่รวมหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา ซึ่งจะต้องจัดการเรียนการสอนอยู่ในภาคการศึกษาที่ ๒ 

นี้อีกประมาณ ๕ หน่วยกิต 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๒๑ | ๑๙๑ 

ปีที่ ๒ 
 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศรพท ๒๐๑ ภาษาส าหรับการศึกษาการแพทย์แผนไทย ๒ (๑-๒-๓)#๔ 
SITT  201 Language for the Study of Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๒๐๒ ความสุขในชีวิต การท างาน และอาชีพ ๓ (๑-๔-๔)#๔ 
SITT 202 Happiness in Life, Work and Career 3 (1-4-4) 
 

ศรพท ๒๑๑ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  ๔ (๓-๒-๗) 
SITT 211 Basic Anatomy 4 (3-2-7) 
 

ศรพท ๒๑๒ สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐาน ๕ (๔-๒-๙) 
SITT 212 Basic Physiology and Biochemistry 5 (4-2-9) 
 

ศรพท ๒๑๕ เภสัชพฤกษศาสตร์ส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 215 Pharmaceutical Botany for Applied Thai Traditional Medicine 3 (2-2-5) 
 

ศรพท ๒๓๑ เวชกรรมแผนไทย ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 231 Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๒๔๑ เภสัชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 241 Thai Traditional Pharmacy 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๒๕๓ หัตถเวชกรรมแผนไทย ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 253 Thai Traditional Therapeutic Massage 2 (1-2-3) 

 
 

 

รวมหน่วยกิต ๒๓#๗ หน่วยกิต 

   23#๗ credits 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

#๔ เป็นรายวิชาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ แต่เรียนตลอดปีการศึกษา 
#๗ จ านวนหน่วยกิตนี้รวมหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษาไว้ทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนที่จัดการเรียนการสอนอยู่ในภาคการศึกษา

ที่ ๒ ประมาณ ๒ หน่วยกิต 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๒๒ | ๑๙๑  

ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศรพท ๒๑๓ พยาธิวิทยาพื้นฐาน ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 213 Basic Pathology 3 (2-2-5) 
 

ศรพท ๒๑๔ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน ๔ (๓-๒-๗) 
SITT 214 Basic Microbiology, Parasitology and Immunology 4 (3-2-7) 
 

ศรพท ๒๑๖ เภสัชเวท ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 216 Pharmacognosy 3 (2-2-5) 
 

ศรพท ๒๓๒ เวชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 232 Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๒๔๒ เภสัชกรรมแผนไทย ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 242 Thai Traditional Pharmacy 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๒๕๔ หัตถเวชกรรมแผนไทย ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 254 Thai Traditional Therapeutic Massage 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๒๐๑ ภาษาส าหรับการศึกษาการแพทย์แผนไทย #๔ 
SITT  201 Language for the Study of Thai Traditional Medicine 
 

ศรพท ๒๐๒ ความสุขในชีวิต การท างาน และอาชีพ #๔ 
SITT 202 Happiness in Life, Work and Career 
 

 

รวมหน่วยกิต ๑๖#๘ หน่วยกิต#๘ 

   16#๘ credits 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#๔ เป็นรายวิชาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ แต่เรียนตลอดปีการศึกษา 
#๘ จ านวนหน่วยกิตนี้ยังไม่รวมหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา ซึ่งจะต้องจัดการเรียนการสอนอยู่ในภาคการศึกษาที่ ๒ 

นี้อีกประมาณ ๒ หน่วยกิต 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๒๓ | ๑๙๑ 

ปีที่ ๓ 
 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศรพท ๓๐๑ การสื่อสารส าหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒ (๑-๒-๓)#๔ 
SITT 301 Communication for the Practice of Applied Thai Traditional 2 (1-2-3) 
  Medicine 
 

ศรพท ๓๑๑ เภสัชวิทยาพื้นฐาน ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 311 Basic Pharmacology 3 (2-2-5) 
 

ศรพท ๓๒๒ อาการวิทยาส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 322 Symptomatology for Applied Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๓๒๔ เวชศาสตร์ทั่วไปส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ๔ (๒-๔-๖) 
SITT 324 General Medicine for Applied Thai Traditional Medicine 4 (2-4-6) 
 

ศรพท ๓๒๖ การสืบค้นและการดูแลรักษาที่ใช้บ่อยในเวชศาสตร์ทั่วไป  ๓ (๒-๒-๕)#๔ 
SITT 326 Common Investigations and Management in General Medicine 3 (2-2-5) 
 

ศรพท ๓๓๑ เวชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 331 Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๓๔๑ เภสัชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 341 Thai Traditional Pharmacy 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๓๕๓ หัตถเวชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 353 Thai Traditional Therapeutic Massage 2 (1-2-3) 
 

วิชาเลือกชั้นปีที่ ๓ ๒ หน่วยกิต#๔ 
3rd Year Electives 2 credits 
 

 

รวมหน่วยกิต ๒๒#๙ หน่วยกิต 

   22#๙ credits 
 

 

  
 
 
 
 

#๔ เป็นรายวิชาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ แต่เรียนตลอดปีการศึกษา 
#๙ จ านวนหน่วยกิตนี้รวมหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษาไว้ทั้งหมด ซึ่งเปน็ส่วนที่จัดการเรียนการสอนอยู่ในภาค

การศึกษาที่ ๒ ประมาณ ๓ หน่วยกิต 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๒๔ | ๑๙๑  

ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศรพท ๓๒๑ การตรวจร่างกาย ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 321 Physical Examination 3 (2-2-5) 
 

ศรพท ๓๒๓ โภชนาการส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒ (๒-๐-๔) 
SITT 323 Nutrition for Applied Thai Traditional Medicine 2 (2-0-4) 
 

ศรพท ๓๒๕ เวชศาสตร์ทั่วไปส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ๔ (๒-๔-๖) 
SITT 325 General Medicine for Applied Thai Traditional Medicine 4 (2-4-6) 
 

ศรพท ๓๓๒ เวชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 332 Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๓๔๒ เภสัชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 342 Thai Traditional Pharmacy 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๓๕๔ หัตถเวชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 354 Thai Traditional Therapeutic Massage 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๓๐๑ การสื่อสารส าหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ #๔ 
SITT 301 Communication for the Practice of Applied Thai Traditional 
  Medicine 
 

ศรพท ๓๒๖ การสืบค้นและการดูแลรักษาที่ใช้บ่อยในเวชศาสตร์ทั่วไป #๔ 
SITT 326 Common Investigations and Management in General Medicine 
 

วิชาเลือกชั้นปีที่ ๓ #๔ 
3rd Year Electives 
 

 

รวมหน่วยกิต ๑๕#๑๐ หน่วยกิต 
   15#๑๐ credits 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

#๔ เป็นรายวิชาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ แต่เรียนตลอดปีการศึกษา 
#๑๐ จ านวนหน่วยกิตนี้ยังไม่รวมหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา ซึ่งจะต้องจัดการเรียนการสอนอยู่ในภาคการศึกษาที่ ๒ 

นี้อีกประมาณ ๓ หน่วยกิต 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๒๕ | ๑๙๑ 

ปีที่ ๔ 
 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศรพท ๔๓๑ ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย ๓ (๐–๙-๕) 
SITT 431 Practice in Thai Traditional Medicine 3 (0-9-5) 
 

ศรพท ๔๔๑ ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย ๓ (๐–๙-๕) 
SITT 441 Practice in Thai Traditional Pharmacy 3 (0-9-5) 
 

ศรพท ๔๕๑ ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย ๓ (๐–๙-๕) 
SITT 451 Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 3 (0-9-5) 
 

ศรพท ๔๖๑ การผดุงครรภ์ ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 461 Midwifery 2 (1-2-3) 
 

ศรพท ๔๖๒ ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์  ๓ (๐-๙-๕)#๔ 
SITT 462 Practice in Midwifery 3 (0-9-5) 
 

ศรพท ๔๖๖ กระบวนการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 466 Research Process in Thai Traditional Medicine 3 (2-2-5) 
 

ศรพท ๔๖๘ ธรรมานามัย การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 468 Dhammānāmaya, Complementary and Alternative Medicine 3 (2-2-5) 
 

ศรพท ๔๖๙ บทน าเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๓ (๒-๒-๕) #๔ 
SITT 469 Introduction to Practice in Applied Thai Traditional Medicine 3 (2-2-5) 
 

 

รวมหน่วยกิต ๒๓#๑๑ หน่วยกิต 
   23#๑๑ credits 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

#๔ เป็นรายวิชาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ แต่เรียนตลอดปีการศึกษา 
#๑๑ จ านวนหน่วยกิตนี้รวมหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษาไว้ทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนที่จัดการเรียนการสอนอยู่ในภาคการศึกษา

ที่ ๒ ประมาณ ๓ หน่วยกิต 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๒๖ | ๑๙๑  

ภาคการศึกษาที่ ๒ 
จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

ศรพท ๔๓๒ ประสบการณ์เวชกรรมแผนไทย ๔ (๐-๑๒-๖) 
SITT 432 Experiences in Thai Traditional Medicine 4 (0-12-6) 
 

ศรพท ๔๔๒ ประสบการณ์เภสัชกรรมแผนไทย ๔ (๐-๑๒-๖) 
SITT 442 Experiences in Thai Traditional Pharmacy 4 (0-12-6) 
 

ศรพท ๔๕๒ ประสบการณ์หัตถเวชกรรมแผนไทย ๔ (๐-๑๒-๖) 
SITT 452 Experiences in Thai Traditional Therapeutic Massage 4 (0-12-6) 
 

วิชาเลือกขั้นปีที่ ๔ ๖ หน่วยกิต 
4th Year Electives  6 credits 
 

ศรพท ๔๖๒ ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ #๔ 
SITT 462 Practice in Midwifery 
 

ศรพท ๔๖๙ บทน าเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ #๔ 
SITT 469 Introduction to Practice in Applied Thai Traditional Medicine 
 
 

 

รวมหน่วยกิต ๑๘#๑๒ หน่วยกิต 
   18#๑๒ credits 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#๔ เป็นรายวิชาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ แต่เรียนตลอดปีการศึกษา 
๑๒ จ านวนหน่วยกิตนี้ยังไม่รวมหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา ซึ่งจะต้องจัดการเรียนการสอนอยู่ในภาคการศึกษาที่ ๒ 

นี้อีกประมาณ ๓ หน่วยกิต 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๒๗ | ๑๙๑ 

(๕) ค าอธิบายรายวิชา  
ดูในภาคผนวก ๑ 
 

๓.๒ ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
(๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตร รายชื่อในภาคผนวกที่ ๔ 
(๒) อาจารย์ประจ า รายชื่อในภาคผนวกที่ ๔ 

(ก) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ข) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ค) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ง) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(จ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

(๓) อาจารย์พิเศษ รายชื่อในภาคผนวกที่ ๔ 
(ก) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
(ข) หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช 
(ค) แพทย์/แพทย์แผนไทยประยุกต์/พยาบาลประจ าโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลชุมชน 

๓.๓ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตได้มาจากการ

วิเคราะห์ธรรมชาติของสาขาวิชา มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ความ
คาดหวังของสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของ
สภาการแพทย์แผนไทย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ผรค.) (Expected Learning Outcomes) ครอบคลุมทั้ง
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ จัดแบ่งเป็น ๖ ด้าน  

เมื่อส าเร็จการศึกษา บัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถดังนี้ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้านที่ ๑: คุณธรรม จริยธรรม 
ผรค.๑-๑ แสดง พฤติกรรมการมีคณุธรรมจริยธรรมที่วิญญูชนพึงมี อาทิ มวีินัย ความรบัผดิชอบ ความ

เมตตากรณุา ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ หรือจิตส านึกต่อสงัคม และตระหนักในคุณค่าของการ
อนุรักษ์หรือเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

ผรค.๑-๒ แสดง พฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ผรค.๑-๓ สังเคราะห ์ แนวปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับเหตุการณ์ ปัญหาทั่วไป หรือปัญหาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ

คุณธรรมจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้านที่ ๒: ความรู้ 
ผรค.๒-๑ อธิบาย ความรู้ในศาสตร์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาทิ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา คณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เข้าใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดล้อม และแนวทางการประยุกต์
ความรู้เพื่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ผรค.๒-๒ อธิบาย ความรู้และแนวทางการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานหรือศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ใช้ในการท าเวชปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

ผรค.๒-๓ ประยุกต์ ความรู้การแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดตามงานวิชาการ
หรืองานวิจัย 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๒๘ | ๑๙๑  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้านที่ ๓: ทักษะทางปัญญา 
ผรค.๓-๑ ประเมิน ข้อมูล แนวคิด หรือหลักฐานจากการค้นควา้และรวบรวมเพื่อการแก้ปัญหา 
ผรค.๓-๒ สังเคราะห์ แนวทางการแก้ปัญหาทั่วไป ปัญหาวิชาการ หรือปัญหาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประยุกตอ์ย่างสร้างสรรค์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้านที่ ๔: ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผรค.๔-๑ แสดง มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ หรือผู้ร่วมงานโดยตระหนักในคุณค่าและความรู้สึกของ

ความเป็นมนุษย์ 
ผรค.๔-๒ แสดง ความสามารถในการท างานกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้น าหรือสมาชิก และมีส่วน

ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา 
ผรค.๔-๓ แสดง ความสามารถของภาวะผู้น าในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน 
ผรค.๔-๔ แสดง ความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้านที่ ๕: ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผรค.๕-๑ ประยุกต ์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล 

หรือการแก้ปัญหา 
ผรค.๕-๒ ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย หรือ

การน าเสนอข้อมูล 
ผรค.๕-๓ แสดง ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธผิลทั้งในการฟงั การพูด การเขียน หรือการใช้

สื่อ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้านที่ ๖: ทักษะพิสัย 
ผรค.๖-๑ ปฏิบัติ หัตถการตามมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
หลักสูตรได้จัดให้มีรายวิชาซึ่งมีกิจกรรมในลักษณะของประสบการณ์ภาคสนาม ซึ่งหมายถึง การศึกษาและฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพในสถานการณ์จริง ได้แก่ สถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เช่น โรงพยาบาล 
สถานพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานีอนามัย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชุมชน โรงเรียน วัด สถานที่ผลิตยา และ
ร้านขายยา เป็นต้น โดยมีอาจารย์ / แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์เป็นผู้ดูแลและให้ค าปรึกษา 
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

น าเสนอโดยเทียบเคียงกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (ข้อ ๓.๓) และใช้สัญลักษณ์ที่มีความหมาย
ดังนี้    รับผิดชอบหลัก    รับผิดชอบรอง 
ด้านที่ ๑ : คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

 ผรค.๑-๑ แสดง พฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมที่วิญญูชนพึงมี อาทิ มีวินัย ความรับผิดชอบ ความ
เมตตากรุณา ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ หรือจิตส านึกต่อสงัคม และตระหนักในคุณค่าของการ
อนุรักษ์หรือเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 
 

 ผรค.๑-๒ แสดง พฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
 

 

 ผรค.๑-๓ สังเคราะห ์ แนวปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับเหตุการณ์ ปัญหาทั่วไป หรือปัญหาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับคุณธรรมจริยธรรม 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ด้านที่ ๒ : ความรู้ 

  ผรค.๒-๑ อธิบาย ความรู้ในศาสตร์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาทิ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เข้าใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดล้อม และแนวทาง
การประยุกต์ความรู้เพื่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

 
 

 ผรค.๒-๒ อธิบาย ความรู้และแนวทางการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานหรือศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ใช้ในการท าเวชปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 
 

 ผรค.๒-๓ ประยุกต ์ ความรูก้ารแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดตามงานวิชาการ
หรืองานวิจัย 

 

ด้านที่ ๓ : ทักษะทางปัญญา 
 

 

 ผรค.๓-๑ ประเมิน ข้อมูล แนวคิด หรือหลักฐานจากการค้นคว้าและรวบรวมเพื่อการแก้ปัญหา 
 

 

 ผรค.๓-๒ สังเคราะห์ แนวทางการแก้ปัญหาทั่วไป ปัญหาวิชาการ หรือปัญหาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกตอ์ย่างสร้างสรรค์ 

  

ด้านที่ ๔ : ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

 

 ผรค.๔-๑ แสดง มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ หรือผู้ร่วมงานโดยตระหนักในคุณค่าและความรู้สึก
ของความเป็นมนุษย์ 

 
 

 ผรค.๔-๒ แสดง ความสามารถในการท างานกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้น าหรือสมาชิก และมีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา 

 
 

 ผรค.๔-๓ แสดง ความสามารถของภาวะผู้น าในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน 
 

 

 ผรค.๔-๔ แสดง ความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 

ด้านที่ ๕ : ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

 ผรค.๕-๑ ประยุกต์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า
ข้อมูล หรือการแก้ปัญหา 

 
 

 ผรค.๕-๒ ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย 
หรือการน าเสนอข้อมูล 

 
 

 ผรค.๕-๓ แสดง ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลทั้งในการฟัง การพูด การเขียน หรือการใช้สื่อ 
ด้านที่ ๖ : ทักษะพิสัย 

 
 

 ผรค.๖-๑ ปฏิบัติ หัตถการตามมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ 

 

๔.๒ - ๔.๓ ช่วงเวลา – การจัดเวลาและตารางสอน 
 วิชา  ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษา การจัดเวลาและตารางสอน 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมแผนไทย 

รายวิชา ศรพท ๔๓๑ และ ศรพท ๔๓๒ 
๔ ๑ และ ๒ รวม ๗ หน่วยกิต ๆ ละ ๔๕ ชั่วโมง รวม

ทั้งสิ้น ๓๑๕ ชั่วโมง 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทย 

รายวิชา ศรพท ๔๔๑ และ ศรพท ๔๔๒ 
๔ ๑ และ ๒ รวม ๗ หน่วยกิต ๆ ละ ๔๕ ชั่วโมง รวม

ทั้งสิ้น ๓๑๕ ชั่วโมง 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 วิชา  ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษา การจัดเวลาและตารางสอน 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหัตถเวชกรรมแผนไทย 

รายวิชา ศรพท ๔๕๑ และ ศรพท ๔๕๒ 
๔ ๑ และ ๒ รวม ๗ หน่วยกิต ๆ ละ ๔๕ ชั่วโมง รวม

ทั้งสิ้น ๓๑๕ ชั่วโมง 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพผดุงครรภ์ 

รายวิชา ศรพท ๔๖๒ 
๔ ๑ และ ๒ รวม ๓ หน่วยกิต ๆ ละ ๔๕ ชั่วโมง รวม

ทั้งสิ้น ๑๓๕ ชั่วโมง 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (วิชาเลือก) 

รายวิชา ศรพท ๔๘๑ ศรพท ๔๘๒ ศรพท ๔๘๓ 
ศรพท ๔๘๔ ศรพท ๔๘๕ 

๔ ๒ รวม ๖ หน่วยกิต ๆ ละ ๔๕ ชั่วโมง รวม
ทั้งสิ้น ๒๗๐ ชั่วโมง 

 

๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
บุคลากรผู้มบีทบาทส าคัญในการพฒันาการแพทย์แผนไทยให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตรช์าติดังกลา่วในหมวด 
๑ ข้อมูลทั่วไป คือบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถที่จะตั้งค าถาม ค้นคว้า วิเคราะห์ ประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
สังเคราะห์ค าตอบ รวมทั้งสามารถวางแผนโครงงาน / งานวิจัย หลักสูตรจึงก าหนดให้นักศึกษาศึกษากระบวนการ
เหล่านี้จากรายวิชา ศรพท ๔๖๖ กระบวนการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย และมอบหมายให้ท าโครงงานในรายวิชา 
ศรพท ๓๘๑ เรื่องคัดสรรทางการแพทย์แผนไทย ศรพท ๔๓๒  ประสบการณ์เวชกรรมแผนไทย ศรพท ๔๔๒ 
ประสบการณ์เภสัชกรรมแผนไทย และ ศรพท ๔๕๒ ประสบการณ์หัตถเวชกรรมแผนไทย 
๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 

หลังจากเรียนรู้กระบวนการขั้นตอนส าคัญของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยการตั้งค าถาม การค้นคว้า วิเคราะห์ 
ประเมินข้อมูล การสงัเคราะห์ค าตอบ และการวางแผนงานวิจัยแลว้ นักศึกษาแตล่ะกลุ่มจะต้องท าโครงงานใน
ลักษณะประยุกต์ความรูค้วามเข้าใจ โดยการตั้งค าถามที่สนใจเกี่ยวกับทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ / สาขา 
วิชาที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย ์จะช่วยกันค้นคว้า วิเคราะห์ประเมินข้อมูลและสงัเคราะห์
ค าตอบ หรือด าเนินการพัฒนา / วิจัยจนได้ค าตอบ และน าเสนอให้ที่ประชุมนักศึกษาและอาจารย์ได้วิจารณ์
ให้ความเห็นเพิ่มเติม  

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
น าเสนอโดยเทียบเคียงกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (ข้อ ๓.๓) และใช้สัญลักษณ์ที่มีความหมาย
ดังนี้    รับผิดชอบหลัก    รับผิดชอบรอง 
ด้านที่ ๑ : คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

 ผรค.๑-๑ แสดง พฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมที่วิญญูชนพึงมี อาทิ มีวินัย ความรับผิดชอบ ความ
เมตตากรุณา ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ หรือจิตส านึกต่อสงัคม และตระหนักในคุณค่าของการ
อนุรักษ์หรือเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

  ผรค.๑-๒ แสดง พฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
 

 

 ผรค.๑-๓ สังเคราะห ์ แนวปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับเหตุการณ์ ปัญหาทั่วไป หรือปัญหาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับคุณธรรมจริยธรรม  

ด้านที่ ๒ : ความรู้ 
  ผรค.๒-๑ อธิบาย ความรู้ในศาสตร์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาทิ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา 

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เข้าใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดล้อม และแนวทาง
การประยุกต์ความรู้เพื่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

 
 

 ผรค.๒-๒ อธิบาย ความรู้และแนวทางการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานหรือศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ใช้ในการท าเวชปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการของ
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ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
 

 

 ผรค.๒-๓ ประยุกต ์ ความรูก้ารแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดตามงานวิชาการ
หรืองานวิจัย 

 

ด้านที่ ๓ : ทักษะทางปัญญา 
 

 

 ผรค.๓-๑ ประเมิน ข้อมูล แนวคิด หรือหลักฐานจากการค้นคว้าและรวบรวมเพื่อการแก้ปัญหา 
 

 

 ผรค.๓-๒ สังเคราะห์ แนวทางการแก้ปัญหาทั่วไป ปัญหาวิชาการ หรือปัญหาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ 

  

ด้านที่ ๔ : ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

 

 ผรค.๔-๑ แสดง มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ หรือผู้ร่วมงานโดยตระหนักในคุณค่าและความรู้สึก
ของความเป็นมนุษย์ 

 
 

 ผรค.๔-๒ แสดง ความสามารถในการท างานกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้น าหรือสมาชิก และมีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา 

 
 

 ผรค.๔-๓ แสดง ความสามารถของภาวะผู้น าในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน 
 

 

 ผรค.๔-๔ แสดง ความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 

ด้านที่ ๕ : ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

 ผรค.๕-๑ ประยุกต ์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล 
หรือการแก้ปัญหา 

 
 

 ผรค.๕-๒ ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย 
หรือการน าเสนอข้อมูล 

 
 

 ผรค.๕-๓ แสดง ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลทั้งในการฟัง การพูด การเขียน หรือการใช้สื่อ 
  

ด้านที่ ๖ : ทักษะพิสัย 
 

 

 ผรค.๖-๑ ปฏิบัติ หัตถการตามมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกตท์ี่เกี่ยวข้องกับการท าโครงงาน 

 

๕.๓ ช่วงเวลา 
ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ (วิชาเลือก) และชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ 

๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
(๑) รายวิชา ศรพท ๔๖๖ กระบวนการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย  ๓ หน่วยกิต 
(๒) กิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาต่อไปนี้ 

รายวิชา ศรพท ๓๘๑   เรื่องคัดสรรทางการแพทย์แผนไทย ๒ หน่วยกิต 
รายวิชา ศรพท ๔๓๒   ประสบการณ์เวชกรรมแผนไทย  ๔ หน่วยกิต 
รายวิชา ศรพท ๔๔๒  ประสบการณ์เภสัชกรรมแผนไทย  ๔ หน่วยกิต 
รายวิชา ศรพท ๔๕๒  ประสบการณ์หัตถเวชกรรมแผนไทย  ๔ หน่วยกิต 

๕.๕ การเตรียมการ 
มีการก าหนดชั่วโมงเรียนให้เว้นช่วงเป็นระยะ ๆ ในชั้นปีที่ ๔ เพื่อให้นักศึกษามีเวลานานเพียงพอในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ก าหนด รวมทั้งการปรึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
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ประเมินผลงานที่นักศึกษาน าเสนอเป็นระยะ ๆ เพ่ือดูพัฒนาการและคุณภาพงาน 

หมวดที่ ๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

 คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 ๑.๑  เป็นคนดี  

o มั่นคงในคุณธรรม จริยธรรม 
o มุ่งประโยชน์ส่วนรวม  
o เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

 สถานฯ ก าหนดให้ทุกรายวิชามีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ครอบคลุมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

 สถานฯ ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ร่วมคิดและท า
กิจกรรมตลอดปีการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองโดย
เป็นการท างานกลุ่มร่วมกัน มีอาจารย์เป็นพี่เลี้ยง ลกัษณะ
กิจกรรมเป็นการท าความดี การท าเพื่อผู้อื่น และท าให้ผู้อื่น
และตนเองมีความสุข  

 นอกจากนีส้ถานฯ จัดให้มี “โครงการฝึกอบรมธรรมะเพ่ือการ
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม” โดยการประยุกต์แนวคิดเชิง
พุทธจิตวิทยาในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๒ และ ๔ ในลักษณะของกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

 ๑.๒  มีปัญญา 
o เรียนรู้ตลอดชีวิต  
o รอบรู้และก้าวไปพร้อมกับโลก  
o มีทักษะในการท างานและสร้างสรรค์ 

 สถานฯ ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
ประสบการณ์ภาคสนาม มากถึงร้อยละ ๔๕ ของกลุ่มวิชาการ
แพทย์แผนไทย มีการมอบหมายให้ท าโครงงานกลุ่มเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  

 สถานฯ ก าหนดให้ทุกกลุ่มวิชาทางการแพทย์แผนไทยมีกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและน าเสนอ
ข้อมูลความรู้  

 ๑.๓  น าพาสุข (ทั้งตนเองและมนุษยชาติมี
ความสุข)  
o ส่งเสริมให้ตนเองและสงัคมมีสุขภาวะ 
o มีจิตสาธารณะ  
o ด ารงความเป็นไทย ยอมรับในความ

หลากหลาย 

 มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ของทุกหลักสูตร
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกัน ๑๖ หน่วยกิต 
ซึ่งมรีายวิชา มมศท ๑๐๑ ก าหนดให้นักศึกษาท าโครงการใน
ลักษณะกิจกรรมแสดงถึงการมีจิตส านึกต่อสังคม  

 สถานฯ จัดให้มีรายวิชา ศรพท ๒๐๒ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
หลักการจัดการความทุกข์และพัฒนาความสุข 

 สถานฯ ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ร่วมคิดและท า
กิจกรรมตลอดปีการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองโดย
เป็นการท างานกลุ่มร่วมกัน มีอาจารย์เป็นพี่เลี้ยง ลกัษณะ
กิจกรรมเป็นการท าความดี การท าเพื่อผู้อื่น และท าให้ผู้อื่น
และตนเองมีความสุข  

 สถานฯ จัดกิจกรรมที่นักศึกษามีสว่นร่วมเพื่อให้เห็นความส าคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น การจัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย 
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พิธีมอบตัวศิษย์  
 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หลักสูตรนี้ก าหนดผลการเรียนรู้ตาม มคอ.๑ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ระดับปริญญาตรี ส าหรับกล

ยุทธ์การสอนและการประเมินผล ได้เลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับผลการเรียนรู้แต่ละด้านจากกลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผลของ มคอ.๑ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ระดับปริญญาตรี ซ่ึงระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ กลยุทธ์การสอน  

ใช้รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งถือหลักการว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด (student centered) และสอดคล้องกับหลักการของ learning centered education 
ซึ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ (learning) และการพัฒนาความสามารถที่ส าคัญและ
จ าเป็น (real needs) ต่อการประกอบวิชาชีพและการด าเนนิชีวิต และถือว่าผู้เรียนแต่ละคนเรียนรู้ด้วยวิธีการ
และความเร็วท่ีแตกต่างกัน และจะเรียนรู้ได้ดีหากได้เรียนแบบ active learning ซึ่งหมายถึงการเรียนที่มี
กิจกรรมให้ใช้ความคิดในระดับสูง (higher-order thinking tasks) คือ ได้คิดวิเคราะห์ (analysis) สังเคราะห์ 
(synthesis) และประเมิน (evaluation) รวมทั้งได้เรียนในสถานการณ์จริง การเรียนการสอนดังกล่าวมี
ลักษณะดังนี้ 

(๑) ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย สอดคล้องกับจุดประสงค์การศึกษา (educational 
objectives) และส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ/ทักษะด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญนอกเหนือ 
จากความสามารถและทักษะวิชาชีพ อาทิ การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน การ
อภิปรายกลุ่ม การจัดกิจกรรมเพื่อสังเคราะห์ความรู้หรือประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา การ
ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการหรือห้องฝึกทักษะ การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (problem-based 
learning) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (individual learning) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม 
(constructivist learning) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (self study) การ
เรียนรู้จากการท างาน (work-based learning) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ (research-based learning) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีการสร้างผลงานจากการตกผลึกทาง
ปัญญา (crystal-based approach)  

(๒) บูรณาการภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
(๓) ให้ความส าคัญกับการฝึกปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริงซึ่งมีการ

ก ากับดูแลจากอาจารย์ผู้สอนอย่างเหมาะสม 
(๔) ใช้สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ด้วยตนเองของนักศึกษา 
(๕) มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่าน (transitional period) จากการเรียน

การสอนในสถานการณ์เดิมไปสู่สถานการณ์ใหม่ 
(๖) มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่คาดว่าจะมีหรือที่มีปัญหาการเรียน 

เพื่อให้มั่นใจว่าได้ช่วยให้นักศึกษาทุกคนพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน 
(๗) ให้ความส าคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลักสูตร 

๒.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ใช้กลยุทธ์การประเมินผลที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์การสอนที่กล่าวข้างต้น  

(๑) ให้ความส าคัญกับการประเมินให้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพัฒนา (formative evaluation) 
ตนเองของผู้เรียน 

(๒) การประเมินเพื่อตัดสินผลการศึกษา (summative evaluation) จะเน้นการประเมินความรู้
ความสามารถที่ส าคัญ (essential knowledge and skills) ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
ทั้งในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

(๓) ให้ความส าคัญกบัการประเมินคุณสมบัติด้านอื่นนอกเหนือจากความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 
ได้แก่ การประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ และการประเมินทางด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 

(๔) ให้ความส าคัญกับการฝึกให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเอง (self evaluation) ได้ 
(๕) ให้ความส าคัญกบัการเลือกรูปแบบและวิธีการประเมินผลให้สอดคลอ้งกับสิง่ที่ต้องการประเมิน 

(validity) และให้ผลการประเมินที่น่าเชื่อถือ (reliability) 
ผลการเรียนแต่ละด้านมีกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลดังนี้ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้านที่ ๑: คุณธรรม จริยธรรม 
ผรค.๑-๑ แสดง พฤติกรรมการมีคณุธรรมจรยิธรรมที่วิญญูชนพึงมี อาทิ มีวินัย ความรบัผิดชอบ ความเมตตากรณุา 

ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ หรือจิตส านึกต่อสังคม และตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  

ผรค.๑-๒ แสดง พฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
ผรค.๑-๓ สังเคราะห์ แนวปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับเหตุการณ์ ปัญหาทั่วไป หรือปัญหาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ

คุณธรรมจริยธรรม  
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ส าคัญคือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับหลัก 
การสอนเจตคติ กล่าวคือ จัดกิจกรรมให้นักศึกษาไดม้ีโอกาสรับรู้ ได้เห็นเหตุการณ์/เรื่องราว/ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
และจริยธรรม ได้มีโอกาสคิด พิจารณา ไตร่ตรอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์/เรื่องราว/ปัญหานั้น
ว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไร เกิดจากเหตุปัจจัยอะไร มีผลกระทบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมในวงกว้างอย่างไร จะ
ปรับปรุงแก้ไขหรือป้องกันได้อย่างไร รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมที่นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
นั้น ทั้งคุณธรรมจริยธรรมท่ัวไปและคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ ทั้งนี้ต้องจัดให้มีกิจกรรมมากพอและต่อเนื่องตลอด
หลักสูตร  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินที่ส าคัญ คือ ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น พิจารณา ไตร่ตรอง และการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมนั้น ทั้งนี้ต้องเป็นการประเมิน
พฤติกรรมระยะยาว 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้านที่ ๒: ความรู้ 
ผรค.๒-๑ อธิบาย ความรู้ในศาสตร์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาทิ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา คณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เข้าใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดล้อม และแนวทางการประยุกต์ความรู้
เพื่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ผรค.๒-๒ อธิบาย ความรู้และแนวทางการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
หรือศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ใช้ในการท าเวชปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

ผรค.๒-๓ ประยุกต ์ความรู้การแพทย์แผนไทยประยุกตห์รือความรู้ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อการติดตามงานวิชาการหรืองานวิจัย 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การสอนที่ส าคัญคือ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายโดยเน้นการเรียนรู้ระดับ
ความเข้าใจ (comprehension) และการประยุกต์ (application) ความรู้ และเน้นการพัฒนาความสามารถที่
ส าคัญและจ าเป็น (real needs) ต่อการประกอบวิชาชีพและการด าเนินชีวิต (เช่น ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการอ่านภาษาต่างประเทศ)  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินที่ส าคัญ คือ เน้นการประเมินความรู้ในระดับความเข้าใจ (comprehension) และระดับ
การประยุกต์ (application) รวมทั้งให้ความส าคัญต่อการประเมินให้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพัฒนา (formative 
evaluation) ตนเองของผู้เรียน 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้านที่ ๓: ทักษะทางปัญญา 
ผรค.๓-๑ ประเมิน ข้อมูล แนวคิด หรือหลักฐานจากการค้นคว้าและรวบรวมเพื่อการแก้ปัญหา 
ผรค.๓-๒ สังเคราะห ์ แนวทางการแก้ปัญหาทั่วไป ปัญหาวิชาการ หรือปัญหาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

อย่างสร้างสรรค์  
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอนที่ส าคัญคือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีกิจกรรมให้ใช้ความคิดในระดับสูง (higher-
order thinking tasks) ได้แก่ การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้เพื่อตอบค าถามหรือแก้โจทย์ปัญหา หรือการท า
โครงงาน  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินที่ส าคัญ คือ การประเมินความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้านที่ ๔: ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผรค.๔-๑ แสดง มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ หรือผู้ร่วมงานโดยตระหนักในคุณค่าและความรู้สึกของความ

เป็นมนุษย์ 
ผรค.๔-๒ แสดง ความสามารถในการท างานกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้น าหรือสมาชิก และมีส่วนร่วมใน

การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา 
ผรค.๔-๓ แสดง ความสามารถของภาวะผู้น าในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน 
ผรค.๔-๔ แสดง ความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ส าคัญคือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ท างานกลุ่ม และได้มีโอกาส
แสดงบทบาทต่าง ๆ ทั้งผู้น าและผู้ร่วมงาน รวมทั้งได้แสดงความรบัผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินที่ส าคัญ คือ การประเมินผลงานที่มอบหมาย การประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม 
การประเมินโดยผู้ร่วมงาน และการให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา (Formative evaluation) ตนเองของผู้เรียน 

 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้านที่ ๕: ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผรค.๕-๑ ประยุกต์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล หรือ

การแก้ปัญหา 
ผรค.๕-๒ ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย หรือการ

น าเสนอข้อมูล 
ผรค.๕-๓ แสดง ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลทั้งในการฟัง การพูด การเขียน หรือการใช้สื่อ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ส าคัญคือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และ
น าเสนอผลงาน ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน การน าเสนอปากเปล่า การน าเสนอด้วยสื่อต่าง ๆ รวมทั้งได้มีโอกาส
เสนอความคิดเห็นต่อการน าเสนอของผู้อื่น 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินที่ส าคัญคือ การประเมินผลงานที่มอบหมายและการประเมินความสามารถในการน าเสนอ
เพื่อการปรับปรุงพัฒนา (formative evaluation) ตนเองของผู้เรียน  

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้านที่ ๖: ทักษะพิสัย 
ผรค.๖-๑ ปฏิบัติ หัตถการตามมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

กลยุทธ์การสอนที่ส าคัญคือ ใช้กระบวนการในการสอนทักษะพิสัยอย่างครบวงจร 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

กลยุทธ์การประเมินที่ส าคัญคือ การประเมินโดยการสังเกตในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 
 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping)  
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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หมวดที่ ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และประกาศหรือ
ข้อบังคับของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประกอบด้วยการมอบหมายให้กลุ่มอาจารย์ซึ่งท าหน้าที่
ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลกลุ่มวิชาหรือวิชานั้นด าเนินการดังนี้ 
๒.๑ ตรวจสอบว่าข้อสอบที่จะใช้สอบหรืองานที่จะมอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติเพื่อประเมินผลการเรียนรู้มีระดับ

ที่เหมาะสม เนื้อหาถูกต้อง สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา แผนการสอน และเชื่อมโยงกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร 

๒.๒ วิเคราะห์ผลการสอบเพื่อหาจุดอ่อนของนักศึกษาและให้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับการพัฒนา 
นอกจากนี้ ยังน าผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของสภาการแพทย์แผนไทยมาใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาด้วย 

 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
๓.๑ เป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
๓.๒ สอบผ่านทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร 
๓.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
๓.๔ สอบประมวลความรอบรู้ (comprehensive examination) ผ่าน 
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หมวดที่ ๖  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดปฐมนิเทศอาจารย์ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่
โดยรวม ส่วนสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ชี้แจงอาจารย์ที่บรรจุใหม่ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ในการจัดการเรียน
การสอน ภาพรวมของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชาที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบ และจัดอาจารย์ใหม่ปฏิบัติงานด้าน
การเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ที่มีอาวุโสกว่าในลักษณะการท างานเป็นทีม เพื่อให้อาจารย์อาวุโสท าหน้าที่พี่เลี้ยง 
(mentor)  

 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(๑) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีนโยบายให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนา
อาจารย์ในด้านความรู้พื้นฐานทางครุศาสตร์ ภายใน ๑ ปีที่รับการบรรจุ เนื้อหาสาระประกอบด้วย
หลักการทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การออกแบบการสอน และ
การประเมินการสอน 

(๒) สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนแผนการสอน สื่อและเอกสาร
ประกอบการสอนอย่างน้อยทุก ๒ ปีการศึกษา โดยต้องผ่านความเห็นชอบของกลุ่มอาจารย์อาวุโส
และที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงาน (on the job training) 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
(๑) จัดประชุมวิชาการภายในหน่วยงานในลักษณะต่าง ๆ เช่น สโมสรวารสาร การน าเสนอผลงานที่เกิด

จากการรวบรวมองค์ความรู้ การค้นพบความรู้ใหม่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
(๒) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
(๓) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยว 

ข้องซึ่งจัดโดยหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
(๔) ส่งเสริมให้อาจารย์ด าเนินการรวบรวม วิจัย และพัฒนาองค์ความรู ้
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หมวดที่ ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

๑. การก ากับมาตรฐาน 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก าหนดระบบก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์การด าเนินการที่เป็น
เลิศด้านการศึกษา (Educational Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx) และการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN University Network 
Quality Assurance Criteria at Program Level) รวมทั้งการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตร ี สาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาท าหน้าที่ก ากับดูแล
การบริหารหลักสูตรในภาพรวมผ่านทางคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจ า
ทุก ๒ เดือน และสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่บริหารหลักสูตร 
ติดตามประเมินผลการด าเนินการเป็นประจ าทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการหรือพัฒนาหลักสูตร 
เพื่อให้เป็นไปตามระบบก ากับมาตรฐานที่ก าหนด 

หลักสูตรก าหนด ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (key performance indicators) เพื่อใช้ในการติดตาม 
ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปี ที่ระบุไว้ในหมวด ๑–๖ และสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมีดังนี้ 
 

 

ล า
ดับ

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
สอดคล้องกับ 
การประกัน
คุณภาพ 

ปีการศึกษา 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
 ภายใน ภายนอก 
 ๑ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 

ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการวางแผน
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสูตร 
 

> ร้อยละ 
๘๐ 

       

 ๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุม
หัวข้อตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
 

มี        

 ๓ มีรายละเอียดของรายวิชาและ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ให้ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ. ๓ 
และ มคอ. ๔ ครบทุกรายวิชา ก่อนเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

       

 ๔ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบ-

ร้อยละ 
๑๐๐ 
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ล า

ดับ
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
สอดคล้องกับ 
การประกัน
คุณภาพ 

ปีการศึกษา 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
 ภายใน ภายนอก 

การณ์ภาคสนามมีรายละเอียดครอบคลุม
หัวข้อตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ครบ
ทุกรายวิชา ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอน 

 

 ๕ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรมีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อ
ตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

       

 ๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มีรายละเอียด
ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ. ๓ และ 
มคอ. ๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 

> ร้อยละ 
๒๕ 

       

 ๗ มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. ๗ ในปีก่อน 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

       

 ๘ อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะ น าด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

       

 ๙ อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

       

 ๑๐ จ านวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนได้รับการพัฒนาวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
 

> ร้อยละ 
๕๐ 

       

 ๑๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 

มีค่า > ๓.๕        

 ๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐ 
 

มีค่า > ๓.๕        

 ๑๓ จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร 
 

> ร้อยละ 
๙๐ 

       

 ๑๔ อัตราการสอบผ่านในครั้งแรกของการสอบ > ร้อยละ        
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ล า
ดับ

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

สอดคล้องกับ 
การประกัน
คุณภาพ 

ปีการศึกษา 
 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
 ภายใน ภายนอก 

ความรู้ฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ขั้นตอนที่ ๑     
 

๙๐ 

 ๑๕ อัตราการสอบผ่านในครั้งแรกของการสอบ
ความรู้ฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ขั้นตอนที่ ๒     
 

> ร้อยละ 
๙๐ 

       

 ๑๖ อัตราการสอบผ่านในครั้งแรกของการสอบ
ความรู้ฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ขั้นตอนที่ ๓     
 

> ร้อยละ 
๙๐ 

       

 ๑๗ จ านวนชั่วโมงสอนในหลักสูตรที่จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สอดคล้องกับ
หลักการที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (นักศึกษามี active learning) 
 

> ร้อยละ 
๕๐ 

       

 ๑๘ จ านวนชั่วโมงในหลักสูตรส่วนวิชาแพทย์
แผนไทยที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักการที่เน้นการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (นักศึกษามี active 
learning) 
 

> ร้อยละ 
๕๐ 

       

 ๑๙ จ านวนรายวิชากลุ่มวิชาแพทย์แผนไทยที่มี
การประเมินการสอนและน าผลมาปรับปรุง
การสอน 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

       

 ๒๐ จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนานักศึกษา 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

       

 ๒๑ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
หลักสูตร อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 
 

มีค่า > ๓.๕        

 ตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ล าดับที่) 
 

   ๑ - ๑๒ ๑ - ๑๒ ๑ - ๑๒ ๑ - ๑๒ ๑ - ๑๒ 

 ตัวบ่งชี้ตามข้อก าหนดของสถาบันฯ (ล าดับที่) 
 

   ๑๓ - ๒๑ ๑๓ - ๒๑ ๑๓ - ๒๑ ๑๓ - ๒๑ ๑๓ - ๒๑ 

 รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 
 

   ๑๑ ๑๕ ๑๖ ๑๙ ๒๑ 

 ตัวบ่งชี้ที่ต้องผ่าน-บงัคับ (ล าดับที่) 
 

   ๑ - ๕ ๑ - ๕ ๑ - ๕ ๑ - ๕ ๑ - ๕ 

 ตัวบ่งชี้ที่ต้องผ่านรวมไม่น้อยกว่า (ข้อ) 
 

   ๙ ๑๒ ๑๓ ๑๖ ๑๗ 
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๒. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดย
พิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ ผลการสอบเพื่อเป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการมีงานท า นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสงัคมทัง้จ านวนและคุณภาพ  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ า
ทุกปี และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพื่อเปน็ข้อมูลส าหรับการปรบัปรงุพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ 
(จากระดับ ๕) 

 
๓. นักศึกษา 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
๓.๑ คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร หลักสูตรก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกจากผลคะแนน

การสอบ (คะแนน O-Net, GAT และ PAT) เพื่อแสดงความพร้อมด้านปัญญา การตรวจร่างกายและสอบ
สัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อมทางสุขภาพกายและจิต  

๓.๒ การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
(๑) หลักสูตรก าหนดให้เลือกการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมให้เกิด

การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพที่ส าคัญและจ าเป็นให้นักศึกษา และเน้นการส่งเสริมทักษะ
แห่งศตวรรษที่ ๒๑  

(๒) หลักสูตรจัดให้มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์จะแจ้งวันและ
เวลาที่นักศึกษาจะขอรับค าปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหา
ในการเรียนหรือปัญหาอื่น ๆ สามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  

(๓) หลักสูตรจัดให้มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียน
ทั้งเรื่องทั่วไปหรือผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ 

๓.๓ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศกึษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

 
๔. อาจารย์ 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงก าหนดนโยบายและแผนในการรับอาจารย์ใหม่ การแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร 
การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ 
๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์คัดเลือกอาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย  

๔.๒ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ก าหนดนโยบายการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษไว้ดังนี้ 

(๑) ไม่มีอาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ประจ า หรืออาจารย์อื่นในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่
มีความรู้และหรือประสบการณ์ตรงกับการสอนหัวข้อนั้น 

(๒) เป็นการสอนหัวข้อที่ต้องการให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น 

(๓) เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานพยาบาลนอกเขตกรุงเทพมหานครซึ่งจ าเป็นต้องมี
อาจารย์พิเศษที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่ในสถานพยาบาลแห่งนั้นร่วมท าหน้าที่ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา  

ส าหรับการอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษจัดท าโดยการเสนอขอต่อมหาวิทยาลัย 
๔.๓ การมีสว่นร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาหรือวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และเพื่อก าหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขส าหรับการสอนในปีการศึกษาต่อไปหรือ
ประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร 

๔.๔ การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารย์) 
 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะฯ มีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน 
(task analysis) ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน ๕ ปี  

หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยค านึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน
วิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนา
ศักยภาพที่ส าคัญและจ าเป็นให้นักศึกษา 

หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพื่อน าผลลัพธ์ป้อนกลับใหน้ักศึกษาพัฒนาการ
เรยีนรู้ของตนเอง และการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน  

 
๖ บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
๖.๑ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(๑) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ท าหน้าที่บริหาร
จัดการควรมีความรู้อย่างต่ าปริญญาตรี มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(๒) การเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบรมให้มี
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดเตรียม
ความพร้อมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน ๑ ปี
หลังจากได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 

๖.๒ การบริหารงบประมาณ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อใช้ใน
การด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนรายวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชา/หน่วยงานต่าง ๆ 
และที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

๖.๓ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
วิทยาเขตศาลายาซึ่งรับผิดชอบจดัการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๑ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และส านัก 
หอสมุดซึ่งมีพื้นที่เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ  

ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๒-๔ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

(๑) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 

(๒) คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งให้บริการทั้งผูป้่วยนอก และผู้ป่วยในบางหอของ
โรงพยาบาลศิริราช ส าหรับการศึกษาและฝึกปฏิบัติการให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์
การแพทยแ์ผนไทยประยุกต์  

(๓) หน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมส าหรับการศึกษา
และฝึกปฏิบัติงานด้านการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรรูปแบบต่าง ๆ 

(๔) เครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์โสตทัศน์ กล้อง
จุลทรรศน์ คอมพิวเตอร์  

(๕) หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งมีต าราทางการแพทย์และฐานข้อมูลส าหรับการ
สืบค้นความรู้ทางการแพทย์ และสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์มีห้องสมุดซึ่งมีต ารา
เฉพาะทางด้านการแพทย์แผนไทยส าหรับการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา 

๖.๔ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดสรรงบประมาณประจ าปีจากเงินรายได้ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อให้ภาควิชา / สถานใช้ซื้อหนังสือและต าราเพิ่มเติมจากที่จัดซื้อไว้ในหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล และให้จัดตั้งงบประมาณเมื่อมีความจ าเป็นจะต้องจัดหาทรัพยากรอื่นเพิ่มเติม 

๖.๕ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
บุคลากรของส านกัหอสมุดจะท าหน้าที่ประเมินการใช้ ความเพียงพอ ของทรัพยากรในด้านต าราและสือ่ต่าง ๆ 
รวมทั้งความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จัดไว้ โดยการตรวจ 
สอบอัตราการขอใช้ทรัพยากร ข้อร้องเรียน และสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ผู้สอน 
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หมวดที่ ๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน  

ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยพิจารณาจากผลการเรยีนรู้ หากเป็นการสอนรายวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติการและหรือ
มีผลงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติระหว่างการเรียน อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินภาพรวมผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาระหว่างการสอนชั่วโมงปฏิบัติการหรือจากผลงานของนักศึกษา  

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ประกอบด้วย 

(๑) เพื่อนอาจารย์ซึ่งเข้าฟังการสอนประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาและสื่อการสอนที่อาจารย์
ผู้สอนจัดเตรียม รวมทั้งความสามารถในการกระตุ้นความสนใจของนักศึกษา ทักษะในการสอน 
การใช้สื่ออุปกรณ์ ความตรงต่อเวลา และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม 

(๒) การให้นักศึกษาประเมินความสามารถในการถ่ายทอดของอาจารย์ผู้สอน คุณภาพของสื่อและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน ความสามารถในการกระตุ้นความสนใจให้ติดตามบทเรียน ความตรง
ต่อเวลา การเปิดโอกาสให้ซักถาม 

 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรต้องอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ หลายด้าน ซึ่งได้มาด้วยเทคนิค / วิธีการประเมินดังนี้ 
 

 แหล่งที่มาของข้อมูล ข้อมูลที่ได้ เทคนิค / วิธีการประเมิน 
 บุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 
 ๑. นักศึกษา การจัดการสอน  พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
 ๒. บัณฑิต ความสัมพันธ์ของรายวิชากับงาน แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
 ๓. ผู้ใช้บัณฑิต ความพึงพอใจกับความรู้ความสามารถของบัณฑิต แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
 ๔. อาจารย์ผู้สอน ความพึงพอใจ  การใช้เวลาในการเตรียมการสอน แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
 ๕. เพื่อนอาจารย์ การมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการเรียนการสอน แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
 ๖. ผู้สังเกตการณ์สอน สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียน แบบบันทึก 
 ๗. ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ข้อมูลเปรียบเทียบกับมาตรฐาน แบบบันทึก 
 ๘. ผู้บริหาร การบริหาร การอุทิศตน นวัตกรรมของอาจารย์ผู้สอน แบบบันทึก 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๙. โครงงานและผลการสอบ

ของนักศึกษา 
ผลการเรียนรู้ งาน / รายงานผลการสอบ 

 ๑๐. เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนการสอน ปรัชญาของหลักสูตร การบริหารจัดการ แบบบันทึก 
 ๑๑. แฟ้ม บันทึก การบริหารจัดการ ข้อมูลนักศึกษา 

 
แบบบันทึก 

 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ในการประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรนั้น จะด าเนินการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินอย่างนอ้ย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
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การแพทย์แผนไทยประยุกต์อย่างน้อย ๑ คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในด้วย ประเมินผลการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาและได้ผลการประเมินการด าเนินงานในข้อ ๓ แล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะน า
ข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข หากปัญหาที่พบสามารถแก้ไขได้โดยการปรับปรุงล าดับการสอน เนื้อหาสาระ 
วิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์การสอน การประเมินผล และไม่กระทบต่อค าอธิบายรายวิชาและ
จ านวนหน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบสามารถปรึกษาหารือกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อด าเนินการปรับปรุงได้ แต่ถ้ามี
ผลกระทบต่อค าอธิบายรายวิชาและหน่วยกิตให้ขออนุมัติแก้ไขค าอธิบายรายวิชาจากมหาวิทยาลัยก่อนด าเนินการ
ปรับปรุง  

ส าหรับการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และสังคมนั้น จะด าเนินการเมื่อใช้หลักสูตรไปแล้ว ๔ ปี  
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ๑  ค าอธิบายรายวิชา ๔๙ 
ภาคผนวก ๒  แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(curriculum mapping) ๗๑ 
ภาคผนวก ๓  ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๗๗ 
ภาคผนวก ๔  รายชื่ออาจารย์ (อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ) ๙๙ 
ภาคผนวก ๕  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาอนปุรญิญาและปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๕๓ 
ภาคผนวก ๖  รายละเอียดในการเสนอขอปรับปรงุแก้ไขหลักสูตร ๑๗๓ 
ภาคผนวก ๗  รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑิต ๑๘๙ 
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ภาคผนวก ๑ 
ค าอธิบายรายวชิา 
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(ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๑๐ หน่วยกิต 
 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE  101 Genernal Education for Human Development    2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

ความหมาย ความส าคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติ
ของบณัฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์ / ปัญหา และการสงัเคราะห์
แนวทางแก้ไข ปอ้งกันปัญหา หรอืปรับปรงุพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา  

The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational / specific 
subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal 
graduates; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of 
solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals 
and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies. 

 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3  (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่ส าคัญของสงัคม ไทยและสังคมโลก 
อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการ เมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปญัหา และการสงัเคราะห์แนวทาง 
แก้ไข ป้องกันปญัหา หรือแนวทางปรับปรงุพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสงัคม  
การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา  

Basic princliples and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai 
and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, 
political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of 
causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions 
against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; 
and the application of knowledge to solve the problems of case studies. 
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มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

มนุษยภาพในอดตี ปัจจุบัน และอนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกบัวิวัฒนาการที่ส าคัญทางดา้น
ศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของ
เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปญัหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ 
/ สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชนต์่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหากรณีศึกษา  

Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the 
evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency 
economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions 
to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and 
their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies. 

 
ศรพท ๒๐๒ ความสุขในชีวิต การท างาน และอาชีพ ๓ (๑-๔-๔) 
SITT 202 Happiness in Life, Work and Career 3 (1-4-4) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ สุขภาวะองค์รวม ความสัมพันธ์และการสื่อสารกับเพื่อนมนุษย์ การจัดการความ
ทุกข์และการพัฒนาความสุข ความส าคัญของการจัดการกระบวนการท างานต่อความส าเร็จของงาน การพัฒนา
คุณภาพงาน ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม 

Nature of human life. Holistic happiness. Relationship and communication with others. 
Basic concepts of suffering management and happiness development. The importance of process 
management to the success of work. Work quality improvement, creativity and innovation.  

 

กลุ่มวิชาภาษา ๑๓ หน่วยกิต 
 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศรพท ๒๐๑ ภาษาส าหรับการศึกษาการแพทย์แผนไทย ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 201 Language for the Study of Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisites : - 

การใช้ภาษาและการใช้สื่อต่าง ๆ ส าหรับการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล
ความรู้ของศาสตร์แขนงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการแพทย์แผนไทย 

Use of language, and various media for investigation, compilation, analysis, synthesis and 
presentation of information and knowledge from various disciplines related to the study of Thai 
traditional medicine.  
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ศรพท ๓๐๑ การสื่อสารส าหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒ (๑-๒-๓) 
SITT  301 Communication for the Practice of Applied Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisites : - 

การใช้ภาษาและสื่อต่าง ๆ ส าหรับการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ การแนะน า การให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการท าเวชปฏิบัติทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

Use of language and various media for communication, education, advice, and counseling 
related to the practice of applied Thai traditional medicine.  

 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH  100 Arts of Using Thai Language for Communication  3  (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการคิด เพื่อการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for 
accurate and appropriate communication. 

 

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕)#๑ 
LAEN  103 English Level 1  3  (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   ใน
ลักษณะของบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งกลยุทธ์ในการอ่านบทความ การเขียนใน
ระดับประโยค การฟังเพื่อจับใจความส าคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับบทสนทนา 

English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, dealing  
with integration in listening, speaking, reading, and writing skills; reading strategies,  sentence writing, 
listening for the gist, pronunciation and classroom communication. 

 

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕)#๑ 
LAEN  104 English Level 2  3  (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

ค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย 
การท าบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่าง ๆ ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และเนื้อหาการอ่านและการฟังเรื่องต่าง ๆ 

Vocabulary, expressions, grammar, and contex-tualized social language; essential 
communicative skills in small groups; simulations in various situations;  writing practice at a 
paragraph level; and reading and listening from various sources. 

 

#๑ ลงทะเบียนเรียน ๒ รายวิชาตามผลการทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถ (placement test) 
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ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕)#๑ 
LAEN  105 English Level 3  3  (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

กลยุทธ์ที่ส าคัญในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ การอ่านและการฟังจากแหล่งต่าง ๆ การพูดในชีวิตประจ าวัน และการ
เขียนระดับย่อหน้าและเรียงความสัน้ ๆ รวมทั้งทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียงและค าศัพท์ เน้นภาษาอังกฤษที่ใช้
ในชีวิตประจ าวันและการอ่านเชิงวิชาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับสงัคมโลก  

Essential strategies for four language skills: reading and listening from various sources, 
speaking in everyday use and writing at a paragraph level and short essay, including sub-skills i.e., 
grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on English in everyday life and in academic 
reading and issues that enhance students world knowledge. 

 

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕)#๑ 
LAEN  106 English Level 4  3  (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอา่นข่าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการ  เพื่อ
ความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเน้นประเด็นซึ่งช่วยให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับสังคมโลก  ฝึกการฟัง
ข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการฝึกพูด
ในที่ชุมชน การน าเสนอและการท าบทบาทสมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรม 
ทั้งนี้รวมทั้งการฝึกทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและค าศัพท์ในบริบทที่เหมาะสม 

Integrating for English skills by practicing  reading news, research articles, commentary, and 
academic texts, for comprehension and critical thinking,  from various sources focusing on the 
issues that enhance students’ world knowledge; listening to news, lecture, and speech via 
multimedia and the Internet;  making conversations in various situations including speaking in 
public, giving oral presentations and making simulations;  and  writing essays in various types using 
citations and references; also practicing sub-skills such as grammar, pronunciation, and  
vocabulary  used in appropriate context. 

 
 
 
 
 
 
 
 

#๑ ลงทะเบียนเรียน ๒ รายวิชาตามผลการทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถ (placement test) 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ๗ หน่วยกิต 
 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 182 Statistics for Health Science     2  (2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

แนวคิดความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น และการประยุกต์กับเหตุการณ์ต่าง ๆ การแปลความคา่ 
สถิต ิสถิติพรรณนา การชักตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากรและการน าไปใช้ในการประมาณค่าและการทดสอบ 
สมมุติฐาน   

Concepts and applications of probability and probability distributions in various events; 
interpretation of statistical values; descriptive statistics; sampling for good representatives of 
populations and its use in estimation and hypothesis testing.  

 

วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะน า  ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 116 Introductory Biology  2  (2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

เคมีและชีวโมเลกลุ ชีววิทยาระดับเซลล์ พลังงานของเซลล ์พันธุศาสตร ์ โรคทางพันธุกรรม เทคโนโลยีทางดีเอ็น
เอและการประยุกต์ทางการแพทย์ วิวัฒนาการ วิวัฒนาการมนุษย์ นิเวศวิทยาและปัญหาทางมลพิษและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 Chemistry of life and biomolecules, cellular biology, cell energy, genetics and genetic 
diseases, DNA technology and its medical applications, evolution, human evolution, ecology and 
pollution problems and biodiversity. 

 

วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 159  Elementary Physics for Health Science       3  (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

กลศาสตร์ของการเคลื่อนที่ และการสมดุล งานและพลังงาน ความยืดหยุ่นของสาร กลศาสตร์ของของไหล และ
ระบบไหลเวียนของโลหิต อุณหภูมิ ความร้อน กฎของก๊าซ และระบบหายใจ คลื่นและสมบัติของคลื่น หูและการได้
ยิน แสงและการมองเห็น ไฟฟ้า แม่เหล็ก ไฟฟ้าในร่างกาย และอิเล็กทรอนิกส์ อะตอม นิวเคลียส และเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 

Mechanics of motion and equilibrium, work and energy, elastic properties of matters, fluid 
mechanics and blood circulatory system, temperature, heat, gas law and respiratory system, 
waves and wave properties, ears and hearing, lights and vision, electricity, magnetism, electricity in 
human body, electronics, atoms, nuclei and nuclear medicine. 

 
 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๕๕ | ๑๙๑ 

 
 

(ข) หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๑๑๖ หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส่วนที่จัดเป็นพื้นฐานวิชาชีพฯ) ๑๒ หน่วยกิต 
 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
วทคณ ๑๑๐ แคลคูลัส ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 110 Calculus 2  (2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

ฟังก์ชัน ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเลขชี้ก าลงั ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติและฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน การหาอนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูงกว่า ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การ
ประยุกต์การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนดและหลักเกณฑ์โลปีตาล ฟังก์ชันของหลายตัวแปรและอนพุันธ์ย่อย ผลต่าง
เชิงอนุพันธ์รวมและอนุพันธ์รวม ปฏิยานุพันธ์และการหาปฏิพันธ์ เทคนิคการหาปริพนัธ์ การประยุกต์การหาปริพันธ ์

Functions; limits; continuity; derivatives of algebraic functions, logarithmic functions, 
exponential functions, and trigonometric functions; implicit differentiation; higher-order derivatives; 
differentials; application of differentiation, intermediate forms and l’ Hospital’s rule; functions of 
several variables and partial derivatives; total differentials and total derivative; antiderivatives and 
integration; techniques of integration; applications of integration. 

 

วทคม ๑๐๒ เคมีทั่วไป  ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH  102 General Chemistry  3  (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย คอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์เคมี 
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุปัจจุบัน  

Atomic structure, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions, colloids, chemical 
thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, ionic equilibria, electrochemistry, the 
present periodic table. 
 

วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 119 Chemistry Laboratory       1  (0-3-1) 
วิชาบังคับก่อนหรือวิชาที่ศึกษาร่วมเวลา :  วทคม ๑๐๒ หรือ วทคม ๑๑๐ หรือ วทคม ๑๑๑ หรือ วทคม ๑๑๒ หรือ 

วทคม ๑๒๐ หรือ วทคม ๑๒๑ หรือ วทคม ๑๒๒ หรือ วทคม ๑๒๕ 
Prerequisites or Co-requisites : SCCH 102 or SCCH 110 or SCCH 111 or SCCH 112 or SCCH 120 

or SCCH 121 or SCCH 122 or SCCH 125 
การทดลองเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนและเลขนัยส าคัญ การเตรียม

สารละลาย การไทเทรต กฏอัตราของปฏิกิริยา สมดุลเคมี การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยเทคนิคทางแสง การจ าแนก
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สารอินทรีย์ตามการละลาย การใช้แบบจ าลองศึกษาสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาของไฮโดรคาร์บอน 
แอลกอฮอล์ ฟีนอล แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และเอมีน 

 

Experiments of general chemistry and basic organic chemistry include determinations of 
statistical errors; significant numbers; precision and accuracy; preparation of solution and titration; 
rate of reaction; chemical equilibria; quantitative analysis using spectroscopy; solubility 
classification; use of models to study stereochemistry of organic substances; reactions of 
hydrocarbons;  reactions of alcohols and phenols; reactions of aldehydes and ketones; reactions of 
carboxylic acid and derivatives; reactions of amines. 

 

วทคม ๑๒๕ เคมีอินทรีย์พื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 125 Basic Organic Chemistry  3  (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : วทคม ๑๐๒ 
Prerequisite : SCCH 102 

โครงสร้างโมเลกุลและการจ าแนกสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารประกอบเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อและสเตอริโอ
เคม ีการสงัเคราะห์และปฏิกิริยาของแอลเคน  ไซโคลแอลเคน  แอลคีน  แอลไคน ์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์ 
แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์กรดคาร์บอกซิลิก อะมีน  

Molecular structure and classification of organic  compounds, reactions of organic compounds, 
nomenclature and stereochemistry, syntheses and reactions of alkanes,  cycloalkanes, alkenes, 
alkynes, aromatic hydrocarbons, halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic 
acids, carboxylic acid derivatives, amines. 
 

วทชว ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต  ๒ (๑.๕-๑-๓.๕) 
SCBI 117  Foundation of Life        2  (1.5-1-3.5) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

การจัดจ าแนกของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์และการเจริญของคนและสัตว์ สรีรวิทยาเปรียบเทียบของระบบอวัยวะ
ในมนุษย์และสัตว์ โรคและความผิดปกติรวมระบบประสาท อวัยวะรับความรู้สึกและตอบสนอง ระบบย่อยอาหาร 
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส ระบบการถ่าย ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน และปฏิบัติการ
พื้นฐานทางชีววิทยา 

Systematic classification of living organisms; reproduction and development in human and 
animals; comparative physiology of organ systems in human and animals;, diseases and 
abnormalities, including nervous system, receptor and motor system, digestive system, endocrine 
system, gas exchange and excretory system, circulatory system and immune system; and basic 
biology laboratories. 

 
 
 
 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 110  General Physics Laboratory        1  (0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

การทดลองฟิสิกส์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฟิสิกส์ที่นักศึกษาแต่ละคณะก าลังศึกษา 
Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year students in 

each faculty. 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน - รายวิชาพื้นฐานปรีคลินิก ๒๕ หน่วยกิต 
 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศรพท  ๒๑๑ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  ๔ (๓-๒-๗) 
SITT 211 Basic Anatomy 4 (3-2-7) 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ 
Prerequisites : Passing every subjects in the first year 

โครงสร้างและส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์ในระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะ ความสัมพันธ์
ของระบบต่างๆพัฒนาการของร่างกายมนุษย์ในระยะเอ็มบริย์โอ  

Structures and components of human body at the level of cell, tissue, organ and organ 
system. Relationship of organ systems. Human development during embryonic stage.  

 

ศรพท ๒๑๒ สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐาน ๕ (๔-๒-๙) 
SITT 212 Basic Physiology and Biochemistry 5 (4-2-9) 
วิชาบังคับก่อนหรือวิชาที่ศึกษาร่วมเวลา :  ศรพท ๒๑๑ 
Prerequisite or Co-requisite : SITT 211 

ส่วนประกอบของร่างกาย หน้าที่การท างาน และกระบวนการทางชีวเคมีที่ส าคัญในระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ 
อวัยวะ และระบบอวัยวะของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ 

Components of the human body.  Functions and important biochemical processes at the 
level of cell, tissue, organ and organ system of normal human body. 

 

ศรพท ๒๑๓ พยาธิวิทยาพื้นฐาน ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 213 Basic Pathology 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อนหรือวิชาที่ศึกษาร่วมเวลา :  ศรพท ๒๑๑ และ ศรพท ๒๑๒ 
Prerequisites or Co-requisites : SITT 211 and SITT 212 

สาเหตุ กลไก และการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของเซลล์และเนื้อเยื่อของร่างกายเมื่อเกิดโรค และพยาธิวิทยาของ
โรคตามระบบที่มีความส าคัญและ/หรือพบบ่อย 

Causes, mechanisms and basic pathologic changes of cell and tissue of human body 
suffering from diseases.  Pathology of organ systems that are important and/or commonly found. 
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ศรพท ๒๑๔ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน ๔ (๓-๒-๗) 
SITT 214 Basic Microbiology, Parasitology and Immunology 4 (3-2-7) 
วิชาบังคับก่อนหรือวิชาที่ศึกษาร่วมเวลา :  ศรพท ๒๑๓ 
Prerequisite or Co-requisite : SITT 213 

แบคทีเรีย ไวรัส และรา ที่มีความส าคัญทางการแพทย์ แหล่งและพาหะแพร่เชื้อ รูปร่างลักษณะและคุณสมบัติ 
การก่อโรค การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น 

โปรโตซัว หนอนพยาธิ สัตว์ขาข้อและสัตว์มีพิษที่มีความส าคัญในทางการแพทย์และที่พบบ่อยในประเทศไทย 
รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิต วิทยาการระบาด แนวทางในการวินิจฉัยปรสิตเบื้องต้น และหลักการควบคุมป้องกัน 

ส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกันและการท างานของส่วนประกอบเหล่านั้น บทบาทของระบบภูมิคุ้มกันในการ
ต่อต้านการเกิดโรคและในการก่อโรค หลักการทางวิทยาภูมิคุ้มกันในการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ การป้องกัน
และการรักษาโรค 

Micro-organism including bacteria, viruses and fungi of medical importance are described in 
terms of source and vector, morphology, properties, diseases and basic laboratory investigations.  

Morphology, life cycle, epidemiology, basic guidelines for the diagnosis and principles of 
control of diseases caused by protozoa, helminths, arthropods and venomous animals of medical 
importance and common in Thailand. 

Components of immune system and function of each component. Roles of immune system 
in resistance to and causing disease.  Principles of immunological diagnosis, prevention and 
treatment  of diseases. 

 

ศรพท ๒๑๕ เภสัชพฤกษศาสตร์ส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 215 Pharmaceutical Botany for Applied Thai Traditional Medicine 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ 
Prerequisites : Passing every subjects in the first year 

สัณฐานวิทยาของพืช ลักษณะภายนอก หลักการจ าแนกพืชเป็นหมวดหมู่ การก าหนดชื่อพฤกษศาสตร์ การ
พิสูจน์เอกลักษณ์ เน้นเฉพาะพืชสมุนไพร  

Plant morphology; external characters; principles of plant taxonomy, botanical 
nomenclature; identification.  Emphasis on medicinal plants.  

 

ศรพท ๒๑๖ เภสัชเวท ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 216 Pharmacognosy 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อนหรือวิชาที่ศึกษาร่วมเวลา :  ศรพท ๒๑๕ 
Prerequisite or Co-requisite : SITT 215 

ความรู้เบื้องต้นของสารเคมีจากพืชสมุนไพร คุณสมบัติทางเคมี ประโยชน์ทางยา ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ
สมุนไพรต่อระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์ รวมถึงพิษวิทยาและการทดลองทางคลินิก พืชพิษ ลักษณะพืชที่มีพิษ อาการ
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พิษ รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีการสกัดแยกสารส าคัญ การตรวจเอกลักษณ์สารส าคญัจากพืชด้วยกล้อง
จุลทรรศน์และวิธีการทางเคมี  

Introduction to phytochemical compounds; their chemical properties and therapeutic uses; 
pharmacologic activities of medicinal plants on various human organ systems including toxicity 
and clinical trial; poisonous plants and their morphological characters; toxic symptoms and first 
aids.  Active constituent extraction methods; and medicinal plant identification using microscopic 
and chemical techniques. 

 

ศรพท ๓๑๑ เภสัชวิทยาพื้นฐาน ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 311 Basic Pharmacology 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อนหรือวิชาที่ศึกษาร่วมเวลา :  ศรพท ๒๑๓ และ ศรพท ๒๑๖ 
Prerequisites or Co-requisites : SITT 213 and SITT 216 

เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา  กลไกการออกฤทธิ์  การตอบสนองของร่างกาย ผลของยาและ
ความเป็นไปของยาในร่างกาย ประโยชน์ การเกิดพิษหรือฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยา  

Pharmacokinetics and pharmacodynamics, mechanisms of action, drug responses, drug 
effects and biotransformation of drugs, therapeutic uses; toxic or undesirable effects of drugs. 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน - รายวิชาพื้นฐานคลินิก ๑๘ หน่วยกิต 
 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศรพท ๓๒๑ การตรวจร่างกาย ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 321 Physical Examination 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ศรพท ๒๑๓  
Prerequisite : SITT 213  

หลักการและวิธีการปฏิบัติต่อผู้ป่วยและการตรวจร่างกาย รวมทั้งการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน การบันทึกและการ
แปลผลข้อมูลจากการตรวจร่างกาย  

Principles of patient approach; and physical examination including usage of basic instruments; 
data record and interpretation.  
ศรพท ๓๒๒ อาการวิทยาส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 322 Symptomatology for Applied Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  ศรพท ๒๑๓  
Prerequisite : SITT 213  

ความหมายและความส าคัญของอาการวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างอาการกับพยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยา 
และการวินิจฉัยโรค  ความหมายและสาเหตุของอาการที่พบบ่อยหรือมีความส าคัญทางการแพทย์แผนปัจจุบัน   

Meaning and significance of symptomatology.  Relationship of symptoms with pathology, 
patho-physiology and diagnosis.  Definitions and causes of common or important symptoms in 
modern medicine. 

 

ศรพท ๓๒๓ โภชนาการส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒ (๒-๐-๔) 
SITT 323 Nutrition for Applied Thai Traditional Medicine 2 (2-0-4) 
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วิชาบังคับก่อน :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ 
Prerequisites : Passing every subjects in the first year  

ความหมายและความส าคัญของสารอาหาร การค านวณปริมาณสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับ หลักการ
บริโภคอาหาร อาหารส าหรับวัยต่างๆและส าหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการสารอาหารพิเศษ โรคที่เกิดจากโภชนาการ  
สารพิษในอาหาร  ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยท่ีเกี่ยวกับโภชนาการ 

Meaning and importance of nutrients; daily dietary requirement calculation.  Principles of 
dietary intake; nutrition for people of various ages or patient or those who need special nutrients; 
nutrition-related diseases; toxic substances in food; Knowledge of Thai traditional medicine 
knowledge in nutrition. 

 

ศรพท ๓๒๔ เวชศาสตร์ทั่วไปส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ๔ (๒-๔-๖) 
SITT 324 General Medicine for Applied Thai Traditional Medicine 4 (2-4-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ศรพท ๒๑๓  
Prerequisite : SITT 213  

สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยา ลักษณะทางคลินิก และการวินิจฉัยโรคหรือภาวะ
ผิดปกติที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ และตจวิทยา เพื่อการเทียบโรคระหว่างการแพทย์
แผนไทยกับแผนปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารกับแพทย์แผนปัจจุบัน และการส่งต่อผู้ป่วย 

Etiology, pathogenesis, pathology, pathophysiology, clinical manifestation and diagnosis of 
common diseases or conditions in Medicine, Pediatrics, Psychiatry and Dermatology. 

 

ศรพท ๓๒๕ เวชศาสตร์ทั่วไปส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ๔ (๒-๔-๖) 
SITT 325 General Medicine for Applied Thai Traditional Medicine 4 (2-4-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ศรพท ๒๑๓  
Prerequisite : SITT 213  

สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยา ลักษณะทางคลินิก และการวินิจฉัยโรคหรือภาวะ
ผิดปกติที่พบบ่อยทางศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จักษุวิทยา วิทยาโสต นาสิก ลาริงซ์ และนรีเวชวิทยา เพื่อ
การเทียบโรคระหว่างการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารกับแพทย์แผนปัจจุบัน และการส่งต่อผู้ป่วย 

Etiology, pathogenesis, pathology, pathophysiology, clinical manifestation and diagnosis of 
common diseases or conditions in Surgery, Orthopedic surgery, Ophthalmology, Rhino-Oto-
Laryngology and Gynecology 

 

ศรพท ๓๒๖ การสืบค้นและการดูแลรักษาที่ใช้บ่อยในเวชศาสตร์ทั่วไป  ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 326 Common Investigations and Management in General  Medicine 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  ศรพท ๒๑๓  
Prerequisite : SITT 213  

หลักการสืบค้นโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการรังสีวิทยา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 
หลักการรักษาโรคโดยการใช้ยา การผ่าตัด การใช้รังสี หลักการดูแลรักษาแบบประคับประคองและการฟื้นฟูสภาพ 
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Principles of investigation using laboratory tests, radiology, nuclear medicine, and electronic 
equipments. Principles of treatment with drugs, surgery, radiation. Principles of supportive 
treatment and rehabilitation. 

กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย - รายวิชาเวชกรรมแผนไทย ๑๕ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศรพท ๒๓๑ เวชกรรมแผนไทย ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 231 Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ 
Prerequisites : Passing every subjects in the first year 

หลักการส าคัญของการแพทย์แผนไทย จรรยาแพทย์ หลักการเรื่องธาตุ ธาตุกับชีวิตมนุษย์ ความสมดุลแห่งธาตุ 
ความสมบูรณ์แห่งร่างกายมนุษย์ สมุฏฐานการเกิดโรค 

Important principles of Thai traditional medicine.  Medical ethics. Principles of dhātu or 
Elements. The dhātu and human life. Balance of the dhātu; perfect condition of the human body. 
Samuṭṭhāna or causes of diseases. 
 

ศรพท ๒๓๒ เวชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 232 Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน  :  ศรพท ๒๓๑ 
Prerequisite : SITT 231 

ความหมายของโรค หลักการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ประเภทของการรักษาที่ส าคัญ ลักษณะของโรค
อาการ/อาการแสดงที่เกิดจากกองพิกัดสมุฏฐาน รวมทั้งกิริยาอาการและความประพฤติของมนุษย์ 

The meaning of disease. Principles of examination; diagnosis and treatment. Important types 
of treatment. Characteristic of diseases/symptoms/signs caused by various Samuṭṭhāna, including 
human activities and behavior. 

 
ศรพท ๓๓๑ เวชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 331 Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  ศรพท ๒๓๒  
Prerequisite : SITT 232  

หลักการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวิเคราะห์เหตุแห่งโรคหรือสมุฏฐาน การวินิจฉัยโรค การวางแผนการ
รักษา และการใหค้ าแนะน า กลุ่มโรค/อาการ/ปัญหาทีส่ าคัญในทางการแพทย์แผนไทย การเทียบเคียงอาการ/ปัญหา
และการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน 

Principles for taking a medical history; physical examination; analysis for Samuṭṭhāna or 
causes of diseases; diagnosis; planning of treatment and giving advice. Important groups of  
diseases/symptoms/problems in Thai traditional medicine. Matching the symptoms/problems and 
diagnosis with modern medicine. 
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ศรพท ๓๓๒ เวชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 332 Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  ศรพท ๓๓๑ 
Prerequisite : SITT 331 

การประยุกต์ความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย การใช้ข้อมูลจากการซักประวัตแิละการตรวจร่างกาย เพื่อ
การสืบค้นเหตุแห่งโรคหรือสมุฏฐาน การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม และ
การให้ค าแนะน า การเทียบเคียงอาการ/ปัญหาและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน การส่งต่อผู้ป่วย 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

Application of knowledge in analysis of patient’s problems. Usage of information from 
medical history and physical examination to find Samuṭṭhāna or causes of diseases; making a 
diagnosis; planning treatment; selecting appropriate type of treatment and giving advice. Matching 
the symptoms/problems and diagnosis with modern medicine. Patient referral. Laws and 
regulations related to clinical practice in applied Thai traditional medicine. 
 

ศรพท ๔๓๑ ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย ๓ (๐-๙-๕) 
SITT 431 Practice in Thai Traditional Medicine 3 (0-9-5) 
วิชาบังคับก่อนหรือวิชาที่ศึกษาร่วมเวลา :  ศรพท ๔๖๕ 
Prerequisite or Co-requisite : SITT 465 

ฝึกปฏิบัติงานเวชกรรมแผนไทยภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวนิิจฉัยโรค 
การวางแผนการรักษา การให้ค าแนะน า การบันทึกข้อมูล งานเวชระเบียน การส่งต่อผู้ป่วย เน้นอาการหรือโรค/
ปัญหาที่พบบ่อยและไม่ซับซ้อน การเทียบเคียงอาการ/ปัญหาและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน 

Practice in Thai traditional medicine under closed supervision.  History taking; physical 
examination; diagnosis; planning management; counseling; data record; medical record; patient 
referral. Emphasis on common or non-complicated symptoms/problems or diseases.  Matching 
the symptoms/problems and diagnosis with modern medicine.   
 

ศรพท ๔๓๒ ประสบการณ์เวชกรรมแผนไทย ๔ (๐-๑๒-๖) 
SITT 432 Experiences in Thai Traditional Medicine 4 (0-12-6) 
วิชาบังคับก่อนหรือวิชาที่ศึกษาร่วมเวลา :  ศรพท ๔๓๑ 
Prerequisite or Co-requisite : SITT 431 

ฝึกปฏิบัติงานเวชกรรมแผนไทยภายใต้การก ากับดูแลและติดตามประเมินผลงาน การซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การให้ค าแนะน า การบันทึกข้อมูล งานเวชระเบียน การส่งต่อผู้ป่วย 
เน้นอาการ/ปัญหาหรือโรคที่ซับซ้อน การเทียบเคียงอาการ/ปัญหาและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน  

Practice in Thai traditional medicine under supervision and evaluation of the results. History 
taking; physical examination; diagnosis; planning management; counseling; data record; medical 
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record; patient referral.  Emphasis on complicated symptoms/problems or diseases.  Matching the 
symptoms/problems and diagnosis with modern medicine.   

 
กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย - รายวิชาเภสัชกรรมแผนไทย ๑๕ หน่วยกิต 

 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศรพท ๒๔๑ เภสัชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 241 Thai Traditional Pharmacy 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ 
Prerequisites : Passing every subjects in the first year 

จรรยาเภสัชกรรม  หลักการเภสัชกรรมแผนไทย ชนิดและสรรพคุณของเภสัชวัตถุที่ใช้บ่อย ความหมายและ
ประเภทของคณาเภสัช มาตราชั่งตวงวัดตามหลักเภสัชกรรมแผนไทย 

Ethics in Thai traditional pharmacy. Principles of Thai traditional pharmacy. Common 
medicinal substances and their uses. The meaning of medicinal substance groupings and 
important groupings. Weighing and measurement in Thai traditional pharmacy. 
 

ศรพท ๒๔๒ เภสัชกรรมแผนไทย ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 242 Thai Traditional Pharmacy 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  ศรพท ๒๔๑ 
Prerequisite : SITT 241 

โครงสร้างต ารับยาไทย  สรรพคุณสมุนไพรตามธาตุทั้ง ๔ ยาจากสมุนไพรประเภทต่าง ๆ การตั้งต ารับยาเพื่อ
ใช้รักษาโรค อาการ อาการแสดงที่เกิดจากกองพิกัดสมุฏฐาน  

Structures of Thai medicinal recipes. Indications for herbs according to the four Elements. 
Various categories of Thai medicinal recipes.  Formulation of medicinal recipes for the treatment of 
diseases/symptoms/signs caused by various Samuṭṭhāna. 

 

ศรพท ๓๔๑ เภสัชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 341 Thai Traditional Pharmacy 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  ศรพท ๒๔๒  
Prerequisite : SITT 242  

การตั้งต ารับยา  การวิเคราะห์ต ารับยา  วิธีการผลิตยาจากสมุนไพรที่ใช้บ่อยและไม่ซับซ้อน 
Formulation of medicinal recipes; analysis of medicinal recipes; common and non-

complicated techniques for production of herbal medicines.  
 

ศรพท ๓๔๒ เภสัชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 342 Thai Traditional Pharmacy 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  ศรพท ๓๔๑  
Prerequisite : SITT 341  
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การตั้งต ารับยา การวิเคราะห์ต ารับยา วิธีการผลิตยาจากสมุนไพรที่ซับซ้อน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต
ยาจากสมุนไพร กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมแผนไทย 

Formulation of medicinal recipes; analysis of medicinal recipes; complicated techniques for 
production of herbal medicines.  Good manufacturing practice for herbal medicines.  Laws and 
regulations related to Thai traditional pharmacy. 

 

ศรพท ๔๔๑ ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย ๓ (๐-๙-๕) 
SITT 441 Practice in Thai Traditional Pharmacy 3 (0-9-5) 
วิชาบังคับก่อนหรือวิชาที่ศึกษาร่วมเวลา :  ศรพท ๔๖๕ 
Prerequisite or Co-requisite : SITT 465 

ฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมแผนไทยภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา
จากสมุนไพร เน้นการปฏิบัติในการเตรียมหรือปรุงยาจากสมุนไพรที่ใช้บ่อย มีวิธีการหรือใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่
ซับซ้อน การตั้งต ารับยา การจัดและจ่ายยาตามใบสั่งยา  การให้ค าแนะน าในการใช้ยา  

Practice in Thai traditional pharmacy according to good manufacturing practice for herbal 
medicine under closed supervision.  Emphasis on practice in common herbal medicine 
preparations; using non-complicated techniques or equipments.  Formulation of herbal medicinal 
recipes. Dispensing herbal medicines according to prescription; giving pharmaceutical advice.  

 

ศรพท ๔๔๒ ประสบการณ์เภสัชกรรมแผนไทย ๔ (๐-๑๒-๖) 
SITT 442 Experiences in Thai Traditional Pharmacy 4 (0-12-6) 
วิชาบังคับก่อนหรือวิชาที่ศึกษาร่วมเวลา :  ศรพท ๔๔๑ 
Prerequisite or Co-requisite : SITT 441 

ฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมแผนไทยภายใต้การควบคุมดูแลและติดตามประเมินผลงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร เน้นการปฏิบัติในการเตรียมหรือปรุงยาจากสมุนไพรที่ใช้บ่อย มีวิธีการหรือใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ซับซ้อน การตั้งต ารับยา การจัดและจ่ายยาตามใบสั่งยา การให้ค าแนะน าในการใช้ยา  

Practice in Thai traditional pharmacy according to good manufacturing practice for herbal 
medicine under supervision and evaluation of results.  Emphasis on practice in common herbal 
medicine preparations; using complicated techniques or equipments. Formulation of herbal medicinal 
recipes. Dispensing herbal medicine according to prescription; giving pharmaceutical advice. 
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กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย - รายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย ๑๕ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศรพท ๒๕๓ หัตถเวชกรรมแผนไทย ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 253 Thai Traditional Therapeutic Massage 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ 
Prerequisites : Passing every subjects in the first year 

จรรยาบรรณหัตถเวชกรรมไทย ร่างกายมนุษย์และแนวเส้นหลักที่ใช้ในการนวดไทย หลักการและแนวคิดการ
นวดไทยแบบราชส านัก  การนวดพื้นฐานและการนวดจุดสัญญาณ 

Ethics in Thai traditional therapeutic massage. The human body and its principle lines in 
Thai traditional massage. Principles and concepts of court-type Thai traditional massage. Basic 
massage and massage of the signal points. 
 
ศรพท ๒๕๔ หัตถเวชกรรมแผนไทย ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 254 Thai Traditional Therapeutic Massage 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  ศรพท ๒๕๓ 
Prerequisite : SITT 253 

หลักการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางหลักการรักษาตามศาสตร์การนวดไทยแบบราช
ส านัก ขั้นตอนและวิธีการรักษาด้วยการนวดไทยแบบราชส านักส าหรับอาการ/โรค/ปญัหาที่พบบ่อยและไม่ซับซ้อน 
หลักการและวิธีการใช้ธรรมชาติบ าบัดในหัตถเวชกรรมไทย  

Principles for taking a medical history, physical examination, diagnosis, and planning of 
treatment in court-type Thai traditional massage. Procedures and techniques in court-type Thai 
traditional massage for the treatment of common and uncomplicated symptoms/ 
diseases/problems. Principles and techniques of natural therapy used in Thai therapeutic massage. 
 
ศรพท ๓๕๓ หัตถเวชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 353 Thai Traditional Therapeutic Massage 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  ศรพท ๒๕๔ 
Prerequisite: SITT 254 

ขั้นตอนและวิธีการรักษาด้วยการนวดไทยแบบราชส านักส าหรับอาการ/โรค/ปัญหาทีซ่ับซ้อน การส่งต่อผู้ป่วย 
การเทียบเคียงอาการ/ปัญหาและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน 

Procedures and techniques in court-type Thai traditional massage for the treatment of 
complicated symptoms/diseases/problems. Patient referral. Matching symptoms/problems and 
diagnosis with modern medicine. 
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ศรพท ๓๕๔ หัตถเวชกรรมแผนไทย  ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 354 Thai Traditional Therapeutic Massage 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  ศรพท ๓๕๓ 
Prerequisite : SITT 353 

การประยุกต์ความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย เพื่อสืบค้นสมุฏฐาน การ
วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การเลือกวิธีการรักษาด้วยการนวดไทยแบบราชส านักและหัตถการอื่นที่เหมาะสม 
และการให้ค าแนะน า การเทียบเคียงอาการ/ปัญหาและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปจัจุบนั การสง่ต่อผู้ป่วย  

Application of knowledge for analysis of patient’s problems, taking a medical history, and 
physical examination in order to establish the cause, make a diagnosis, plan the treatment, and 
select appropriate techniques for treatment with court-type Thai traditional massage and other 
maneuvers. Giving advice. Matching the symptoms/problems and diagnosis with modern medicine. 
Patient referral.  

 

ศรพท ๔๕๑ ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย ๓ (๐-๙-๕) 
SITT 451 Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 3 (0-9-5) 
วิชาบังคับก่อนหรือวิชาที่ศึกษาร่วมเวลา :  ศรพท ๔๖๕ 
Prerequisite or Co-requisite : SITT 465 

ฝึกปฏิบัติงานหัตถเวชกรรมแผนไทยภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การ
วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การนวดไทยแบบราชส านัก การให้ค าแนะน า การบันทึกข้อมูล งานเวชระเบียน 
เน้นอาการ/ปัญหาหรือโรคหรือการปฏิบัติที่พบหรือใช้บ่อยและไม่ซับซ้อน การส่งต่อผูป้่วย การเทียบเคียงอาการ/ปญัหา
และการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน 

Practice in Thai traditional therapeutic massage under closed supervision; history taking; 
physical examination; diagnosis; planning management; court-type Thai traditional massage; 
counseling; data record; medical record. Emphasis on common or non-complicated symptoms/ 
problems or diseases or practices. Patient referral. Matching the symptoms/problems and 
diagnosis with modern medicine.  

 

ศรพท ๔๕๒ ประสบการณ์หัตถเวชกรรมแผนไทย ๔ (๐-๑๒-๖) 
SITT 452 Experiences in Thai Traditional Therapeutic Massage 4 (0-12-6) 

วิชาบังคับก่อน :  ศรพท ๔๕๑  
Prerequisite : SITT 451  

ฝึกปฏิบัติงานหัตถเวชกรรมแผนไทยภายใต้การก ากับดูแลและการประเมินผลงาน การซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การนวดไทยแบบราชส านัก การให้ค าแนะน า การบันทึกข้อมูล งาน
เวชระเบียน เน้นอาการ/ปัญหาหรือโรคหรือการปฏิบัติที่มีความซับซ้อนการส่งต่อผู้ป่วย การเทียบเคียงอาการ/ปัญหา
และการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน   

Practice in Thai traditional therapeutic massage under supervision with evaluation of results; 
history taking; physical examination; diagnosis; planning management; court-type Thai traditional 
massage; counseling; data record; medical record. Emphasis on complicated symptoms/problems or 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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diseases or practices. Patient referral. Matching the symptoms/problems and diagnosis with modern 
medicine.   

กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย - รายวิชาผดุงครรภ์ ๕ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศรพท ๔๖๑ การผดุงครรภ์ ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 461 Midwifery 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๓ 
Prerequisites : Passing every subjects in the third year 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของการตั้งครรภ์ การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ โรคหรือภาวะที่มีผลต่อการตั้งครรภ ์
กลไกการคลอด หลักและวิธีการท าคลอดในรายปกติ หลักการดูแลมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด หลักการ
ดูแลทารกแรกคลอด การวางแผนครอบครัว หลักการและวิธีการดูแลหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 

Anatomy and physiology of pregnancy, diagnosis of pregnancy.  Diseases or conditions that 
have effect on pregnancy.  Mechanism of labour, principle and technique for normal vaginal 
delivery.  Principle of care for pregnant woman through postpartum period. Principle of care for 
the newborn; and family planninig.  Principles and techniques of care for  pregnant woman and 
woman in postpartum period with Thai traditional medicine.   

 

ศรพท ๔๖๒ ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์  ๓ (๐-๙-๕) 
SITT 462 Practice in Midwifery 3 (0-9-5) 
วิชาบังคับก่อนหรือวิชาที่ศึกษาร่วมเวลา :  ศรพท ๔๖๑ 
Prerequisite or Co-requisite : SITT 461 

ฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การตรวจครรภ์ การดูแลมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด การ
ช่วยท าคลอดในรายปกติ การช่วยดูแลทารกแรกคลอด และการวางแผนครอบครัว การดูแลหญิงตั้งครรภ์และมารดา
หลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

Practice in diagnosis of pregnancy, care of the pregnant woman through postpartum period; 
assisting normal vaginal delivery; care of the newborn and family planning. Care of the pregnant 
woman and in the postpartum period with Thai traditional medicine. 

 

กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย - รายวิชาบูรณาการการแพทย์แผนไทย ๑๑ หน่วยกิต 
 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศรพท ๑๖๕ บทน าการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 165 Introduction to Applied Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประวัติการแพทย์แผนไทย ปรัชญาของศาสตราจารย์อวย เกตุสิงห์ ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย  
วิวัฒนาการของนวดไทยและการใช้ยาจากสมุนไพร ลักษณะงานเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การส่งเสริม
สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

History of Thai traditional medicine. Professor Ouay Ketusinh’s philosophy for the development 
of Thai traditional medicine. Evolution of Thai massage and use of herbal medicine. Feature of 
clinical practice in applied Thai traditional medicine. Heath promotion with Thai traditional 
medicine. Preparation for the readiness to study in applied Thai traditional medicine.   
 

ศรพท ๔๖๖ กระบวนการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 466 Research Process in Thai Traditional Medicine 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๓ 
Prerequisites : Passing every subjects in the third year 

วิธีการตั้งค าถามเกี่ยวกับหัวข้อหรือเรื่องที่สนใจทางการแพทย์แผนไทย หลักการและวิธีการค้น วิเคราะห์ และ
ประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค าถาม วิธีการสังเคราะห์ค าตอบจากผลการประเมินข้อมูล และการวางแผนงานวิจัยเพื่อ
ตอบค าถามที่สนใจ 

Methods of posing questions for topics of interest about Thai traditional medicine.  
Principles and methods in searching relevant research information and critical appraisal of the 
research information. Synthesis of answers from the appraised information and preparation of 
research proposal on that particular topic.   
 

ศรพท ๔๖๘ ธรรมานามัย  การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 468 Dhammānāmaya, Complementary and Alternative Medicine  3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๓ 
Prerequisites : Passing every subjects in the third year 

ความหมายของธรรมานามัย หลักการพื้นฐานของการแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก การแพทย์ระบบ
อื่นที่ส าคัญนอกเหนือจากการแพทย์กระแสหลัก การส่งเสริมศักยภาพของจิต การใช้สารที่พบในธรรมชาติ การนวด-
ดัดหรือจัดส่วนของร่างกาย  บทบาทที่ใช้ในการบ าบัดโรคและส่งเสริมสุขภาพ  

Meaning of Dhammānāmaya; basic principles of complementary and alternative medicine; 
important alternative systems other than main stream medical practice; enhancement of the 
mind’s capacity; use of natural substances and therapy; manipulation and/or movement of parts 
of the body; their roles in treatment and promotion of health.   
 

ศรพท ๔๖๙ บทน าเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๓ (๒-๒-๕) 
SITT 469 Introduction to Practice in Applied Thai Traditional Medicine 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๓ 
Prerequisites : Passing every subjects in the third year 

ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คุณธรรมจริยธรรมทางการแพทย์แผนไทย การปฏิบัติต่อผู้ป่วยแบบองค์รวม ทักษะการ
ติดต่อสื่อสาร และทักษะการให้ค าปรึกษาแนะน า  หลักการศึกษาในระดับคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ 
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Public health system. Related laws and regulations of practice in Applied Thai Traditional 
Medicine. Virtue and ethics in Thai traditional medicine. Holistic approach, communication skills and 
counseling skills.  Principles of effective learning in clinical settings. 

(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ๘ หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเลือก – ชั้นปีที่ ๓ ๒ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศรพท ๓๘๑ เรื่องคัดสรรทางการแพทย์แผนไทย ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 381 Selected Topic in Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisites : - 

การศึกษาเรื่องคัดสรรเกี่ยวกับปัญหาทางการแพทย์แผนไทย การทบทวน การรวบรวม และการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา การประยุกต์ความรู้ในการอธิบายหรือวางแผนในการแก้ปัญหา การสรุปและการน าเสนอ
ผลการเรียนรู้ด้วยวาจาพร้อมการใช้สื่อที่เหมาะสม 

The study of selected topic in Thai traditional medicine. Review, compile and analyze 
information related to the problem, applied knowledge to explain or set a plan to solve the 
problem. Summarize and give oral presentation with appropriate use of media. 
 

ศรพท ๓๘๒ โหราศาสตร์ไทยขั้นแนะน าเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ๒ (๑-๒-๓)  
SITT 382 Introductory Thai Astrology for Health Promotion with the Art of 2 (1-2-3) 
  Thai Traditional Medicine 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisites : - 

หลักการพื้นฐานของโหราศาสตร์ไทย ความสัมพันธ์กับธาตุซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกายมนุษย์ และ
การประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

Basic concepts of Thai Astrology, relationship with dhātu which are basic components of 
human body, and its application in health promotion with the art of Thai traditional medicine. 
 

ศรพท ๓๘๓ การถ่ายภาพขั้นพื้นฐานส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 383 Basic Photography for Applied Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisites : - 

องค์ประกอบและกระบวนการสร้างภาพ ส่วนประกอบ อุปกรณ์เสริม การบ ารุงรักษากล้องถ่ายภาพ และการ
ถ่ายภาพงานการแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพร 

Components and processes of picture development. Parts, accessories, maintenance of 
camera, and photography in applied Thai traditional medicine and medicinal plants.  
 

กลุ่มวิชาเลือก – ชั้นปีที่ ๔ ๖ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศรพท ๔๘๑ บูรณาการประสบการณ์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒ (๐-๖-๓) 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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SITT 481 Integration of Experiences in Applied Thai Traditional Medicine 2 (0-6-3) 
วิชาบังคับก่อน :  ศรพท ๔๓๒  ศรพท ๔๔๒  ศรพท ๔๕๒  
Prerequisites : SITT 432, SITT 442 and SITT 452 

ฝึกปฏิบัติงานทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยให้เลือกศึกษาและฝึกปฏิบัติในสถานที่ที่สนใจจากรายชื่อ
สถานพยาบาลหรือสถานศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก าหนด 

Integrated experience from practice in applied Thai traditional medicine by choosing to 
work in clinic or academic institutes listed by the Faculty of Medicine Siriraj Hospital. 

 

ศรพท ๔๘๒ ประสบการณ์คัดสรรทางเวชกรรมแผนไทย ๒ (๐-๖-๓) 
SITT 482 Selected Experiences in Thai Traditional Medicine 2 (0-6-3) 
วิชาบังคับก่อน :  ศรพท ๔๓๒  
Prerequisite : SITT 432  

ฝึกปฏิบัติงานทางด้านเวชกรรมแผนไทย โดยให้เลือกศึกษาและฝึกปฏิบัติในสถานที่ที่สนใจจากรายชื่อสถาน 
พยาบาลหรือสถานศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก าหนด      

Selected experience from practice in Thai traditional medicine by choosing to work in clinic 
or academic institutes listed by the Faculty of Medicine Siriraj Hospital. 
 

ศรพท ๔๘๓ ประสบการณ์คัดสรรทางเภสัชกรรมแผนไทย ๒ (๐-๖-๓) 
SITT 483 Selected Experiences in Thai Traditional Pharmacy 2 (0-6-3) 
วิชาบังคับก่อน :  ศรพท ๔๔๒  
Prerequisite : SITT 442 

ฝึกปฏิบัติงานทางด้านเภสัชกรรมแผนไทย โดยให้เลือกศึกษาและฝึกปฏิบัติในสถานที่ที่สนใจจากรายชื่อสถาน 
พยาบาลหรือสถานศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก าหนด 

Selected experience from practice in Thai traditional pharmacy by choosing to work in 
clinic or academic institutes listed by the Faculty of Medicine Siriraj Hospital. 
 

ศรพท ๔๘๔ ประสบการณ์คัดสรรทางหัตถเวชกรรมแผนไทย ๒ (๐-๖-๓) 
SITT 484 Selected Experiences in Thai Traditional Therapeutic Massage 2 (0-6-3) 
วิชาบังคับก่อน :  ศรพท ๔๕๒  
Prerequisite : SITT 452  

ฝึกปฏิบัติงานทางด้านหัตถเวชกรรมแผนไทย โดยให้เลือกศึกษาและฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาลหรือสถาน
การศึกษาที่สนใจจากรายชื่อที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก าหนด      

Selected experience from practice in Thai traditional therapeutic massage by choosing to 
work in clinic or academic institutes listed by the Faculty of Medicine Siriraj Hospital. 

 

ศรพท ๔๘๕ ประสบการณ์คัดสรรทางผดุงครรภ์ ๒ (๐-๖-๓) 
SITT 485 Selected Experiences in Midwifery 2 (0-6-3) 
วิชาบังคับก่อน :  ศรพท ๔๖๒  
Prerequisite : SITT 462  

ฝึกปฏิบัติงานทางด้านผดุงครรภ์ โดยให้เลือกศึกษาและฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาลหรือสถานการศึกษาที่
สนใจจากรายชื่อที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก าหนด      



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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Selected experience from practice in Midwifery by choosing to work in clinic or academic 
institutes listed by the Faculty of Medicine Siriraj Hospital. 

 

และรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีที่คณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควร 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ภาคผนวก ๒ :  

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา 

(Curriculum Mapping) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๗๒ | ๑๙๑  

 

ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ ด้านที่ ๓ ด้านที่ ๔ ด้านที่ ๕ ด้านที่ ๖ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

(๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๑) (๒) (๓) (๔) (๑) (๒) (๓) (๑) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์                 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์                 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์                 

ศรพท ๒๐๒ ความสุขในชีวิต การท างาน และอาชีพ                 

กลุ่มวิชาภาษา                 

ศรพท ๒๐๑ ภาษาส าหรับการศึกษาการแพทย์แผนไทย                 

ศรพท ๓๐๑ การสื่อสารส าหรับเวชปฏิบตัิการแพทย์แผนไทยประยุกต ์                 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑                 

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒                 

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓                 

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔                 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์                 

วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                 

วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะน า                 

วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง                 
                 

                 

 

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณ

ะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
 

  

 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๗๓ | ๑๙๑ 

 

ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ ด้านที่ ๓ ด้านที่ ๔ ด้านที่ ๕ ด้านที่ ๖ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

(๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๑) (๒) (๓) (๔) (๑) (๒) (๓) (๑) 
หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ                 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (พื้นฐานวิชาชีพ)                 

วทคณ ๑๑๐ แคลคลูัส                 

วทคม ๑๐๒ เคมีทั่วไป                 

วทคม ๑๑๙ ปฏิบัตกิารเคมี                 

วทคม ๑๒๕ เคมีอนิทรีย์พ้ืนฐาน                 

วทชว ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต                 

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน-ปรีคลินิก                 

ศรพท ๒๑๑ กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน                 

ศรพท ๒๑๒ สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐาน                 

ศรพท ๒๑๓ พยาธิวิทยาพ้ืนฐาน                 

ศรพท ๒๑๔ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน                 

ศรพท ๒๑๕ เภสัชพฤกษศาสตร์ส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์                 

ศรพท ๒๑๖ เภสัชเวท                 

ศรพท ๓๑๑ เภสัชวิทยาพื้นฐาน                 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน-คลินิก                 

ศรพท ๓๒๑ การตรวจร่างกาย                 

ศรพท ๓๒๒ อาการวิทยาส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์                 

ศรพท ๓๒๓ โภชนาการส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์                 

                 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง                 

 

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  

 

หน้า ๗๓ | ๑๙๑ 
 

มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณ
ฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๗๔ | ๑๙๑  

 

ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ ด้านที่ ๓ ด้านที่ ๔ ด้านที่ ๕ ด้านที่ ๖ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

(๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๑) (๒) (๓) (๔) (๑) (๒) (๓) (๑) 
ศรพท ๓๒๔ เวชศาสตร์ทั่วไปส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์                 

รพท ๓๒๕ เวชศาสตร์ทั่วไปส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์                 

ศรพท ๓๒๖ การสืบค้นและการดูแลรักษาที่ใช้บ่อยในเวชศาสตรท์ั่วไป                 

กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย-เวชกรรมแผนไทย                 
ศรพท ๒๓๑ เวชกรรมแผนไทย                 

ศรพท ๒๓๒ เวชกรรมแผนไทย                 

ศรพท ๓๓๑ เวชกรรมแผนไทย                 

ศรพท ๓๓๒ เวชกรรมแผนไทย                 

ศรพท ๔๓๑ ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย                 

ศรพท ๔๓๒ ประสบการณ์เวชกรรมแผนไทย                 

กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย-เภสัชกรรมแผนไทย                 

ศรพท ๒๔๑ เภสัชกรรมแผนไทย                 

ศรพท ๒๔๒ เภสัชกรรมแผนไทย                 

ศรพท ๓๔๑ เภสัชกรรมแผนไทย                 

ศรพท ๓๔๒ เภสัชกรรมแผนไทย                 

ศรพท ๔๔๑ ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย                 

ศรพท ๔๔๒ ประสบการณ์เภสัชกรรมแผนไทย                 

                 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง                 

                 
                 

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  

 

หน้า ๗๔ | ๑๙๑ 
 

 
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณ

ะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
 

  

 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๗๕ | ๑๙๑ 

 

ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ ด้านที่ ๓ ด้านที่ ๔ ด้านที่ ๕ ด้านที่ ๖ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

(๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๑) (๒) (๓) (๔) (๑) (๒) (๓) (๑) 
กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย-หัตถเวชกรรมแผนไทย                 

ศรพท ๒๕๓ หัตถเวชกรรมแผนไทย                 

ศรพท ๒๕๔ หัตถเวชกรรมแผนไทย                 

ศรพท ๓๕๓ หัตถเวชกรรมแผนไทย                 

ศรพท ๓๕๔ หัตถเวชกรรมแผนไทย                 

ศรพท ๔๕๑ ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย                 

ศรพท ๔๕๒ ประสบการณ์หัตถเวชกรรมแผนไทย                 

กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย-ผดุงครรภ์แผนไทย                 

ศรพท ๔๖๑ การผดุงครรภ์                 

ศรพท ๔๖๒ ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์                 

กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย-บูรณาการ                 

ศรพท ๑๖๕ บทน าการแพทย์แผนไทยประยุกต์                 

ศรพท ๔๖๖ กระบวนการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย                 

ศรพท ๔๖๘ ธรรมานามัย การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก                 
ศรพท ๔๖๙ บทน าเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์                 

                 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง                 
                 
                 
                 

                 
                 

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  

มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณ
ฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ ด้านที่ ๓ ด้านที่ ๔ ด้านที่ ๕ ด้านที่ ๖ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

(๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๑) (๒) (๓) (๔) (๑) (๒) (๓) (๑) 
หมวดวิชาเลือก                 
กลุ่มวิชาเลือก (ชั้นปีที่ ๓)                  

ศรพท ๓๘๑ เรื่องคัดสรรทางการแพทย์แผนไทย                 

ศรพท ๓๘๒  โหราศาสตร์ไทยขั้นแนะน าเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย                 

ศรพท ๓๘๓ การถ่ายภาพขั้นพื้นฐานส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์                 
กลุ่มวิชาเลือก (ชั้นปีที่ ๔)                 
ศรพท ๔๘๑ บูรณาการประสบการณ์การแพทย์แผนไทยประยุกต์                 

ศรพท ๔๘๒ ประสบการณ์คัดสรรทางเวชกรรมแผนไทย                 

ศรพท ๔๘๓ ประสบการณ์คัดสรรทางเภสัชกรรมแผนไทย                 
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ระบบทางเดินอาหาร (Thai Traditional Medicine and Management of Common GI Symptoms).
ประชุมวิชาการประจ าปี ๒๐๑๒. ชมรมพยาบาลระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลสิริราช. กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เอ. ลิฟวิ่ง จ ากัด; ๒๕๕๕. หน้า ๑๗๕-๙๗. 
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บทความวิจัย 
(๑) ส าเริง รัตนระพี, สุขสันต์ ไตรศักดิว์ัฒนา, เจน มโนนุกุล, ทวี เลาหพันธ์, นิวัฒน์ จันทรกุล. การวิเคราะห์ไส้ติ่ง

อักเสบทางพยาธิวิทยา. สารศิริราช. ๒๕๒๒;๓๑(๑):๔๕-๘.  
(๒) Sonakul D, Pacharee P, Laohapand T, Fucharoen S, Wasi P. Pulmonary artery obstruction 

in thalassaemia. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1980;11(4):516-23.  
(๓) Sonakul D, Pacharee P, Laohapand T, Taupradist A. Immunoproliferative disease of the 

gastrointestinal tract: a report of five cases. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 
1980;11(4):547-58. 

(๔) Laohapand T, Osman EM, Morley AR, Ward MK, Kerr DN. Accumulation of silicone 
elastomer in regular dialysis. Proc Eur Dial Transplant Assoc. 1983;19:143-52. 

(๕) Laohapand T, Cattell V, Gabriel JR. Monocyte infiltration in human glomerulonephritis: 
alpha-1-antitrypsin as a marker for mononuclear phagocytes in renal biopsies. Clin 
Nephrol. 1983;19(6):309-16.  

(๖) Laohapand T, Smith J, Cattell V. Blood leucocyte infiltration after intra-venous injection 
of ferritin in the rat. Br J Exp Pathol. 1985;66(4):475-82.  

(๗) Parichatikanond P, Francis ND, Malasit P, Laohapand T, Nimmannit S, Singchoovong L, 
Nilwarangkur S, Chrirawong P, Vanichakarn S. Lupus nephritis: clinicopathological study of 
162 cases in Thailand. J Clin Pathol. 1986;39(2):160-6.  

(๘) อัจฉรา สัมบุณณานนท์, อรุณ วงษ์จิราษฎร์, วิบูล สุนทรพจน์, ทวี เลาหพันธ,์ ไพศาล ปาริชาติกานนท์. 
ความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิสภาพของไตกับการพยากรณ์โรค systemic lupus erythematosus ในผู้ป่วย
เด็ก. วารสารสมาคมกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย. ๒๕๓๑;๒๗(๔):๒๕-๓๑. 

(๙) Teekhasaenee C, Nimmanit S, Wutthiphan S, Vareesangthip K, Laohapand T, Malasitr P, 
Ritch R. Posterior polymorphous dystrophy and Alport syndrome. Ophthalmology. 
1991;98(8):1207-15.  

(๑๐) Shayakul C, Ong-aj-yooth L, Chirawong P, Nimmannit S, Parichatikanond P, Laohapand T, 
Vasuvattakul S, Vareesangthip K, Vanichakarn S, Malasit P, et al. Lupus nephritis in 
Thailand: clinicopathologic findings and outcome in 569 patients. Am J Kidney Dis. 
1995;26(2):300-7.  

(๑๑) Ongajyooth L, Sirisalee K, Laohaphand T, Parichatiganond P, Shayakul C, Nilwarangkur S. 
Lipoprotein abnormalities in adult nephrotic syndrome. J Med Assoc Thai. 1993;76(9):512-20.  

(๑๒) Sumboonnanonda A, Vongjirad A, Suntornpoch V, Angsusingha K, Parichatikanond P, 
Laohapand T. Renal failure in two patients with Wolfram syndrome. J Pediatr Endocrinol 
Metab. 1997;10(6):645-51.  

(๑๓) Sumboonnanonda A, Suntornpoch V, Parichatikanond P, Vongjirad A, Laohapand T. Renal 
Pathology and Long-term Outcome in Childhood SLE. J Med Assoc Thai.  1998;81(11): 829-34.  

(๑๔) ไพศาล ปาริชาติกานนท์, ทวี เลาหพันธ,์ จุฑามณี เงินมีศรี, ขนิษฐา ศรีสุข. การศึกษารูปแบบของผลการย้อม 
thyroglobulin ด้วยวิธี immunoperoxi-dase ในโรคต่อมไทรอยดช์นิดต่างๆ. สารศิริราช. ๒๕๔๔;๕๓(๘): 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Sirisalee+K%22%5BAuthor%5D
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(๑๕) มนัญญา วรรณไพสิฐกุล, ไพศาล ปาริชาติกานนท์, ลีนา องอาจยุทธ, สุชาย ศรีทิพยวรรณ, ทวี เลาหพันธ์, 
สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล และคณะ. ปัจจัยบ่งชี้ถึงการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาสเตียรอยด์ในผู้ป่วยไต
อักเสบลูปุสชนิดที่ ๔. วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย. ๒๕๔๕;๘(๓):๓๓๐-๙. 

(๑๖) Chawanasuntorapoj R, Parichatikanond P, Laohapand T, Chanchairujra T, Sritippayawan S, 
Shayakul C, Vareesangthip K, Vasuvattakul S, Vanichakarn S, Nimmannit S, Nilwarangkur S, 
and Ongajyooth L : Characteristics of membranoproliferative glomerulonephritis in Siriraj 
Hospital. The 9th Asian Pacific Congress of Nephrology, Pattaya (Thailand), February 16-20, 
2003. Sitprija V, Chittinandana A, Vasuvattakul S, Tungsanga K, ed. Monduzzi Editore S.P.A. 
2003:75-8. 

(๑๗) สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย,  สิริกานต์ ภูโปร่ง,  สุภาวดี หนองบัวดี,  ดอกไม้ วิวรรธมงคล, พัสราภรณ์ ศุภวงศ์
วรรธนะ, สุรางค์ วิเศษมณี, พรรณี หาญคิมหันต์, เรขวรีย์ ประพันธ์โรจน์, ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร, อัคริ
นทร์ นิมมานนิตย์, ประวิทย์ อัครเสรีนนท์, ทวี เลาหพันธ์. การนวดไทยแบบราชส านักร่วมกับการประคบ
ด้วยสมุนไพร : ประสิทธิผลในการลดอาการปวดหลังระยะหลังคลอด. วารสารการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๒;๗(๒-๓):๑๘๑-๘.   

(๑๘) Itthipanichpong R, Lupreechaset A, Chotewuttakorn S, Akarasereenont P, Onkoksoong T, 
Palo T, Kongpatanakul S, Chatsiricharoenkul S, Thitilertdecha P, Punpeng P, Laohapand T. 
Effect of Ayurved Siriraj Herbal recipe Chantaleela on platelet aggregation. J Med Assoc 
Thai. 2010;93(1):115-22.  

(๑๙) Akarasereenont P, Thitilertdecha P, Chotewuttakorn S, Palo T, Seubnooch P, 
Wattanarangsan J, Phadungrakwitya R, Klumklomjit S, Chareonkij P, Sahiyos Y, Laohapand T. 
Chromatographic Fingerprint Development for Quality Assessment of “Ayurved Siriraj 
Prasachandaeng” Antipyretic Drug.. Siriraj Med J. 2010;62(1):4-8. 

(๒๐) สิริกานต์ ภูโปร่ง, เทียมจิต ทองลือ, สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย, นฤมล พูนไพบูลย์โรจน์, อริยวรรณ ล้ าเลิศกิจ, ประวิทย์ 
อัครเสรีนนท์, ทวี เลาหพันธ,์ วิโรจน์ จงกลวัฒนา, อ าพร วงศ์ภัทรนนท์ และ กรองทิพย์ วิจิตรจินดา. 
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเจ้าเรือน หมู่เลือดและอาหาร. เวชบันทึกศิริราช. ๒๕๕๓;๓(๑):๖๙-๗๖.   

ผลงานสิ่งประดิษฐ์/วรรณกรรม 
(๑) ภาชนะปลดเข็มฉดียาด้วยแผ่นสปรงิ (ทว ีเลาหพันธ,์ วิชา สุขพัทธี, หลวย แก่นประกอบ และอุดร พุ่มจนัทร ์: 

อนุสิทธิบัตร ๙๗๗ ออกให้ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖ ถึง ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑)  
(๒) กระดาษค าตอบและวิธีการตรวจข้อสอบ OSCE ด้วยเครื่อง optical mark reader (ทศพร มาสวัสดิ์, 

บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์, ทวี เลาหพันธ์ และเอื้อพงศ์ จตุรธ ารง : ลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม ชื่อ 
โปรแกรม เครื่องมือการประเมินความรู้และทักษะของบุคคล ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว๑.๓๑๑๓ ให้ไว้ ณ วันที่ 
๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒)  

(๓) กระดาษค าตอบและวิธีการตรวจข้อสอบ short essay ด้วยเครื่อง optical mark reader (ทศพร มาสวัสดิ์, 
บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์, ทวี เลาหพันธ ์ และเอื้อพงศ์ จตุรธ ารง : ลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม ชื่อ 
โปรแกรม เครื่องมือการประเมินความรู้และทักษะของบุคคล ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว๑.๓๔๓๖ ให้ไว้ ณ วันที่ 
๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

๘. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม ่
ศรพท  ๑๖๕  บทน าการแพทย์แผนไทยประยกุต์  ๒ (๑-๒-๓) 
ศรพท ๔๖๙ บทน าเวชปฏิบตัิการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๓ (๒-๒-๕) 
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บทความวิจัย 
(๑) Tetzlaff MT, Curry JL, Yin V, Pattanaprichakul P, Manonukul J, Uiprasertkul M, et al. Distinct 

Pathways in the Pathogenesis of Sebaceous Carcinomas Implicated by Differentially 
Expressed MicroRNAs. JAMA ophthalmology. 2015. 

(๒) Suptawiwat O, Boonarkart C, Chakritbudsabong W, Uiprasertkul M, Puthavathana P, 
Wiriyarat W, et al. The N-linked glycosylation site at position 158 on the head of 
hemagglutinin and the virulence of H5N1 avian influenza virus in mice. Archives of 
Virology. 2015;160(2):409-15. 

(๓) Kosrirukvongs P, Chaiprasert A, Uiprasertkul M, Chongcharoen M, Banyong R, Krajaejun T, 
et al. Evaluation of nested pcr technique for detection of Pythium insidiosum in 
pathological specimens from patients with suspected fungal keratitis. Southeast Asian J 
Trop Med Public Health. 2014;45(1):167-73.  



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๘๔ | ๑๙๑  

(๔) Tanboon J, Uiprasertkul M, Luemsamran P. Signet-ring cell/histiocytoid carcinoma of the 
eyelid: a case report and review of the literature. Am J Dermatopathol. 2013;35(1):e1-5. 

(๕) Luemsamran P, Pornpanich K, Uiprasertkul M, Sakolsatayadorn N, Vangveeravong S. NK/T-
cell lymphoma of the nasal cavity causing contralateral dacryoadenitis. Orbit. 
2013;32(4):250-2.  

(๖) Prabhasawat P, Ekpo P, Uiprasertkul M, Chotikavanich S, Tesavibul N. Efficacy of 
cultivated corneal epithelial stem cells for ocular surface reconstruction. Clin 
Ophthalmol. 2012;6:1483-92. 

(๗) Boonarkart C, Suptawiwat O, Uiprasertkul M, Kongchanagul A, Rodpothong P, Bunthi C, et 
al. A reduced expression of surfactant protein D in the lungs of fatal influenza H1N1 cases 
in 2009. Acta Virol. 2012;56(3):253-5. 

(๘) Tanboon J, Uiprasertkul M, Luemsamran P. Signet-Ring Cell/Histiocytoid Carcinoma of the 
Eyelid: A Case Report and Review of the Literature. Am J Dermatopathol. 2012 Aug 9. 

(๙) Chirapapaisan N, Uiprasertkul M, Chuncharunee A. The effect of coenzyme Q10 and 
curcumin on chronic methanol intoxication induced retinopathy in rats. J Med Assoc Thai. 
2012 Apr;95 Suppl 4:S76-81. 

(๑๐) Boonarkart C, Champunot R, Uiprasertkul M, Bunthi C, Kiatboobsri S, Rochanawutanon M, 
et al. Case report: Increased viral receptor expression associated with high viral load and 
severe pneumonia in a young patient infected with 2009 H1N1 influenza a with no pre-
existing conditions. J Med Virol. 2012 Mar;84(3):380-5. 

(๑๑) Thoongsuwan S, Rodanant N, Tesavibul N, Uiprasertkul M. Chorioretinal Biopsy in an 
Immunocompromised Patient with Subretinal Mass. Siriraj Hosp Gaz. 2010;62:136-8. 

(๑๒) Sriprapaporn J, Srisuwan B, Uiprasertkul M, Tuchinda P, Thongpraparn T, Hannanthawiwat 
C. Thyroid Cancer Presenting as an Incidentaloma Detected on F-18 FDG PET/CT Imaging: 
A Case Report. Siriraj Med J. 2011 Nov-Dec 2011;63:207-9. 

(๑๓) Sirinonthanawech N, Uiprasertkul M, Suptawiwat O, Auewarakul P. Viral load of the highly 
pathogenic avian influenza H5N1 virus in infected human tissues. J Med Virol. 2011 
Aug;83(8):1418-23. 

(๑๔) Pornpanich K, Uiprasertkul M, Luemsamran P, Jantharaworamet B, Vangveeravong S. 
Entomophthoramycosis: a rare fungal orbital infection presenting with dacryocystitis. 
Orbit. 2011 Jan;30(1):21-3. 

(๑๕) Kongchanagul A, Suptawiwat O, Boonarkart C, Kitphati R, Puthavathana P, Uiprasertkul M, 
et al. Decreased expression of surfactant protein D mRNA in human lungs in fatal cases of 
H5N1 avian influenza. J Med Virol. 2011 Aug;83(8):1410-7. 

(๑๖) Prabhasawat P, Tarinvorakup P, Tesavibul N, Uiprasertkul M, Kosrirukvongs P, 
Booranapong W, et al. Topical 0.002% mitomycin C for the treatment of conjunctival-



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๘๕ | ๑๙๑ 

corneal intraepithelial neoplasia and squamous cell carcinoma. Cornea. 2005 
May;24(4):443-8. 

(๑๗) Warnnissorn N, Uiprasertkul M, Atisook K, Sirivatanauksorn Y, Limawongpranee S. Alveolar 
echinococcosis in a Thai patient after migration to an endemic area in Central Europe. 
Travel Med Infect Dis. 2006 Jan;4(1):34-7. 

(๑๘) Ungchusak K, Auewarakul P, Dowell SF, Kitphati R, Auwanit W, Puthavathana P, et al. 
Probable person-to-person transmission of avian influenza A (H5N1). N Engl J Med. 2005 
Jan 27;352(4):333-40. 

(๑๙) Uiprasertkul M, Puthavathana P, Sangsiriwut K, Pooruk P, Srisook K, Peiris M, et al. 
Influenza A H5N1 replication sites in humans. Emerg Infect Dis. 2005 Jul;11(7):1036-41. 

(๒๐) Uiprasertkul M, Kitphati R, Puthavathana P, Kriwong R, Kongchanagul A, Ungchusak K, et 
al. Apoptosis and pathogenesis of avian influenza A (H5N1) virus in humans. Emerg Infect 
Dis. 2007 May;13(5):708-12. 

(๒๑) Thitithanyanont A, Engering A, Uiprasertkul M, Ekchariyawat P, Wiboon-Ut S, Kraivong R, 
et al. Antiviral immune responses in H5N1-infected human lung tissue and possible 
mechanisms underlying the hyperproduction of interferon-inducible protein IP-10. 
Biochem Biophys Res Commun. 2010 Aug 6;398(4):752-8. 

(๒๒) Tantinikorn W, Uiprasertkul M, Assanasen P. Nasal granuloma gravidarum presenting with 
recurrent massive epistaxis. J Med Assoc Thai. 2003 May;86(5):473-6. 

(๒๓) Srinualnad S, Charoenkraikamol C, Toraksa S, Uiprasertkul M, Amornvesukit T, 
Taweemonkongsap T, et al. Prevalence of prostate cancer in aging males receiving PSA 
(prostate specific antigen) screening test (A campaign for celebration of Siriraj Established 
Day). J Med Assoc Thai. 2006 Jan;89(1):37-42. 

(๒๔) Prabhasawat P, Thoongsuwan S, Tesavibul N, Uiprasertkul M, Atchaneeyasakul LO. 
Corneal lattice dystrophy, a concealed ophthalmic problem in Thailand. J Med Assoc 
Thai. 2003 Aug;86(8):727-36. 

(๒๕) Prabhasawat P, Leelaporn A, Tesavibul N, Uiprasertkul M, Chirapapaisan C. Molecular 
identification by 16S rDNA sequencing using excised corneal tissues: a useful diagnostic 
tool for refractory keratitis. Jpn J Ophthalmol. 2010 Jan;54(1):97-100. 

(๒๖) Monteerarat Y, Suptawiwat O, Boonarkart C, Uiprasertkul M, Auewarakul P, Viprakasit V. 
Inhibition of H5N1 highly pathogenic influenza virus by suppressing a specific 
sialyltransferase. Arch Virol. 2010 Jun;155(6):889-93. 

(๒๗) Lee SM, Cheung CY, Nicholls JM, Hui KP, Leung CY, Uiprasertkul M, et al. Hyperinduction 
of cyclooxygenase-2-mediated proinflammatory cascade: a mechanism for the 
pathogenesis of avian influenza H5N1 infection. J Infect Dis. 2008 Aug 15;198(4):525-35. 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๘๖ | ๑๙๑  

(๒๘) Kongchanagul A, Suptawiwat O, Kanrai P, Uiprasertkul M, Puthavathana P, Auewarakul P. 
Positive selection at the receptor-binding site of haemagglutinin H5 in viral sequences 
derived from human tissues. J Gen Virol. 2008 Aug;89(Pt 8):1805-10. 

(๒๙) Kitphati R, Apisarnthanarak A, Chittaganpitch M, Tawatsupha P, Auwanit W, Puthavathana 
P, et al. A nationally coordinated laboratory system for human avian influenza A (H5N1) in 
Thailand: program design, analysis, and evaluation. Clin Infect Dis. 2008 May 1;46(9):1394-
400. 

(๓๐) Chokephaibulkit K, Uiprasertkul M, Puthavathana P, Chearskul P, Auewarakul P, Dowell 
SF, et al. A child with avian influenza A (H5N1) infection. Pediatr Infect Dis J. 2005 
Feb;24(2):162-6. 

(๓๑) Atchaneeyasakul LO, Wongsiwaroj C, Uiprasertkul M, Sanpakit K, Thephamongkhol K, 
Trinavarat A. Prognostic factors and treatment outcomes of retinoblastoma in pediatric 
patients: a single-institution study. Jpn J Ophthalmol. 2009 Jan;53(1):35-9. 

(๓๒) Atchaneeyasakul LO, Uiprasertkul M, Trinavarat A. Cyclooxygenase-2 expression in 
retinoblastoma: an immunohistochemical analysis. Curr Eye Res. 2010 Mar;35(3):242-7. 

(๓๓) Atchaneeyasakul LO, Tarinvorakup P, Trinavarat A, Dulayajinda D, Uiprasertkul M. Uveitis 
in a child: masquerade syndrome revisit. J Med Assoc Thai. 2001 Sep;84(9):1351-5. 

(๓๔) Suptawiwat O, Tantilipikorn P, Boonarkart C, Lumyongsatien J, Uiprasertkul M, 
Puthavathana P, et al. Enhanced susceptibility of nasal polyp tissues to avian and human 
influenza viruses. PLoS One. 2010;5(9):e12973. 

(๓๕) Suksamanapun N, Uiprasertkul M, Ruangtrakool R, and Akaraviputh T. Endoscopic 
treatment of a large colonic polyp as a cause of colocolonic intussusception in a child. 
World J Gastrointest Endosc. 2010 Jul 16;2(7):268-70. 

(๓๖) Ratanarapee S, Uiprasertkul M, Pradniwat K, and Soontrapa S. Villous adenoma of the 
urinary bladder: a case report. J Med Assoc Thai. 2010 Nov;93(11):1336-9. 

(๓๗) Kanchanaranya N, and Uiprasertkul M. A case report: Foreign body induced tumor-like 
mass. Thammasa Thai Journal of Ophthalmology. [case report]. 2006 Jan-June;1(1):5-9. 

(๓๘) Yavarace (Vongsivavilas) Young TS, and Uiprasertkul M. Comparision of Pathologic 
Manifestations of Influenza A H5N1 Disease in Humans and Domestic Ducks. Journal of 
Health Science. [Original paper]. 2006 Jan-Feb;15:4-15. 

(๓๙) Yavarace (Vongsivavilas) Young MU. The Role of Pathologist in Avian Influenza A (H5N1) 
Infection. Journal of Health Science. [Original paper]. 2007 March-April;16:171-81. 

(๔๐) Khawcharoenporn V, Chomanee N, Manoot D, Sookpatdhee V, Buawatana C, Uiprasertkul 
M, and Thakerngpol K. Avian influenza A (H5N1): An Ultrastructural Study. Journal of 
Electron Microscopy Society of Thailand. 2006 February;20:228. 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๘๗ | ๑๙๑ 

(๔๑) Limawongpranee S, Uiprasertkull M, Sirivatanauksorn Y, and Keerawuntonpong A. 
Alveolar Echinococcosis : An Unusual Liver Mass in a Thai Patient. Siriraj Hosp Gaz. 2004 
June;56:308-14. 

(๔๒) Uiprasertkul M, Muangsomboon S, and Manuyakorn A. Time Needed for Rinsing the 
Decalcification Specimen by Tap Water. Siriraj Hosp Gaz. 2003 July;55(7):385-8. 

(๔๓) Uiprasertkul M, Ratanarapee S, Nualyong C, and Khawcharoenporn V. Ewing's Sarcoma 
Arising in Prostate Gland : A Case Report. Siriraj Hosp Gaz. 2001 August;53:534-7. 

(๔๔) Uiprasertkul M, Mahaisavariya P, Khawcharoenporn V, and Wongvisitsak N. Pathological 
Study of Pigmented Dermatofibrosarcoma Protuberans. Siriraj Hosp Gaz. 2001 
August;53(8):517-22. 

(๔๕) Uiprasertkul M, Prapasawat P, and Suwannaput N. Impression Cytology of the Ocular 
Surface: a Non-invasive Investigation. Journal of The Royal College of Pathologists of 
Thailand. 2002 January;1(1):10-2. 

(๔๖) Uiprasertkul M, Suttinont P, and Chinswangwatanakul V. Bronchioloalveolar Carcinoma 
Presenting with Obstructive Jaundice : A Case Report. Siriraj Hosp Gaz. 2000 
Febuary;52(1):122-5. 

(๔๗) Uiprasertkul M. Pathological Findings in Influenza A (H5N1) Infection. Siriraj Hosp Gaz. 
2005 July;57(7):291-2. 

(๔๘) Atisook K, Uiprasertkul M, Watanapa P, Ngernmesri J, and Wongwisitsak N. 
Immunohistochemical and Ultrastructural Studies of Myofibroblasts in Hepatocellular 
Carcinoma. Siriraj Hosp Gaz. 1999 January;51(1):13-20. 

(๔๙) Atisook K, Uiprasertkul M, Watanapa P, and Wongvisitsak N. DNA Analysis of 
Hepatocellular Carcinoma. Siriraj Hosp Gaz. 1999 October;51(10):751-65. 

(๕๐) Glogovac JK MK, Heagerty PJ, Doody D, Lin MG, Uiprasertkul M, Daling JR, Rabinovitch PS, 
Porter PL. Improved prognostic significance of S-phase and identification of aneuploid 
sub-groups using bivariate DNA content and cytokeratin label flow cytometry: analysis of 
665 young women with breast cancer. San Antonio presentation 1999 (manuscript 
submitted). 1999. 

(๕๑) Chiewvit S SS, Veerasarn V, Suntornpong N, Uiprasertkul M, Tipparoj R and Ratanaamart 
V. Technetium-99 Sestamibi (99M TC MIBI) single-photon emission computerize 
tomography in the detection of nasopharyngeal carcinoma. Asean J Radiology. 2000 
May;11:91-100. 

 
๘. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ 

ศรพท ๒๑๓ พยาธิวิทยาพื้นฐาน ๓ (๒-๒-๕) 
 
 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๘๘ | ๑๙๑  

ประวัติ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุภัทรา เตียวเจริญ  
 
๑. ยศ/ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย ์
๒. ชื่อ-สกุล นางสุภัทรา เตียวเจริญ  
๓. ที่อยู่ปัจจุบัน ๔๗๕ หมู่บ้านภาณุแลนด์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางระมาด  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒๓๒๗๙ 
๔. สังกัด ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถานที่ท างาน ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๖๔๖๘ โทรสาร  ๐ ๒๔๑๑๒๐๘๔  
Email : supathra.tie@mahidol.ac.th 

๕. ประวัติการศึกษา 
(๑) อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (พยาธิวิทยาคลิกนิค)  พ.ศ.๒๕๔๙  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๒) อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เวชศาสตร์ครอบครัว) พ.ศ.๒๕๔๔ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๓) แพทยศาสตรบัณฑิต  พ.ศ.๒๕๓๗  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๔) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน)  พ.ศ.๒๕๒๗  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๕) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) พ.ศ.๒๕๒๐ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
๖. งานวิจัยที่สนใจ 

Medical entomology, Free living amoebae, สมุนไพร  
๗. ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ 

หนังสือ/ต ารา 
(๑) สุภัทรา เตียวเจริญ. ลักษณะทางคลิกนิกที่เกิดจากแมลงและสัตว์ขาข้อ  แมลงสาบ หมัด เรือด แมลงมีพิษ 

สัตว์ขาข้อพิษหนังสือแมลงและสัตว์ขาข้อทางการแพทย์. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เรือน
แก้วการพิมพ์, ๒๕๔๐ 

(๒) สุภัทรา เตียวเจริญ. แมลงสาบ หนังสือแมลงและสัตว์ขาข้อทางการแพทย์. พิมพ์ครั้งที่ ๑. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๔๐ 

(๓) สุภัทรา เตียวเจริญ. หมัด หนังสือแมลงและสัตว์ขาข้อทางการแพทย์. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์เรือนแกว้การพิมพ์, ๒๕๔๐ 

(๔) สุภัทรา เตียวเจริญ. เรือด สัตว์ขาข้อพิษหนังสือแมลงและสัตว์ขาข้อทางการแพทย์. พิมพ์ครั้งที่ ๑. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๔๐ 

(๕) สุภัทรา เตียวเจริญ. แมลงมีพิษ สัตว์ขาข้อพิษหนังสือแมลงและสัตว์ขาข้อทางการแพทย์. พิมพ์ครั้งที่ ๑. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๔๐ 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๘๙ | ๑๙๑ 

 (๖) สุภัทรา เตียวเจริญ. หนอนลิ้น หนังสือแมลงและสัตว์ขาข้อทางการแพทย์. พิมพ์ครั้งที่ ๑. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๔๐ 

(๗) ณัฐ มาลัยนวล, สุภัทรา เตียวเจริญ. บรรณาธิการ. แมลงและสัตว์ขาข้อทางการแพทย์. พิมพ์ครั้งที่ 2. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์; ๒๕๔๕ 

(๘) สุภัทรา เตียวเจริญ. ชีววิทยาและการควบคุมแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุข พิมพ์ครั้งที่ ๑. นนทบุรี: บริษัท 
ดีไซด์ จ ากัด; ๒๕๔๕ 

(๙) ดาราวรรณ วนะชิวนาวินฒ   ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา , วรรณะ มหากิตติคุณ ,สิริจิต วงศ์ก าชัย , สุภัทรา 
เตียวเจริญ ,อัญชลี ตั้งตรงจิตร ,และคณะ. ใน :ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน ,บรรณาธิการ .Pocket Book of 
Medical Parasites, Arthropods and Snakes .กรุงเทพมหานคร :วัฒนกิจพาณิชย์; ๒๕๕๘ 

บทความทางวิชาการ  
(๑) Tiewcharoen  S,   Junnu  V .  Parasitic  infection  of inpatient at  Siriraj   1995   Siriraj  

Hosp Gaz 1996; 48: 12: 1073-80.  
(๒)  Jariya P, Lertlaituan P, Tiewcharoen  S, Suvithayasiri V, Junnu V. The distribution of 

pathogenic Naegleria sp. In man-made thermal waters in samuthprakan province.  
Mahidol University, Annaul Research Abstract and Bibliography of nun formal Publication, 
1990 : 17. (This research was financially supported by the Mahidol University Foundation.)  

(๔)  Tiewcharoen  S,   Patarangura W,   Suvutho S.   Gnathostomiasis spinigerum  at  Siriraj  
Hospital from  1986 to 1996 .Vajira Medical Journal   1998; 42: 157-62.   

(๕) Tiewcharoen  S, Suvutho So, Mankalanond K, Suvutho Su. Pentastomiasis : A case report.   
Bull Ching Mai Assoc Med Sci  1999; 32:54-9.   

(๖) Tiewcharoen S, Udomkijidecha S,Suvoutho S, Khwounchat C, Waikagul J. Case reports 
Clinostonum trematode from human eye.    Southeast Asian J Trop Med Public Health 
1999; 30: 382-4.  

(๗) Tiewcharoen S, Junnu V. Distribution of Pathogenic Neagleria spp in Thailand. Southeast 
Asian J Trop Med Public Health 2001; 32 (Suppl 2) :172-8. 

(๘) สุภัทรา เตียวเจริญ.  เรือดและมวนเพชฌฆาต.  ใน : อุษาวดี ถาวระ. บรรณาธิการ.ชีววิทยาและการ
ควบคุมแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุข. นนทบุรี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, ๒๕๔๘: ๕๗-๖๐. 

(๙) สุภัทรา เตียวเจริญ. ลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากสัตว์ขาข้อ. ใน : อุษาวดี ถาวระ. บรรณาธิการ.  ชีววิทยา
และการควบคุมแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุข.นนทบุรี: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, ๒๕๔๘: 
๑๑๐-๑๑๘. 

(๑๐) สุภัทรา เตียวเจริญ.หมัด.  ใน : อุษาวดี ถาวระ. บรรณาธิการ.  การควบคุมแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุข 
นนทบุรี:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข,๒๕๕๖: ๗๔-๗๘. 

บทความวิจัย 
(๑) Sucharit P, Tiewcharoen S, Chintana t.  Invitro studies on the sensitivities of Plasmodium 

falciparum in Thailand to pyrimethamine and proguanil.  Ann Trop. Med. Parasitd. 1985; 
79 (4) : 375- 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๙๐ | ๑๙๑  

(๒) Jariya P, Tiewcharoen S, Mankalanond K. In vitro Study of mefloquine/quinine in 
Plasmoodium falciparum.  J. Med. Ass. Thailand. 1991; 74 : 327-30. (This research was 
financially supported by the National Research Institute).  

(๓) Jariya P,  Tiewcharoen S,   Junnu V,  Lertlaituan P,   Suvithayasiri V.  Hospital  from  1991  
to   Survey  of  Naegleria  fowleri  the  causative  agent  of   primary amoebic  
meningoencephalitis  (PAM) in stagnant waters around factory area in Thailand. Siriraj 
Hosp Gaz 1997; 49:3 :222-9. 

(๔) Tiewcharoen S, Panthuprapasa P, Yoolek A . The antibiotic  effect  of Garlic extracts 
against  axenic  culture  of    Entamoeba   histolytica  in vitro.  Mahidol  J  1998;5: 25-8.     

(๕) Mankalanond K, Tiewcharoen S, Junnu V, Pattavum A.  Ultrastructure  of Pathogenic 
Naegleria sp. isolated from three cases of primary amoebic meningoencephalitis infection 
from Thai patients. Mahidol  J  1999;6(2)85-8.  

(๖) Tiewcharoen  S, Lertlaituan P. in vitro effect of Amphothericin B and Gentamicin on 
pathogenic Neagleria species isolated from two cases of primary amoebic 
meningoencephalitis.  J Trop Med Parasit 1999; 22: 27-31. 

(๗)  Tiewcharoen  S, Junnu V.   Factor affecting the viability of pathogenic Neagleria species 
isolated from Thai patients.  J Trop Med Parasit 1999; 22: 15-21. 

(๘)  Tiewcharoen S, Junnu V, Ongrotchanakun J.  Protein Pattern of Crude Extract of 
Pathogenic Neagleria spp. Isolated from Thai Patients by SDS-PAGE. J Trop Med Parasital 
1999;22:46-9. 

(๙)  Tiewcharoen S, Junnu V. Chinabut P. In vitro effect of  antifugal drugs on pathogenic 
Neagleria spp. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2002; 33 :38-41. 

(๑๐) Tiewcharoen S, Junnu V. Suvoutho S, Monkong N. In vitro Susceptibility Testing  of 
Pathogenic Neagleria spp Thai Strain to the Drug Combination of 5-Fluorouracil and 
Amphotericin B. J Trop Med Parasitol   2002;25:6-10. 

(๑๑) Tiewchaloren S, Junnu V, Suvoutho S.  Effect of antifungal drugs on pathogenic Naegleria 
spp isolated from natural water sources.  J Med Assoc Thai 2003; 86: 876-82. 

(๑๒) Tiewcharoen S, Keerasuntonpong A, Eamsobhana P, DanpukdeeK, Benjarassamerote S. 
Eosinophilic meningitis due to Angiostrongylus cantonensis. Siriraj Hosp Gaz 2003; 54: 797-
802.   

(๑๓) Tiewcharoen S, Komalamisra N, Junnu V.  Zymogram patterns of Naegleria spp. Isolated 
from natural water sources in Taling Chan District. Bangkok Southeast Asian J Trop Med 
Public Health 2004; 35: 275-80. 

(๑๔) Tiewcharoen S, Komalamisra N, Junnu V. Naegleria fowleri in Thailand 2003 Southeast 
Asian J Trop Med Public Health 2004; 35 (Suppl 1): 25-29. 

(๑๕) Tiewcharoen S, Junnu V, Ongrotchanakul J, Mahakittikun V. Levels of Indoor Allergens in 
Public Hospitals in Thailand  Siriraj Med J, 2006; 58: 955-8. 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๙๑ | ๑๙๑ 

(๑๖) Tiewcharoen S, Junnu V, Ongrotchanakul J, Mahakittikun V. Levels of Indoor Allergens in 
Public Hospitals in Thailand  Siriraj Med J, 2006;58; 955-8. 

(๑๗) Tiewcharoen S, Junnu V, Sassa-deepang T, Waiyawuth W, Ongrotchanakul J,Wankhom 
S.Analysis of the 5.8S r RNA and internal transcribed spacer regions of the variant 
Naegleria fowleri Thai strain Parasitol Res 2007;101; 139-143. 

(๑๘) Tiewcharoen S, Malainual N, Junnu V, Chetanachan   P, Rabablert J. Cytopathogenesis of 
Naegleria fowleri Thai strains for cultured human neuroblastoma cells Parasitol Res 2008; 
102: 997-1000. 

(๑๙) Tiewcharoen S, Rabablert J, Chetanachan P, Junnu V, Worawirounwong D, Malainual N 
Scanning electron microscope of Naegleria fowleri Thai strain during cytopathogenesis in 
human neuroblastoma cells. Parasitol Res 2008 ;103: 1119-1123. 

(๒๐) Tiewcharoen S, Rabablert J, Junnu V. Invitro susceptibility of Naegleria fowleri 
trophozoites to amphotericin B-combined chlorpromazine. Res.J. Microbiol 2009; 4: 320-
333. 

(๒๑) Tiewcharoen S, Rabablert J*, Worawirunwong D, Pratumsrikajorn T,  Limsangurai S, Junnu V. 
Activity of chlorpromazine on nfa1 and Mp2CL5 genes of Naegleria fowleri trophozoites 
Health 2011; 3: 166-171. 

(๒๒) Rabablert J, Tiewcharoen S*, Junnu V. ITS and pB2.5 gene expression of Naegleria fowleri 
in drug resistance Health 2011; 8: 529-533. 

(๒๓) Luangboribun  T, Tiewcharoen S*, Rabablert J, Auewarakul P, Roytrakul S,  Lumlerkij N, 
Junnu V “ Screening of  anti-amoebic activity on Naegleria fowleri in extracts of Thai 
medicinal plants Proceeding JITMM 2014; 3: 16-22. 

(๒๔) Tiewcharoen S, Chaiyo K, Rabablert J, Roytrakul S,  Kosiyachinda P, Drechsel Hilmar. 
Expression profile of human neuroblastoma cells after exposure to Naegleria fowleri  
Asian Biomed 2013:  7 ;  211-218 (impact factor 0.131 / JCR 2014).  

(๒๕) Luangboribun T,  Tiewcharoen S*, Rabablert J,  Auewarakul P, Lumlerdkij N,  Junnu V, 
Roytrakul S. Screening of anti-amoebic activity on Naegleria fowleri in extracts of the 
medicinal plants JITMM proceeding 2014; 3: 16-22. 

(๒๖) Tiewcharoen, S., Phurttikul, W., Rabablert, J., Auewarakul, P., Roytrakul, S., Chetanachan, 
P., Atithep, T., & Junnu, V. 2014. Effect of synthetic antimicrobial peptides on Naegleria 
fowleri trophozoites. Southeast Asian J Trop Med Public Health., 45: 537-545(impact 
factor 0.719 / JCR 2014). 

(๒๗) Rabablert J, Tiewcharoen S,* Auewarakul P, Atithep T , Lumlerdkij N , Junnu V Anti-
amoebic activity of diosgenin on Naegleria fowleri trophozoites. Southeast Asia J Trop 
Med Hygiene 2015;  46: 827-834 (impact factor 0.719 / JCR 2014) 

 

๘. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ 
ศรพท ๒๑๔ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน ๔  (๓-๒-๗) 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๙๒ | ๑๙๑  

ประวัติอาจารย์ สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย 
 
๑. ยศ/ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย ์
๒. ชื่อ-สกุล นางสร้อยศรี เอ่ียมพรชัย   
๓. ที่อยู่ปัจจุบัน ๘๗   ซอยวัดนาคกลาง ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ 

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๙๑ ๑๗๔๕ 
๔. สังกัด สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถานที่ท างาน สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๘๘๒๔ ถึง ๕ โทรสาร  ๐ ๒๔๑๙ ๘๘๑๘  
Email : sroysri.iam@mahidol.ac.th 

๕. ประวัติการศึกษา 
(๑) การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  พ.ศ.๒๕๕๐  
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๒) การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา)  พ.ศ.๒๕๔๔  

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
(๓) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) พ.ศ.๒๕๓๘ 

คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
๖. งานวิจัยที่สนใจ 

งานการแพทย์แผนไทย 
๗. ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ 

หนังสือ/ต ารา 
(๑) ชัชภาม จันทบุตร, เทียมจิต ทองลอื, ประมวล ค าแก้ว, ประสพพร พันธ์เพ็ง, พนิตสุภา เชื้อชั่ง, เรียบ ทิพเจริญ, 

ศุภกิจ สุวรรณไตรย์, สมพร หนองบัวดี, สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย, สิริกานต์ ภูโปรง่, สุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ, สุภาวด ี
หนองบัวดี, เอื้อมพร สุวรรณไตรย์, ทวี เลาหพันธ์ และ เอื้อพงศ์ จตุรธ ารง. การแพทย์แผนไทยในคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ์; ๒๕๕๒. 

(๒) Laohapand T, Jaturatamrong U, Jantabut C, Tonglue T, Kamhaew P, Punpeng P, 
Chuachang P, Tipcharoen R, Suwannatrai S, Nongbuadee S, Iampornchai S, Poopong S, 
Tangchitcharoen S, Nongbuadee S, Suwannatrai U. Thai Traditional Medicine in the 
Faculty of Medicine Siriraj Hospital. Bangkok: Supavanich Press; 2009.  

(๓) สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย, ทัพพ์เทพ ทิพยเจริญธัม, ทวี เลาหพันธ์. บทที่ ๑ การแพทย์แผนไทยประยุกต์กับการ
พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน. ใน ทวี เลาหพันธ์, เอื้อพงศ์ จตุรธ ารง และธานี เทพวัลย์ (บรรณาธิการ). 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์กับการพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ์; 
๒๕๕๔. หน้า ๑-๑๐.  

(๔) สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย, จันธิดา อินเทพ. บทที่ ๑๖  การพัฒนางานเวชกรรมแผนไทยให้เป็นเวชศาสตร์เชิง
ประจักษ์ ตัวอย่างกรณีศึกษาการใช้ยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ : อาการหลังคลอด. ใน ทวี เลาหพันธ์, 
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เอื้อพงศ์ จตุรธ ารง และธานี เทพวัลย์ (บรรณาธิการ). การแพทย์แผนไทยประยุกต์กับการพัฒนาการแพทย์
แผนไทยให้ย่ังยืน ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ์; ๒๕๕๔. หน้า ๑๑๓-๑๑๕. 

(๕) สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย, ดอกไม้ วิวรรธมงคล. บทที่ ๒ ฤาษีดัดตนท่าแก้ปวดท้อง แก้ข้อเท้า. ใน ทวี เลาหพันธ์ 
และเอื้อพงศ์ จตุรธ ารง  (บรรณาธิการ). การบริหารกายแบบฤาษีดัดตนเล่มที่ ๑ . กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการ
พิมพ์; ๒๕๕๔. หน้า ๒๑-๒๔.  

(๖) สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย, ภูรดา บูรณ์เจริญ, สุคนธิกา นพเก้า. บทที่ ๙   ตัวอย่างกรณีศึกษาการรักษาด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย : แผลร้อนใน แผลในปาก. ใน ทวี เลาหพันธ์, เอื้อพงศ์ จตุรธ ารง และธานี เทพ
วัลย์ (บรรณาธิการ). การแพทย์แผนไทยประยุกต์กับการพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน ๒๕๕๕. 
กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ์; ๒๕๕๕. หน้า ๗๑-๗๖. 

(๗) สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย, จตุรภัทร ตันติวงศ์. บทที่ ๓๕ ฤาษีดัดตนท่าแก้ลมในอก ในเอว. ใน ทวี เลาหพันธ์ และ
เอื้อพงศ์ จตุรธ ารง  (บรรณาธิการ). การบริหารกายแบบฤาษีดัดตนเล่มที่ ๒ . กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ์; 
๒๕๕๔. หน้า ๑๕๓-๑๕๖. 

บทความวิจัย 
(๑) สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย,  สิริกานต์ ภูโปร่ง,  สุภาวดี หนองบัวดี,  ดอกไม้ วิวรรธมงคล, พัสราภรณ์ ศุภวงศ์

วรรธนะ, สุรางค์ วิเศษมณี, พรรณี หาญคิมหันต์, เรขวรีย์ ประพันธ์โรจน์, ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร, อัคริ
นทร์ นิมมานนิตย์, ประวิทย์ อัครเสรีนนท์, ทวี เลาหพันธ์. การนวดไทยแบบราชส านักร่วมกับการประคบ
ด้วยสมุนไพร : ประสิทธิผลในการลดอาการปวดหลังระยะหลังคลอด. วารสารการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๒;๗(๒-๓):๑๘๑-๘.   

(๒) สิริกานต์ ภูโปร่ง, เทียมจิต ทองลือ, สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย, นฤมล พูนไพบูลย์โรจน์, อริยวรรณ ล้ าเลิศกิจ, 
ประวิทย์ อัครเสรีนนท์, ทวี เลาหพันธ์, วิโรจน์ จงกลวัฒนา, อ าพร วงศ์ภัทรนนท์ และ กรองทิพย์ วิจิตรจินดา. 
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเจ้าเรือน หมู่เลือดและอาหาร. เวชบันทึกศิริราช. ๒๕๕๓;๓(๑):๖๙-๗๖.   

 
๘. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ 

ศรพท ๑๖๕ บทน าการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒  (๑-๒-๓) 
ศรพท ๒๓๑ เวชกรรมแผนไทย ๒  (๑-๒-๓) 
ศรพท ๒๓๒ เวชกรรมแผนไทย ๒  (๑-๒-๓) 
ศรพท ๓๓๑ เวชกรรมแผนไทย ๒  (๑-๒-๓) 
ศรพท ๓๓๒ เวชกรรมแผนไทย ๒  (๑-๒-๓) 
ศรพท ๔๖๘ ธรรมานามัย การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก ๓  (๒-๒-๕) 
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ประวัติอาจารย์ สุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ 
 
๑.  ยศ/ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย ์
๒. ชื่อ-สกุล     นางสุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ 
๓. ที่อยู่ปัจจุบัน ๗๐/๓ ซอยสีน้ าเงิน ถนนประชาราษฎร์สาย ๑ ต าบลบางซื่อ อ าเภอบางซื่อ 
  เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
๔. สังกัด สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถานที่ท างาน โรงเรียนอายุรเวทธ ารง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๑๓ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๘๘๒๔ ถึง ๕ โทรสาร  ๐ ๒๔๑๙ ๘๘๑๘  
Email : sistg@mahidol.ac.th 

๕. คุณวุฒิ 
(๑) การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.๒๕๕๐ 
(๒) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๓) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) 

คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  พ.ศ. ๒๕๓๖ 
๖. งานวิจัยที่สนใจ 

งานการแพทย์แผนไทย 
๗. ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ 

หนังสือ/ต ารา 
(๑) ชัชภาม จันทบุตร, เทียมจิต ทองลอื, ประมวล ค าแก้ว, ประสพพร พันธ์เพ็ง, พนิตสุภา เชื้อชั่ง, เรียบ ทิพเจริญ, 

ศุภกิจ สุวรรณไตรย์, สมพร หนองบัวดี, สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย, สิริกานต์ ภูโปร่ง, สุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ, สุภาวด ี
หนองบัวดี, เอื้อมพร สุวรรณไตรย์, ทวี เลาหพันธ์ และ เอื้อพงศ์ จตุรธ ารง. การแพทย์แผนไทยในคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ์; ๒๕๕๒. 

(๒) Laohapand T, Jaturatamrong U, Jantabut C, Tonglue T, Kamhaew P, Punpeng P, 
Chuachang P, Tipcharoen R, Suwannatrai S, Nongbuadee S, Iampornchai S, Poopong S, 
Tangchitcharoen S, Nongbuadee S, Suwannatrai U. Thai Traditional Medicine in the 
Faculty of Medicine Siriraj Hospital. Bangkok: Supavanich Press; 2009. 

(๓) สุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ, พลอยชนก ปทุมานนท์ บทที่ ๑๔ อาการอ่อนเพลีย เวียนศรีษะ  ใน ทวี เลาหพันธ์, 
เอื้อพงศ์ จตุรธ ารง และธานี เทพวัลย์ (บรรณาธิการ).การแพทย์แผนไทยประยุกต์กับการพัฒนาการแพทย์
แผนไทยให้ย่ังยืน ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ์; ๒๕๕๔. หน้า ๑๐๕-๑๐๗. 

(๔) สุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ, เปรมสุดา แจ่มจันทรา ปิยาภรณ์ แสนศิลา. บทที่ ๑๘ ตัวอย่างกรณีศึกษาการรักษา
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย : ซาง (ทราง) ใน ทวี เลาหพันธ์ และเอื้อพงศ์ จตุรธ ารง (บรรณาธิการ). 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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การแพทย์แผนไทยประยุกต์กับการพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน ๒๕๕๕. กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ์; 
๒๕๕๕. หน้า ๑๓๑-๘. 

(๕) สุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ, วัชรินทร์พร พรหมพิทักษ์. บทที่ ๑๕ ฤาษีดัดตนท่าแก้แน่นหน้าอก ใน ทวี เลาห
พันธ์ และเอื้อพงศ์ จตุรธ ารง (บรรณาธิการ) กายบริหารแบบฤาษีดัดตน เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการ
พิมพ์; ๒๕๕๔. หน้า ๗๓–๖. 

(๖) สุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ, กมลพร อัจนารัศมี. บทที่ ๓๑ ฤาษีดัดตนท่าแก้ลมมหาบาดทะยัก ใน ทวี เลาหพันธ์ 
และเอื้อพงศ์ จตุรธ ารง (บรรณาธิการ) กายบริหารแบบฤาษีดัดตน เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ์; 
๒๕๕๔. หน้า ๑๓๗–๑๔๐. 

 
๘. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ 

ศรพท ๑๖๕ บทน าการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒  (๑-๒-๓) 
ศรพท ๒๓๑ เวชกรรมแผนไทย ๒  (๑-๒-๓) 
ศรพท ๒๓๒ เวชกรรมแผนไทย ๒  (๑-๒-๓) 
ศรพท ๓๓๑ เวชกรรมแผนไทย ๒  (๑-๒-๓) 
ศรพท ๓๓๒ เวชกรรมแผนไทย ๒  (๑-๒-๓) 
ศรพท ๔๓๑ ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย ๓  (๐-๙-๕) 
ศรพท ๔๓๒ ประสบการณ์เวชกรรมแผนไทย ๔  (๐-๑๒-๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประวัติอาจารย์ เอื้อมพร สุวรรณไตรย ์
 
๑. ยศ/ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย ์
๒. ชื่อ-สกุล นางเอื้อมพร สุวรรณไตรย์   
๓. ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๓๑   ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
 สังกัด สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถานที่ท างาน สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๘๘๒๔ ถึง ๕ โทรสาร  ๐ ๒๔๑๙ ๘๘๑๘  
Email : Ueamphon.suw@mahidol.ac.th 

๕. ประวัติการศึกษา 
(๑) การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  พ.ศ.๒๕๕๐  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๒) การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  พ.ศ.๒๕๔๘  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
(๓) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) พ.ศ.๒๕๓๘ 

คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
๖. งานวิจัยที่สนใจ 

งานการแพทย์แผนไทย 
๗. ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ 

หนังสือ/ต ารา 
(๑) ชัชภาม จันทบุตร, เทียมจิต ทองลอื, ประมวล ค าแก้ว, ประสพพร พันธ์เพ็ง, พนิตสุภา เชื้อชั่ง, เรียบ ทิพเจริญ, 

ศุภกิจ สุวรรณไตรย์, สมพร หนองบัวดี, สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย, สิริกานต์ ภูโปร่ง, สุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ, สุภาวดี 
หนองบัวดี, เอื้อมพร สุวรรณไตรย์, ทวี เลาหพันธ์ และ เอื้อพงศ์ จตุรธ ารง. การแพทย์แผนไทยในคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ์; ๒๕๕๒. 

(๒) Laohapand T, Jaturatamrong U, Jantabut C, Tonglue T, Kamhaew P, Punpeng P, 
Chuachang P, Tipcharoen R, Suwannatrai S, Nongbuadee S, Iampornchai S, Poopong S, 
Tangchitcharoen S, Nongbuadee S, Suwannatrai U. Thai Traditional Medicine in the 
Faculty of Medicine Siriraj Hospital. Bangkok: Supavanich Press; 2009.  

(๓) เอื้อมพร สุวรรณไตรย์, รัตนรัตน์ ตระกูลบ้านมะหิงษ์. บทที่ ๑๕  การนวดพื้นฐานท้องใน ทวี เลาหพันธ์, 
เอื้อพงศ์ จตุรธ ารง  (บรรณาธิการ). หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดไทยแบบราชส านัก) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒:
การนวดพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ์; ๒๕๕๔. หน้า ๘๕-๙๒. 

(๔) เอื้อมพร สุวรรณไตรย์, ศิรินภา ไชยศรี. บทที่ ๑๗ ฤาษีดัดตนท่าแก้ลมจันทคาธ แก้ลมเข่า แก้ลมขา แก้ลม
หน้าอก. ใน ทวี เลาหพันธ ์และเอื้อพงศ์ จตุรธ ารง  (บรรณาธิการ). การบริหารกายแบบฤาษีดัดตนเล่มที่ ๑ . 
กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ์; ๒๕๕๔. หน้า ๘๑-๔.  

 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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(๕) เอื้อมพร สุวรรณไตรย์, จันธิดา อินเทพ. บทที่ ๑๕  การพัฒนางานเวชกรรมแผนไทยให้เป็นเวชศาสตร์เชิง
ประจักษ์ ตัวอย่างกรณีศึกษาการใช้ยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ : อาการปวดท้องประจ าเดือน. ใน 
ทวี เลาหพันธ์, เอื้อพงศ์ จตุรธ ารง และธานี เทพวัลย์ (บรรณาธิการ). การแพทย์แผนไทยประยุกต์กับการ
พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ์; ๒๕๕๔. หน้า ๑๑๓-๕. 

(๖) เอื้อมพร สุวรรณไตรย์, กนกวรรณ บัณฑุชัย, ไสว หวานเสร็จ. บทที่ ๑๕  ตัวอย่างกรณีศึกษาการรักษาด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย : อัมพฤกษ์ อัมพาต. ใน ทวี เลาหพันธ์, เอื้อพงศ์ จตุรธ ารง และธานี เทพวัลย์ 
(บรรณาธิการ). การแพทย์แผนไทยประยุกต์กับการพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน ๒๕๕๕.  กรุงเทพฯ:  
ศุภวนิชการพิมพ์; ๒๕๕๔. หน้า ๗๑-๖. 

บทความวิจัย 
(๑) Suwanatrai S, Suwanatrai U, Khumkaew P, Wiwattamongkol D, Vannabhum M, et al. The 

efficacy of traditional Thai massage in decreasing spasticity in elderly stroke patients. 
Clinical Interventions in Aging. 2014:1311. 

(๒) เอื้อมพร สุวรรณไตรย์, ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย, สุรางค์ วิเศษมณี, ปราโมทย์ เสถียรรัตน์, ดิฐกานต์ บริบูรณ์
หิรัญสาร, ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ และคณะ. การศึกษาประสิทธิผลการทับหม้อเกลือในการดูแลหญิงหลัง
คลอด. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๗;ปีที่๑๒:๑๔๔-๕๘. 

 
๘. ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ 

ศรพท ๑๖๕ บทน าการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒  (๑-๒-๓) 
ศรพท ๒๕๓ หัตถเวชกรรมแผนไทย ๒  (๑-๒-๓) 
ศรพท ๒๕๔ หัตถเวชกรรมแผนไทย ๒  (๑-๒-๓) 
ศรพท ๓๕๓ หัตถเวชกรรมแผนไทย ๒  (๑-๒-๓) 
ศรพท ๓๕๔ หัตถเวชกรรมแผนไทย ๒  (๑-๒-๓) 
ศรพท ๔๖๑ การผดุงครรภ์ ๒  (๑-๒-๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ภาคผนวก ๔ 
รายชื่ออาจารย ์

(อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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(ก) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) ทวี เลาหพันธ์ รองศาสตราจารย์ นพ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา), วว.

(พยาธิวิทยากายวิภาค), M.S.(Education) 
(๒) มงคล อุยประเสริฐกุล รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธวิิทยา), วว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๓) สุภัทรา เตียวเจริญ รองศาสตราจารย์ พญ. วท.บ. (ชีววิทยา), พ.บ., อว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อว.(พยาธิวิทยาคลินิก), 

วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน) 
(๔) สร้อยศรี  เอี่ยมพรชัย อาจารย์ วท.บ. (สุขศึกษา), พทป.บ., กศ.ม. (สุขศึกษา) 
(๕) สุภาวดี  ตั้งจิตรเจริญ อาจารย์ พทป.บ., ศษ.บ. (สุขศึกษา), วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 
(๖) เอื้อมพร  สุวรรณไตรย์ อาจารย์ วท.บ. (สุขศึกษา), พทป.บ., กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 

 

(ข) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๑.  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กรรณิกา ฉัตรยิ่งมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), พ.บ.,  

อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๒) เกรียงไกร  อุรุโสภณ รองศาสตราจารย ์นพ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๓) เกษร  ศรีเปารยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วท.บ.(พยาบาล), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) 
(๔) ขจี  ปิลกศิริ รองศาสตราจารย ์ดร. วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) 
(๕) จันทิมา  รุ่งเรืองชัย รองศาสตราจารย ์ดร.ทพญ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), ท.บ., ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) 
(๖) จิรภา  เจตน์สว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.  วท.บ.(พยาบาล), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), พ.บ. 
(๗) ชญานิษฐ์  มนูญผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(อาชีวบ าบัด), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) 
(๘) ชัยรตัน ์ เติบไพบูลย ์ อาจารย์, ดร. นพ. พ.บ. 
(๙) ณปกรณ์  แสงฉาย อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (พยาธิวิทยา), 

วุฒิบัตรความรู้ความช านาญสาขาพยาธิวิทยา (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๑๐) ถาวรชัย  ลิ้มจินดาพร รองศาสตราจารย ์ดร.นพ.  พ.บ., Ph.D. (Microbiology and Immunology), Postdoctoral 

Fellow (Genetics),อ.ว. (เวชศาสตรค์รอบครัว) 
(๑๑) ธนาภรณ์  รุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), Ph.D. (Immunoelectron 

Technique) 
(๑๒) บุญส่ง  เจริญวัฒน์ อาจารย์ นพ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ. 
(๑๓) ภัสรา  ลานเหลือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ.(รังสีเทคนิค), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), Ph.D.(Cell Biology) 
(๑๔) เมธ ี องค์ศิริพร อาจารย,์ นพ. พ.บ. 
(๑๕) ยาดาฤดี  วิรวุฒิ รองศาสตราจารย ์ทพญ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), ท.บ., วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) 
(๑๖) รสริน  รัตนเลขา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.  วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร์

ครอบครัว) 
(๑๗) วาสนา  ผลากรกุล รองศาสตราจารย ์สพญ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), สพ.บ., วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) 
(๑๘) ศนิ  ใบไม้ อาจารย์,พญ. วท.บ.(กิจกรรมบ าบัด), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) (ลาศึกษาต่อ) 
(๑๙) ศิรินุช  ศรีเจริญเวช รองศาสตราจารย ์ดร. วท.บ.(สัตววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) 
(๒๐) ศิริลักษณ์ พลอยทับทิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), ท.บ. 
(๒๑) สิทธา  ปิยะวินิจวงศ์ รองศาสตราจารย ์ดร.  วท.บ.(กายภาพบ าบัด), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 

Ph.D.(Neuroanatomy) 
(๒๒) สุพิน  ชมพูพงษ์ รองศาสตราจารย,์ ดร. พันโทหญิง วท.บ.(จุลชีววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) 
(๒๓) อดิศร รัตนโยธา อาจารย์, ดร. นพ. พ.บ. 
(๒๔) อภิชญา  นิยมจันทร์ อาจารย์ วท.บ.(พยาบาล), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) (ลาศึกษาต่อ) 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๒๕) อาภรณ ์ จันท์จารุณ ี ศาสตราจารย,์ สพญ. วท.บ. (สตัววิทยา), สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร)์ 
(๒๖) เบญจพร พานิชเจริญ อาจารย ์ ปร.ด. (อณูชีววิทยา) 

 

๒.  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กนกพร  อุดมอิทธิพงศ์ รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์

โรคระบบทางเดินหายใจ), Cert. in Pediatric Respiratory Medicine 
(๒) กมล เผือกเพ็ชร อาจารย์ นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั 2),ป.บัณฑิต(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวช

ศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) ,ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด), 
Certificate in Paediatrics Haematology/ Oncology 

(๓) กรมิกา วินิจกุล อาจารย์ พญ. พ.บ.(เกยีรตินิยมอนัดบั ๒), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์, ป.(กุมารเวชศาสตร์) 
(๔) กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฎ์กุล ศาสตราจารย ์นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), Dip. Amer. Board of Pediatrics, Dip. 

Amer. Sub-Board of Pediatric Cardiology, FACC, FAAP, อ.ว.
(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด),  อ.ว. 
(เวชศาสตร์ครอบครัว), Master of Business Adminstration, 
Fellow of  Amer. College of Cardiology (FACC) 

(๕) กลีบสไบ สรรพกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), อ.ว. (กุมารโลหิต
วิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) ,Dip. Amer. Board of Pediatrics, 
Dip. Amer. Sub-Board of Pediatric Hematology & Oncology 

(๖) กวิวัณณ์ วีรกุล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),อ.ว. (กมุาร
โลหิตวิทยา),Cert. in Pediatric Hematology & Oncology,    อ.ว.
(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๗) กวีวรรณ ลิ้มประยูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์) ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), Cert. in 
Pediatric Intensive Care, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(กุมารเวช
ศาสตร์โรคระบบหายใจ) 

(๘) กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ศาสตราจารย ์พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวช
ศาสตร์), Dip. Amer. Board of Pediatrics, Dip. Amer. Sub-Board 
of Pediatric Infectious Diseases, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๙) เกษวดี ลาภพระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์,พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) ,ป.กุมารเวช
ศาสตร์โรคติดเชื้อ, Cert.Pediatric Infectious Diseases 

(๑๐) จริยา ทะรักษา อาจารย์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว),อ.ว.(จิตเวชเด็กและวัยรุ่น) ,  Cert. in Child and 
Adolescent  Psychiatry 

(๑๑) จักรพันธ ์ สุศิวะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), Cert. in 
Pediatric Respiratory Diseases, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๑๒) จารุพิมพ์ สูงสว่าง  ศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (กุมารเวช
ศาสตร์), Cert. in Pediatric Cardiology,  Electro-physiology, ว.ว.
(กุมารเวชศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), 
Master of Business Adminstration, Fellow of Amer. College 
of Cardiology (FACC)  

(๑๓) จิตติมา เวศกิจกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(โรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน) 
(๑๔) จีรันดา สันติประภพ รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), Dip. Amer. Board of Pediatrics, Dip. 

Amer. Sub-Board of Pediatrics Endocrinology 
(๑๕) เจษฎา บัวบุญน า อาจารย์ นพ. พ.บ.,ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด) 
(๑๖) ชดชนก วิจารสรณ์ อาจารย์ พญ. พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ), ป.(กุมาร



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เวชศาสตร์โรคหัวใจ) 

(๑๗) ณัศวีร์ วัฒนา อาจารย์ พญ. พ.บ. ,ป.บัณฑิต(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) ,อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว) ,ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด) 

(๑๘) ดวงมณี เลาหประสิทธิพร      ศาสตราจารย์ พญ. วท.บ.การแพทย์(เกียรตินิยมอันดับ ๑), พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑) ,ป.
ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์),ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจและหลอดเลือด),Cert. in Pediatric Cardiology,อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว) 

(๑๙) ธราธิป    โคละทัต   ศาสตราจารยค์ลินกิ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์) , ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), Diplomate 
in Neonatology, Cert. in Lactation Management Program,   
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๒๐) นภัทร สิทธาโนมัย อาจารย์ พญ. พ.บ.(เกยีรตินิยมอนัดบั ๑), ป.(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) 
(๒๑) นฤมล  เด่นทรัพย์สุนทร รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์) , ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) ,Cert. in 

Post – Doctoral Research Fellowship in Nutrition, อ.ว.(กุมาร
เวชศาสตร์โภชนาการ) 

(๒๒) นวลอนงค์     วิศิษฏสุนทร ศาสตราจารย ์พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์),ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), อ.ว.(กุมารเวช
ศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก), Cert. in Pediatric 
Allergy& Immunology, Cert. in Pediatric Gastroenterology 
and Nutrition ,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๒๓) นัทธี นาคบุญน า อาจารย์ นพ. พ.บ.,ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด), อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด) 
(๒๔) นันทวัน ปิยะภาณี อาจารย์ พญ. พ.บ. , ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) ,ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคไต) 
(๒๕) นิธิวัชร์   วัฒนวิจารณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒) ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), Dip. Amer. Board 

of Medical Genetics, Cert. in Biochemical Genetics 
(๒๖) นิรันดร์ วรรณประภา   รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), MSc(Clinical 

Epidemiology), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๒๗) บุญชู  พงศ์ธนากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด) , Cert. in 

Pediatric Hematology and Oncology 
(๒๘) บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์ รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) ,Cert. in Adolescent Medicine 
(๒๙) ปกิต วิชยานนท์  ศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) ว.ว.(สาขากุมารในโรคระบบทางเดิน

หายใจ), Dip. Amer. Board of Pediatrics, Dip. Amer. Board of 
Allergy & Immunology, FAAP, FACAAI, FAAAI, อ.ว.(โรคภูมิแพ้) 

(๓๐) ประคัลภ์  จันทร์ทอง อาจารย์ นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด), Cert. in 
Pediatric Cardiology/Interventional Cardiology, Cert. in 
Critical Care Medicine 

(๓๑) ประพันธ์  อ่านเปรื่อง   รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Pediatric Gastroenterology 
and Nutriton 

(๓๒) ปัญจมา   ปาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) 
(๓๓) พนิดา กาญจนอุปถัมภ์ อาจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) 
(๓๔) พัฎ โรจน์มหามงคล อาจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์

ครอบครัว), อ.ว.(กุมารแพทย์ สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม), ป.(อา
ชีวเวชศาสตร์), ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(๓๕) พิภพ จิรภิญโญ      ศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูงคลินิก, ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Pediatric 
Gastroenterology and Nutrition 

(๓๖) พิมล วงศ์ศิริเดช       รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์) , ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Neonatal 
and Perinatal Medicine,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.  (ทารกแรก
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เกิด-ปริก าเนิด), International Fellowship in Respiratory Care. 

(๓๗) ไพรัลยา นาควัชระ รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกยีรตินิยมอนัดบั ๑), อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์), Dip. Amer. Board of 
Pediatrics, Dip. Amer. Sub-Board of Pediatric Endocrinology 

(๓๘) รัชฎา กิจสมมารถ รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ป.(ทารกแรก
เกิดและปริก าเนิด), Cert. in Perinatal-Neonatal Medicine. 

(๓๙) รัตนาวลัย นิติยารมณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),ป.(กุมารเวชศาสตร์
ตจวิทยา), อ.ว.(ตจวิทยา)Certificate of Pediatric Dermatology 
Research of Dermatology, Detroit, Michigan. 

(๔๐) วนัทปรียา   พงษ์สามารถ รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวช
ศาสตร์โรคติดเชื้อ),Cert. in Pediatric Infectious Diseases 

(๔๑) วรพันธ์  เกรียงสุนทรกิจ อาจารย์ นพ. พ.บ.,ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),อ.ว.(เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน), Cert. in Pediatric Emergency Medicine., Cert. in 
Medical Toxicology. 

(๔๒) วาณี  วิสุทธิ์เสรีวงศ์ รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์),ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),Dip. Of 
Dermatology, Cert. in Pediatric Dematology, อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว),อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา) 

(๔๓) วิฐารณ   บุญสิทธ ิ รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์),ว.ว.(กุมารเวช
ศาสตร์),ประกาศนียบัตรเฟลโลว์จิตเวชเด็กและวัยรุ่น, อ.ว.(จิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น),   Dip. Amer. Board of Psychiatry & Neurology Dip. 
Amer. Board of Child and Adolescent Psychiatry, อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว) 

(๔๔) วิปร   วิประกษิต รองศาสตราจารย ์ดร. นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), ป.บัณฑิต(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (กมุาร
เวชศาสตร์) Doctor of  Philosophy, Cert. in Post – doctoral 
Fellowship in Molecular Hematology 

(๔๕) ศศิธร จันทรทิณ อาจารย์ พญ. พ.บ., ป.(จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว) 

(๔๖) ศิริรัตน์ จารุวณิช อาจารย์, พญ. พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) 
(๔๗) ศุภลัคน ์ กาญจนอุทัย อาจารย,์ พญ. พ.บ. 
(๔๘) สรวิศ  วีรวรรณ อาจารย์ นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ประกาศนียบัตรทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(กุมารเวชศาสตร์), Cert. in Epilepsy and 
clinical neurophysiology Cert. in Pediaric Neurology 

(๔๙) สุประพัฒน์  สนใจพาณิชย์ อาจารย์ นพ. พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),  ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์), Postgraduate Diploma in 
Medical Education Centre for Medical Education University 
of Dundee Scotland 

(๕๐) สุพัตรา รุ่งไมตร ี อาจารย ์พญ. พ.บ. 
(๕๑) สุภาวดี  ลิขิตมาศกุล    รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), Cert. in 

Pediatric Endocrinology,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(กุมารเวช
ศาสตร์ต่อมไร้ท่อ) 

(๕๒) สุภิญญา  อินอิว อาจารย์ พญ. พ.บ., ป.บัณฑิต(กุมารเวชศาสตร์), ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), Clinical 
Scholar in Adolescent Medicine. 

(๕๓) สุรชัย  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) Cert. in Neurology / Child 
Neurology, Cert. in Clinical Neurophysiology & Epilepsy 

(๕๔) สุรีย์ลักษณ์  สุจริตพงศ์ อาจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), ป.บัณฑิต(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวช
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ศาสตร์)อ.ว.(พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก), Cert. in 
Developmental Pediatrics. 

(๕๕) สุโรจน์ ศุภเวคิน รองศาสตราจารย์ นพ.  พ.บ., อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์), อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคไต), Dip. 
Amer. Board of Pediatrics, Dip. Amer. Sub-Board of Pediatric 
Nephrology, Cert. of completion in Pediatric Residency 
training, Cert. Clinical fellowship in Pediatric Nephrology. 

(๕๖) สุวรรณี ผู้มีธรรม อาจารย์ พญ. พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการ
หายใจ), Certificate of pediatric Critical Care Medicine. 

(๕๗) โสภาพรรณ  เงินฉ่ า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ป.(เวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริ
ก าเนิด), Cert. in Neonatology,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๕๘) อนิรุธ  ภัทรากาญจน์ รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),ว.ว.(กุมารเวช
ศาสตร์โรคไต),Cert. in Pediatric Nephrology 

(๕๙) อรณี  แสนมณีชัย อาจารย์ พญ. พ.บ., ป.บัณฑิต(เวชศาสตร์ครอบครัว),ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) 
(๖๐) อรทัย พิบูลโภคานันท์ ศาสตราจารย์ พญ.พ.บ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑) , ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) Dip. Amer. 

Board of Pediatrics, Dip.Amer.Board of Allergy & 
Immunology ,Cert. of Clinical and Laboratory Immunology 

(๖๑) อรศรี วิทวัสมงคล อาจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ป.(โรคติดเชื้อ) 
(๖๒) อัจฉรา สัมบุณณานนท์   ศาสตราจารย์ พญ.     พ.บ.(เกยีรตินิยม),ป.ชั้นสูง, ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์,อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์

โรคไต),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) Cert. in Pediatric Nephrology 
(๖๓) อัจฉรา  เสถียรกิจการชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),  ป.(กุมารเวชพันธุ

ศาสตร์), Dip. Amer. Board of Medical Genetics. 
(๖๔) ศันสนีย ์ เรืองสอน อาจารย ์พญ. พ.บ. 
(๖๕) สุพิชชา ปัจมนตร ี อาจารย ์นพ. พ.บ. 

 

๓.  ภาควิชาจักษุวิทยา 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กนกรัตน ์  พรพาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.,ป.บัณฑิต(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์

ครอบครัว), Cert. in Orbital and Oculoplastics Surgery 
(๒) งามแข  เรืองวรเวทย์   รองศาสตราจารย ์พญ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) ,ป.บัณฑิต

(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), Cert. in Glaucoma, Cert.in  
Electrophysiology of Visionอ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๓) จักรพงศ์        นะมาตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. BSc.(cum laude),M.D., พ.บ., ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา) 
(๔) ณัฐพร เทศะวิบุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒),ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา),ว.ว.(จักษุวิทยา) , 

Cert. in Ocular Immunology / Uveitis, Cert. in Cornea/  
External diseases 

(๕) ณัฐวุฒิ   รอดอนันต ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต (จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา) , Cert. in Cornea & 
External Diseases, Cert. in Ocular Immunology and Uveitis  

(๖) ดารินทร ์ สากิยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ป.บัณฑิต (จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), Cert. in Glaucoma 
(๗) ธรรมนูญ   สุรชาติก าธรกุล รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ.,ป.บัณฑิต(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), Cert. in Pediatric 

Ophthalmology 
(๘) นริศ  กิจณรงค์ รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ.,ป.บัณฑิต(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), Cert. in Glaucoma , MBA 
(๙) นิพนธ์   จิรภาไพศาล รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต (จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), Cert. in Ocular 

inflammation  and uveitis, Cert. in Neuro - ophthalmology  
(๑๐) ปณิธี  เลื่อมส าราญ อาจารย์ พญ. พ.บ.,ป.บัณฑิต(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), Fellowship สาขาวิชา

ศัลยกรรมกระดูกเบ้าตาและตกแต่ง, Cert in Orbit and Oculoplastic 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑๑) ปิติพล  ชูพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต(จักษุวิทยา), ว.ว. (จักษุวิทยา) , Cert. in Ocular  

Immunology and Uveitis, Cert. in Ophthalmic Pathology 
(๑๒) พนิดา         โกสียรักษ์วงศ์ ศาสตราจารย ์พญ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),พ.บ.,ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา),Cert in 

Lasik , Cert in Cornea , อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๑๓) พิทยา  ภมรเวชวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต (จักษุวิทยา) ว.ว.(จักษุวิทยา), Fellowship สาขาจักษุ

วิทยาเด็กและตาเหล,่ Cert. in Pediatric Ophthalmology & Adult 
Strabismus, Cert in Pediatric Ophthalmology & Strabismus 

(๑๔) สกาวรตัน ์ เพ็ชรยิ้ม อาจารย ์พญ. พ.บ. (เกยีรตินยิมอันดบั ๒), ป.ชั้นสูง (จักษุวิทยา), ว.ว. (จักษุวิทยา), 
แพทย์เฟลโลว์ สาขา โรคต้อหิน 

(๑๕) ภิญนิตา       ตันธุรนิตย์ รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), 
Cert. in Cornea & External Eye  Diseases, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๑๖) ละอองศรี    อัชชนียะสกุล ศาสตราจารย ์พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั๑), ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), 
Cert. in Pediatric Ophthalmology and Ophthalmic Genetics, 
Cert.in Ocular Oncology.,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

 (๑๗) วณิชา   ชื่นกองแก้ว   ศาสตราจารย ์พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), Cert. in Neuro 
Ophthalmology, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๑๘) วิภาวี  บูรณพงศ์ รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), ป.บัณฑิต(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), 
Cert. in Cornea & Refractive Surgery, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๑๙) สบง   ศรีวรรณบูรณ์ ศาสตราจารย ์นพ. พ.บ.,ป.บัณฑิต(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), Cert in Cornea & 
Refractive Surgery, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๒๐) สุขศรี  โชติกวณิชย์ อาจารย์ พญ. พ.บ., ป.บัณฑิต(จักษุวิทยา), ว.ว. (จักษุวิทยา) ,Fellow สาขากระจก
ตาและการผ่าตัดแกไ้ขสายตาผิดปกติ, Cert in Cornea , Low vision 
Rehabilitation , Cert in Cornea and Refractive Surgery 

(๒๑) สุมาลี  หวังวีรวงศ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (จักษุวิทยา),ว.ว.(จักษุ
วิทยา), Cert. in Orbital and Oculoplastics Surgery, Cert. in 
Ophthalmic Pathology , อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๒๒) โสมนัส  ถุงสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.,ป.บัณฑิต (จักษุวิทยา),ว.ว.(จักษุวิทยา),  Cert in Retina 
(๒๓) อดิศักดิ ์  ตรีนวรัตน์ รองศาสตราจารย ์นพ. วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑)(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง

(จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๒๔) อติพร  ตวงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑),ป.บัณฑิต (จักษุวิทยา) ,ว.ว.(จักษุวิทยา), 

Fellowship (จักษุวิทยาเด็กและตาเหล่), Cert. in Pediatric Oph-
thalmology, Cert. in Pediatric ophthalmology & trabismus  

(๒๕) อภิชาต ิ      สิงคาลวณิช   ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (จักษุวิทยา), ว.ว.(จักษุ
วิทยา), Cert. in Ophthalmology  FICS, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๒๖) อังคณา      เมธีไตรรัตน์  รองศาสตราจารย ์พญ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑), ป.ชั้นสูง
(จักษุวิทยา), ว.ว. (จักษุวิทยา), Cert. in Glaucoma 

(๒๗) ชารีนันท ์ จิรภาไพศาล อาจารย ์พญ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (จักษุวิทยา), ว.ว. (จักษุวิทยา), ประกาศนยีบัตรจกัษุวิทยา
หลักสตูรตอ่ยอด สาขากระจกตาและการผ่าตัดแกไ้ขสายตาผิดปกต,ิ 
Certificate in Refractive Surgery 

 

 
๔.  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กอบหทัย   สิทธิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์), ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
(๒) ชาญวิทย์   พรนภดล  รองศาตราจารย ์นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑) ,ป.ชั้นสูง (จิตเวชศาสตร์), อ.ว.(จิตเวช



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ศาสตร์เด็กและวัยรุ่น), Dip. Amer. Board of Psychiatry and 
Neurology, Dip. Amer. Board of Child and Adolescent 
Psychiatry,Cert. of Infant Psychiatry 

(๓) ฐิตว ี แก้วพรสรรค์   รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ., ป.ชั้นสงู(จิตเวชศาสตร์), ว.ว.(จิตเวชศาสตร)์, อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว), DISC de Psychiatrie de I’ enfant et de I’ adolescent, 
วท.ม. (ระบาดวิทยาคลินิก) 

(๔) ฑิฆัมพร ริ้วธงชัย อาจารย์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์),ว.ว. (จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) 
(๕) ณัชพล อ่วมประดิษฐ์ อาจารย์ ศศ.บ.(จิตวิทยา) , วท.ม.(จิตวิทยาคลินิก) 
(๖) ณัฏฐา สายเสวย อาจารย์ ร้อยเอก พญ. พ.บ. ,ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์), ว.ว.(จิตเวชศาสตร์) 
(๗) ธนยศ สุมาลย์โรจน ์ อาจารย์ วท.บ.(จิตวิทยา) , วท.ม.(จิตวิทยาคลินิก) 
(๘) ธีรศักดิ์ สาตรา อาจารย์ นพ. พ.บ.,ว.ว.(จิตเวชศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๙) เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา   รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (จิตเวชศาสตร์),ว.ว.(จิตเวชศาสตร์) 

(๑๐) นันทวัช สิทธิรักษ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์), ว.ว.(จิตเวชศาสตร์), Cert. in Substance 
Use and Family Study 

(๑๑) พนม เกตุมาน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วท.บ.พ.บ., ป.ชั้นสูง (จิตเวชศาสตร์),ว.ว.(จิตเวชศาสตร์), อ.ว.(จิตเวช
เด็กและวัยรุ่น), Dip. of Child and Adolescent Psychiatry 

(๑๒) พรจิรา ปริวัชรากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์), ว.ว.(จิตเวชศาสตร์) 
(๑๓) วรภัทร รัตอาภา อาจารย์ ดร. นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินกิ),  ว.ว.(จิตเวชศาสตร์) 
(๑๔) วัจนินทร์ โรหิตสุข อาจารย์ ดร. Ph.D. (Applied Behavioral Studies), MS. (Applied Behavioral Studies) 
(๑๕) ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ  รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์), อ.ว.(จิตเวชศาสตร์), 

Cert. in Family Therapy, Cert. in Old Age Psychiatry 
(๑๖) ศุภโชค สิงหกันต ์ อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์),ว.ว.(จิตเวชศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๑๗) สุชีรา ภัทรายุตวรรตน ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ.(จิตวิทยา)เกียรตินิยมอันดับ ๑, ค.ม.(วิจัยการศึกษา),Cert. in 

Computer Sciences, Ph.D.(Psychology) 
(๑๘) สุดสบาย จุลกทัพพะ      รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง( จิตเวชศาสตร์), อ.ว.(จิตเวชศาสตร์) 
(๑๙) สุนันทา  ฉันทรุจิกพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พญ. พ.บ., ป ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์), ว.ว.(จิตเวชศาสตร์), Ph.D (Health 

Services Research), MPE (Master in Psychiatric Epidemiology) 
(๒๐) สุพร  อภินันทเวช รองศาสตราจารย์. พญ. พ.บ., ว.ว.(จิตเวชเด็กและวัยรุ่น) , อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),วท.บ.

(สาธารณสุขศาสตร์) 
(๒๑) สุวิทย์  เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(จิตเวชศาสตร์),  ว.ว.(จิตเวชศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์

ครอบครัว) 
(๒๒) กมลเนตร  วรรณเสวก อาจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก), ว.ว.(จิตเวชศาสตร์) 
(๒๓) กมลพร  วรรณฤทธิ์ อาจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), ป.ชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก), 

ว.ว.(จิตเวชศาสตร์), Certificate in the Beck institute 
Supervision Program, Beck institute for Cognitive Behavior 
Therapy, U.S.A. 

(๒๔) ปเนต  ผู้กฤตยาคามี อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก), ว.ว.(จิตเวชศาสตร์) 
(๒๕) วัลลภ   อัจสริยะสิงห์ อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก), ว.ว.(จิตเวชศาสตร์), 

Certificate in Child and Adolescent Psychiatry University 
of Toronto, Canada. Certificate in Research Fellowship in 
Psychiatry, Northwestern University, USA. 

(๒๖) สนทรรศ บุษราทิจ อาจารย์ นพ. พ.บ., Dip. Amer. Board of Psychiatry and Neurology, 
American Board of Psychiatry and Neurology, Washington 
University, U.S.A. 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๒๗) สร้อยสุดา   มอรุณรักษ์ อาจารย์ M.Sc. (Clinical Psychology), B.Sc. (Psychology) 
(๒๘) สิรินัดดา   ปัญญาภาส อาจารย์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก), ว.ว.(เวชศาสตร์

ครอบครัว), ว.ว.(จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) 
 

๕.  ภาควิชาจุลชีววิทยา 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) จตุรงค์   เสวตานนท์ อาจารย์ ดร.นพ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
(๒) จุร ี เจียรนัยศิลาวงศ์      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก) 
(๓) ชาญวิทย์    ตรีพุทธรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. พ.บ., Ph.D.(Microbiology & Immunology) 
(๔) ณัฏฐนันท์   ปิ่นชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Diploma Biologie, Dr.rer.nat. 
(๕) นาวิน ห่อทองค า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Ph.D. (Microbiology) 
(๖) ประเสริฐ    เอื้อวรากุล    ศาสตราจารย ์ดร. นพ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), ศ.บ., ศศ.บ., Dr. Med. (Magna cum laude) 
(๗) พบชัย   งามสกุลรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. พ.บ. 
(๘) พิริยาภรณ์ จงตระกูล อาจารย์, ดร. วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.ม. (จุลชีววิทยา), Ph.D. (Medical Science) 
(๙) พิไลพันธ์      พุธวัฒนะ   ศาสตราจารย ์ดร. วท.บ. (จุลชีววิทยา), วท.ม.(จุลชีววิทยา), ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 

(๑๐) ภัทรชัย  กีรติสิน รองศาสตราจารย ์ดร. นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒), MSc, Ph.D. (Microbiology& 
Immunology), อ.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก) 

(๑๑) รวงผึ้ง  สุทเธนทร์   ศาสตราจารย ์ดร. พญ. วทบ., พ.บ.(เกียรตินยิมอันดับ ๑), Ph.D.(Microbiology & 
Immunology), อ.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก) 

(๑๒) วรรณี   กัณฐกมาลากุล รองศาสตราจารย ์ดร. วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(จุลชีววิทยา), Ph.D.(Microbiology 
& Immunology) 

(๑๓) วิชชุดา กมลวิทย์ อาจารย์ พญ. พ.บ. 
(๑๔) ศุภร  ฟุ้งลัดดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สพ.ญ. สพ.บ., วท.ม.(พยาธิชวีวิทยา),ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) 
(๑๕) สนทนา ศิริตันติกร     รองศาสตราจารย ์ดร. วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), Dr. rer. nat.(Microbiology) 
(๑๖) สมพร  ศรีเฟื่องฟุ้ง   ศาสตราจารย ์ดร. ภญ. ภ.บ., วท.ม.(จุลชีววิทยา), Ph.D.(Microbiology) 
(๑๗) สุดา  ลุยศิริโรจนกุล   รองศาสตราจารย ์ดร. วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(จุลชีววิทยา),Ph.D.(Microbiology) 
(๑๘) อมรรัตน์    ลีลาภรณ์     รองศาสตราจารย ์ดร. ภญ. ภ.บ. (เกียรตินยิมอันดบั ๒ ), วท.ม.(จุลชีววิทยา), Ph.D.(Microbiology) 
(๑๙) อังคณา   ฉายประเสริฐ    รองศาสตราจารย ์ดร. วท.บ. (เกียรตินิยมอนัดับ ๒ เหรียญทอง), (พฤกษศาสตร์), วท.ม.

(พฤกษศาสตร์), Dr.rer.nat.(Biology) 
(๒๐) อุไรวรรณ   โฆษิตานนท์   รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (พฤกษศาสตร์), วท.ม.(จุลชีววิทยา), Ph.D.(Medical Science) 
(๒๑) ไอยฤทธิ์  ไทยพิสุทธิกุล อาจารย์ ดร. นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑), Ph.D. (Genetics) 
(๒๒) กมล สุวรรณการ อาจารย์ ดร. วท.บ.(พันธุศาสตร์), วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 

 

๖.  ภาควิชาชีวเคมี 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) เฉลิมชัย   มิตรพันธ ์ อาจารย์ ดร. นพ. พ.บ.,ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน (ชีวเคมี), Ph.D. 

(Human Biology), Postdoctoral Research Fellowship in 
Antisense oligomer therapy for Spinal muscular atrophy 

(๒) ชยานนท ์  พีระพิทยมงคล อาจารย์ ดร. นพ. วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑), พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), 
Ph.D.(Biochemistry), Postdoctoral Research Fellowship in 
Human Genetics 

(๓) ชัชวาลย ์  ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐาน (ชีวเคมี), Ph.D.(Biological Chemistry) 

(๔) เนตรนภิส   ธีระวัลย์ชัย รองศาสตราจารย,์ ดร. วท.บ.,วท.ม.(ชีวเคมี), Ph.D.(Parasite Biochemistry) 
(๕) พัชรีย ์  เลิศฤทธิ์ ศาสตราจารย ์ดร. พญ.  พ.บ.,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Ph.D.(Biochemistry) 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๐๙ | ๑๙๑ 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๖) ภัทรบุตร   มาศรัตน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

พื้นฐาน (ชีวเคมี), Ph.D.(Nutrition), Postdoctoral Research 
Fellowship in Iron metabolism 

(๗) ภูมิ   สุขธิติพัฒน์  อาจารย์ ดร. นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐาน (ชีวเคมี), Ph.D.(Genetic Epidemiology), Postdoctoral 
Research Fellowship in Statistical Genetics/Genetic 
Epidemiology  (ลาฝีกอบรมวิจัยระดับ postdoctoral) 

(๘) รัชนีกร   กัลล์ประวิทธ์ รองศาสตราจารย ์ดร. Ph.D.(Cell Biology) 
(๙) วรพรรณ   ศิริวัฒนอักษร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พญ.  พ.บ.,ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน (ชีวเคมี), Ph.D. 

(Biochemistry) 
(๑๐) วิชิต   สุธรรมารักษ์ อาจารย์ ดร. นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

พื้นฐาน (ชีวเคมี), Ph.D.(Genetics), Postdoctoral Research 
Fellowship in Mitochondrial disorders 

(๑๑) อธิป   ลิขิตลิลิต รองศาสตราจารย ์ วท.บ.(เกียรตินิยม), วท.ม.(ชีวเคมี), M.Sc.(Biochemistry) 
(๑๒) ชนาธิป เมธีไตรรตัน ์ อาจารย,์ ดร. B.S. (Phi Beta Kappa, magna cum laude, Distinction in the 

Major), Molecular Biophysics & Biochemistry, Ph.D., 
Molecular, Cellular and Developmental Biology 

 

๗.  ภาควิชาตจวิทยา 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) พรรณแข   มไหสวริยะ ศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ว.ว.(ตจวิทยา), ว.ว. (อนุสาขาตจพยาธิวิทยา), ป.ชั้นสูง 

(วิทยาศาสตร์การแพทย์), Fellowship Program in Bioethics and 
Ethics Committee Administration, Olympia, Washington, 
USA, Certificate in Research Ethics, U of Washingtion, 
School of Medicine, USA. 

(๒) กนกวลัย   กุลทนันทน ์ ศาสตราจารย ์พญ.  พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑), ว.ว. (ตจวิทยา), ประกาศนียบัตรความ
ช านาญวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, Certifiate in Dermatological 
Research, Certificate in Dermatoimmunology  

(๓) สุขุม เจียมตน รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. พ.บ., ว.ว.(ตจวิทยา), สศ.บ.(บริหารสาธารณสุขเน้นการบริหาร
โรงพยาบาล), ป.ชั้นสูง (อายุรศาสตร์), M.Sc.(Epidemiology) , 
Ph.D.(London) 

(๔) วรัญญา  บุญชัย รองศาสตราจารย ์พญ.  พ.บ., อ.ว. (ตจวิทยา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate in 
Dermatology Research (Boston), Master of Medical Science  
(molecular pathology) (Queensland) 

(๕) วรพงษ์   มนัสเกียรติ ศาสตราจารย ์นพ.  พ.บ., อ.ว. (ตจวิทยา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
Clinical Fellow in Cosmetic Laser Dermatology, Clinical 
Fellow in Laser Dermatology  

(๖) ชนิษฎา   วงษ์ประภารัตน์ รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ. (เกยีรตินยิมอันดบั ๒), อ.ว. (ตจวิทยา), อ.ว. (เวชศาสตรค์รอบ ครัว), 
Certificate in Photomedicine and Phototherapy (USA.) 

(๗) ปภาพิต  ตู้จินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.  พ.บ., ว.ว. (ตจวิทยา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate 
Dermatoimmunology (USA) 

(๘) รังสิมา  วณิชภักดีเดชา รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ศ.มบ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ว.มบ., ป.ชั้นสูง (อายุรศาสตร์), วท.
ม.(การบริหารเทคโนโลยี), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว. (ตจวิทยา), 
Dip. in Dermatology, Institute of Dermatology , Cert. , 
Fellowship in Procedural Dermatology,  Dip. Amer. Board of 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๑๐ | ๑๙๑  

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Anti – aging Medicine , Cert., Fellowship in Anti – aging and 
Regenerative Medicine, Cert., Fellowship in Laser and 
Cosmetic Surgery,  

(๙) สุมนัส  บุณยะรัตเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (ตจวิทยา), อ.ว. 
(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๑๐) รัฐพล  ตวงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (ตจวิทยา), Fellowship in 
Dermatology The University of California at Los Angeles 
(Hair Transplantation, Bioluminescence), Fellowship in 
Dermatology The University of Pennsylvania (Hair Disorders, 
cosmetic Dermatology) 

(๑๑) สุเพ็ญญา  วโรทัย อาจารย์ พญ. พ.บ., วว. (ตจวิทยา), Dermatopharmalogy, Skin Bioengineering 
(๑๒) ลีนา  จุฬาโรจน์มนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.  พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒), วว.(ตจวิทยา) 
(๑๓) ศศิมา   เอี่ยมพันธ์ อาจารย์ พญ. พ.บ., ว.ว. (ตจวิทยา), Clinical Fellow in Dermatologic Laser 

and Cosmatic Surgury 
(๑๔) เพ็ญวดี   พัฒนปรีชากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., วว. (ตจวิทยา) 
(๑๕) นฤมล   ศิลปอาชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.  พบ., วว.(ตจวิทยา), Certificate in Photomedicine and Vitiligo (USA) 
(๑๖) ปราณี     เกษมศานติ์ อาจารย์ พญ. พบ., วว.(ตจวิทยา), Visiting Fellowship in Research and 

Clinical Practice in Occupational Dermatology and Contact 
Dermatitis (Australia) 

(๑๗) จรัสศรี   ฬียาพรรณ อาจารย์ พญ. พบ. (เกียรตินิยมอันดบั ๑), วว.(ตจวิทยา), ว.ว.(อายุรศาสตร์), M.Sc. ( 
Health economics) 

(๑๘) มนัสมน   ชัยรัชนีบูลย ์ อาจารย์ พญ. พ.บ., อ.ว.(ตจวิทยา), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๑๙) ดรัลพร ไตรวงษ์วรนาถ อาจารย์ พญ. พบ., วว.(ตจวิทยา) 
(๒๐) วีรนุช โพธิ์ทอง อาจารย์ พญ. พบ., วว.(ตจวิทยา) 

 

๘. ภาควิชาปรสิตวิทยา 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) ดาราวรรณ  วนะชิวนาวิน   รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (อายุรศาสตร์), ว.ว.(ตจวิทยา), อ.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก) 
(๒) อัญชลี      ตั้งตรงจิตร   รองศาสตราจารย ์ดร. พญ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), พ.บ., MSPH (Medical Parasitology), 

Ph.D., อ.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก) 
(๓) ประภาทิพย์   เอี่ยมโสภณา รองศาสตราจารย ์ดร. วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) (เกียรตินิยมอันดบั ๒), วท.ม.(อายุรศาสตร์

เขตร้อน), D.A.P&E. (Distinetion), Ph.D. (Immunology) 
(๔) สุภัทรา เตียวเจริญ รองศาสตราจารย์ พญ. วท.บ.(ชีววิทยา),วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน),พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร์

ครอบครัว), อ.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก) 
(๕) สิริจิต   วงศ์ก าชัย รองศาสตราจารย ์ดร. วท.บ.(เทคนคิการแพทย์), วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), ปร.ด.(อายุรศาสตร์

เขตร้อน), D.A.P&E (Distinetion). 
(๖) ณัฐ   มาลัยนวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ.(เกษตรศาสตร์), วท.ม.,(อายุรศาสตร์เขตร้อน), Ph.D. (Microbio-logy) 
(๗) สุวิทย์   ลิมาวงษ์ปราณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. สพ.บ., วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), Ph.D. (Veterinary Medicine) 
(๘) โกศล  รุ่งเรืองชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(จุลชีววิทยา)., พ.บ. 
(๙) พัชรพร  เตชะสินธุ์ธนา อาจารย์, ดร., พญ. พ.บ., Ph. D. (Molecular Microbiology & Immunology) 

(๑๐) ลดาวัลย ์ โควาวิเศษสุต อาจารย,์ ดร. วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) วท.ม. (วิทยาภูมิคุ้มกัน), ปร.ด. (วิทยาภูมิคุ้มกัน) 
 

๙. ภาควิชาพยาธิวิทยา 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กาญจนา  อมรพิเชษฐ์กูล      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(พยาธิวทิยากายวิภาค),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๒) คณาพร  ปราชญ์นิวัฒน์ อาจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), ป.บัณฑิต(พยาธิวิทยากายวิภาค), ว.ว. 

(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๓) คมกริช  จ่างแก้ว อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก (พยาธิวิทยา), ว.ว. 

(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๔) เจน มโนนุกุล ศาสตราจารย,์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(พยาธิวทิยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๕) ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ  รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิ

วิทยากายวิภาค) 
(๖) เตือนใจ  ช่วงสุวนิช รองศาสตราจารย์ พญ. วท.บ.(เกียรตินิยม) (วิทยาศาสตร์การแพทย)์,พ.บ.(เกียรตินยิมอันดับ 

๒), ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๗) ถิรพล บุญญาอรุณเนตร อาจารย์ นพ. พ.บ.,ป.บัณฑิตชั้นสูง (พยาธิวิทยากายวิภาค),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๘) ธวัชชัย พงศ์พฤฒิพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ. พ.บ.,ป.บัณฑิตชั้นสูง (พยาธิวิทยากายวิภาค),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๙) บุณยฤทธิ์ ชื่นสุชน รองศาสตราจารย,์ นพ. พ.บ.,ป.บัณฑิตชั้นสูง (พยาธิวิทยากายวิภาค),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 

(๑๐) ปิยะวดี เล็กศรีสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. วท.บ.(เกียรตินิยมอันดัน ๑) ,พ.บ.(เกียรตินยิมอันดับ ๑),ป.ชั้นสูง 
(พยาธิวิทยา), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 

(๑๑) พนิตตา  สิทธินามสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ. พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูง (พยาธิวิทยากายวิภาค), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๑๒) พรสุข ชื่นสุชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ. พ.บ.,ป.บัณฑิตชั้นสูง (พยาธิวิทยากายวิภาค),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวภิาค) 
(๑๓) มงคล อุยประเสริฐกุล     รองศาสตราจารย,์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(พยาธิวทิยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๑๔) มาลี  วรรณิสสร อาจารย์ พญ. พ.บ.,ป.บัณฑิตชั้นสูง (พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๑๕) รุจิรา  เรืองจิระอุไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(พยาธิวทิยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๑๖) สรนาท   เมืองสมบูรณ์ อาจารย์ นพ. พ.บ. ,ป.บัณฑิต(พยาธิวิทยา), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค), อ.ว.(เวช

ศาสตร์ครอบครัว) 
(๑๗) สัญญา สุขพณิชนันท์  ศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากาย

วิภาค), Cert. Fellow in Hematopathology 
(๑๘) ส าเริง รัตนระพี  รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(พยาธิวทิยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๑๙) อนัญญา มนุญากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ. พ.บ.เกียรตินิยมอันดบั ๑, ป.ชั้นสูง (พยาธิ วิทยากายวิภาค), ว.ว. 

(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๒๐) สุชานัน   หาญอมรรุ่งเรือง อาจารย์, พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธ ิวิทยากายวิภาค), ว.ว. (พยาธิวิทยากายวภิาค) 
(๒๑) จิตสุภา   ตรีทิพย์สถิตย ์ อาจารย์, พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธ ิวิทยากายวิภาค), ว.ว. (พยาธิวิทยากายวภิาค) 
(๒๒) จันทิมา   แทนบุญ อาจารย์, พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธ ิวิทยากายวิภาค), ว.ว. (พยาธิวิทยากายวภิาค) 
(๒๓) นรเศรษฐ์ สมานไทย อาจารย์, นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธ ิวิทยากายวิภาค), ว.ว. (พยาธิวิทยากายวภิาค) 
(๒๔) วิภาพัชร วิกกี้ เฉลิมวัย อาจารย์, พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), The American Board of Pathology 

(Pathology-Anatomic), (Pathology) 
(๒๕) วสันต์ ยศชัย อาจารย์, นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธวิิทยากายวิภาค), ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) 

 

๑๐. ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) คณิต   ริสุขุมาล ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(อายุรศาสตร์), ว.ว.(อายุรศาสตร์) 
(๒) จารุดา   กอบกิจเจริญ อาจารย์ พญ. พ.บ., ป.บัณฑิต (พยาธิวิทยาคลินิก), ว.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก) 
(๓) ชัยเจริญ  ตันธเนศ ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), ป.บัณฑิต(พยาธิวิทยาคลินิก),ว.ว.(พยาธิ

วิทยาคลินิก), ป.บัณฑิต (อายุรศาสตร์),  ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคเลือด) 
(๔) ธนวรรณ   กุมมาลือ รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒),ป.ชั้นสูง(อายุรศาสตร์), วท.ม.(การแพทย์

คลินิก),ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคเลือด), Cert. Research Fellow in 
Oncology 

(๕) นรวรรธน์  พวงวรินทร์ อาจารย์ ดร. นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยาคลินิก) , Ph.D 
(๖) นิลรัตน์   วรรณศิลป์ รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ป.บัณฑิต (พยาธิวิทยาคลินิก), ว.ว. (พยาธิวิทยาคลินิก) 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๑๒ | ๑๙๑  

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๗) นิศารัตน์   โอภาสเกียรติกุล รองศาสตราจารย ์ดร. พญ. วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒) (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ. (เกียรติ

นิยมอันดับ ๑), ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา), ว.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก), 
Ph.D.(Medical Science), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๘) บุษฎี   ประทุมวินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒),ป.บัณฑิต(พยาธิวิทยาคลินิก), ป.บัณฑิต
(อายุรศาสตร์), ว.ว.(อายุรศาสตร์) 

(๙) ปรีชญา วงษ์กระจ่าง อาจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒),ป.บัณฑิต(พยาธิวิทยาคลินิก), ว.ว.(พยาธิ
วิทยาคลินิก) 

(๑๐) พนัสยา   เธียรธาดากุล รองศาสตราจารย,์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), ป.บัณฑิต (พยาธิวิทยาคลินิก), ว.ว.(พยาธิ
วิทยาคลินิก),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๑๑) รณชัย   วิริยะทวีกุล รองศาสตราจารย์ นพ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์บัณฑิต), พ.บ., ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร)์, ว.ว.
(กุมารเวชศาสตร์), วท.ม.(วิทยาการระบาดคลินิก) Fellowship in 
Allergy and Clinical Immunology, M.M.(Management) 

(๑๒) วิมล   ชินสว่างวัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑),ป.บัณฑิต(อายุรศาสตร์), ว.ว.(โลหิตวิทยา), 
Dip. of Imperial College (Haematology) Ph.D., อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว) 

(๑๓) สุดารัตน ์  ปิโยพีระพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), ป.บัณฑิต(พยาธิวิทยาคลินิก),ว.ว.(พยาธิ
วิทยาคลินิก), ว.ว.(ตจวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๑๔) เสถียร   สุขพณิชนันท์           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.(เกยีรตินิยมอนัดบั ๒), ป.ชั้นสงู (อายรุศาสตร)์, ว.ว. (อายุรศาสตร์), 
ว.ว.(โลหิตวิทยา), อ.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

 

๑๑. ภาควิชาเภสัชวิทยา 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กิติพงศ ์ สุนทราภา อาจารย์ ดร. นพ. พ.บ., Ph.D. (Pharmacology) 
(๒) ประวิทย์    อัครเสรีนนท์     รองศาสตราจารย ์ดร. นพ. พ.บ., Ph.D. (Pharmacology), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๓) พิณพิไล  จูทะสมพากร อาจารย์ พญ. พ.บ. 
(๔) พินภัทร  ไตรภัทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์,  ดร. พญ. พ.บ., Ph.D. (Pharmacology) 
(๕) เมธา ใหญ่กว่าวงศ์ อาจารย์ นพ. พ.บ. 
(๖) วีรวดี  จันทรนิภาพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์,  พญ. พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
(๗) วีรวรรณ  ตั้งบุญจิตร อาจารย์ พญ. พ.บ. 
(๘) วีระเทพ  ฉัตรธนโชติกุล อาจารย์ นพ. พ.บ. 
(๙) สมฤดี  ฉัตรสิริเจริญกุล รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์), อ.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), Dip. Research 

and Development of Product 
(๑๐) สุพรชัย  กองพัฒนากูล       รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ., Dip. Amer.Board of Clinical Pharmacology, อ.ว. (เวช

ศาสตร์ครอบครัว) 
(๑๑) สุวิมล  นิยมในธรรม อาจารย์, ดร. พญ. พ.บ., M.Sc. (Clinical Epidemiology and Biostatistics) Ph.D. 

(Pharmacoepidemiology) 
(๑๒) อดิศักดิ ์ วงศ์ขจรศิลป์       รองศาสตราจารย ์ดร. นพ. พ.บ., Ph.D. (Pharmacology), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๑๓) อุไรวรรณ  พานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พญ. พ.บ., Ph.D. (Pharmacology), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๑๔) ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย อาจารย์, ดร., ภก. ภ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), Ph.D. (Molecular Genetics) 
(๑๕) สมพลนาท สัมปัตตะวนิช อาจารย์, ดร. Ph.D.  (Medical and Electrical Engineering) 

 
 
๑๒. ภาควิชารังสีวิทยา 

 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๑๓ | ๑๙๑ 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กฤษฎี  ประภาสะวัต รองศาสตราจารย์ นพ. วทบ.(เกียรตินิยม), พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา),ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว.

(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), อ.ว.(รังสีร่วมรักษาล าตัว) 
(๒) กอบกุล   เมืองสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว.(เวชศาสตร์

ครอบครัว), Research Fellowship in Abdominal Imaging, อ.ว.
(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง) 

(๓) กันยารัตน ์  โตธนะรุ่งโรจน์ รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกยีรตินิยมอนัดบั ๒), ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย), 
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉยัชั้นสงู) 

(๔) กุลธร   เทพมงคล อาจารย์ นพ. พ.บ.,วท.บ(ระบาดวิทยา), ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา),ป.(รังสีชีววิทยาและ
ฟิสิกส์), ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป), ว.ว. (รังสีรักษา), ว.ว. (รังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา), Radiation Oncology Fellow, Research Fellow 
Program in Evidence Based Cancer Care and Institute 
Gustave Roussy 

(๕) กุลนุช   ชาญชัยรุจิรา รองศาสตราจารย,์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป),อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว), อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), Cert. for Fellowship Training 
in Musculoskeletal Imaging 

(๖) เกรียงไกร   เอี่ยมสวัสดิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวทิยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครัว), Cert. in Pediatric Radiology, อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง) 

(๗) จักรมีเดช   เศรษฐนันท์ อาจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์นิวเคลียร์) 
(๘) จันจิรา   เพชรสุขศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว. (รังสีรักษา), 

อ.ว. (เวชศาตร์ครอบครัว), Clinical Fellowship in Adult  CNS 
Radiotherapy and Radiosurgery, Clinical Fellowship in 
Advanced Radiation Oncology 

(๙) จันทิมา   รองวิริยะพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว), อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง) Cert. in Fellowship in  
Pediatric Radiology, 

(๑๐) จิตรลัดดา   วะศินรัตน ์
(อนันต์วัฒนสุข) 

รองศาสตราจารย์ พญ.  พ.บ.(เกยีรตินิยมอนัดบั 1), ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ว.ว.(รงัสีวิทยาวินจิฉัย) 

(๑๑) จิตสุภา วงศ์ศรีภูมิเทศ อาจารย,์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (รังสีวทิยา), ว.ว. (รงัสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (รงัสีวินิจฉัย
ระบบประสาท) 

(๑๒) จิราพร   ศรีประภาภรณ์ รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยม), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา),ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์), 
Cert. in SPECT and PET Imaging, อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๑๓) จิราพร   เสตกรณุกุล อาจารย์ พญ. พ.บ.(เกยีรตินิยมอนัดบั ๒), ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีรกัษาและ
มะเร็งวิทยา), Clinical observership and research fellowship in 
Stereotactic and Proton Radiotherapy. 

(๑๔) จิรวดี  ยอดยิ่ง อาจารย์, พญ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (รังสีวทิยา), ว.ว. (รงัสีวิทยาทัว่ไป), อ.ว.(รงัสีรักษาของ
ล าตัว) 

(๑๕) จุฑาเกียรติ   เครือตราชู รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวทิยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), Sub Board 
Body Intervention Radiology, 
อ.ว. (รังสีร่วมรักษาของล าตัว) 

(๑๖) เฉลิมรัตน์  แก้วพุด อาจารย์, พญ. พบ.(เกียรตินยิมอันดับ ๒) ,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(สาขาเวชศาสตร์
นิวเคลียร)์ 

(๑๗) ชนน งามสมบัติ อาจารย์, นพ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (รังสีวทิยา), ว.ว. (รงัสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (ภาพวินจิฉัย
ระบบประสาท) 

(๑๘) ชนิกานต์  
 

ธิราวิทย์  
(แก้วปลั่ง) 

อาจารย์, พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวทิยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว.(ภาพวินิจฉัย
ชั้นสูง) 

(๑๙) ฑิตพงษ์   ส่งแสง รองศาสตราจารย,์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (รังสีวทิยา), ว.ว. (รงัสีวิทยาทัว่ไป), อ.ว. (เวชศาสตร์
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ครอบครัว), M.Sc. (Neurovascular disease), Cert. Fellow in 
Diagnostic Neuroradiology and Head and Neck Radiology, Cert. 
Fellow in Interventional Neuroradiology, อ.ว.(รังสีร่วมรักษาระบบ
ประสาท), อ.ว.(ภาพวินิจฉัยระบบประสาท) 

(๒๐) ณสุดา   ด่านชัยวิจิตร 
(สุชาโต) 

รองศาสตราจารย,์ พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดบั ๒), ป.ชั้นสูง (รังสีวทิยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), 
Research fellow in Neuroradiology, USCD, san diego. USA., 
Clinical observer at Natianal institute of Neuroradiology, Queer 
square, London and Great ormond street, London, อ.ว.(ภาพ
วินิจฉัยระบบประสาท) 

(๒๑) ตรงธรรม   ทองด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (วิชาเคมี), ว.ว.(รงัสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว), อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), อ.ว.(ภาพรังสีร่วมรกัษาของล าตัว), 
Certificate fellow in Vascular and Interventional Radiology and 
Certificate Imaging. 

(๒๒) ทนงชัย   สิริอภิสิทธิ์ ศาสตราจารย,์ นพ. พ.บ.(เกียรตินิยัมอันดบั ๑), ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา),ป.Medical 
Radiation Physcics and Radiobiology, ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย), 
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง) 

(๒๓) ธนพงษ์   ทองประพาฬ อาจารย์ วท.บ,(ฟิสิกส)์ ,วศ.ม (นิวเคลียร์เทคโนโลยี),ป. (เทคโนโลยทีางนิวเคลียร์
และการประยุกต์ใช้งาน), Cert. Distance Assisted Training 
Programme for Nuclear Medicine (ม.จุฬาลงกรณ์ฯ), Cert. Radia-
tion Protection for Radiation Satety Supervisor (ส านักงาน
พลังงานปรมาณูฯ),ป.การจัดการกากกัมมันตรังส,ี Cert. Regional 
Training Courses on Radionuclide Treatament of Liver 
Cancer, Cert. Operation and maintenance of PET/CT 
program 

(๒๔) ธัญญลักษณ์   เธียรธัญญกิจ รองศาสตราจารย,์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (รังสีวทิยา), ว.ว. (เวชศาสตร์นวิเคลียร)์ 
(๒๕) นันทกานต์   อภิวโรดมภ ์ (เอีย่ม

วนานนทชัย) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์), ว.ว.(รังสีรักษา), 

อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Cert. of Continuation Medical Education 
(๒๖) นันทน์ สุนทรพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ป.(รังสีชีววิทยาและฟิสิกส์),  ว.ว. (รังสี

รักษา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Cert. in Radiation Oncology. 
(๒๗) นิตยา เล็กตระกูล รองศาสตราจารย,์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), อ.ว.(เวชศาสตร์

ครอบครัว), อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง),Cert.  for Fellowship Training 
in Musculoskeletal Imaging ,  

(๒๘) นิธิดา   ณ สงขลา อาจารย์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว) 

(๒๙) นิศา เมืองแมน รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (รังสีวิทยา), ว.ว. (รงัสีวิทยาทัว่ไป), อ.ว.(ภาพวินิจฉัย
ชั้นสูง), Cert. Fellowship in Thoracic Imaging 

(๓๐) เบญจาภา   เขียวหวาน อาจารย์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์) 
(๓๑) ปรียชาต์   ปาจารย์ รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป),อ.ว.(เวชศาสตร์

ครอบครัว), ว.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง),        Cert. Clinical 
Fellowship in Pediatric Radiology and Pediatric body MRI 

(๓๒) ปาลนันท์  ศิริวนารังสรรค์ อาจารย์, นพ. พ.บ., (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสูง (รังสวีิทยา), ว.ว. (รังสีวิทยา
วินิจฉัย), อ.ว.(ภาพวนิิจฉัยชั้นสูง) 

(๓๓) ปิยาภรณ์    อภิสารธนรักษ์ รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว), อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), อ.ว.(รังสีร่วมรักษาล าตัว), Cert.  
Fellowship in Abdominal Imaging, 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๓๔) พงษ์พิชา   ตู้จินดา อาจารย์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์), อ.ว. (เวชศาตร์

ครอบครัว) 
(๓๕) พจี เจาฑะเกษตริน อาจารย์ วท.บ (ฟิสิกส์), วศ.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี),Cert. in Radionuclides 

in Medicine & Cert. in Ionising Radiation Protection, IAEA 
Fellowship in  Physics in Nuclear Medicine, Cert. in 
Radiation Protection for Radiation Safety Supervisor 
(ส านักงานพลังงานปรมาณุเพื่อสันติ), IAEA Fellowship in Physics 
in Radionuclide Therapy,IAEA Fellowship in Dosimetry in 
Radionuclide Therapy 

(๓๖) พรทิพย์   เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พญ. วท.บ,(รังสีเทคนิค) วท.ม (ฟิสิกสก์ารแพทย์),Cert. Quality 
Assurance of Physcial and Technical Aspects in 
Radioltherapy 

(๓๗) พรพิมพ์   ก่อแพรพ่งศ ์ 
(เฟื่องธารทพิย์) 

รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (รังสีวิทยา), ว.ว. (รงัสีวิทยาทัว่ไป), อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง),  Cert. Fellowship in Abdominal 
and Breast Imaging 

(๓๘) พัชรินทร ์  ประไพศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(รังสีเทคนิค), วท.ม.(วิทยาศาสตร์รังสี) 
(๓๙) พิทยภูมิ   ภัทรนุธาพร ศาสตราจารย ์นพ. วท.บ.,พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์), ว.ว. (รังสี

รักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์), ป.บริหาร (ม.กรุงเทพฯ) 
(๔๐) พิทยา ด่านกุลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (รังสีวทิยา), ป. (รังสชีีววิทยาและฟิสิกส)์, ว.ว. (รังสีรกัษา), 

Research Fellowship in ๓D brachytherapy for gynecologic 
malignancy. 

(๔๑) พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์ รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (รังสีวทิยา), ว.ว. (รงัสีวิทยาทัว่ไป), อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว), อ.ว.(รังสีรว่มรักษาระบบประสาท), อ.ว.(ภาพวินิจฉัยระบบ
ประสาท), Cert. in Neuroradiology & Interventional  
Neuroradiology, Cert. in Interventional Neuroradiology, M.Sc. 
Interventional Neuroradiology. 

(๔๒) พิรา เนื่องตัน            
(ลิ้มวรพิทักษ์) 

อาจารย์ พญ.  พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

(๔๓) ไพรัช สายวิรุณพร รองศาสตราจารย,์ ดร. วศบ.(วิศวไฟฟ้า), MSc and Ph.D., Biomedical Engineering 
(๔๔) ภัทรวิทย์ วิทยาสุข อาจารย์, นพ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (รังสีวทิยา), ว.ว. (รงัสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว.(รงัสีร่วมรกัษา

ระบบประสาท) 
(๔๕) ภาคภูมิ  ธิราวิทย์ อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (รังสีวิทยา), ว.ว. (รงัสีวิทยาทัว่ไป), อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง) 
(๔๖) ภาวนา   ภูสุวรรณ ศาสตราจารย,์ พญ. วท.บ.,พ.บ., ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป), IAEA Fellowship on Clinical 

Nuclear Medicine, IAEA Fellowship on Clinical Nuclear 
Medicine, Cert. on Pediatric Nuclear Medicine,   อ.ว. (เวช
ศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์),  IAEA Fellowship 
on Clinical Nuclear Medicine 

(๔๗) เยาวลักษณ์   ชาญศิลป ์ รองศาสตราจารย ์พญ. วท.บ,พ.บ.,ว.ว.(รังสีรกัษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 
(๔๘) รณิษฐา ทองด(ีสชุาโต) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (รังสีวทิยา), ว.ว. (รงัสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว.(เวชศาสตร์

ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), Cert. Clinical Fellowship in 
Body Magnetic Resonance Imaging. 

(๔๙) รุจพร   ชนะชัย รองศาสตราจารย ์ดร. วท.บ.(ฟิสิกส์), MSc Biophysics, Ph.D Biophysics, Cert. Nuclear 
Medicine,  Cert. Used of computer in Nuclear Medicine, 
Cert. Regional (RCA) Training Workshop on Quality Control 
of Multi Head SPECT Systems 

(๕๐) ลลิดา   ตันติภูมิอมร รองศาสตราจารย ์ วท.บ.(รังสีเทคนิค), วท.ม (วิทยาศาสตร์รังสี),Cert. 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Thermoluminescent Dosimetry,Cert. radiation Dostimetery 
and Techniques, Cert. Medical Physics in Radiation 
Oncology International Scientific, Exchange Program, Cert. 
Implementing IMRT in Clinical Practice 

(๕๑) วรปารี  สุวรรณฤกษ์ อาจารย์ ,พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวทิยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (ภาพวนิิจฉัย
ชั้นสูง) 

(๕๒) วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์ อาจารย์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวทิยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (ภาพวนิิจฉัย
ชั้นสูง) 

(๕๓) วริศรา  รงค์ทอง อาจารย์ ,พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวทิยา), วว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 
(๕๔) วลัยลักษณ์   ชัยสูตร รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ป.Medical Radiation Pyhsis and 

Radiobiology, ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป), Cert. Fellowship in Color 
Doppler Ultrasound, Fellowship Training in Interventional 
Radiology, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง), อ.ว.
(รังสีร่วมรักษาล าตัว) 

(๕๕) วุฒิศิริ   วีรสาร รองศาสตราจารย ์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (รังสีวิทยา), ป. (รังสชีีววิทยาและฟิสิกส)์, ว.ว. (รังสีรกัษา), 
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(การระงับปวด), Dip. in Clinical 
Oncology. 

(๕๖) ศิริวรรณ   ปิยพิทยานันต ์ อาจารย์ พญ.  พ.บ., ป.ชั้นสงู (รังสีวิทยา), ว.ว. (รงัสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว. (ภาพวินจิฉัย
ระบบประสาท) 

(๕๗) สมราช   ธรรมธรวัฒน์ อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (รังสีวทิยา), ว.ว. (รงัสีวิทยาทัว่ไป), อ.ว. (รังสีร่วมรักษา
ระบบล าตัว), Cert. Fellowship in Abdominal intervention and 
oncologic treatment focusing on Irreversible Electroporation 
tumor ablation (IRE). 

(๕๘) สาธิต  โรจน์วัชราภิบาล อาจารย์, นพ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (รังสีวทิยา), ว.ว. (รงัสีวิทยาทัว่ไป), อ.ว.(รงัสีร่วมรักษาของ
ล าตัว) 

(๕๙) สิทธิพงศ์   ศรีสัจจากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย), Cert. Fellowship 
in Body Imaging 

(๖๐) สิริอร   ตริตระการ อาจารย์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 
(๖๑) สุนันทา   เชี่ยววิทย์ รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ.,ป. (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) , ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์), 

อ.ว. (เวชศาตร์ครอบครัว) 
(๖๒) สุรัสวดี อัศวรัตน์ อาจารย์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) 
(๖๓) สุวิมล   วงศ์ลักษณะพิมล อาจารย์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 
(๖๔) โสภา พงศ์พรทรัพย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกยีรตินิยมอนัดบั ๒), ป.ชั้นสูง (รังสีวทิยา), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), 

Radiation Physcies and Radiology. 
(๖๕) อจลญา  เตยะธิติ อาจารย์, พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว. (เวชศาสตร์นวิเคลียร์) 
(๖๖) อชิรญา เตยะธิติ อาจารย์, พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวทิยา), ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 
(๖๗) อภิชญา คล้ายมนต์ อาจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั 2), ป.ชั้นสูง (รงัสีวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์

นิวเคลียร์) 
(๖๘) อภิญญา เจริญศักดิ์ รองศาสตราจารย,์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย), อ.ว.(เวชศาสตร์

ครอบครัว), อ.ว.(ภาพวินิจฉัยชั้นสูง) 
(๖๙) อรสา   ชวาลภาฤทธิ์ ศาสตราจารย,์ พญ. วท.บ. (ระบาดวิทยาคลินิก), พ.บ. (เกียรตินยิม), ว.ว. (รงัสีวิทยาทั่วไป), 

Cert. Fellowship MRI, อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว. (ภาพวินจิฉัย
ระบบประสาท) 

(๗๐) อัญชลี ชูโรจน์ รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (รังสีวทิยา),  ว.ว. (รังสีวิทยาทัว่ไป),  อ.ว.  (ภาพวินิจฉัย
ระบบประสาท),  อ.ว.  (รังสีร่วมรักษาระบบประสาท)ป. Medical 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๑๗ | ๑๙๑ 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Radiation Physics and Radiobiology,  M.Sc. Interventional 
Neuroradiology,   

 

๑๓. ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) จารุภา   สูงสถิตานนท ์ อาจารย์ ดร พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒), Ph.D. (Biomedical Sciences) 
(๒) ชนิตรา   ธุวจิตต์ รองศาสตราจารย์ ดร. พญ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) (เกียรตินยิมอันดับ ๒), ปร.ด. (ชีวเคมี) 

, พ.บ. (เกียรตินิยมอนัดับ ๒) 
(๓) ดวงจิต  กนิษฐานนท์ อาจารย์ พญ. ดร. วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), ปร.ด. (จุลชีววิทยา), พ.บ. (เกียรติ

นิยมอันดับ ๑) 
(๔) ธารารัชต์  ธารากุล  ศาสตราจารย์ ดร., พญ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., Ph.D. (Microbiology and 

Immunology) 
(๕) ปัทมา   เอกโพธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 
(๖) ปีติ   ธุวจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. พ.บ., ปร.ด. (ชีวเคมี) 
(๗) พรนพ   นัยเนตร อาจารย์ ดร. นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑), Ph.D. (Immunology) 
(๘) ยุทธนา  ศรีนวลประเศริฐ อาจารย์ ดร. นพ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) (เกยีรตนิิยมอันดับ ๒), ปร.ด. (จุล

ชีววิทยา), พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
(๙) วิวิทย์  ตันติแพทยางกูร อาจารย์ ดร. นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑), Ph.D. (Infectious Diseases) 

(๑๐) ศันสนีย์   เสนะวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), วท.ม. 
(ระบาดวิทยาคลินิก) , อ.ว. (พยาธิวิทยาคลนิิก) 

(๑๑) สุนีย์   กอรปศรีเศรษฐ์ ศาสตราจารย์ ดร.      วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 
(๑๒) ปฏิมาพร วงษ์พรหมพิทักษ์ อาจารย์ ดร. วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.ม. (จุลชีววิทยา), ปร.ด.(วิทยาภูมิคุ้มกัน) 
(๑๓) วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน อาจารย์ ดร. วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.ม. (จุลชีววิทยา), ปร.ด.(วทิยาภูมิคุ้มกัน)  

 

๑๔. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กมลทิพย ์ หาญผดุงกิจ     รองศาสตราจารย์ พญ. วท.บ.(การแพทย์), พ.บ., ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),ป.(ฝังเข็ม),อ.ว.(เวช

ศาสตร์ครอบครัว) 
(๒) กิ่งแก้ว   ปาจรีย์ รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(เวชศาสตร์ฟืน้ฟู), วท.ม.(วิทยาการวิจัย) 
(๓) กุลภา ศรีสวัสดิ์ รองศาสตราจารย,์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),อ.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), Cert. 

Electrodiagnostic Medicine, Cert. Pedorthics,อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว) 

(๔) ฉกาจ ผ่องอักษร อาจารย์ ดร. นพ. วท.บ.(สัตววิทยา),พ.บ.,ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ว.ว.(เวชศาสตร์
ฟื้นฟู), MSc (Kincsiology),Cert. Fellowship Sports Rehab. Ph.D. 
(Exercise Physiology),อ.ว.(เวชศาสตรค์รอบครัว), ป.การฝังเข็ม 

(๕) ธนิษฐา   ธนาเกียรติภิญโญ อาจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
(๖) ธีรดา   พลอยเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พญ. พ.บ., ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
(๗) นวพร  ชัชวาลพาณิชย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒),ป.บัณฑิต(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ว.ว.(เวชศาสตร์

ฟื้นฟู), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Cert. Pedorthics 
(๘) ประดิษฐ์  ประทีปวณิช     รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),อ.ว.(เวชศาสตร์

ครอบครัว), Cert. Pain Management 
(๙) ปิยะภัทร เดชพระธรรม รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),ว.ว.(เวชศาสตร์ ฟื้นฟู), ป.(ฝังเข็ม),อ.ว.

(เวชศาสตร์ครอบครัว), Cert. Neurorehabilitation & Geriatric 
Rehabilitation 

(๑๐) ผกามาส ตันวิจิตร อาจารย์ พญ. พ.บ., ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๑๘ | ๑๙๑  

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑๑) วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.,ป ชั้นสูง (เวชศาสตร์ฟื้นฟู),ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู)  
(๑๒) วิไล  คุปต์นิรัติศัยกุล     รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),Cert.Geriatric 

Rehabilitation, วท.ม.(วิทยาการวิจัย) 
(๑๓) วิษณุ  กัมทรทิพย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), Cert. Neuro 

Rehab, ป.(ฝังเข็ม), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๑๔) ศรีนวล  ชวศิริ รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),อ.ว.(เวชศาสตร์

ครอบครัว),Cert. Pediatric Rehabilitation, Cert. 
Electrodiagnosis 

(๑๕) สันติ อัศวพลังชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต(เวชศาสตร์ฟื้นฟู),ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ป.(ฝังเข็ม), CPO 
(๑๖) อนุวัฒน์ ดวงประทีป     อาจารย์ นพ. วท.บ., พ.บ., ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
(๑๗) รัชริน  คงคะสุวรรณ อาจารย์, พญ. พ.บ. (เกยีรตินยิมอันดบั ๑), ป.ชั้นสูง (เวชศาสตร์ฟืน้ฟู), ว.ว. (เวชศาสตร์

ฟื้นฟู) 
(๑๘) พวงแก้ว  ธิติสกุลชัย อาจารย์, พญ. พ.บ. , ป.ชั้นสูง (เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 

 

๑๕. ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กฤษณ์  แก้วโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์) 
(๒) กิตติพงษ ์ พินธุโสภณ อาจารย์ นพ. พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
(๓) เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์ อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์) , ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวงอก) 
(๔) คามิน  ชินศักดิช์ัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์) , วว.ศัลยศาสตร์, ว.ว. (ศัลยศาสตร์หลอด

เลือด), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๕) จงดี   อาวเจนพงษ์ รองศาสตราจารย,์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์

ตกแต่ง),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),Fellowship Research 
(๖) จตุพร  ศิริกุล อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์), วว.เวชบ าบัดวิกฤต 
(๗) จิรวัฒน์ สว่างศรี อาจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),  ว.ว(ศัลยศาสตร์ทั่วไป) , อ.ว.(เวชศาสตร์

ฉุกเฉิน)  (ลาศึกษาตอ่ต่างประเทศ)  
(๘) เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ      รองศาสตราจารย,์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทั่วไป), MSc in Surgical  

Science, ฝึกอบรม Liver Transplantation 
(๙) ชลัยรัชฎ ์  สุขอวยชัย อาจารย์, พญ. พ.บ. 

(๑๐) ชัยณรงค์  พลานุสิตเทพา อาจารย์, นพ. พ.บ. 
(๑๑) ชุมพร พงษ์นุ่มกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),นิติศาสตร์บัณฑิต 
(๑๒) ชุมพล ว่องวานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. 

(ศัลยศาสตร์หลอดเลอืด), Cert. Fellowship in Vascular  Surgery 
(๑๓) เชิดศักดิ ์ ไอรมณีรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. พ.บ.,(เกียรตินิยมอันดบั ๑)  เหรียญทอง ,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.

(ศัลยศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) , MHPE , Ph.D. 
(๑๔) ไชยยงค ์ นวลยง       รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),อ.ว.(ศัลยศาสตร์ยูโร

วิทยา) 
(๑๕) ณัฐณิชา สุขสมานพันธ์ อาจารย์ พญ. พ.บ., ว.ว.(กุมารศัลยศาสตร์)  (ลาศึกษาตอ่ต่างประเทศ) 
(๑๖) ณัฐวุฒ  พ่วงพันธุ์งาม อาจารย์, นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ว.ว. ศัลยศาสตร์

หลอดเลือด 
(๑๗) ณัฐวุฒิ  เสริมสาธนสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (ศัลยศาสตร์), ว.ว. (ศัลยศาสตร์), อ.ว. (เวชศาสตร์

ครอบครัว), อ.ว.(ศัลยศาสตร์หลอดเลือด), Ph.D.(Vascular & Applied 
Surgery) 

(๑๘) ถาวร  ทรัพย์ทวีสิน รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวงอก) 
(๑๙) ทวีศักดิ์ เอื้อบุญญาวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์) , ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์), FRCST 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๒๐) ธวัชชัย   อัครวิพุธ รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),Clinical Fellow – 

Advanced Surgical Endoscopy , Doctor of Medicine 
(Dr.Med.)Endoscopic Mucosal Resection 

(๒๑) ธวัชชัย   ทวีมั่นคงทรัพย์ รองศาสตราจารย,์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา),Dr. Med., อ.ว.
(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๒๒) ธัญเดช   นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสูง
(ศัลยศาสตร์),  ว.ว.(ศัลยศาสตร์),Prices Fellow Surgical Research 

(๒๓) ธารา วงศ์วิริยางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตรต์กแต่ง) 
(๒๔) ธีรพล  วิทธิเวช รองศาสตราจารย,์ นพ. พ.บ, ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์), FRCST, 

Fellowship  of  Neurosurgery 
(๒๕) ธีรวิทย์   พันธุ์ชัยเพชร      รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ., ป.ชั้นสงู(ศลัยศาสตร)์, ว.ว.(ศัลยศาสตร)์,ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวงอก), 

FRCST 
(๒๖) ธีรวุฒิ จันทรวรรณ อาจารย์, นพ. พ.บ. 
(๒๗) ธีระพล  อมรเวชสุกิจ อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ยูโร

วิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๒๘) นิรมล  ตันเต็มทรัพย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยม), ว.ว.(กุมารศัลยศาสตร์) ป.บัณฑิตทาง (วิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก)  
(๒๙) บรรเจิด ประดิษฐ์สุขถาวร อาจารย์ นพ. พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์) 
(๓๐) บรรณสิทธิ์  ไชยประสิทธิ์ อาจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร)์ ,  ว.ว.(ศัลยศาสตร์ยโูร

วิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๓๑) บรรพต สิทธินามสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., (ประสาทศัลยศาสตร์)  (ศึกษาต่อต่างประเทศ) 
(๓๒) ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์ รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์) ,FRCST, Dip. 

Japanese Board Neurosurgery,Cert. of Clinical Fellowship in 
Cerebrovascular Surgery and  Functional Neurosurgery 

(๓๓) ประดิษฐ์ รัชตามุขยนันต ์ อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์) (ศึกษาต่อต่างประเทศ)  
(๓๔) ประมุข   มุทิรางกูร ศาสตราจารย ์นพ. พ.บ.(เกียรตินิยม), ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว. (ศัลยศาสตร์), FRCS,

ศัลยกรรมหลอดเลือด, การฝึกอบรมการผ่าตัดเปลี่ยนไต, ตับ 
(๓๕) ประวัฒน์ โฆสิตะมงคล อาจารย์ นพ. พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์) 
(๓๖) ประเวชย์ มหาวิทิตวงศ์ อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์)  (ศกึษาต่อต่างประเทศ)  
(๓๗) ประสิทธิ์   วัฒนาภา  ศาสตราจารย ์นพ. วท.บ.(เกยีรตินิยม) (วิทยาศาสตรก์ารแพทย์) พ.บ.(เกยีรตินยิมอันดบั ๒),  

ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร)์,ว.ว.(ศัลยศาสตร์), Ph.D.,  อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๓๘) ปรัญญา   สากิยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., Dip. Amer. Board Surgery,Dip. Amer. Board Thoracic  

Surgery,ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวงอก) 
(๓๙) ปรีชา ศิริทองถาวร ศาสตราจารย์คลินิก นพ. พ.บ.(เกียรตินิยม, ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์),Cert. 

Trauma Fellow FRCST, FICS, FACS, Cert. Trauma Fellow , 
Cert. AO/ASIF Maxillofacial  Course, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๔๐) ปฤณัต อิทธิเมธินทร์ อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์), FRCST 
(๔๑) ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตรท์รวงอก) 
(๔๒) พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ อาจารย์ นพ.  พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม), (Endocine Surgery 

Research Fellowship)   
(๔๓) พรชัย   โอเจริญรัตน์ ศาสตราจารย ์ดร. นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์), MSc(Lond), Ph.D. (Head 

and Neck Oncology) Amer. Cancer Science  Fellow 
(๔๔) พรพรหม   เมืองแมน ศาสตราจารย,์ นพ. พ.บ.,ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),อ.ว.(ศัลยศาสตร์

อุบัติเหตุ), Cert. Fellow in Burn National Institute of Health 
(NIH) Trauma Fellow 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๔๕) พันธุ์ศักดิ์   ลักษณบุญส่ง ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ,พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.

(ศัลยศาสตร์ทรวงอก),FRCST, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๔๖) พิชัย ศุจิจันทรรัตน์  ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.

(ศัลยศาสตร์ยูโร),Cert. of Institute of Urology  
(๔๗) พีรศักดิ ์ ฉอตระการกิจ อาจารย์ นพ. พ.บ., (เกียรตินิยมอันดับ 2), ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์

ตกแต่ง), 
(๔๘) มงคล เลาหเพ็ญแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.(เกียรตินิยม), ว.ว.(ศัลยศาสตร์), 

ว.ว.(กุมารศัลยศาสตร)์, FRCST,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๔๙) มงคล   บุญศรีพิทยานนท์ อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์)  
(๕๐) มนวัฒน์ เงินฉ่ า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์) , ว.ว.(ศัลยศาสตร์) , ว.ว.(กุมาร

ศัลยศาสตร์) , MSc in Public  Health (ศึกษาต่อต่างประเทศ) 
(๕๑) ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร    อาจารย์ ดร., นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์), MSc, Ph.D., Dip.  in  

Gastrointestinal  Surgery  
(๕๒) รวิศ เรืองตระกูล รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(กุมาร

ศัลยศาสตร์), Dip. Pediatric Surgery, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๕๓) เรวัต   ชุณหสุวรรณกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์

ครอบครัว) 
(๕๔) เลิศพงศ์  สมจริต อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์) 
(๕๕) วรมินทร์ เหรียญสุวรรณ อาจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตรท์ั่วไป) ,Colorectal 

Surgery Research Fellowship,Cert. of Training  in Colorectal 
Cancer Surgery 

(๕๖) วรวงศ์   ศลิษฎ์อรรถกร รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตรท์รวงอก) 
(๕๗) วรุตม์  โล่ห์สิริวัฒน์ รองศาสตราจารย ์ดร. นพ. พ.บ.,ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),อ.ว.(ศัลยศาสตรล์ าไส้

ใหญ่และทวารหนัก) 
(๕๘) วันชัย  วงศ์กรรัตน ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตรท์รวงอก) 
(๕๙) วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล      อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทั่วไป),MSc ,Ph.D.,อ.ว.

(ศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทรวงหนัก) ,  
(๖๐) วิรุณ บุญนุช ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.

(ศัลยศาสตร์), อ.ว.(ศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก),    
Cert. in Traumatic Surgery, Dip. in Clinical  Oncology,อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว) 

(๖๑) วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์ อาจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตรท์ั่วไป),ว.ว.(ศัลยศาสตร์
ตกแต่งและเสริมสร้าง)  (ลาศกึษาต่อต่างประเทศ)  

(๖๒) เวธิต  ด ารงกิตตกิุล อาจารย์, นพ. พ.บ., ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
(๖๓) ศรัณย์ นันทอารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์), Ph.D., Dip. 

Japanese Board of Neurosurgery 
(๖๔) ศิรส จิตประไพ อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา)  (ศกึษาต่อ

ต่างประเทศ)  
(๖๕) ศิริชัย ก าเนิดนักตะ อาจารย์ นพ. พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่ง) 
(๖๖) ศุภกร  โรจนนินทร์      ศาสตราจารย ์นพ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.

(ศัลยศาสตร์), Cert. of Observer Ship in Head & Neck Surgical 
Oncology,  อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๖๗) สมชัย ลิ้มศรีจ าเริญ อาจารย์ นพ. พ.บ.,(เกียรตินิยมอันดับ ๑) เหรียญทอง,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.
(ศัลยศาสตร์),Dip. Amer. of Board of Surgery, Cert. of  
Fellowship Training in Multi - Organ Transplantation. 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๖๘) สมพล   ฤกษ์สมถวิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์) ,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๖๙) สรนิต  ศิลธรรม  รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศลัยศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตรค์รอบครัว) 
(๗๐) สรวุฒิ   ชูอ่องสกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร)์, ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)

Health  Administration  
(๗๑) สิทธิโชค  ทวีประดิษฐ์ผล อาจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), และวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
(๗๒) สิทธิพร   ศรีนวลนัด รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา),MSc, FRCS, 

อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๗๓) สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์) 
(๗๔) สุนัย สีวันแสงทอง รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ.,ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา),อ.ว.(เวช

ศาสตร์ครอบครัว) 
(๗๕) สุปรีชา อัสวกาญจน์ อาจารย์ นพ. พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์) 
(๗๖) สุภาพร  โอภาสานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์) 
(๗๗) หลักชัย พลวิจิตร อาจารย์ นพ. พ.บ., ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์) 
(๗๘) อดุลย ์  รัตนวิจิตราศิลป์  รองศาสตราจารย ์นพ. ศ.บ.,พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศลัยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์),อ.ว.(เวชศาสตร์

ครอบครัว), Clinical Fellow in Breast Surgery,  
Dip. in Clinical Oncology  

(๗๙) อนุพันธ์ ตันติวงศ์     รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตรย์ูโรวิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว) 

(๘๐) อภิรักษ์  ช่วงสุวนิช    ศาสตราจารย์คลินิก นพ. พ.บ., วท.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์
ตกแต่ง),อ.ว.(เวชศาสตร์ 

(๘๑) อัคคพงษ์  นิติสิงห ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์),FRCST , Cert.  
of Clinical Fellowship in  Neurotrauma and  Spinal  Surgery  

(๘๒) อัครพล  มุ่งนิรันดร์ รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ.(เกียรตินิยม), ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(กุมาร
ศัลยศาสตร์), Dr.Med 

(๘๓) อัฐพร ตระการสง่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์) 
(๘๔) อัษฎา   เมธเศรษฐ รองศาสตราจารย ์ดร. นพ. M.D., Ph.D. Dip. Japanese Board of General Surgery, Dip.  

Sub -  Board  of  General  Gastrointestinal,   
Surgery Cert. in Gastrointestinal Endoscopy Surgery. 

(๘๕) เอกวุฒิ  จันแก้ว อาจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์), FRCST 
(๘๖) ธีรพงศ์    โตเจริญโชค อาจารย์ นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั๑), ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว. (ศัลยศาสตร์

ทรวงอก) 
 

๑๖. ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบ าบัด 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กมลพร   แก้วพรสวรรค์ ศาสตราจารย์ นพ.  พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) , FICS, FIMS, FRCST,M.B.A. , 

MSc., Dis (Pastille) 
(๒) ก้องเขต   เหรียญสุวรรณ รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ,Cert. of 

Fellowship in Orthopedic Trauma and Admit Reconstructive 
Surgery, Cert. of Fellowship in Orthopaedic Trauma, อ.ว.เวช
ศาสตร์ครอบครัว , FIMS 

(๓) กีรต ิ  เจริญชลวานิช รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตรอ์อร์โธปิดิกส์), FIMS, 
Fellowship Adult Reconstructive Surgery,  Fellowship AO 
Hip and Knee, Berne Switserland อนุมัตรบัตรสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว 

(๔) จตุพร   โชติกวณิชย์ รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), อ.ว.(เวช
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ศาสตร์ครอบครัว), FIMS, Cert. in Pediatric Orthopaedic 
Fellowship, Research Spine Fellowship, Cert. Surgioal Spine 
Fellowship 

(๕) ชนินทร์  ล่ าซ า อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), วท.ม., 
Cert. of Research Fellowship in Sports Medicine 

(๖) ชลเวช   ชวศิริ รองศาสตราจารย์ นพ.       พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), Spine Surgery Fellowship  
(๗) ดิเรก   ตันติเกต ุ อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
(๘) ต่อพล   วัฒนา อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
(๙) ทศศาสตร ์  หาญรุ่งโรจน์ ศาสตราจารย์ นพ.       วท.บ.,พ.บ.(เกียรตินิยม), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), ป.ชั้นสูง

(ศัลยศาสตร์), BSc., MD Adult Reconstructive Surgery  
Dr.Med(Magna cum laude), Arzt.  fuer Orthopaedie 

(๑๐) ธีรวุฒิ  ธรรมวิบูลย์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์) , ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
(๑๑) บรรจง    มไหสวริยะ ศาสตราจารย์ นพ. วทบ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.

(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), FICST Trauma 
(๑๒) บวรรัฐ    วนดุรงค์วรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
(๑๓) บวรฤทธิ์   จักรไพวงศ์ รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)  
(๑๔) ประสิทธิ์    ลักษณสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.     วท.บ., พ.บ., ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์),  

Master of Exercise and Sports Sciences , Graduate Dip. of 
Basic Science in Surgery, Dip. of Thai Board of Orthopaedics, 
Ph.D in Medicine 

(๑๕) ปัญญา   ลักษณะพฤกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
(๑๖) พัชรพล   อุดมเกียรต ิ รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), Fellowship Adult 

Reconstructive Surgery,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๑๗) พิสิฏฐ์  เลิศวานิช รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
(๑๘) พีระจิตร   เอี่ยมโสภณา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
(๑๙) ภานุพันธ์   ทรงเจริญ   ศาสตราจารย์ นพ.      วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.

(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), FICS, FRCS, FIMS, Cert. in 
Orthopaedics Surgery, Hand and Microvascular Surgery 

(๒๐) มนต์ชัย  เรืองชัยนิคม อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
(๒๑) ระพินทร์  พิมลศานติ์ อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) , อว.เวช

ศาสตร์ครอบครัว , FIMS , Cert. of Fellowship in Orthopedics 
Trauma, Cert. of Fellowship in Orthopaedics Surgery (Ortho-
paedics Oncology And Reconstraction), Cert. of Fellowship 
in Musculovkeletal Oncology and Admit Reconstraction  

(๒๒) รุ่งศักดิ ์  ลิ่มทองแท่ง อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
(๒๓) ลิขิต  รักษ์พลเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
(๒๔) วิทเชษฐ    พิชัยศักดิ ์ รองศาสตราจารย์ นพ.       พ.บ.,ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตรอ์อร์โธปิดิกส์), FICS  
(๒๕) วิศิษฎ์   วามวาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.  พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), Special Spine Fellow in 

Orthopedic Surgery Visiting Fellow in Reconstrucive Spine 
Surgery 

(๒๖) วีระศักดิ์   สุทธิพรพลางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
(๒๗) ศิริชัย   วิลาศรัศมี อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
(๒๘) สายชล    ว่องตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), Cert. of in Hand and 

Microsurgery   
(๒๙) สารเนตร์   ไวคกุล     ศาสตราจารย์ นพ.  วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร)์, ว.ว.



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๒๓ | ๑๙๑ 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), FIMS, FRCST 

(๓๐) สุรินทร์   ธนพิพัฒนศิริ รองศาสตราจารย์ นพ.       วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.
(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 

(๓๑) อภิชาต ิ   อัศวมงคลกุล รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), FIMS, Orthopedic Fellow in 
Oncology  

(๓๒) อารีศักดิ ์  โชติวิจิตร  รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสงู(ศลัยศาสตร)์, ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส)์, Fellowship 
in Total Joint Arthroplasty Cert. Amer. Board of Orthopedic 
Surgery, Clinical Fellowship in Advanced Spine Surgery  

(๓๓) อาศิส  อนุนะนันทน์ รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
(๓๔) เอกวิทย์  เกยุราพันธ์ อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์), ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
(๓๕) จตุรงค์  พรรัตนมณีวงศ์ อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (ศัลยศาสตร์), ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(๓๖) จันทนรัศมิ์ จันทนยิ่งยง อาจารย์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (ศัลยศาสตร)์, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(๓๗) เอกพจน์ ก่อวุฒิกุลรังษี อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (ศัลยศาสตร์), ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(๓๘) โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์ อาจารย์, นพ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (ศัลยศาสตร์), ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

๑๗. ภาควิชาสรีรวิทยา 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กนกวรรณ   ติลกสกุลชัย รองศาสตราจารย ์ดร. ภญ. ภ.บ., Ph.D. (Neurophysiology) 
(๒) ฉันทชา   สิทธิจรูญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., พญ. พ.บ., Ph.D. (Physiology) 
(๓) นราวุฒิ   ภาคาพรต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., นพ. พ.บ., Ph.D. (Neuroscience) 
(๔) บดินทร์   ทรัพย์สมบูรณ์ อาจารย์ ดร. นพ. พ.บ., M.Sc., Ph.D. (Information Science) 
(๕) ปณภัฏ   เอื้อวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. พ.บ., วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุ

วิศวกรรมศาสตร์) 
(๖) ยอดยิ่ง   แดงประไพ อาจารย์ ดร. นพ. พ.บ., Ph.D. (Physiological Sciences) 
(๗) เรวิกา   ไชยโกมินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พญ. พ.บ., Ph.D. (Medicine) 
(๘)  ลือชา   บุญทวีกุล อาจารย์ นพ. พ.บ., M.Sc. (Physiology), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๙)  วัฒนา   วัฒนาภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พญ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., Ph.D. (Physiology) 

(๑๐)  สมพล   เทพชุม อาจารย์ ดร. นพ. พ.บ., Ph.D. (Biomedical Sciences) 
(๑๑)  สรชัย   ศรีสุมะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. พ.บ., Ph.D. (Environmental Health Sciences & Physiology) 
(๑๒)  สันติพงศ ์  ชัชวาลวานิช อาจารย์ ดร. นพ. พ.บ., Ph.D. (Physiology and Biophysics) 
(๑๓)  สุพัตรา   โล่ห์สิริวัฒน์ รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์

ครอบครัว) 
(๑๔) สุวัฒณี   คุปติวุฒิ รองศาสตราจารย ์ดร. พญ. พ.บ., M.Sc. (Mol Biol & Biophysilogy), Ph.D. (Medicine), อ.ว. 

(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๑๕) สุพรพิมพ์   เจียสกุล รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์), M.Sc. (Preclinical Science & 

Education), ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
 

๑๘. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กติกา  นวพันธุ์ อาจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยม), ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์

มารดาและทารกในครรภ์), research fellowship with Attending 
fetal intervention 

(๒) กรกฎ   ศิริมัย รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), 
Certicate in Laparoscopic Surgery in Gynecology, ว.ว.(เวช
ศาสตร์การเจริญพันธุ์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๒๔ | ๑๙๑  

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๓) กิติรัตน ์   เตชะไตรศักดิ ์ รองศาสตราจารย์ นพ.     ศึกษาศาสตร์บัณฑิต, สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต, พ.บ., ป.ชั้นสูง 

(วิสัญญีวิทยา), ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว. (สูติศาสตร์-นรี
เวชวิทยา), เกียรติบัตรสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว), ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์), Philosophy of Doctor 

(๔) กุศล   รัศมีเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Cert. in Perinatal Medicine 

(๕) จปรัฐ ปรีชาพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว. (สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา), Certificate fellow in gynecologic reproductive 
endocrinology and infertility, Certificate fellow in pelvic 
organ prolapsed 

(๖) เจนจิต  ฉายะจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์), 
Master of Science in Sexually Transmitted Infections and 
HIV 

(๗) ชยวัฒน์   ผาติหัตถกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต (สูตศิาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว. (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), 
ว.ว.(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์), Cert. in Matrenal-Fetal 
Medicine, Certificate in Perinatal Epidemiology 

(๘)  ชาญชัย   วันทนาศิริ ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว.
(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์) 

(๙)  ชานนท ์ เนื่องตัน อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว. (สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์) 

(๑๐)  ดิฐกานต ์  บริบูรณ์หิรัญสาร รองศาสตราจารย์ นพ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), 
MPH, Ph.D. (Clinical Epidemiology) 

(๑๑)  ตรีภพ  เลิศบรรณพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,ป.บัณฑิต (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สตูิศาสตร-์นรีเวชวิทยา) 
(๑๒)  ตวงสิทธิ์   วัฒกนารา รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑ เหรียญเงิน),  ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวช

วิทยา), ว.ว. (สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์มารดาและทารกใน
ครรภ์), Certificate in Maternal Fetal Medicine & Perinatal 
Genetics  

(๑๓)  ธันยารัตน์  วงศ์วนานุรักษ์ รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง, ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญ
พันธุ์), Research fellow of Gynecologic Reproductive 
Endocrinology and Infertility 

(๑๔)  นิศารัตน์  พิทักษ์วัชระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), ป.ชั้นสูง, ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), 
Certificate in Ultrasound, Certificate in Fetal Therapy   

(๑๕)  บุญเลิศ  วิริยะภาค อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง, ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), 
ว.ว.(มะเร็งนรีเวช), Certificate for Clinical Fellowship in 
Gynecologic Oncology, Certificate for Research Fellowship 
in Gynecologic Oncology 

(๑๖)  บูรยา   พัฒนจินดากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ป.บัณฑิต(สูตศิาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว. (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), 
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Fellows in perinatal Ultrasound 

(๑๗)  ประภัทร   วานิชพงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Clinical researcher in 
Maternal Fetal Medicine 

(๑๘)  ประสงค์   ตันมหาสมุทร รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑ ), ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา),ว.ว.(สูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา), Cert. Fellowship in Reproductive 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๒๕ | ๑๙๑ 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Endocrinology, ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์), อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว) 

(๑๙)  ประเสริฐ   ศันสนีย์วิทยกุล รองศาสตราจารย์ นพ. วท.บ.(วิทยาศาสตรก์ารแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), 
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(เวชศาสตร์
มารดาและทารกในครรภ์),  Cert. in Maternal Fetal Medicine  

 (๒๐) ปรีญาพร จิระกิตติดุลย ์ อาจารย์, พญ. พ.บ., ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์) 
(๒๑) ปวิตร   สุจริตพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา),

อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) ,  
Cert. clinical fellowship  in Gynecologic endoscopy  

(๒๒) ปัทมา  เชาว์โพธิ์ทอง อาจารย์ พญ. พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา), ว.ว.(มะเร็งนรีเวช), Certificate of attendance form 
National Cancer Center Hospital and Kitasato University 
Hospital 

(๒๓) พรพิมล  เรืองวุฒิเลิศ รองศาสตราจารย์ พญ.      พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์), อ.ว.
(เวชศาสตร์ครอบครัว), Ph.D. (Obstetrics and Gynecology) 

(๒๔) พฤหัส  จันทร์ประภาพ รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), 
ว.ว.(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์), MSc (Prenatal Genetic 
and Fetal Medicine)  

(๒๕) พัทยา  เฮงรัศมี อาจารย์ พญ.      วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), Clinical fellowship in 
Gynaecologic Endosurgery & Urogynaecology 

(๒๖) พิชัย   ลีระศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), 
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Cert. in Urogynaecology Gynecology 

(๒๗) พิทักษ์   เลาห์เกริกเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว. (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), 
ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๒๘) พีรพงศ์  อินทศร รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), 
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(มะเร็งนรีเวชวิทยา), Cert. in 
Gynecologic Oncology  

(๒๙) ภัทรวรรณ  หลิ่มศิริ อาจารย์ พญ.      พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั 1), ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา),  

(๓๐) ภัทรวลัย  ตลึงจิตร อาจารย์ พญ.      พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา), ปร.ด.(ระบาดวิทยา) 

(๓๑) มงคล   เบญจาภิบาล รองศาสตราจารย์ นพ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา),
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), อ.ว.(มะเร็งนรเีวชวิทยา) , อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว), Postdoctoral Fellow in the Section of Gynecologic 
Medical Oncology 

(๓๒) มณี   รัตนไชยานนท ์ ศาสตราจารย์ พญ.      พ.บ.,(เกียรตินิยมอันดบั ๑ เหรียญทอง), ป.ชั้นสูง,(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), 
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), Cert. Fellow in Reproductive Biology, 
ว.ว.(เวชศาสตรก์ารเจรญิพันธุ์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), วท.ม.(การ
พัฒนาสุขภาพ) 

(๓๓) มนศักดิ์   ชูโชติรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.
(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Master of 
Health Informatics 

(๓๔) มานพชัย  ธรรมคันโธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., สบ.(บริหารโรงพยาบาล), ป.ชั้นสูง(วิทยาศาสตร์การแพทยค์ลิก), 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๒๖ | ๑๙๑  

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา)(U.K.), Diploma in Family Planning 
and Reproductive Health (DFFP), MSc (Reproductive and 
Sexual Health), Diploma in Reproductive Health and Sexual 
Health Research, Certificate in Psychosexual Problems, อ.ว.
(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์
การเจริญพันธุ์), วุฒิบัตรสมาชิกอาวุโส(สูตศิาสตร์-นรีเวชวิทยา) (U.K.), 

(๓๕) รณชัย   อธิสุข     รองศาสตราจารย์ นพ.   วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), 
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),  M.Med.Sc. 
(Clinical Epidemiology), Cert. Mini MPA, Cert. CEO3 ABAC 

(๓๖) เรืองศิลป ์  เชาวรัตน์  รองศาสตราจารย์ นพ.      วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),  Cert. in Reproductive 
Biology, Microsurgery and Laparoscopy, Cert. Fellow in 
Fellow in female Microsurgery, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๓๗) วิทยา    ถิฐาพันธ ์  รองศาสตราจารย์ นพ.     วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), 
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(เวช
ศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์), Cert. of Post-graduate training 
in Obs & Gyn  

(๓๘) วีรศักดิ์   วงศ์ถิรพร รองศาสตราจารย์ นพ.        วท.บ.(วิทยาศาสตรก์ารแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), 
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Fellow in 
Gynecologic Oncology  

(๓๙) ศนิตรา  อนุวุฒินาวิน อาจารย์ พญ.   พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.
(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์), 
Research scholar in Fetal Cardiology และ Observership in 
Fetal Cardiology and Fetal Treatment 

(๔๐) สมศักดิ์ ไหลเวชพิทยา       รองศาสตราจารย ์นพ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), 
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Fellow 
Ship in Cytology 

(๔๑) สมสิญจน์  เพ็ชรยิ้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.      พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์), 
Doctor of Philosophy in Molecular biology in Reproduction 
& pluripotent stem cell. 

(๔๒) สายฝน   ชวาลไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ พญ.   พ.บ., ป.บัณฑิต(สูตศิาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว. (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), 
ว.ว.(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), 
Dip. in the RCOG/RCR advanced training programme in 
Obstetrics Ultrasound, Certificate in Maternal-Fetal 
Medicine. Fetal Medicine Unit and Obstetric Ultrasound 
Unit, MSc in Prenatal Genetics & Fetal Medicine 

(๔๓) สาวินี  บุญสุข อาจารย์ พญ.   พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั 2), ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา),  

(๔๔) สิงห์เพ็ชร์   สุขสมปอง รองศาสตราจารย์ นพ.           วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๔๕) สุจีรา  ไหลเวชพิทยา อาจารย์ พญ.   วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๔๖) สุชาดา   อินทวิวัฒน์ รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว.(เวชศาสตร์การ
เจริญพันธุ์) 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๔๗) สุธ ี   สังขรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.           วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), 

อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Fellow in GYN Pathology, 
Fellowship Placental Pathology  

(๔๘) สุภักด ี        จุลวิจิตรพงษ์ รองศาสตราจารย์ นพ.           พ.บ.(เกียรนิยม), ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), Fellow in Reproduc-
tion&Infertility, ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๔๙) สุรศักดิ์   อังสุวัฒนา รองศาสตราจารย์ นพ.           วท.บ.(วิทยาศาสตรก์ารแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), 
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Fellow in 
Reproductive Endocrinology 

(๕๐) สุวนิตย์   ธีระศักดิ์วิชยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.   พ.บ.,วท.บ.(การบริหารโรงพยาบาล),วทม.(การพัฒนาสุขภาพระบาด
วิทยา), ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา),  อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),อว.(มะเร็งนรีเวชวิทยา), Dr. Med. 
(Gynaelogic Oncology) 

(๕๑) อนุวัฒน์   สุตัณฑวิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.           วท.บ.(วิทยาศาสตรก์ารแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), 
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), รป.ม. 

(๕๒) อรรถพล ใจชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.           วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.บัณฑิต (สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา), ว.ว.(สูติศาสต-์นรีเวชวิทยา),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), 
Postdoctoral fellow in the Department of Gynecologic 
Oncology,ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาการใช้กล้อง
เพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช 

(๕๓) อัมพัน   เฉลิมโชคเจริญกิจ รองศาสตราจารย์ นพ.      วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์), 
Fellowship in Gynecologic laparoscopy 

(๕๔) อิสรินทร์  ธนบุญยวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา), Master of Medical Sciences in Assisted Reproduction 
Technology With Distinction 

(๕๕) ไอรีน เรืองขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา), ว.ว.(มะเร็งนรีเวช), ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
สาขาการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช 

(๕๖) ชุติมน อสัมภินวงศ์ อาจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.
(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์) 

(๕๗) นลินี พาณิชยวัฏ อาจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
(๕๘) สกิทา ม่วงไหมทอง อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช

วิทยา), ว.ว.(อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์) 
(๕๙) พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล อาจารย์ นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.

(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา)ว.ว.(อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา), 
ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจ
และรักษาทางนรีเวช 

(๖๐) วุฒินันท์ อัจฉริยะโพธา อาจารย์ นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.
(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา),ว.ว.(อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา) 

(๖๑) เพียงบุหลัน   ยาปาน อาจารย์ พญ. พ.บ.,ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.(สตูิศาสตร-์นรีเวชวิทยา) 
(๖๒) สมภพ กุลจรัสนนท์ อาจารย์ นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๒), ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.

(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา),ว.ว.(อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา) 
(๖๓) นลัท สมภักดี อาจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.

(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา) 
(๖๔) กนกวรุณ   วัฒนนิรันตร์ อาจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), ป.บัณฑิต(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา), ว.ว.



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๒๘ | ๑๙๑  

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา) 

 

๑๙. ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) มล.กัญญ์ทอง ทองใหญ ่ อาจารย์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (โสต นาสกิ ลาริงซ์

วิทยา),ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา),อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), 
Master of Arts in Audiology (USA) 

(๒) กิติรัตน ์ อังกานนท ์     รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (โสต นาสกิ ลาริงซ์
วิทยา), ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา), Visiting fellow in Pediatric 
Otolaryngology (Pittsburgh), Postdoctoral fellow in Head 
and Neck Surgery (MD Anderson cancer Center),  
วท.ม. (ระบาดวิทยา) 

(๓) จีระสุข จงกลวัฒนา รองศาสตราจารย์ พญ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.
(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), FCOT 

(๔) เจตน์ ล ายองเสถียร อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), 
FCOT 

(๕) ฉันทิชา  โชติกวณิชย์ อาจารย์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),อ.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์
วิทยา), FCOT 

(๖) โชคชัย  เมธีไตรรัตน์      ศาสตราจารย์คลินิก นพ. พ.บ., ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), FICS, FCOT, Cert. of 
Fellowship in Otolaryngology 

(๗) ไตรภูมิ   สุวรรณเวช อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), ว.ว. (โสต ศอ นาสกิวิทยา) 
(๘) ธนา อังสุวรังษ ี อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์

วิทยา), FCOT, Cert. in Clinical Fellow in Laryngology,อ.ว.(เวช
ศาสตร์ครอบครัว), M.H.Sc. (Clinical Epidemiology) UBC. 

(๙) ปวีณา พิทักษสุรชัย อาจารย์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูงคลินิก (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),  
ว.ว. (โสต ศอ นาสกิวิทยา) 

(๑๐) ปารยะ อาศนะเสน รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง), ป. ชั้นสูง(โสต นาสิก ลาริงซ์
วิทยา), ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) ,FCOT, Cert. of Research 
Fellowship in Allergy & Rhinology,อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๑๑) เปรมยศ   เงาเทพพฤกฒาราม อาจารย์, นพ. พ.บ., ป.ชั้นสงู (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), ว.ว. (โสต ศอ นาสกิวิทยา) 
(๑๒) พงศกร  ตันติลิปิกร รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (โสต ศอ นาสิก

วิทยา), อ.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา), อ.ว.(ศัลยกรรมตกแต่งและ
เสริมสร้างใบหน้า), Postdoctoral fellow  Rhinologic fellowship 
(University of Pennsylvania) 

(๑๓) ไพบูลย์ สุรีย์พงษ์ อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),อ.ว.(โสต นาสิก ลาริงซว์ิทยา), 
FCOT 

(๑๔) ภาวิน เกษกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) ,ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์
วิทยา), FCOT,Cert. Head and Neck Laryngology 

(๑๕) วรรณนิภา วัฒนโนภาส อาจารย์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
F.C.O.T 

(๑๖) วรุตม์ พงศาพิชญ์ อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์
วิทยา), FCOT 

(๑๗) วิชญ์ บรรณหิรัญ รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ., ป. ชั้นสูง (โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา),ว.ว. (โสต นาสกิ ลาริงซ์
วิทยา) ,FCOT,อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),Fellowship in Sleep 
Medicine and Surgery, Amer.  



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๒๙ | ๑๙๑ 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑๘) ศรัญ ประกายรุ้งทอง อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์

วิทยา), FCOT 
(๑๙) ศิริพร ลิมป์วิริยะกุล อาจารย์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์

วิทยา), FCOT 
(๒๐) สมุทร  จงวิศาล อาจารย์ นพ. วท.บ., พ.บ., ป. ชั้นสูง(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลา

ริงซ์วิทยา), FCOT 
(๒๑) สุนันท์  องอาจ อาจารย์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์

วิทยา), FCOT 
(๒๒) สุวัจนา  อธิภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา), 

FCOT 
(๒๓) อนัญญ์    เพฑวณิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),อ.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์

วิทยา), FCOT,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว),  
(๒๔) อาชวินทร์ ต้นไพจิตร ์ อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),ว.ว.(โสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา), 

FCOT Clinical Observership in Pediatric Otolaryngology 
(Children's Memorial Hospital, Chicago, IL, USA), Clinical 
Observership in Pediatric Otolaryngology (Cincinnati 
Children's Hospital Medical Center, Cincinnati, OH, USA), 
Clinical Observer and Research Fellowship in Sleep 
Medicine (Cincinnati Children's Hospital Medical Center, 
Cincinnati, OH, USA) 

 
 

๒๐. ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กนกวรรณ  บุญญพิสิฎฐ์ รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 1),  ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก (อายุรศาสตร์),  American Board of Psychiatry and 
Neurology,  American Board of Electrodiagnostic Medicine,  
American Board of Psychiatry and Neurology (Sub Board of 
Clinical Neurophysiology), อ.ว. (ประสาทวิทยา) 

(๒) กฤตยิา กอไพศาล อาจารย ์พญ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), ป.วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (มะเร็งวิทยา) 

(๓) กุสุมา ไชยสตูร อาจารย ์พญ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อม
ไร้ท่อและเมตะบอลิสม) 

(๔) กิตติพงศ ์ มณีโชติสุวรรณ ศาสตราจารย ์นพ. พ.บ.,  ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบการ
หายใจ),  Ph.D Molecular biology in asthma (London) 

(๕) เกรียงศักดิ ์ วารีแสงทิพย์ รองศาสตราจารย ์นพ. วท.บ.,  พ.บ.,  ป. ชั้นสงูทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (อายุรศาสตร)์,  
ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต), Ph.D. (Lond),  
Certificate of the Registrar in Nephrology & General 
Medicine,  อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๖) ไกรวิพร    เกียรติสุนทร อาจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 2),  ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต) 

(๗) จารุวรรณ    เอกวัลลภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 1),  ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก,  Dip Amer Brd Int Med, Sub-Board of Med Oncol, อ.ว. 
(อายุรศาสตร์),  อ.ว. (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา) 

(๘) จินตนา   อาศนะเสน อาจารย์ พญ. พ.บ. (เกยีรตินยิมอันดบั 1), ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยค์ลินิก 
(อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), Certificate in Geriatric 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๓๐ | ๑๙๑  

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Medicine, Certificate of Research Fellowship in Behavioral 
Neurology 

(๙) จิรายุ  เอื้อวรากุล ศาสตราจารย,์ พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 1),  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลหิต
วิทยา (พยาธิวิทยา),  Diplomate, American Board of Internal 
Medicine,  Diplomate, American Board of Hematology 

(๑๐) จุลจักร   ลิ่มศรีวิไล อาจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 1),  ว.ว. (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์
โรคระบบทางเดินอาหาร) 

(๑๑) แจ่มศักดิ์  ไชยคุนา รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ.,  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิกสาขาวิทยาศาสตร์, 
ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ), 
อ.ว. (เวชบ าบัดวิกฤต) 

(๑๒) ชลธิชา  เอื้อสมหวัง อาจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 1),  ว.ว. (อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดิน
อาหาร) 

(๑๓) ชนินทร์    ลิ่มวงศ์ อาจารย์ นพ. พ.บ.,  Dip, Am Brd Int Med,  Dip, Am Brd Med Genet (Clin Genet),  
อ.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป, พยาธิวิทยาคลินิก) 

(๑๔) ชยว ี   เมืองจันทร์ อาจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒),  ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อ
และรูมาติสซั่ม) 

(๑๕) ชัชวาล     รัตนบรรณกิจ อาจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒),  ป.วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก,  ว.ว. 
(ประสาทวิทยา) 

(๑๖) ชัยรัตน ์ ฉายากุล ศาสตราจารย ์นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒),  ป.วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก,  ว.ว. 
(อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคไต),  Certificate, Fellowship 
in Medicine (Nephrology),  อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๑๗) ชัยวัฒน์   วชิรศักดิ์ศิริ อาจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑), ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
(๑๘) เชิดชัย  นพมณีจ ารัสเลิศ รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ., ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. 

(อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรค), 
Cert Research and Clinical Fellowship in Respirology 

(๑๙) ไชยรัตน ์ เพิ่มพิกุล รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑),  ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (อายุรศาสตร์),  Certificate Fellow in Pulmonary and 
Critical Care,  ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),  อ.ว. (อายุรศาสตร์ระบบ
การหายใจ),  อ.ว.(เวชบ าบัดวิกฤต),  อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),  
อ.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 

(๒๐) ณสิกาญจน์   อังคเศกวินัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.,  ว.ว. (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) 
(๒๑) ณัฐเชษฐ์  เปล่งวิทยา รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดบั ๑), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 

(อายุรศาสตร)์, ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ป.ผูเ้ชี่ยวชาญต่อมไร้ท่อและเมตะ
บอลิสม, ว.ว.(อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม), Certificate in 
Postdocteral Research Fellow Training, อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), 
อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม) 

(๒๒) ณัฐวุฒิ   วงษ์ประภารัตน์ รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ.,  Diplomate, American Board of Internal Medicine,  
Diplomate, American Board of Internal Medicine, Subspecialty in 
Cardiovascular Disease,  Diplomate, American Board of Internal 
Medicine, Subspecialty in Interventional cardiology,  Diplomate, 
American Board of Vascular Medicine Subspecialty in 
Endovascular Medicine (Peripheral Interventions), Diplomate, 
American Board of Vascular Medicine 

(๒๓) ด ารัส  ตรีสุโกศล รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,  ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (อายุรศาสตร์),  ว.ว. 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๓๑ | ๑๙๑ 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(อายุรศาสตร์),  อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ),  Certificate 
Fellowship in Intervention Cardiology (University Hospital 
Leiden, the Netherlands) 

(๒๔) เดโช   จักราพานิชกุล รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ.,  ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (อายุรศาสตร์),  ว.ว. 
(อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ),  Certificate in 
Research Fellowship in Echocardiograph,  อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครัว),  Certificate in Echocardiography 

(๒๕) ต่อพงษ์  ทองงาม รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑), ป. ชั้นสูง (อายุรศาสตร์), ว.ว. 
(อายุรศาสตร์ทั่วไป), Certificate of Clinical Fellow in Allergy 
and Clinical Immunology, อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และวิทยา
ภูมิคุ้มกันทางคลินิก) 

(๒๖) ทวี   ชาญชัยรุจิรา รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,  ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (อายุรศาสตร์),  ว.ว. 
(อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต), Certificate of fellowship 
in nephrology research 

(๒๗) ทวีศักดิ์  แทนวันดี รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทัว่ไป),  Certificate 
Research Fellow in Gastroenterology, อ.ว. (อายุรศาสตรโ์รค
ระบบทางเดินอาหาร),   

(๒๘) ทวีศักดิ์  วรรณชาลี อาจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์
ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม) 

(๒๙) ธนัญญา   บุณยศิรินันท์ รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 2),  ว.ว. (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์
หัวใจ),  อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Diplomate of the 
Certification Board of Cardiovascular Computed 
Tomography, Society of Cardiovascular Computed 
Tomography 

(๓๐) ธเนศ  ชัยสถาผล อาจารย์ นพ. พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) 
(๓๑) ธวัชชัย  พีรพัฒน์ดิษฐ์ รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,  ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (อายุรศาสตร์ทั่วไป), 

ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),  Certificate in Thyroid Diseases 
Research,        ว.ว. (ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม),  อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครัว),  อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม) 

(๓๒) ธาดา    คุณาวิศรุต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกยีรตินยิมอันดบั ๑), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว.(อายุรศาสตรต์่อมไร้
ท่อและเมตะบอลสิม) 

(๓๓) ธีระ   ฤชุตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกยีรตินยิมอันดบั ๑), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 
(อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (โลหิตวิทยา),  อ.ว. (อายรุศาสตรท์ั่วไป), อ.ว. 
(พยาธิวิทยาคลินกิ) 

(๓๔) นนทลี    เผ่าสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒), American Board of Internal 
Medicine,  American Board of Gastroenterology,  Certificate 
Advance Gastrointestinal Endoscopy Fellowship Training 

(๓๕) นพดล   ศิริธนารัตนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วท.บ., ประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัด,  พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 1),  ป. 
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (โลหิต
วิทยา) 

(๓๖) นพดล    โสภารัตนาไพศาล อาจารย์ นพ. พ.บ., ป. บัณฑิตทางวทิยาศาสตรก์ารแพทยค์ลินิก , ว.ว. (อายุรศาสตร)์,  
ว.ว. (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา),  อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๓๗) นราธิป  ชุณหะมณีวัฒนื อาจารย ์นพ.  พ.บ. (เกยีรตินยิมอันดบั ๑), American Board of Internal Medicine, 
American Board of Internal Medicine: Cardiovascular Disease, 
American Board of Internal Medicine: Interventional Cardiology 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๓๒ | ๑๙๑  

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๓๘) นลิน ี   เปรมัษเฐียร อาจารย์ พญ. พ.บ. (เกยีรตินยิมอันดบั ๒), Diplomate American Board of Internal 

Medicine, Diplomate American Board of Nephrology, Certificate 
in Transplant Medicine, อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต), 
 อ.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) 

(๓๙) นัฐพล    ฤทธิ์ทยมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ) 
(๔๐) นัฐสิทธิ์  ลาภปริสุทธิ อาจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. 

(อายุรศาสตร์โรคไต) 
(๔๑) นันทกร    ทองแตง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 1),  ป. วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวช

ศาสตร์ครอบครัว),  ว.ว. (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตรต์่อมไร้ท่อ
และเมตะบอลิสม) 

(๔๒) นาราพร  ประยูรวิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ พญ. วท.บ.,  พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),  ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),  ว.ว. 
(ประสาทวิทยา) 

(๔๓) นิธิพัฒน์  เจียรกุล รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,  ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),  อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบการ
หายใจและภาวะวิกฤติ) 

(๔๔) นิธิมา   เชาวลิต รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 1),  ว.ว. (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์
โรคหัวใจ),  Certificate in Echocardiography 

(๔๕) นิพนธ์  พวงวรินทร์ ศาสตราจารย์ นพ. วท.บ.,  พ.บ. (เกียรตินิยม), ป. ชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 
(อายุรศาสตร์), DTM & H (Gold Medal), Certificate, Clinical 
Fellow in Neurology : Royal Victoria Infirmary, England, อ.ว. 
(อายุรศาสตร์ทั่วไป), อ.ว. (ประสาทวิทยา), M.M.Sc. (ระบาดวิทยา
คลินิก), Newcastle. University, N.S.W, Australia., F.R.C.P. 
(London), F.R.C.P. (Glasgow), F.R.C.P. (Edinburgh) 

(๔๖) บุณฑริกา    สุวรรณวิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑), Diplomate, American Board of 
Internal Medicine, Diplomate, American Board of  
Hematology, ว.ว. (อายุรศาตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคเลือด), 
อ.ว. (พยาธิวิทยาคลินกิ) 

(๔๗) เบญจมาศ    ช่วยช ู รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิกสาขาวิทยาศาสตร,์ อ.ว. 
(อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ), Ph.D. 
(Physiology, USA.) 

(๔๘) ประดิษฐ์  ปัญจวีณิน ศาสตราจารย์คลินกิ นพ. พ.บ., ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (อายุรศาสตร)์, ว.ว. 
(อายุรศาสตร์), อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ), Certificate Fellowship in 
Invasive Cardiology 

(๔๙) ปรัชญา     ศรีวานิชภูมิ อาจารย ์นพ. พ.บ. (เกยีรตินยิมอันดบั ๒), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (ประสาทวิทยา) 
(๕๐) ปรีชา    ธ ารงไพโรจน์ อาจารย ์นพ. พ.บ. (เกยีรตินยิมอันดบั ๒), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตรโ์รค

ระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ), ว.ว. (อายุรศาสตร์
เวชบ าบัดวิกฤต) 

(๕๑) ปรียานุช  แย้มวงษ์ รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ป. บัณฑิต (อายรุศาสตร)์,  ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),  M.C.N.,  
อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกนัคลินิก),อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๕๒) ปวีณา    ชุณหโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ. (เกยีรตินยิมอันดบั ๒),  ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (อายรุศาสตร)์,  ว.ว. (อายุรศาสตร)์, ว.ว. (อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
และเมตะบอลิสม) 

(๕๓) ปวีณา    เชี่ยวชาญวิศวกิจ รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมา
ติสซั่ม), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate of Clinical Research 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๓๓ | ๑๙๑ 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Fellowship in Rheumatology 

(๕๔) พจมาน   พิศาลประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ. (เกยีรตินยิมอันดบั ๒),  ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายรุศาสตร์
โรคระบบทางเดินอาหาร) 

(๕๕) พรพจน์  เปรมโยธิน อาจารย ์นพ.  พ.บ. (เกยีรตินยิมอันดบั ๑), ป.วิทยาศาสตรก์ารแพทย์คลินกิ 
(อายุรศาสตร์), American Board of Internal Medicine, American 
Board of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism, American 
Board of Physician Nutrition Specialist 

(๕๖) พรพรรณ   กู้มานะชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์),  อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว. (อายุรศาสตรโ์รค
ติดเชื้อ),  Certificate of Clinical Pharmacology Fellowship 

(๕๗) พลอยเพลิน  พิกุลสด อาจารย์ พญ.  พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคเลือด) 
(๕๘) พิมล    รัตนาอัมพวัลย์ อาจารย์ พญ. พ.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิกสาขาวิทยาศาสตร์, 

ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะ
วิกฤตโรคระบบการหายใจ), ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate 
Fellowship in Sleep Medicine 

(๕๙) พีระ  บูรณะกิจเจริญ ศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป. ชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (อายุรศาสตร์),  ว.ว. 
(อายุรศาสตร์), M.Sc. (London), D.Phil. (Oxford), อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครัว) 

(๖๐) พูนทรัพย ์ วงศ์สุรเกียรติ์ รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิกสาขาวิทยาศาสตร์, 
ว.ว. (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ), Cert. in 
Pulmonary and Critical Care Medicine 

(๖๑) พูลชัย  จรัสเจริญวิทยา รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 2),  ว.ว. (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์
โรคระบบทางเดินอาหาร),  อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),  Master of 
Biomedical Science Clinical and Translational Science,  
Cert. Research Fellow in Gastroenterology & Hepatology 

(๖๒) ภาณุวัฒน์    พรหมสิน อาจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 2),  ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (อายุรศาสตร์),   ว.ว. (อายุรศาสตรท์ั่วไป),  ว.ว. (อายุรศาสตร์
เวชบ าบัดวิกฤต) 

(๖๓) ภิญโญ    รัตนาอัมพวัลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.,  ป. วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ครอบครัว),  ว.ว.
(อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชือ้) 

(๖๔) มณฑิรา   มณีรัตนะพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. 
 

พ.บ.,  ว.ว.(อายรุศาสตร์),  อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), ว.ว. (อายุรศาสตร์
โรคระบบทางเดินอาหาร), M.S. (Clinical Research Design and 
Statistical Analysis) 

(๖๕) มานพ   พิทักษ์ภากร รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑), ป. ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก 
(อายุรศาสตร์), Dip, Am Brd Int Med, Dip, Am Brd Med Genet 
(Clin Genet),  Dip, Am Brd Med Genet (Clin Mol Genet),  อ.ว. 
(อายุรศาสตร์ทั่วไป) 

(๖๖) เมทินี    กิตติโพวานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.,  ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตรโ์รคหัวใจ), อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครัว), Certificate Fellowship in Echocardiography 

(๖๗) เมธี    ชยะกุลคีรี รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกยีรตินยิมอันดบั ๑), ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยค์ลินิก 
(อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคตดิเชื้อ), อ.ว. 
(เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate Research Fellow in Molecular 
Mycology, Ph.D. (Infectious Diseases and Immunology) 

(๖๘) ยงค์  รงค์รุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (อายุรศาสตร)์, ว.ว. 
(อายุรศาสตร์ทั่วไป), Cert. Clinical Fellowship Infectious Diseases, 
อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๖๙) ยงชัย    นิละนนท์ รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ.,  ป.บัณฑิตทางวทิยาศาสตรก์ารแพทยค์ลินิก, ว.ว. (อายุรศาสตร์

ทั่วไป), ว.ว.(ประสาทวิทยา),   
Certificate, Fellowship in Cerebrovascular Diseases, อ.ว. (โรค
หลอดเลือดสมอง) 

(๗๐) ยงยุทธ  สหัสกุล ศาสตราจารย์, นพ. พ.บ., ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. 
(อายุรศาสตร์), อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) 

(๗๑) ยิ่งยง   ชินธรรมมิตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. พ.บ., ว.ว. (อายรุศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคเลือด), อ.ว. (พยาธิ
วิทยาคลินิก) 

(๗๒) ยุพิน  ศุพุทธมงคล ศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ว.ว. (อายรุศาสตร์ทั่วไป),  MSc Epidemiology, DTM & H, B.Sc. 
(๗๓) รณิษฐา  รัตนะรัต รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ. (เกยีรตินยิมอันดบั ๑),  ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร ์(อายุรศาสตร)์,  

ว.ว. (อายรุศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต),  Fellow in 
Nephrology, International society of nephrology,  อ.ว. (เวช
บ าบัดวิกฤต) 

(๗๔) ระวีวรรณ    เลิศวัฒนารักษ์ อาจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดบั ๒),  ว.ว. (อายุรศาสตร์),  อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครัว),  ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม),   อ.ว. 
(อายุรศาสตรต์่อมไร้ทอ่และเมตะบอลิสม), Certificate in postdocteral 
research fellow training 

(๗๕) รัตนา    ชวนะสุนทรพจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑),  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาตร์ทั่วไป),  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรค
ไต),  ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๗๖) รุ่งนิรันดร์    ประดิษฐสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒),  ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์ทัว่ไป),  ว.ว. (ประสาท
วิทยา),  Cert Fellowship in Geriatric Medicine 

(๗๗) รุ่งโรจน์  กฤตยพงษ์ ศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒),  ว.ว. (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์
โรคหัวใจ),  Certificate Fellowship in Cardiac Electrophysiology,  
Certificate Fellowship in Research Cardioloy 

(๗๘) รุจิภาส  สิริจตุภัทร อาจารย์ นพ. พ.บ., ป.วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, ว.ว (อายุรศาสตร)์, ว.ว 
(อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) 

(๗๙) เรวัตร  พันธุ์กิ่งทองค า รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑),  ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์
โรคหัวใจ), วท.ม. (ระบาดวิทยา),  อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๘๐) วรพรรณ  เสนาณรงค์ รองศาสตราจารย์ พญ. วท.บ.,  พ.บ.,  DTM & H (London),  M.R.C.P. (UK), Diploma in 
Clinical Neurology (London),  อ.ว.(ประสาทวิทยา),  อ.ว.
(อายุรศาสตร์ทั่วไป),  F.R.C.P. (London), วปม.,  อ.ว. (โรคหลอด
เลือดสมอง) 

(๘๑) วรางคณา    บุญญพิสิฏฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. 
(อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ), Certificate Fellowship 
in Clinical Cardiac Electrophysiology 

(๘๒) วรายุ   ปรัชญกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. 
 

พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. 
(อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร), Certificate Advanced 
Therapeutic Endoscopy and Endosonography 

(๘๓) วราลักษณ์    ศรีนนท์ประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. 
 

พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒),  ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์),  Clinical Fellow in 
geriatric Medicine, MM(Clin Epi) 

(๘๔) วัชรศักดิ์  โชติยะปุตตะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒),  ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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 โรคระบบทางเดินอาหาร),  Certificate Research Fellow 

(๘๕) วัฒนชัย  โชตินัยวัตรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,  ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),  ว.ว. (ประสาทวิทยา), อ.ว. (เวช
ศาสตร์ครอบครัว),  Certificate of International Sleep Specialist 

(๘๖) วันชัย  วนะชิวนาวิน ศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒),  ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทัว่ไป), อ.ว. (โลหิตวิทยา) 

(๘๗) วันชัย  เดชสมฤทธิ์ฤทัย รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒),  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกสาขาวิทยาศาสตร์,  ว.ว. (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรค
ระบบการหายใจ),  Cert. Medical Education,  M.Sc. Respiratory 
Medicine, , M.Sc. Epidemiology 

(๘๘) วันรัชดา   คัชมาตย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., ป. ชั้นสงู (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์
โรคข้อและรูมาติสซั่ม), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Cert. of Clinical 
Research Fellowship in Theumatoloty, M.S. (Clinical 
Epidermiology) 

(๘๙) วิเชียร    ศรีมุนินทร์นิมิต รองศาสตราจารย ์นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑),  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก,  ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),  อ.ว. (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา) 

(๙๐) วิวรรณ    ทังสุบุตร รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑),  Diplomate, American Board of 
Internal Medicine, American Board of Cardiovascular 
Disease,  American Board of Intervention Cardiology 

(๙๑) วิษณุ  ธรรมลิขิตกุล ศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒), ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์ทัว่ไป), M.Sc. (Clinical 
Epidemiology), Cert. Clinical Fellowship Infectious Diseases 

(๙๒) วีรชัย   ศรีวณิชชากร อาจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 2), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรค
ระบบต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม) 

(๙๓) วีรนุช  รอบสันติสุข รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑),  ว.ว. (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์
โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม), Cert. Research Fellow in 
Endocrinology, Diabetes, and Hypertension,  อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครัว) 

(๙๔) วีรภัทร  โอวัฒนาพานิช อาจารย์ นพ.  พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑), อว.(อายุรศาสตร์โรคเลือด) 
(๙๕) ศรัทธาวุธ  วงษ์เวียงจันทร์ อาจารย์ นพ.  พ.บ., ว.ว. (ประสาทวิทยา) 
(๙๖) ศรีสกุล  จิรกาญจนากร อาจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดบั ๑),  ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก 

(อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) 
(๙๗) ศิริโสภา    เตชะวัฒนวรรณ อาจารย์ พญ. พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา) 
(๙๘) ศิวะพร    ไชยนุวัต ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒),  American Board Internal Medicine,  

American Board of Gastroenterology, Certificate Fellowship 
in Gastroenterology & Hepatology,  อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร),  อ.ว. (อายุรศาสตร์) 

(๙๙) ศุทธินี   อิทธิเมฆินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑),  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก, ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว.(อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา),  Research 
fellowship of breast cancer stem cells 

(๑๐๐) ศุภฤกษ์    ดิษยบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒),  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกสาขาวิทยาศาสตร์, ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตรโ์รค
ระบบการหายและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ) 

(๑๐๑) สนั่น   วิสุทธิศักดิ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วท.บ., พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหดั, ป. 
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. 
(อายุรศาสตร์),  อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),  อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคเลือด) 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๓๖ | ๑๙๑  

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑๐๒) สมเกียรติ    วสุวัฏฏกุล อาจารย์ นพ. วท.บ., พ.บ.,  ป.แพทย์ฝึกหัด,  ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์ทัว่ไป),  Research Fellow 
in Fluid and Electrolytes,  อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต),  อ.ว. (เวช
ศาสตร์ครอบครัว) 

(๑๐๓) สมชาย  ลีลากุศลวงศ์ รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,  ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (อายุรศาสตร์),  ว.ว. 
(อายุรศาสตร์ทั่วไป),  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร), 
Certificate Research Fellow in Gastroenterology,  Certificate 
Research Fellow Department of Medicine , อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครัว) 

(๑๐๔) สัชชนะ   พุ่มพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ป. บัณฑิตทางวทิยาศาสตรก์ารแพทยค์ลินิก (อายรุศาสตร)์,  ว.ว. 
(อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ),  อ.ว. (เวชศาสตรค์รอบครัว), 
Certificate fellowship in Clinical Cardiac Eletrophysiology 

(๑๐๕) สาธิต  เจนวณิชสถาพร อาจารย ์นพ.  พ.บ. (เกยีรตินยิมอันดบั ๒), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์
โรคหัวใจ) 

(๑๐๖) สิทธิ ์ สาธรสุเมธี รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑),  American Board of Psychiatry and 
Neurolog, Cert., Fellowship in Neuro-Oncolog,  Cert., 
Fellowship in Parkinson's Disease and Movement Disorders 

(๑๐๗) สิริสวัสดิ์ วันทอง อาจารย์, พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรค
ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม) 

(๑๐๘) สุชัย  เจริญรัตนกุล ศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,  M.R.C.P (Royal College of Physicians of the United 
Kingdom),  อ.ว. (อายุรศาสตร์), อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบการ
หายใจ), F.R.C.P (Royal College of Physicians of Edinburgh), 
F.R.C.P (Royal College of Physicians of London) 

(๑๐๙) สุชาย    ศรีทิพยวรรณ อาจารย์ นพ. พ.บ., ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (อายุรศาสตร์),  
อ.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต),  อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครัว) 

(๑๑๐) สุทิน  ศรีอัษฎาพร ศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,  ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก,  ว.ว. (อายุรศาสตร์
ทั่วไป), Certificate in Vitamin D, Bone and Mineral Research,   
ว.ว. (อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),  อ.ว. 
(อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิลสม) 

(๑๑๑) สุพจน์ พงศ์ประสบชัย รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดบั ๒),  ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก 
(อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),  ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร), Cert. Visiting scientist in Pancreatology 

(๑๑๒) สุพจน์    นิ่มอนงค์ อาจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑),  ว.ว.(อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์
โรคระบบทางเดินอาหาร) 

(๑๑๓) สุรพล  อิสรไกรศีล ศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.,  ป. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นสูงทางคลินิก (อายุรศาสตร์),  ว.ว. 
(อายุรศาสตร์ทั่วไป),  อ.ว. (อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา),  FRC Path, 
FRCPA, FACP, FRCP (London),  อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๑๑๔) สุรัตน์    ทองอยู ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑),  ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (เวชบ าบัด
วิกฤต), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ), Fellow in cardiology, Austin 
Heacth 

(๑๑๕) สุรีย์  สมประดีกุล รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.,  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์),  Dip., 
American Board of Internal Medicine,  Dip., American Board 
of Pulmonary Disease,  Dip., American Board of Critical care 
Medicine,  อ.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),  อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบ
การหายใจและภาวะวิกฤติการหายใจ),  อ.ว. (เวชบ าบัดวิกฤต) 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๓๗ | ๑๙๑ 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑๑๖) สุสัณห์    อาศนะเสน อาจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิม เหรียญเงิน),  ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก,  ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ),  
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Cert. in Hospital Epidemiology and 
Infection Control 

(๑๑๗) อดิศักดิ ์   มณีไสย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), ว.ว. (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์หัวใจ) 
(๑๑๘) อนุภพ    จิตต์เมือง อาจารย์ นพ. พ.บ.,  ว.ว (อายุรศาสตร์ทั่วไป),  ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคติดเชื้อ) 
(๑๑๙) อภิรดี    ศรีวิจิตรกมล รองศาสตราจารย ์พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑),  ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์ต่อมไร้
ท่อและเมตะบอลิสม),  อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิ
สม), Certificate in postdocteral research fellow training 

(๑๒๐) อรรถ  นานา ศาสตราจารย์ นพ. พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),  M.D. (พ.ด.),  อ.ว. (อายุรศาสตร์โรค
ระบบการหายใจและภาวะวิกฤติการหายใจ),  อ.ว. (เวชบ าบัดวิกฤต), 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๑๒๑) อรรถพงศ์   วงศ์วิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒),  ป. วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก,  ว.ว. 
(อายุรศาสตร์ทั่วไป),  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต),  Certificate in 
kidney Transplantation 

(๑๒๒) อริศรา    สุวรรณกูล อาจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒),  ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์),  อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครัว),  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) 

(๑๒๓) อวยพร  ศิริอยู่ยืน อาจารย์ พญ.  พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑), ว.ว. (อายุรศาสตร์), อ.ว. (โรคระบบ
ทางเดินอาหาร) 

(๑๒๔) อัจฉรา    กุลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒),  ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (อายุรศาสตร์ทัว่ไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์
โรคข้อและรูมาติสซั่ม),  อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),  Certificate of 
Clinical Research Fellow ship in Rheumatology 

(๑๒๕) อาจรบ    คูหาภินันทน์ อาจารย์ นพ. วท.บ (วิทยาศาสตร์การแพทย์ เกียรตินยิมอันดับ ๑), ศ.บ., ปร.ด.
(พยาธิชีววิทยา), พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), ป. ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), Zertifikat Deutsch als 
Fremdsprache (ZDaF), ว.ว. (อายุรศาตร์ทั่วไป),  ว.ว. (โลหิตวิทยา),   
อ.ว. (พยาธิวิทยาคลินกิ) 

(๑๒๖) อาจบดินทร์  วินิจกุล อาจารย์ นพ.  พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์
โรคหัวใจ) 

(๑๒๗) อุดม  คชินทร ศาสตราจารย์คลินิก นพ. พ.บ.,  ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (อายุรศาสตร์),  อ.ว. 
(อายุรศาสตร์), Cert. in Gastroenterology, อ.ว.(อายุรศาสตร์โรค
ระบบทางเดินอาหาร),  อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๑๒๘) เอกพล   อัจฉริยะประสิทธิ์ อาจารย์ นพ.  พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑), ป.วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคเลือด) 

(๑๒๙) เอกพันธ์    ครุพงศ์ อาจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒),  ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (อายุรศาสตร์), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคเลือด),  อ.ว. (พยาธิวิทยา
คลินิก) 

(๑๓๐) เอกรินทร์   ภูมิพิเชฐ อาจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒),  ว.ว. (อายุรศาสตร์),  ว.ว. (เวชบ าบัด
วิกฤต),  น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท. 

(๑๓๑) เอมวลี    อารมย์ดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พ.บ., Diplomate American Board of Internal Medicine, 
Subspecialty board of Rheumatology, อ.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป),  
อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม) 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๓๘ | ๑๙๑  

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑๓๒) ปทุมพร  สุรอรุณสัมฤทธิ์ อาจารย์ พญ.  พ.บ., ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
(๑๓๓) ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ อาจารย์ พญ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๑), ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
 

๒๑. สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต ์
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) ณัชกร  ล้ าเลิศกิจ อาจารย์ ภ.บ. (ก าลงัลาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 
(๒) ดอกไม้  วิวรรธมงคล อาจารย์ พทป.บ., วท.บ.(สุขศึกษา) 
(๓) ทัพพ์เทพ  ทิพยเจริญธัม อาจารย์ พทป.บ., ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)  
(๔) พนิตสุภา  เชื้อชั่ง อาจารย์ พทป.บ., วท.บ.(สุขศกึษา) 
(๕) วัชรินทร์พร  พรหมพิทักษ์ อาจารย์ พทป.บ., วท.บ.(สุขศึกษา), ศศ.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) 
(๖) ศุภกิจ  สุวรรณไตรย์ อาจารย์ พทป.บ.,วท.บ. (สุขศึกษา), วท.ม. (สุขศึกษา) 
(๗) สร้อยศรี  เอี่ยมพรชัย อาจารย์ พทป.บ., วท.บ. (สุขศกึษา), กศ.ม. (สุขศึกษา) 
(๘) สิริกานต์  ภูโปร่ง อาจารย์ พทป.บ, คศ.บ.(โภชนาการชุมชน), วท.บ.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์), 

กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 
(๙) สุภาวดี  ตั้งจิตรเจริญ อาจารย์ พทป.บ., ศษ.บ. (สุขศึกษา), วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 

(๑๐) เอื้อมพร  สุวรรณไตรย์ อาจารย์ พทป.บ., วท.บ. (สุขศึกษา), กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
(๑๑) กนกอร  วัฒนพรชัย แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๑๒) กวินกานต์  ทองย้อย แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๑๓) ขวัญนรา  นราจีนรณ แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๑๔) จตุรภัทร ตันติวงศ์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ พทป.บ. 
(๑๕) จอมจิต  วารีขันธุ์ แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๑๖) ฉันทณัฎฐ์  ทิพยเจริญธัม แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๑๗) ทัศนีย์  ภารพัฒน ์ แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ., วท.บ.(ชีววิทยา)  
(๑๘) ปณิธิดา  แซ่เฮง แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๑๙) นันทิพัฒน์  ค าแก้ว แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ., วท.บ. (สุขศกึษา) 
(๒๐) นาริชาต ิ ชื่นสกุล แพทย์แผนไทยประยุกต์ พทป.บ. 
(๒๑) ประสพพร  พันธ์เพ็ง แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ., วท.บ.(การแพทย์แผนไทยประยกต์)  
(๒๒) ปรัชญาวุฒิ  รอดสัมฤทธิ์ แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๒๓) ปาริชาติ  พงษ์พานิช แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๒๔) ปิยาอร  สีรูปหมอก แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๒๕) เปรมสุดา  แจ่มจันทรา แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๒๖) เปี่ยมฤทัย  บุตรดาพันธ์ แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๒๗) พงศ์ศักดิ์  สมภักดี แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๒๘) พรปวีณ์  ตระกลูบ้านมะหิงษ ์ แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๒๙) พัสราภรณ์  ศุภวงศ์วรรธนะ แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๓๐) พุทธิดา เทพนรรัตน์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ พทป.บ. 
(๓๑) ภูรดา  บูรณ์เจริญ แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๓๒) มนูญ  ผิวทอง แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๓๓) มาติกา  เลิศวจนะ แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๓๔) แม้นมาศ  สุวรรณภมิู แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. (ก าลังลาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 
(๓๕) เยาวเรศ  สติยศ แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ., วท.บ.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 
(๓๖) โยทกา  เอี่ยมอ่ า แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๓๗) รณิดา บุญรัตน์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ พทป.บ. 
(๓๘) วิภาวรรณ  ศุภพฤกษ ์ แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๓๙) ศลิตา ประชากิจ แพทย์แผนไทยประยุกต์ พทป.บ. 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๓๙ | ๑๙๑ 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๔๐) ศิรินภา  ไชยศร ี แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๔๑) สมพร  หนองบัวดี แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๔๒) พนิตอนงค์  ค าแก้ว แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ., วท.บ.(สุขศึกษา) 
(๔๓) สุกก์สลิล  บูรณะทรัพย์ขจร แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๔๔) สุภาพร  เหงกระโทก แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ., วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
(๔๕) สุวีรวรรณ  ลิ้มสุวรรณ แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ., วท.ม.(วิทยาการพืช)  
(๔๖) อภินันท์  จ าเนียร แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๔๗) อภิรดา  เอี่ยมอ่ า แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๔๘) อรรคเดช  อ่อนสอาด แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 
(๔๙) อรอุษา  ธรรมเสริมสร้าง แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ.  
(๕๐) อังคณา  อภิชาติวรกิจ แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ., วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) 
(๕๑) อัศม์เดช  แหล่งิ แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ., วท.บ.(สุขศึกษา) 
(๕๒) ผ่องพิมล  ดาศรี แพทย์แผนไทยประยุกต์  พทป.บ. 

 

๒๒. สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) ชาญวิทย์ ปั้นทอง อาจารย์ วท.บ.(เวชนิทัศน์) 
(๒) นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา), Master of Fine Arts (Computer 

Arts-Interactive Multimedia), Ph.D. (Education Information 
Technology) 

(๓) ผดุงศักดิ์ ศิลากรณ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(เวชนิทัศน์), วท.ม.(เวชนิทัศน์) 
(๔) พุฒินันท์ แพทย์พิทักษ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ.(เวชนิทัศน์), วท.ม.(โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์) 
(๕)  วิมลศรี  อิทธิกิจไพศาล อาจารย์ วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) 
(๖) ศุภจิต รัตนมณีฉัตร อาจารย์ ดร. กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา), ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), ศษ.ด. 

(หลักสูตรแลการสอน) 
(๗) สิริกร เอมแย้มธ ารง อาจารย์ วท.บ.(เวชนิทัศน์), วท.ม.(เวชนิทัศน์) 
(๘) โสภิตา สุวุฒโฑ อาจารย์ ดร. วท.บ.(เวชนิทัศน์), วท.ม.(เวชนิทัศน์), ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 

 

๒๓. สถานส่งเสริมการวิจัย 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) โกวิท  พัฒนาปัญญาสตัย ์ ศาสตราจารย ์ดร. วท.ม.(ชีวเคมี), Ph.D.(Iron Metabolism) 
(๒) จุฑาธิป มงคลทรัพยา อาจารย์ ดร. วท.บ.(ชีวเคมี), วท.ม. (จุลชีววิทยา), D.Phil(Oxon) (Immunology) 
(๓) จุฬาลักษณ์ โกมลตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(ชีวสถิติ), MPH(ชีวสถิติ), DrPH(ชีวสถิติ) 
(๔) ณัฐวัฒน์ อ่อนลมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปร.ด. (วิทยาภูมิคุ้มกนั) 
(๕) นัญวรรณ รุ่งโรจน์ อาจารย์ ดร. วท.บ.,วท.ม. (เกษตรศาสตร์), ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุ

วิศวกรรมศาสตร์) 
(๖) นิทัศน์ สุขรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), M.Sc. (TropMed), Ph.D. (Biomed. 

Sci.) 
(๗) ปนิษฎี   อวิรุทธ์นันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พญ. พ.บ.(เกียรตินิยม), ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 
(๘) ประพัฒน์  สุริยผล อาจารย์ ดร. วท.บ.(จุลชีววิทยา), ปร.ด.(ชีวเคมี) 
(๙) ปรียานุช   แย้มวงษ์ รองศาสตราจารย์ พญ. พ.บ.(เกยีรตินิยมอนัดบั ๒), ป.ชั้นสูง(อายุรศาสตร์), ว.ว.(อายุรศาสตร์

ทั่วไป), อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกันคลินคิ), M.Sc.(Community Nutrition), 
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

(๑๐) เพทาย  เย็นจิตโสมนัส ศาสตราจารย์ ดร. วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), วท.บ.(ชีวเคมี), Ph.D.(Human Genetics) 
(๑๑) วรรณา ทองนพคุณ อาจารย์ ดร. ปร.ด. (ชีวเคมี) 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๔๐ | ๑๙๑  

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑๒) วิษณุ ธรรมลิขิตกุล ศาสตราจารย์ นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั 2), ป.ชั้นสูง, (อายุรศาสตร์),ว.ว.(อายุรศาสตร์

ทั่วไป), M.Sc.(Clinical Epidemiology), Cert. Clinical 
Fellowship Infectious Diseasese 

(๑๓) วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด ศาสตราจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 1), ป.ชั้นสูง(อายรุศาสตร์), 
ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป), ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต) 

(๑๔) สง่า  พัฒนากิจสกุล รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(ชีวเคมี), 
D.Med.Sc. (Immunobiology) 

(๑๕) สุรสิทธิ์   อิสสระชัย อาจารย์ นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั ๑), Amer. Board of Internal Medicine 
(๑๖) ปรีดา มาลาสิทธิ์ อาจารย์ นพ. อ.ว.(อายุรศาสตร์โรคไต), พ.บ.(เกียรตินยิมเหรียญทอง อันดับ 1) 
(๑๗) บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ อาจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 2) ปร.ด.(วิทยาภมูิคุ้มกัน) 
(๑๘) ประพัฒน์ สุริยผล อาจารย์ ดร. วท.บ.(จุลชีววิทยา), ปร.ด.(ชีวเคมี) 
(๑๙) อัครินทร์ นิมมานนิตย์ อาจารย์ นพ. พ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 1), M.Sc.(Health Research 

Methodology 
(๒๐) อธิรัฐ บุญญาศิริ อาจารย์ นพ. พ.บ. 

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) สมภพ   ประธานธุรารกัษ ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชเวท), Ph.D. (Pharm. Biology) 
(๒) รุ่งระวี   เต็มศิริฤกษ์กุล รองศาสตราจารย ์ ภ.บ., วท.ม. (เภสัชศาสตร์) 
(๓) วงศ์สถิตย์   ฉั่วกุล ศาสตราจารย์ ดร. ภ.บ., วท.ม.(เภสชัศาสตร์), ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), วท.ด. (พชืไร่นา) 
(๔) อาทร   ริ้วไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชเวท), Ph.D. (Pharmacy) 
(๕) นพมาศ   สุนทรเจรญินนท ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภ.บ., วท.ม. (เภสัชศาสตร์), วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 
(๖) นิศารัตน์  ศิริวัฒนเมธานนท์ อาจารย์ ภ.บ., M.Phil (Pharmacogonsy & Phytotherapy),  

Ph.D (Phamacognosy & phytotherapy) 
 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑. ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กรกนก   บุญวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์), Ph.D. (Mathematics) 
(๒) กัลยา  นฤดมกุล รองศาสตราจารย ์ วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), Ph.D (Computer Science) 
(๓) กิตติศักดิ ์ ชยันตราคม อาจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร)์, Ph.D. (Mathematics) 
(๔) จิรกุล  สุจริตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สต.ม. (สถิต)ิ 
(๕) ชนม์ทิตา รัตนกุล รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Mathematics) 
(๖) ชัยวัฒน์ มณีสว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Mathematics) 
(๗) ณัฐกรณ์ ผิวชื่น อาจารย์ M.A.S. (Actuarial Science), Ph.D. (Applied Mathematics) 
(๘) ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ อาจารย์ Ph.D. (Mathematics) 
(๙) ดวงกมล เบ้าวัน รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Nanotechnology and Nanoscience) 

(๑๐) บุญมี  วัฒนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วท.บ., สต.ม. (สถิติ), Ph.D. (Applied Mathematics) 
(๑๑) ปิยนันท์ ผาโสม อาจารย์ Ph.D. (Mathematics) 
(๑๒) พิชญ์กิตต ิ บรรณางกูร อาจารย์ Ph.D. (Mathematics) 
(๑๓) พัลลภ   ฮวบสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร)์, M.S. (Mathematics), Ph.D. (Computational 

Applied Mathematics) 
(๑๔) ไพโรจน์   สถิรคู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร)์, Ph.D. (Mathematics) 
(๑๕) ฟาริดา จ าจด อาจารย์ Ph.D. (Mathematics) 
(๑๖) มนต์ทิพย์  เทียนสุวรรณ รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Applied Statistics) 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๔๑ | ๑๙๑ 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑๗) มีโชค   ชูดวง อาจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร)์,  M.Sc. (Computer Science), Ph.D. (Applied 

Mathematics) 
(๑๘) ยงค์วิมล  เลณบุรี ศาสตราจารย ์ B.Sc., M.Sc), Ph.D. (Applied Mathematics) 
(๑๙) ระวี สุวรรณเดโชไชย อาจารย์ Ph.D. (Industrial and System Engineering) 
(๒๐) รู้ธ จ. สกุลคู อาจารย์ Ph.D. (Mathematics) 
(๒๑) วรรณนิกา จ าเป็น อาจารย์ วท.ม. (คณิตศาสตร์), Ph.D. (Applied Mathematics) 
(๒๒) วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ อาจารย์ Ph.D. (Mathematics) 
(๒๓) วารุณี   สาริกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), Ph.D. (คณิตศาสตร์) 
(๒๔) ศิริลักษณ์  สุวรรณวงศ์ รองศาสตราจารย ์ พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
(๒๕) สมคิด  อมรสมานกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), Ph.D. (Mathematics) 
(๒๖) สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ อาจารย์ Ph.D. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
(๒๗) อุมาพร นันตาปลูก อาจารย์ Ph.D. (Applied Mathematics) 
(๒๘) Nguyeu Van Sanh อาจารย์ Ph.D. (Mathematics) 
(๒๙) Renato Alencar Adelind 

Da Costa 
อาจารย์ Ph.D. (Eletrical Engineering) 

 

๒. ภาควิชาเคมี 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กัลยาณี สิริสิงห รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม), Ph.D. (Polymer Technology) 
(๒) กาญจนา อุไรสินธว์ อาจารย์ Ph.D. (Molecular and Material Science) 
(๓) จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Chemistry) 
(๔) จิตต์ลัดดา   ศักดาภิพานิชย ์ ศาสตราจารย ์ Ph.D. (Materials Science and Engineering) 
(๕) ชญาณิศา ชิติโชติปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Materials Science) 
(๖) ชุติมา   คูหากาญจน์ รองศาสตราจารย ์ วท.บ.(เกียรตินิยม) (เคมี), วท.ม.(เคมีอินทรีย์), Ph.D. (Organic Chemistry) 
(๗) ชุติมา เจียรพินิจนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Chemistry) 
(๘) ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ รองศาสตราจารย ์ วท.บ., วท.ม., Ph.D. (Organic Chemistry) 
(๙) ดรุณี สู้รักรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Organic Chemistry) 

(๑๐) ดวงใจ   นาคะปรีชา รองศาสตราจารย ์ วท.บ.(เกียรตินิยม), วท.ม., Ph.D. (Analytical Chemistry) 
(๑๑) ดาราภรณ์   เตรียมโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(เคมี), Ph.D. (Materials Engineering) 
(๑๒) ต่อศักดิ ์ ล้วนไพศาลนนท์ อาจารย์ Ph.D. (Chemistry) 
(๑๓) ทวีชัย   อมรศักดิ์ชัย รองศาสตราจารย ์ วท.บ.(เกียรตินิยม) (เคมีอุตสาหกรรม),  Ph.D.(Polymer Physics) 
(๑๔) ทินกร เตียนสิงห์ อาจารย์ Ph.D. (Environmental Science) 
(๑๕) เทียนทอง ทองพันชั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Chemistry) 
(๑๖) ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Physical & Theoretical Chemistry) 
(๑๗) นพพร เรืองสุภาภิชาติ อาจารย์ Ph.D. (Organic Chemistry) 
(๑๘) ปทุมรัตน์   ตู้จินดา ศาสตราจารย ์ วท.บ., วท.ม., Ph.D. (Organic Chemistry) 
(๑๙) ประมวล   ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ศาสตราจารย ์ วท.บ. (เกียรตินยิม), วท.ม., D.E.A. (Physique), Docteur en Chimie. 
(๒๐) ปราณี   ภิญโญชีพ รองศาสตราจารย ์ วท.บ., วท.ม., D.E.A. (Polymer, Synthesis, Applications), Docteur 

de l’ Universite du Maine (Organic Macromolecular Chemistry) 
(Mention: tres bien et avec les facilites du jury), Ph.D.(Polymer) 

(๒๑) ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Chemistry) 
(๒๒) ปวเรศร์ เหลียววนวัฒน์ อาจารย์ Ph.D. (Chemistry) 
(๒๓) พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Chemistry) 
(๒๔) พลังพล   คงเสรี รองศาสตราจารย ์ วท.บ.(เกียรตินิยม) (เคม)ี, M.Sc., Ph.D. (Chemistry) 
(๒๕) พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Chemistry) 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๔๒ | ๑๙๑  

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๒๖) พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Polymer Reaction Engineering) 
(๒๗) มนัส  พรหมโคตรบูรณ์ ศาสตราจารย ์ วท.บ.(เกียรตินิยม), วท.ม., Dr.rer.nat. (Organic Chemistry) 
(๒๘) มัณฑนา  จริยาบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Metallurgy and Materials) 
(๒๙) รัตติกาล จันทิวาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Chemistry) 
(๓๐) วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Materials Science) 
(๓๑) ศิริลตา ยศแผ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Chemistry) 
(๓๓) ศิวพร   มีจ ูสมิธ รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (เคม)ี, Ph.D. (Chemistry) 
(๓๔) โศรยา   พรสุวรรณ อาจารย์ วท.บ. (เคม)ี, Ph.D. (Chemistry) 
(๓๕) สุภา วิรเศรษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Chemical and Materials Engineering) 
(๓๖) สุภาวดี  เกียรติเสวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Organic Chemistry) 
(๓๗) อทิตยา ศิริภิญญานนท์ รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (เคม)ี, วท.ม.(เคมีวิเคราะห์), Ph.D. (Chemistry) 
(๓๘) อรอุมา เขียวหวาน รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (เกียรตินิยม) (ฟิสิกส)์, ปร.ด., วท.ด.(ฟิสิกส์เชิงเคมี) 
(๓๙) อารดา   ชัยยานุรักษ์กุล อาจารย์ วท.บ., วท.ม. (เคมีอินทรีย์), Ph.D. (Organic Chemistry) 
(๔๐) เอกสิทธิ์   สมสุข รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Chemistry) 

 

๓. ภาควิชาชีววิทยา 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กรวิศฎ์ ณ ถลาง อาจารย์ วท.ม. (พฤกษศาสตร์) 
(๒) เจนจิต คูด ารงสวัสดิ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.A.S. (Plant Science), Ph.D. (Biology) 
(๓) ชลิตา คงฤทธิ์ อาจารย์ Ph.D. (ชีววิทยา) 
(๔) ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Engineering Biotechnology) 
(๕) ฐิตินันท ์ ส าราญวานิช อาจารย์ Ph.D. (Horticulture) 
(๖) ณัฐพล อ่อนปาน อาจารย์ Ph.D. (Biological Sciences) 
(๗) ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์ รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) 
(๘) ปฐมพงษ์ แสงวิไล อาจารย์ Ph.D. (Plant Biology) 
(๙) ประหยัด   โภคฐิติยุกต ์ รองศาสตราจารย ์ วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะ แวดลอ้ม), Ph.D. 

(Engineering) 
(๑๐) ป๋วย อุ่นใจ อาจารย์ Ph.D. (Molecular Genetics & Genetic Engineering) 
(๑๑) ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Entomology) 
(๑๒) พหล โกสิยะจินดา อาจารย์ Ph.D. (Plant Pathology) 
(๑๓) เมธา มีแต้ม อาจารย์ Ph.D. (Horticulture) 
(๑๔) ระพี   บุญเปลื้อง อาจารย์  วท.บ.(เกียรตินิยมอนัดบั ๒) (ชีววิทยา), วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะ

แวดล้อม), Ph.D. (Molecular Biology) 
(๑๕) รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์ อาจารย์ Ph.D. (Anatomy & Neurobiology) 
(๑๖) วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Biology - Ecology, Ethology and Evolution) 
(๑๗) ศิรวิทย์ สิตปรีชา อาจารย์ วท.ด. (สรีรวิทยาการสัตว์) 
(๑๘) สมโภชน์  ศรีโกสามาตร รองศาสตราจารย ์ วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม), Ph.D. (Zoology) 
(๑๙) สังวรณ์  กิจทวี ศาสตราจารย ์ วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดลอ้ม), Ph.D.(Entomology) 
(๒๐) สุขศิริ   วิชาศรี กรามส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), Dr.rer.nat, 

(Molecular Biology) 
(๒๑) สุพีชา   คุ้มเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วท.บ.(จุลชีววิทยา), วท.ม.(จุลชีววิทยา), Ph.D. (Biology) 
(๒๒) สุรางค์ ชาญก าแหงเดชา อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
(๒๓) อมรา  นาคสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดลอ้ม), Ph.D. 

(Entomology) 
(๒๔) อรุณี อหันทริก รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Biology) 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๔๓ | ๑๙๑ 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๒๕) อลิสา ด าเนินสวัสดิ์ อาจารย์ Ph.D. (Cancer Biology) 
(๒๖) เอกชัย จิรัฏฐิติกุล อาจารย์ Ph.D. (Biological Sciences) 
(๒๗) Phillip D Round รองศาสตราจารย์พิเศษ B.S., B.Sc (Biology) 

 

๔. ภาควิชาฟิสิกส์ 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กริษณุ ทิวากรศศิธร อาจารย์ วท.ม. (ฟิสิกส์), Ph.D. (Physics) 
(๒) กิตติวิทย ์ มาแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Physics) 
(๓) ขวัญ   อารยะธนิตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(ฟิสิกส)์, Ph.D. (Laser Optics)  
(๔) ชรินทร์ โหมดชัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Physics) 
(๕) ชัยวัฒน์ เหล่าวัฒนากุล อาจารย์ วท.บ.(ฟิสิกส)์, วท.ม. (ฟิสิกส)์ 
(๖) ชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน์ อาจารย์ Ph.D. (Advanced Computing) 
(๗) เชิญโชค   ศรขวัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(เกียรตินิยม), M.Eng.(Electrical Engineering) 
(๘) เดวิด จอห์น รูฟโฟโล อาจารย์ Ph.D. (Physics) 
(๙) เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Macromolecular Science) 

(๑๐) ทศพร   บุญยฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(ฟิสิกส)์, วท.ม.(ฟิสิกส)์, Ph.D. (Physical Science) 
(๑๑) ทวีนันท์ เชี่ยวชาญช านาญกิจ อาจารย์ Ph.D. (Physics) 
(๑๒) ธนากร   โอสถจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(ฟิสิกส)์, วท.ม.(ฟิสิกส)์, Ph.D. (Physics) 
(๑๓) ธวัชชัย   ชัยสวัสดิ ์ อาจารย์ วท.บ.(ฟิสิกส)์, วท.ม.(ฟิสิกส)์ 
(๑๔) ธีรเกียรติ์   เกิดเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(เคม)ี, วท.ม.(เคมีเชิงฟิสิกส)์, Dr.rer.nat. (Phys. Chem.) 
(๑๕) นรินทร์   ณัฐวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(เกียรตินิยม) (ฟิสิกส)์, Ph.D. (Applied Optics) 
(๑๖) นฤมล   เอมะรัตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(เกียรตินิยม) (ฟิสิกส)์, Ph.D. (Physics) 
(๑๗) พิเชษฐ กิจธารา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Physical Chemistry) 
(๑๘) มัลลิกา ซื่อวัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Physics) 
(๑๙) ยอดชาย จอมพล อาจารย์ Ph.D. (Physics) 
(๒๐) รัชภาคย์   จิตต์อารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(ฟิสิกส)์, Ph.D. (Measurement Instrumentation) 
(๒๑) วรรณพงษ์   เตรียมโพธิ์ รองศาสตราจารย ์ วท.บ.(ฟิสิกส์), วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์), Ph.D. (Physics) 
(๒๒) วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ อาจารย์ Ph.D. (Physics) 
(๒๓) วิทูร   ชื่นวชิรศิริ อาจารย์ วท.บ.(ฟิสิกส)์, Ph.D. (Solid State Physics) 
(๒๔) วิศิษฐ์ สิงห์สมโรจน์ อาจารย์ Ph.D. (Physics) 
(๒๕) วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ รองศาสตราจารย ์ วท.บ.(ฟิสิกส)์, Ph.D. (Geophysics) 
(๒๖) สมศักดิ์ แดงติ๊บ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Applied Nuclear Physics) 
(๒๗) สุจินต์   วังสุยะ อาจารย์ วท.บ.(เกียรตินิยม) (ฟิสิกส)์, B.Sc.(Hons.), Ph.D. (Physics) 
(๒๘) สุจินต์   สุวรรณะ อาจารย์ Ph.D. (Mathematics) 
(๒๙) สุรพงษ์ อยู่มา อาจารย์ Ph.D. (Physics and Astronomy) 
(๓๐) อัศวิน สินทรัพย ์ อาจารย์ Ph.D. (Engineering) 
(๓๑) อุดม   รอบคอบ อาจารย์ วท.บ. (รังสีเทคนิค), วท.ม. (ฟิสิกส์), วท.ด. (ฟิสิกส์), ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
(๓๒) Alejandro Saiz Rivera ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๒ Ph.D. (Physics) 
(๓๓) Michael A Allen รองศาสตราจารย์พิเศษ Ph.D. (Physics) 

 

๕. งานพันธกิจพิเศษ 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กิตติทัศน์ สุบรรณจุ้ย อาจารย์ Ph.D. (Lab Nanotechnology) 
(๒) ดาครอง พิศสุวรรณ อาจารย์ Ph.D. (Bionanotechnology) 
(๓) พงศกร กาญจนบุษย์ อาจารย์ Ph.D. (Physics) 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๔๔ | ๑๙๑  

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๔) อจิรภาส์ พันธัย อาจารย์ Ph.D. (Bionanotechnology) 

 

๖. งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) ณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ อาจารย์ Ph.D. (Mathematics) 
(๒) ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ อาจารย์ Ph.D. (Mathematics) 
(๓) Christopher Brooke Smith อาจารย์ Ph.D. (Chemistry) 
(๔) Yan Zhang อาจารย์ Ph.D. (Mathematics) 

 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑. ภาควิชาภาษาไทย 

 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) เขมฤทัย  บุญวรรณ อาจารย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
(๒) ชนกพร  พัวพัฒนกุล อาจารย์ ดร. อ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ ๒), อ.ม. (ภาษาไทย) 

อ.ด. (ภาษาไทย) 
(๓) ฐิฐิติภา คูประเสริฐ อาจารย์ อ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒) (ภาษาฝรั่งเศส), ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
(๔) ณรงศักดิ์  สอนใจ อาจารย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย), อ.ม. (ภาษาไทย) 

ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(๕) ณัฐกาญจน์  นาคนวล อาจารย์ ศศ.บ. (เกียรตินิยมอนัดับ ๒) (ภาษาไทย), อ.ม. (วรรณคดีไทย)  
(๖) น้ ามน  อยู่อินทร ์ อาจารย์ อ.บ. (ภาษาไทย), อ.ม. (ภาษาไทย) 

ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(๗) พิชนี โสตถิโยธิน อาจารย์ ศศ.บ. (เกียรตินิยมอนัดับ ๒) (ภาษาไทย), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)  
(๘) ยิ่งยศ  กันจินะ อาจารย์ อ.บ. (ภาษาไทย), อ.ม. (ภาษาไทย) 
(๙) วรรณพร พงษ์เพ็ง อาจารย์ อ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒) (ภาษาไทย), อ.ม. (วรรณคดีไทย)  

(๑๐) วริศรา โกรทินธาคม อาจารย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย), ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
(๑๑) วศวรรษ  สบายวัน อาจารย์ อ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ ๒) (ภาษาไทย), อ.ม. (ภาษาไทย)  
(๑๒) วันทนี พุ่มเจริญ อาจารย์ ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) (บริหารรัฐกิจ), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์

ประยุกต)์  
(๑๓) ศิธรา  จุฑารัตน์ อาจารย์ ค.บ.(ภาษาไทย), ค.ม.(ภาษาไทย)  
(๑๔) อภิลักษณ์  เกษมพูนผล อาจารย์ กศ.บ. (ภาษาไทย), อ.ม. (ภาษาไทย) 
(๑๕) อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์ กศ.บ. (ภาษาไทย), อ.ม. (วรรณดคีไทย), อ.ด. (วรรณคดีไทย)  
(๑๖) อรว ี บุนนาค อาจารย์ ศศ.บ. (เกียรตินิยมอนัดับ ๑) (ภาษาไทย), อ.ม. (ภาษาไทย)  

 

๒. ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กรชกร แพทยสาสด ี อาจารย์ ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ), ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศ)  
(๒) กรศิริ  บุญประกอบ อาจารย์ ดร. อ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์), Ph.D. 

(Curriculum and Instruction) 
(๓) จิรสิริ  เกษมสินธุ์ อาจารย์ ดร. อ.บ.(ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ ๑), M.A.(Linguistecs), 

Ph.D. (TESOL) 
(๔) ฉันฐรัช  หงษ์บุญไตร อาจารย์ ดร. ศศ.บ. (การบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์

ประยุกต์), Ph.D. (Applied Linguistics) 
(๕) ชนิดา  โสภี อาจารย์ อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), ศศ.ม. (การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย)  
(๖) ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ อาจารย์ ดร. ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (จิตวิทยาพฒันาการ), Ph.D.(English 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Communications / Applied Linguistics) 

(๗) ทรงศรี   สรณสถาพร รองศาสตราจารย์ ดร. พย.บ.(การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
Ph.D. (Educational Administration and Foundations)  

(๘) ธนวัฒน์  นุตยางกูล อาจารย์ อ.วท. (วิทยาศาสตร์การแพทย์รังสีเทคนิค), ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ/
สื่อสารมวลชน), ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)  

(๙) ธนาวรรณ  สุทธิวาทนฤพุฒิ อาจารย์  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
(๑๐) ปณิชา นิติสกุลวุฒิ อาจารย์ สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์

ประยุกต์)  
(๑๑) ปวลักขิ์  สุรัสวดี อาจารย์ M.A (Theatre) 
(๑๒) ปองรัตน์  รัตนภิญโญวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
(๑๓) พยุงศักดิ์  แก่นจันทร์ อาจารย์ ศศ.บ. (เกียรตินิยมอนัดับ ๒) (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ

เป็นภาษานานาชาติ)  
(๑๔) พัชร์สิตา  เจริญรักษ์หิรัญ อาจารย์ ดร. ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ปร.ด.(ภาษาศาสตร์)  
(๑๕) พิกุลกานต์  รุจิราภา อาจารย์  ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์), อ.ม. (ภาษาศาสตร์)  
(๑๖) พิชนี โสตถิโยธิน อาจารย์ ศศ.บ. (เกียรตินิยมอนัดับ ๒) (ภาษาไทย), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)  
(๑๗) ไพศาล  สุขใจรุ่งวัฒนา อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ)  
(๑๘) ภัททิยา  มเรวัต อาจารย์ ดร. ค.บ. (ภาษาฝรัง่เศส-ภาษาไทย), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์และภาษาเอเชีย

อาคเนย์) Diplome d'Etudes Approfondies (Ethnologie), Ecole 
des Hautes Etudes en Science Sociale, Doctorat en 
Anthropologie Sociale et Ethnologie, Ecole des Hautes Etudes 
en Science Sociale 

(๑๙) รังสิมา นิลรัต อาจารย์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), อ.ม. (การแปล)  
(๒๐) รุ่งภัทร  เริงพิทยา อาจารย์ ดร. อ.บ. (เกียรตินิยม) (ภาษาอังกฤษ), M.A.(Applied Linguistics), 

Ph.D. (Applied Linguistics)  
(๒๑) วันทนี  พุ่มเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.บ.(บริหารรฐักิจ) (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)  
(๒๒) วิวรรธน์  พันธัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์), M.S.I.S. 

(Information Systems), Ph.D.(Information Study) 
(๒๓) ศุภชัย  ชาญวรรณกุล อาจารย์ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ), M.A. (Applied Linguistics) 
(๒๔) สมชื่น  ฮอนซา จูเนียร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), อ.ม.(ภาษาอังกฤษ), M.A.(Literature), M.Res. 

(Research). M.Phil-Ph.D.(Applied Linguistics) 
(๒๕) สมบูรณ์  พจน์ประสาท อาจารย์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
(๒๖) สิรารุจ กิตติวรเชฏฐ ์ อาจารย์ ศศ.บ. (เกียรตินิยมอนัดับ ๑) (ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม. (ภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา)  
(๒๗) อยู่เย็น  ตู้จินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), M.A. (Education), M.A.(English for Non–

Native Speakers) 
(๒๘) อรสิริ  พลเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.บ.(ภาษาอังกฤษ), M.A. (English) 
(๒๙) อัญชลี  สัตยธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดี) (เกียรตินิยมดี), ศศ.ม.(ภาษาและวรรณคดี), 

M.A. (English for Non-Native Sprakers) 
(๓๐) Mr.Brian  Wadman อาจารย์ M.A.(Applied Linguistics)  
(๓๑) Mr.Jason  Reeve อาจารย์ M.A.(Applied Linguistics & English Language Teaching)  
(๓๒) Mr.Thomas  John Mckelvey อาจารย์ B.A.(Communication Arts)  
(๓๓) Mr.William  

 
Merle Martin อาจารย์ B.A. (History, French), M.A.T. (Teaching English & French to 

Speakers of Other Languages)  
 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑. ภาควิชามนุษยศาสตร์ 

 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) นิรันดร์   พันทรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ค.บ.(ภาษาไทย), น.บ., อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ) 
(๒) ปกรณ์   สิงห์สุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑) (ภาษาอังกฤษ), อ.ด.(ปรัชญา) 
(๓) ปฐมพงศ์  โพธิ์ประสิทธิ์นันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปรียญ ๙, อ.ม.(บาลี-สันสกฤต) M.A.(Oriental Studies), DPhil in 

Oriental Studies (Oxon) 
(๔) ประทีป ฉัตรสุภางค ์ อาจารย์ ดร. ปร.ด. (พัฒนศึกษา) 
(๕) ปาริชาต   สุวรรณบุบผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ.,อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ), Ph.D.(Religious Studies), 

L.S.T.C. 
(๖) วริยา   ชินวรรโณ รองศาสตราจารย ์ดร. อ.บ.(เกียรตินิยมอันดบั๒), M.A.,(Amer-icanHistory), 

Ph.D.(American Studies) 
(๗) วิภาดา   อังสุมาลิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.บ.(ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา), M.A.(Educational Administration) 
(๘) วุฒินันท์ กันทะเตียน อาจารย์ ดร. ปธ.๙, พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ), พธ.ด. 

(พระพุทธศาสนา) 
(๙) สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์ อาจารย์ ดร. D.B.A. (Management), M.A. (Organizational Administration),  

B.A. (Social Science) 
(๑๐) อณัส   อมาตยกุล อาจารย์ ดร. M.A.(Arabic Literature), Ph.D. (Arabic Language and Literature) 

 

๒. ภาควิชาศึกษาศาสตร์ 
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) ทัศนีย์ อุนวิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. M.A.(Linguistics), M.Sc. (International Agricultural 

Development), Ph.D.(Agricultural Science) 
(๒) ธีรเดช  ฉายอรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศษ.บ.(การประถมศึกษา), ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะ

แนว),วท.ด.(พฤติกรรมศาสตร์) 
(๓) นฤนันท์  สุริยมณี รองศาสตราจารย์ดร. อ.บ. (ประวัติศาสตร์), M.Ed.(Guidance and Counseling), Ed.D. 

(Education Administration) 
(๔) นักรบ  ระวังการณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กศ.บ.(สังคมศึกษา), ค.ม.(อุดมศึกษา), ศศ.ด.(สังคมศาสตร์) 
(๕) เนาวรัตน์  พลายน้อย รองศาสตราจารย์ดร. กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม, ศศ.ม. (พัฒนการศึกษา –

ประชากรศึกษา), กศ.ด. (พัฒนาศึกษาศาสตร์) 
(๖) ประภาพรรณ  อุ่นอบ รองศาสตราจารย์ดร. ศษ.บ.(ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ๑), ค.ม.(จิตวิทยาการศกึษา),

ศษ.ด.(ประชากรศึกษา) 
(๗) ประเสริฐไชย  สุขสอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ค.บ., ค.ม., ค.ด.(พลศกึษา), Mini-MBA.(Sport Management) 
(๘) พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์), ศศ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา), ปร.ด.

(ประชากรศึกษา)  
(๙) พราม  อินพรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม., ค.ด.(พลศกึษา) 

(๑๐) พสชนัน นิรมิตรไชยนนท ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ.(การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา), วท.ม.(การวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์), ค.ด.(การศึกษานอกระบบโรงเรียน) 

(๑๑) ภัทรียา กิจเจริญ อาจารย์ดร. อ.บ.(สารนิเทศศาสตร์), M.A.Training and Human Resource 
Development, Ph.D.(Heaith and Social Studies) 

(๑๒) รัชชานนท์  ศุภพงศ์พิเชฐ รองศาสตราจารย์ดร. วท.บ.(สุขาภิบาล), วท.ม.(เทคโนโลยกีารบริหารสิ่งแวดลอ้ม), พบ.ด.
(ประชากรและการพัฒนา) 

(๑๓) วรรณชลี โนริยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), ศศ.ม.(การจัดการทางกีฬา), ปร.ด.
(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

(๑๔) วศิน  ปลื้มเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา), ศษ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา) 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑๕) วิธูร  ยุตตานนท ์ อาจารย์ ค.บ., ค.ม.(พลศกึษา) 
(๑๖) วีร์  ระวัง อาจารย์ ดร. ทษ.บ.(พืชศาสตร์), ทษ.ม.(พัฒนาชนบท), ศษ.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
(๑๗) ศุภวัลย์  พลายน้อย รองศาสตราจารย์ดร. วท.ม.(เกียรตินิยม), ศษ.ม.(ประชากรศึกษา), ศษ.ม.(ประชากรศึกษา),

กศ.ด.(การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร) 
(๑๘) สุมาลี นาคประดา อาจารย์ดร. วท.บ. (ฟิสิกส์), กศ.ด.(วิทยาศาสตร์ศกึษา) 

(๑๙) เสาวลี แก้วช่วย อาจารย์ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), ศศ.ม.(การจัดการทางกีฬา) , ปร.ด. 
(การกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว) 

(๒๐) อริศรา เล็กสรรเสริญ อาจารย์ดร. กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศษ..ม.(ประชากรศึกษา), ศษ.ด.(การบริหาร
การศกึษา) 

(๒๑) อุทัยทิพย์  เจี่ยวิวรรธน์กุล รองศาสตราจารย์ ดร. วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), ปร.ด.(ประชากรศึกษา) 
 

๓. ภาควิชาสังคมศาสตร์  
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) ชาญคณิต  กฤตยาสุริยะมณ ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ.,สค.ม.(อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม),  

ปร.ด. (อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม) 
(๒) โชคชัย  สุทธาเวศ อาจารย์ Doctor of Social Science 
(๓) ฐนันดร์ศักดิ์   บวรนันทกุล อาจารย์ กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), น.บ.,อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ), ศศ.ม. (มานุษย วิทยา), 

น.ม. (กฎหมายธุรกิจ), Cert. in Environmental Law (IUCN/UNEP) 
(๔) ธัญญธร  อินศร รองศาสตราจารย ์ นบ., นม., ปร.ด. (อาชญาวิทยาการบริหาร งานยุติธรรมและสังคม), 

Ph.D.(Sociology) 
(๕) พิมพวัลย์   บุญมงคล รองศาสตราจารย ์ดร. ร.บ., M.A.(Medical Sociology), Ph.D.(Medical Anthropology) 
(๖) เพ็ญจันทร์  เชอร์เรอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รบ.(บริหารรัฐกิจ),สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข), 

Ph.D.(Health and Social Wefare) 
(๗) ยรรยงศ์   อัมพวา อาจารย์ วท.บ.(คณิตศาสตร์), วท.ม.(ชีวสถิติ) 
(๘) ลือชัย   ศรีเงินยวง รองศาสตราจารย ์ดร. ค.บ.,สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข), 

Ph.D.(Medical Anthropology) 
(๙) วิลาสินี   อโนมะศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.บ.(ภูมิศาสตร)์, สค.ม.(สิ่งแวดล้อม), วท.ด.(เทคโนโลยีการบริหาร

สิ่งแวดล้อม) 
(๑๐) ศรีสมบัติ   โชคประจักษ์ชัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.บ.(รัฐสาสตร์) (เกียรตินยิม), สค.ม.(อาชญาวิทยาและงาน

ยุติธรรม), Ph.D. (Public Policy) 
(๑๑) ศิริรัตน์   ชุณหคล้าย รองศาสตราจารย ์ดร. ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), M.Ed., Ph.D.(Public Administration/ 

Political Studies) 
(๑๒) ศิริวรรณ   ไกรสุรพงศ ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์), ศศ.ม.(ความผิดปกติทางการสื่อ

ความหมาย), Ph.D. (Population and Development) 
(๑๓) สมบัติ   สุพพัตชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ., สค.ม.(อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 
(๑๔) สมบูรณ์   ศิริสรรหิรัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การคลัง),บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), 

ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร์), Ph.D.(Educational Administration) 
(๑๕) สุนีย์  กัลยะจิตร อาจารย์ วท.บ.(กายภาพบ าบัด), วท.ม.(นติิวิทยาศาสตร์), ปร.ด.(อาชญา

วิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม), Ph.D. (Sociology) 
(๑๖) สุพจน์   เด่นดวง รองศาสตราจารย ์ดร. ศศ.บ., สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข), 

M.A.(Sociology), Ph.D.(Health Sociology) 
(๑๗) อัจฉราพรรณ   จรัสวัฒน์ รองศาสตราจารย ์ ศศ.บ., น.บ., สค.ม.(อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม), Ph.D. (Candidate in 

Development Administration) 
(๑๘) สมบัติ   สุพพัตชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ., สค.ม.(อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 
(๑๙) สมบูรณ์   ศิริสรรหิรัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การคลัง), บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), ศศ.บ. 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(สารนิเทศศาสตร)์, Ph.D.(Educational Administration) 

(๒๐) สมศักดิ์   ส่งสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.บ.(เกียรตินิยม), ร.ม.(การปกครอง), M.P.A. 
(๒๑) โชคชัย  สุทธาเวศ อาจารย์ Doctor of Social Science 
(๒๒) ฐนันดร์ศักดิ์   บวรนันทกุล อาจารย์ กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), น.บ.,อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ), ศศ.ม.(มานุษย วิทยา), 

น.ม. (กฎหมายธุรกิจ), Cert. in Environmental Law (IUCN/UNEP) 
(๒๓) ยรรยงศ์   อัมพวา อาจารย์ วท.บ.(คณิตศาสตร์), วท.ม.(ชีวสถิติ) 
(๒๔) สุนีย์  กัลยะจิตร อาจารย์ วท.บ.(กายภาพบ าบัด), วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์), ปร.ด.(อาชญาวิทยาการ

บริหารงานยุติธรรมและสังคม), Ph.D. (Sociology) 
 

 
 
 
 
 
(ค) อาจารย์พิเศษ 

๑. ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) กาญจนา พิมล พยาบาล พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) 
(๒) จรินทร บุญประสงค์ พยาบาล วท.บ. (สาขาพยาบาลผดุงครรภ์) 
(๓) จีระภา นกเล็ก พยาบาล พย.บ.(ต่อเนื่อง) 
(๔) ฉวีวรรณ์ วรรณดี พยาบาล วท.บ 
(๕) ฐิรวรรณ  บัวแย้ม พยาบาล พย.บ. (คณะพยาบาลศาสตร์) 
(๖) น าพร   ลาภธนภัทร พยาบาล  พย.บ.(คณะพยาบาลศาสตร์) 
(๗) นุจรี ชื่นยงค ์ พยาบาล วท.บ. 
(๘) นุชรินทร์   พยัฆเกรง พยาบาล พย.บ. (คณะพยาบาลศาสตร์) 
(๙) บุศรินทร์ สัตยาประเสริฐ พยาบาล พย.บ. 

(๑๐) พรรณี หาญติมหันต์ พยาบาล วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์), วท.ม.(สาขาวิชาโภชนาศาสตร์) 
(๑๑) พรพิมล  ผลเหลือ พยาบาล  พย.บ. (คณะพยาบาลศาสตร์) 
(๑๒) ภัทรานิษฐ์   อัครพงศ์ภรณ์ พยาบาล   พย.บ. (คณะพยาบาลศาสตร์) 
(๑๓) ล าดวน คุณสบัติ พยาบาล วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) พย.ม.(การบริหารการพยาบาล) 
(๑๔) วิราวรรณ์ ป๋าวิลา พยาบาล พย.บ. (คณะพยาบาลศาสตร์) 
(๑๕) ศรุตยา รองเลื่อน พยาบาล วท.บ. (พยาบาล) 
(๑๖) สมหมาย อัครปรีดี พยาบาล อ.พยาบาลและอนามัย,ป.ผดุงครรภ์และอนามัยชั้นสูง, คศ.บ.

(พัฒนาการเด็กและครอบครัว), คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) 
(๑๗) สุภาวดี สอดศรี พยาบาล พย.บ. 
(๑๘) หนูพัฒ ค าลีมัก พยาบาล พย.บ.(การผดุงครรภ)์ 
(๑๙) อัญญรัตน์  แก้ววงศ์วรรณ พยาบาล พย.บ. (คณะพยาบาลศาสตร์) 
(๒๐) อาภรณ ์ พิชิตการค้า พยาบาล วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์), ส.บ.(บริการสาธารณสุข) 
(๒๑) อารีรัตน์ บางพิเชษฐ์ พยาบาล พย.บ. 
(๒๒) อ าพร โอนอ่อน พยาบาล วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) 

 

๒. หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช  
 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) วรรณวลี คชสวัสดิ ์ พยาบาล พย.บ ,วท.ม (สาธารณสุขศาสตร์) 
(๒) หทัยทิพย ์ สร้อยสอาด พยาบาล วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์), วท.ม. (โภชนศาสตร)์ 
(๓) สุดใจ บรมสุข พยาบาล พย.บ 
(๔) วันทนา ช่วยสงค์ พยาบาล พย.บ 
(๕) ธิติมา ตั้งพิมลจิตติ ์ พยาบาล พย.บ, วท.ม  
(๖) ประจักษ์  มณีจันทร์ พยาบาล พย.บ 
(๗) ยุวดล เกตุชาต ิ ผู้ช่วยพยาบาล ปวช.ผู้ช่วยพยาบาล 

 

๒. ศูนย์บริรักษ์  
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) ประถมาภรณ์ จันทร์ทอง แพทย์ช านาญการพิเศษ  พ.บ., ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
(๒) ภิญโญ ศรีวีระชัย แพทย์ช านาญการพิเศษ พ.บ., ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
(๓) ศุภการ เตชัสอนันต ์ แพทย์ พ.บ., ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๔) ศรีอรุณ ธนะรัชติการนนท์ พยาบาล วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) 
(๕) นงลักษณ์ สรรสม พยาบาล พย.บ. 

 

 
ภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๑. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) จิตตรา ขอบจิต พยาบาลวิชาชีพ พย.บ. 
(๒) ณัฎฐณิชา วงษ์แหวน พยาบาลวิชาชีพ พย.บ. 
(๓) ธนกร อ้วนถาวร พยาบาลวิชาชีพ พย.บ. 
(๔) นันทพร สรวมศิริ พยาบาลวิชาชีพ พย.บ. 
(๕) อัมพร เกษมสุข ผู้ช านาญการนักสุขศกึษา ระดับ ๖ พย.บ. 
(๖) พรทิพย์ เอี่ยมเอก พยาบาลวิชาชีพ พย.บ., การพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาการจัดการความปวด 
(๗) มาลัย ปัญญาโสดาบัน พยาบาลวิชาชีพ พย.บ. 
(๘) สายสัมพันธ์ กิตติรันดร์กลุ พยาบาลวิชาชีพ พย.บ. 
(๙) สุธาทิพย์ สุขสวัสดิ์ พยาบาล พย.บ. 

(๑๐) อรพินทร์ เตชรังสรรค ์ พยาบาลวิชาชีพ พย.บ. 
(๑๑) ปิยะพัชร์ เทพวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ พย.บ., ศศ.ม. 
(๑๒) รัชญ์สิรี พงษ์พิกุลทอง พยาบาลวิชาชีพ พย.บ. 
(๑๓) พันธิตรา จิณะไชย พยาบาลวิชาชีพ พย.บ. 

 

๒. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) ฉัตรชัย สวัสดิไชย นายแพทย ์ วท.บ., พ.บ., ปร.ด.(วฒันธรรมศาสตร์) 
(๒) กุลวรรณ ชัยเจริญพงศ์ แพทย์หญิง พ.บ., ว.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน) 
(๓) เพ็ญศรี สงวนทรัพย์ อาจารย์ - 
(๔) วาสนา สุขไพศาล พยาบาล ส.บ., พย.ม., พท.บ. 
(๕) เปรมวดี แสนเสนาะ แพทย์แผนไทยประยุกต์ พทป.บ. 
(๖) พนิดา ทองวิเวก แพทย์แผนไทยประยุกต์ พทป.บ. 
(๗) พัฒนพงษ์ ชะนา แพทย์แผนไทยประยุกต์ พทป.บ. 
(๘) วรานนท์  อินทรวัฒนา แพทย์แผนไทยประยุกต์ พทป.บ. 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๙) สุรศักดิ ์ อิมเอี่ยม แพทย์แผนไทยประยุกต์ พทป.บ. 

(๑๐) สุรัสวดี สินวัต แพทย์แผนไทยประยุกต์ พทป.บ. 
 

๓. โรงพยาบาลวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) ณัฐพร บุญยืน พนักงานของรัฐ ป.การแพทย์แผนไทย, พท.บ. 
(๒) ราเชนทร์ รักสกุล นักวิชาการ ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์), พท.บ. 
(๓) นภาจรีย์ สยามประโคน แพทย์แผนไทย ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์), พท.บ. 
(๔) พินิต ชินสร้อย เภสัชกร ภ.บ. 
(๕) วาสนา ช านาญอักษร พยาบาลวิชาชีพ ๗ พย.บ., พย.ม. 
(๖) ภาณุณี เพิ่มพูนสินชัย แพทย์แผนไทยประยุกต์ พทป.บ.   
(๗) สรชา ปิดตัง แพทย์แผนไทยประยุกต์ พทป.บ.     
(๘) สาวิตรี งามวงศ์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ พทป.บ.  

 

๔. โรงพยาบาลพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง  นายแพทย ์ พบ. , ส.ม. ,ว.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน) 
(๒) มนัส แก้วพิกุล นักการจัดการ ศศ.บ.(การจัดการ) 
(๓) เอกฤทธิ์    ช่วงโชติ เภสัชกร ภ.บ. 
(๔) ชมพูนุช     มีศิร ิ เภสัชกร ภ.บ. 
(๕) ศิริพร โชสระน้อย  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รป.บ. 
(๖) วิสิฏฐ์   สิงห์ขันธ์  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน ป.เภสัชกรรม , บธ.บ. 
(๗) อรชร ปอแก้ว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ป.พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง 
(๘) มาลีรัตน์ มาธฤทธิ์  พยาบาลช านาญการ  พย.บ. 
(๙) วิไล พลเขต พยาบาลช านาญการ    พย.บ. 

(๑๐) วันเพ็ญ ภูมิสิงห์  พยาบาลช านาญการ    ป.พยาบาลศาสตร์ 
(๑๑) ยุภารัตน ์ มีสติ พยาบาลช านาญการ    พย.บ. 
(๑๒) สุรางค์รัตน ์ อึ้งวานิชบรรณ พยาบาลช านาญการ    พย.บ. 
(๑๓) สุคนธา เมืองจันทร์ แพทย์หญิง พ.บ. 
(๑๔) พลอยบุษรา อ่อนอัฐ แพทย์หญิง พ.บ. 
(๑๕) ฮุน มีศร ี หมอพื้นบ้าน - 
(๑๖) พุทธา ตาบุดดา หมอพื้นบ้าน -  
(๑๗) เยาวภา ผาใหญ่ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ป.แพทย์แผนไทย 
(๑๘) ปรีดา พึ่งโพธิ์ แพทย์แผนไทย พท.บ. 
(๑๙) ศิริวรรณ เที่ยงตรง  แพทย์แผนไทย พท.บ. 
(๒๐) นงลักษณ์ มากดี  แพทย์แผนไทย วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก) 
(๒๑) ธานี สุขไชย แพทย์แผนไทย พทป.บ.   

 

๕. โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) ปภาวรินทร์ ค าภา แพทย์แผนไทย  วท.บ.(แพทย์แผนไทยประยุกต์) 
(๒) อัมริดตา โคตรบุญมี แพทย์แผนไทย พทป.บ.  
(๓) อาทิตยา ศรีชาเนตร แพทย์แผนไทย  พทป.บ. 
(๔) เผด็จ จันทร์แดง แพทย์แผนไทยปฏิบัตกิาร พท.บ. 

 
 

๖. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเซซ่ง จังหวัดยโสธร 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) ประเสริฐศักดิ์ จันทนาม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ป. พนักงานอนามัย 
(๒) ภีรทัช นักพรราษ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ พย.บ. 
(๓) สราวุธ ลาสระคู นักวิชาการสาธารณสุข วท.บ.สาธารณสุขชุมชน  
(๔) ดวงใจ ปวงสุข แพทย์แผนไทยประยุกต์ พทป.บ. 
(๕) กิตตา สีแดง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปวส.สาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) 
(๖) ขวัญชนก สิงคิบุตร นักวิชาการสาธารณสุข ส.ม. 

 

๗. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) วส ุ  ปิยะศิริศิลป์ นายแพทย ์ พ.บ., ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
(๒) มนต์วิทย์  เธียรอนันต์สุข นายแพทย ์ พ.บ., ว.ว. (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา) 
(๓) ภูริทัต  แสงทองพานิชกุล นายแพทย ์ พ.บ., ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
(๔) อารีรัตน์ สอนเสนาะ แพทย์หญิง พ.บ., ว.ว. (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา) 
(๕) ฐิติมาน งามเจริญรุจี แพทย์หญิง พ.บ., ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 

 

๘. วัดสังเวชวิศยาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) สุเทพ สุทฺธิโญ พระมหา พธ.ม. (ชีวิตและความตาย) 

๙. วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) ปณต  คุณวฑฺโฒ พระ วศ.ม. (วิศวกรรมแหล่งน้ า), พธ.ม. (ชีวิตและความตาย) 

 

๑๐. วัดทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
(๑) อานนท์  กนฺตวีโร พระปลัด พธ.ม. (ชีวิตและความตาย) 

  
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๕๓ | ๑๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๕ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๕๕ | ๑๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๕๖ | ๑๙๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๕๗ | ๑๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๕๘ | ๑๙๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๕๙ | ๑๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๖๐ | ๑๙๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๖๑ | ๑๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๖๒ | ๑๙๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๖๓ | ๑๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๖๔ | ๑๙๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๖๕ | ๑๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๖๖ | ๑๙๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๖๗ | ๑๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๖๘ | ๑๙๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๖๙ | ๑๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๗๐ | ๑๙๑  

 
 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๗๑ | ๑๙๑ 

 
 
 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๗๒ | ๑๙๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๗๓ | ๑๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๗๔ | ๑๙๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๗๕ | ๑๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ๖ 
รายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๗๖ | ๑๙๑  

การปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่      
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่         ๕๐๘       เมื่อวันที่    
๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙     

 

๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา    ๒๕๕๙     ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่       ๑       
ปีการศึกษา      ๒๕๕๙      เป็นต้นไป 

 

๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
การปรับปรงุหลักสูตรครัง้นี ้ นอกจากเป็นการด าเนินการตามวงรอบการปรบัปรงุหลักสตูรที่ก าหนดในประกาศ
กระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี (มคอ.๑) สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งให้หลักสูตรของสถาบันการศึกษาจะต้องพัฒนาให้
ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ ๕ ปแีล้ว ยังมีเหตุผลส าคัญอื่น
ที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรคือ มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก าหนดนโยบายด้าน
การศึกษาให้ทุกหลักสูตรมีลักษณะเน้นผลการเรียนรู้ (outcome-based education) และการพัฒนาให้บัณฑิตมี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills) รวมทั้งใหน้ าระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร
ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน (Asean University Network Quality Assurance หรือ AUN-
QA) มาใช้เพื่อยกระดับการบริหารการศึกษาสู่ระดับมาตรฐานสากล นอกจากนี้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบายการพัฒนางานการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข
วางเป้าหมายให้มีการบูรณาการงานการแพทย์แผนไทยในระบบสุขภาพของประเทศ และบัณฑิตต้องมีความรู้
ความสามารถร่วมให้การบริบาลผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การบริบาลผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของโรค และการให้การบริบาลผู้ป่วยที่บ้าน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมและปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนไป ประกอบกับการทบทวนประสิทธิภาพการจัดการศึกษาแต่ละรายวิชา และ
ข้อเสนอแนะของผู้เรียนที่ต้องการมีวิชาเลือกเพิ่มเติม สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหม่ให้
เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังกล่าว 

 

๕. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
๕.๑ การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(๑) ขอยกเลิกรายวิชาที่มีการนับหน่วยกิตทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะและ
ขอเพิ่มรายวิชาใหมท่ดแทน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอยกเลิกรายวิชา ๓ รายวิชาในหลักสูตรเดิมซึ่งเป็นรายวิชาละ ๓ หน่วย
กิตที่มีการนับหน่วยกิตทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ เนื่องจากแต่ละรายวิชามี



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๗๗ | ๑๙๑ 

สาระวชิาศึกษาทั่วไป ๑ หน่วยกิตบูรณาการกับสาระวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๒ หน่วยกิต และขอเพิ่มรายวิชา
ใหม่ ๔ รายวิชา รายวิชาละ ๓ หน่วยกิต โดยเป็น ๓ รายวิชาที่นับหน่วยกิตเป็นหมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ 
และ ๑ รายวิชาที่นับหน่วยกิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้ 

 รายวิชาเดิมที่ขอยกเลิก รายวิชาใหมท่ี่ขอเพิ่ม 
 นับหน่วยกิตทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ นับหน่วยกิตหมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ 
 วทคม ๑๑๒ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) วทคม ๑๐๒ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCH 112 General Chemistry 3 (3-0-6) SCCH 102 General Chemistry 3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisites : - 

โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง 
สารละลาย คอลลอยด ์อุณหพลศาสตร์เคม ีจลนพลศาสตร์เคม ี
สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตปุัจจุบัน  

Atomic structure, chemical bonding, gases, 
liquids, solids, solutions, colloids, chemical 
thermodynamics, chemical kinetics, chemical 
equilibria, ionic equilibria, electrochemistry, the 
present periodic table. 

วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisites : - 

โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง 
สารละลาย คอลลอยด์ อุณหพลศาสตรเ์คม ีจลนพลศาสตร์เคม ี
สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตปุัจจุบัน  

Atomic structure, chemical bonding, gases, 
liquids, solids, solutions, colloids, chemical 
thermodynamics, chemical kinetics, chemical 
equilibria, ionic equilibria, electrochemistry, the 
present periodic table. 

 วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖) วทคม ๑๒๕ เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCH 121 Basic Organic Chemistry 3 (3-0-6) SCCH 125 Basic Organic Chemistry 3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : วทคม ๑๑๒ 
Prerequisites : SCCH 112 

โครงสร้างโมเลกุลและการจ าแนกสารอินทรีย ์ปฏิกิริยาของ
สารประกอบเคมีอินทรีย ์ การเรียกชื่อและสเตอริโอเคม ี การ
สังเคราะห์และปฏิกิริยาของแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน 
แอลไคน ์อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์ แอลกอฮอล ์ฟีนอล 
อีเทอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์กรดคาร์
บอกซิลิก อะมีน  

Molecular structure and classification of 
organic  compounds, reactions of organic 
compounds, nomenclature and stereochemistry, 
syntheses and reactions of alkanes, cycloalkanes, 
alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides, 
alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, 
carboxylic acids, carboxylic acid derivatives, 
amines. 

วิชาบังคับก่อน : วทคม ๑๐๒ 
Prerequisites : SCCH 102 

โครงสร้างโมเลกุลและการจ าแนกสารอินทรีย ์ปฏิกิริยาของ
สารประกอบเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อและสเตอริโอเคม ี การ
สังเคราะห์และปฏิกิริยาของแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน 
แอลไคน ์อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์ แอลกอฮอล ์ฟีนอล 
อีเทอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์กรดคาร์
บอกซิลิก อะมีน  

Molecular structure and classification of 
organic  compounds, reactions of organic 
compounds, nomenclature and stereochemistry, 
syntheses and reactions of alkanes, cycloalkanes, 
alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides, 
alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, 
carboxylic acids, carboxylic acid derivatives, 
amines. 

 ศรพท ๔๖๕ บทน าเวชปฏิบัติการแพทย์แผน
ไทยประยุกต ์

๓ (๒-๒-๕) ศรพท ๔๖๙ บทน าเวชปฏิบัติการแพทย์แผน
ไทยประยุกต ์

๓ (๒-๒-๕) 

 SITT 465 Introduction to Practice in 
Applied Thai Traditonal 
Medicine 

3 (2-2-5) SITT 469 Introduction to Practice in 
Applied Thai Traditonal 
Medicine 

3 (2-2-5) 
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 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๓ 
Prerequisites : Passing every subjects in the third 
year 

ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ กฎหมาย ระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คุณธรรมจริยธรรมทางการแพทย์
แผนไทย การปฏิบัติต่อผู้ป่วยแบบองค์รวม ทักษะการติดต่อ 
สื่อสาร และทักษะการให้ค าปรึกษาแนะน า  หลักการศึกษา
ในระดับคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ 

Public health system. Related laws and 
regulations of practice in Applied Thai Traditional 
Medicine. Ethics in Thai traditional medicine. Holistic 
approach, communication skills and counseling 
skills.  Principles of effective learning in clinical 
settings. 

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๓ 
Prerequisites : Passing every subjects in the third 
year 

ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ กฎหมาย ระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ คุณธรรมจริยธรรมทางการแพทย์แผนไทย 
การปฏิบัติต่อผู้ป่วยแบบองค์รวม ทักษะการติดต่อ สื่อสาร 
และทักษะการให้ค าปรึกษาแนะน า  หลักการศึกษาในระดับ
คลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ 

Public health system. Related laws and 
regulations of practice in Applied Thai Traditional 
Medicine. Virtue and ethics in Thai traditional 
medicine. Holistic approach, communication skills 
and counseling skills.  Principles of effective 
learning in clinical settings. 

  นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     ศรพท ๒๐๒ ความสุขในชีวิต การท างานและ

อาชีพ 
๓ (๑-๔-๔) 

     SITT 202 Happiness in Life, Work and 
Career 

3 (1-4-4) 

  วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisites : - 

ธรรมชาตขิองชีวิตมนุษย์ สุขภาวะองค์รวม 
ความสัมพันธแ์ละการสื่อสารกับเพื่อนมนุษย์ การจัดการ
ความทุกข์และการพัฒนาความสุข ความส าคัญของการ
จัดการกระบวนการท างานต่อความส าเร็จของงาน การ
พัฒนาคุณภาพงาน ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้าง
นวัตกรรม 

Nature of human life. Holistic happiness. 
Relationship and communication with others. Basic 
concepts of suffering management and happiness 
development. The importance of process 
management to the success of work. Work quality 
improvement, creativity and innovation.  
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(๒) ขอแก้ไขข้อก าหนดวิชาที่ต้องศึกษาก่อน (Prerequisites) 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอแก้ไขข้อก าหนดวิชาที่ต้องศึกษาก่อน (Prerequisites) ส าหรับ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๒ รายวชิา ดงันี ้

 ข้อก าหนดเดิม ข้อก าหนดใหม ่
 ศรพท ๒๐๑ ภาษาส าหรับการศึกษาการแพทย์

แผนไทย 
๒ (๑-๒-๓) ศรพท ๒๐๑ ภาษาส าหรับการศึกษาการแพทย์

แผนไทย 
๒ (๑-๒-๓) 

 SITT 201 Language for the Study of 
Thai Traditional Medicine 

2 (1-2-3) SITT 201 Language for the Study of 
Thai Traditional Medicine 

2 (1-2-3) 

 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ 
Prerequisites : Passing every subjects in the first year 

การใช้ภาษาและการใช้สื่อต่าง ๆ ส าหรับการค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลความรู้
ของศาสตร์แขนงต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกบัการศึกษาการแพทย์แผน
ไทย 

Use of language, and various media for 
investigation, compilation, analysis, synthesis and 
presentation of information and knowledge from 
various disciplines related to the study of Thai 
traditional medicine.  

วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisites : - 

การใช้ภาษาและการใช้สื่อต่าง ๆ ส าหรับการค้นคว้า 
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลความรู้
ของศาสตร์แขนงต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกบัการศึกษาการแพทย์แผน
ไทย 

Use of language, and various media for 
investigation, compilation, analysis, synthesis and 
presentation of information and knowledge from 
various disciplines related to the study of Thai 
traditional medicine.  

 ศรพท ๓๐๑ การสื่อสารส าหรับเวชปฏิบัติ
การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์

๒ (๑-๒-๓) ศรพท ๓๐๑ การสื่อสารส าหรับเวชปฏิบัติ
การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์

๒ (๑-๒-๓) 

 SITT 301 Communication for the 
Practice of Applied Thai 
Traditional Medicine 

2 (1-2-3) SITT 301 Communication for the 
Practice of Applied Thai 
Traditional Medicine 

2 (1-2-3) 

 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ 
Prerequisites : Passing every subjects in the first year 

การใช้ภาษาและส่ือต่าง ๆ ส าหรับการสื่อสาร การ
ถ่ายทอดความรู้ การแนะน า การให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการท าเวชปฏิบัติทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

Use of language and various media for 
communication, education, advice, and 
counseling related to the practice of applied Thai 
traditional medicine. 

วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisites : - 

การใช้ภาษาและส่ือต่าง ๆ ส าหรับการสื่อสาร การ
ถ่ายทอดความรู้ การแนะน า การให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการท าเวชปฏิบัติทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

Use of language and various media for 
communication, education, advice, and counseling 
related to the practice of applied Thai traditional 
medicine. 

 

๕.๒ การปรับปรุงหมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ 
(๑) ขอยกเลิกรายวิชาที่มีการนับหน่วยกิตทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะและ

ขอเพิ่มรายวิชาทดแทน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอยกเลิกรายวิชา ๓ รายวิชาในหลักสูตรเดิมซึ่งเป็นรายวิชาละ ๓ หน่วย
กิตที่มีการนับหน่วยกิตทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ เนื่องจากแต่ละรายวิชามี
สาระวชิาศึกษาทั่วไป ๑ หน่วยกิตบูรณาการกับสาระวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๒ หน่วยกิต และขอเพิ่มรายวิชา
ใหม่ ๔ รายวิชา รายวิชาละ ๓ หน่วยกิต โดยเป็น ๓ รายวิชาที่นับหน่วยกิตเป็นหมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ 
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และ ๑ รายวิชาที่นับหน่วยกิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดูรายวชิาทดแทนในหมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๓ 
รายวิชา ทีข้่อ ๕.๑ (๑) 

(๒) ขอยกเลิกรายวิชาเดิมและขอเพิ่มรายวิชาใหม่ 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอยกเลิกรายวชิาในหลักสูตรเดิม หมวดวิชาชีพ/วชิาเฉพาะ กลุ่มวิชาการ
แพทย์แผนไทย-รายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย จ านวน ๔ รายวิชา และ รายวิชาบูรณาการการแพทย์แผน
ไทย จ านวน ๑ รายวิชา และขอเพิ่มรายวิชาใหมท่ดแทน เป็นรายวิชาที่มีรหัสวิชาใหม่ ซึ่งมีจ านวนหน่วย
กิต ลดลง แต่ค าอธิบายรายวิชายังคงเดิม ดงันี ้

 

 รายวิชาเดิมที่ขอยกเลิก รายวิชาใหมท่ี่ขอเพิ่ม 
 กลุ่มวิชาการแพทยแ์ผนไทย-รายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย กลุ่มวิชาการแพทยแ์ผนไทย-รายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย 
 ศรพท ๒๕๑ หัตถเวชกรรมแผนไทย ๓ (๑-๔-๔) ศรพท ๒๕๓ หัตถเวชกรรมแผนไทย ๒ (๑-๒-๓) 
 SITT 251 ThaiTraditional Therapeutic 

Massage 
3 (1-4-4) SITT 253 Thai Traditional Therapeutic 

Massage 
2 (1-2-3) 

 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ 
Prerequisites : Passing every subjects in the first year 

จรรยาบรรณหัตถเวชกรรมไทย ร่างกายมนุษย์และแนว
เส้นหลักที่ใช้ในการนวดไทย หลักการและแนวคิดการนวด
ไทยแบบราชส านัก  การนวดพื้นฐานและการนวดจุด
สัญญาณ 

Ethics in Thai traditional therapeutic massage. 
The human body and its principle lines in Thai 
traditional massage. Principles and concepts of 
court-type Thai traditional massage. Basic massage 
and massage of the signal points. 

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๑ 
Prerequisites : Passing every subjects in the first year 

จรรยาบรรณหัตถเวชกรรมไทย ร่างกายมนุษย์และแนว
เส้นหลักที่ใช้ในการนวดไทย หลักการและแนวคิดการนวด
ไทยแบบราชส านัก  การนวดพื้นฐานและการนวดจุด
สัญญาณ 

Ethics in Thai traditional therapeutic massage. 
The human body and its principle lines in Thai 
traditional massage. Principles and concepts of 
court-type Thai traditional massage. Basic massage 
and massage of the signal points. 

 ศรพท ๒๕๒ หัตถเวชกรรมแผนไทย ๓ (๑-๔-๔) ศรพท ๒๕๔ หัตถเวชกรรมแผนไทย ๒ (๑-๒-๓) 
 SITT 252 Thai Traditional Therapeutic 

Massage 
3 (1-4-4) SITT 254 Thai Traditional Therapeutic 

Massage 
2 (1-2-3) 

 วิชาบังคับก่อน : ศรพท ๒๕๑ 
Prerequisite :  SITT 251 

หลักการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค 
การวางหลักการรักษาตามศาสตร์การนวดไทยแบบราชส านัก 
ขั้นตอนและวิธีการรักษาด้วยการนวดไทยแบบราชส านัก
ส าหรับอาการ/โรค/ปัญหาที่พบบ่อยและไม่ซับซ้อน หลักการ
และวิธีการใช้ธรรมชาติบ าบัดในหัตถเวชกรรมไทย  

Principles for taking a medical history, physical 
examination, diagnosis, and planning of treatment 
in court-type Thai traditional massage. Procedures 
and techniques in court-type Thai traditional 
massage for the treatment of common and 
uncomplicated symptoms/ diseases/problems. 
Principles and techniques of natural therapy used in 
Thai therapeutic massage. 

วิชาบังคับก่อน : ศรพท ๒๕๓ 
Prerequisite :  SITT 253 

หลักการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค 
การวางหลักการรักษาตามศาสตร์การนวดไทยแบบราชส านัก 
ขั้นตอนและวิธีการรักษาด้วยการนวดไทยแบบราชส านัก
ส าหรับอาการ/โรค/ปัญหาที่พบบ่อยและไม่ซับซ้อน หลักการ
และวิธีการใช้ธรรมชาติบ าบัดในหัตถเวชกรรมไทย  

Principles for taking a medical history, physical 
examination, diagnosis, and planning of treatment 
in court-type Thai traditional massage. Procedures 
and techniques in court-type Thai traditional 
massage for the treatment of common and 
uncomplicated symptoms/ diseases/problems. 
Principles and techniques of natural therapy used in 
Thai therapeutic massage. 

 
 
 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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 รายวิชาเดิมที่ขอยกเลิก รายวิชาใหมท่ี่ขอเพิ่ม 
 ศรพท ๓๕๑ หัตถเวชกรรมแผนไทย ๓ (๑-๔-๔) ศรพท ๓๕๓ หัตถเวชกรรมแผนไทย ๒ (๑-๒-๓) 
 SITT 351 Thai Traditional Therapeutic 

Massage 
3 (1-4-4) SITT 353 Thai Traditional Therapeutic 

Massage 
2 (1-2-3) 

 วิชาบังคับก่อน : ศรพท ๒๕๒ 
Prerequisite:   SITT 252 

ขั้นตอนและวิธีการรักษาด้วยการนวดไทยแบบราชส านัก
ส าหรับอาการ/โรค/ปัญหาที่ซับซ้อน การส่งต่อผู้ป่วย การ
เทียบเคียงอาการ/ปัญหาและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์
การแพทย์แผนปัจจุบัน 

Procedures and techniques in court-type Thai 
traditional massage for the treatment of 
complicated symptoms/diseases/problems. 
Patient referral. Matching symptoms/problems and 
diagnosis with modern medicine. 

วิชาบังคับก่อน : ศรพท ๒๕๔ 
Prerequisite:   SITT 254 

ขั้นตอนและวิธีการรักษาด้วยการนวดไทยแบบราชส านัก
ส าหรับอาการ/โรค/ปัญหาที่ซับซ้อน การส่งต่อผู้ป่วย การ
เทียบเคียงอาการ/ปัญหาและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์
การแพทย์แผนปัจจุบัน 

Procedures and techniques in court-type Thai 
traditional massage for the treatment of 
complicated symptoms/diseases/problems. 
Patient referral. Matching symptoms/problems and 
diagnosis with modern medicine. 

 ศรพท ๓๕๒ หัตถเวชกรรมแผนไทย ๓ (๑-๔-๔) ศรพท ๓๕๔ หัตถเวชกรรมแผนไทย ๒ (๑-๒-๓) 
 SITT 352 ThaiTraditional Therapeutic 

Massage 
3 (1-4-4) SITT 354 ThaiTraditional Therapeutic 

Massage 
2 (1-2-3) 

 วิชาบังคับก่อน : ศรพท ๓๕๑ 
Prerequisite :  SITT 351 

การประยุกต์ความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย การซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย เพื่อสืบค้นสมุฏฐาน การ
วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การเลือกวิธีการรักษาด้วย
การนวดไทยแบบราชส านักและหัตถการอ่ืนที่เหมาะสม และ
การให้ค าแนะน า การเทียบเคยีงอาการ/ปัญหาและการ
วินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน การส่งต่อผู้ป่วย  

Application of knowledge for analysis of 
patient’s problems, taking a medical history, and 
physical examination in order to establish the 
cause, make a diagnosis, plan the treatment, and 
select appropriate techniques for treatment with 
court-type Thai traditional massage and other 
maneuvers. Giving advice. Matching the 
symptoms/problems and diagnosis with modern 
medicine. Patient referral.  

วิชาบังคับก่อน : ศรพท ๓๕๓ 
Prerequisite :  SITT 353 

การประยุกต์ความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย การซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย เพื่อสืบค้นสมุฏฐาน การ
วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การเลือกวิธีการรักษาด้วย
การนวดไทยแบบราชส านักและหัตถการอ่ืนที่เหมาะสม และ
การให้ค าแนะน า การเทียบเคยีงอาการ/ปัญหาและการ
วินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน การส่งต่อผู้ป่วย  

Application of knowledge for analysis of 
patient’s problems, taking a medical history, and 
physical examination in order to establish the 
cause, make a diagnosis, plan the treatment, and 
select appropriate techniques for treatment with 
court-type Thai traditional massage and other 
maneuvers. Giving advice. Matching the 
symptoms/problems and diagnosis with modern 
medicine. Patient referral.  

 กลุ่มวิชาการแพทยแ์ผนไทย-รายวิชาบรูณาการการแพทย์
แผนไทย 

กลุ่มวิชาการแพทยแ์ผนไทย-รายวิชาบรูณาการการแพทย์
แผนไทย 

 ศรพท ๔๖๗ ธรรมานามัย การแพทย์เสริม
และการแพทย์ทางเลือก 

๔ (๓-๒-๗) ศรพท ๔๖๘ ธรรมานามัย การแพทย์เสริม
และการแพทย์ทางเลือก 

๓ (๒-๒-๕) 

 SITT 467 Dharmanamai, Comple- 
mentary and Alternative 
Medicine 

4 (3-2-7) SITT 468 Dhammānāmaya, Comple- 
mentary and Alternative 
Medicine 

3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๓ 
Prerequisites : Passing every subjects in the third year 

ความหมายของธรรมานามัย หลักการพื้นฐานของการแพทย์
เสริมและการแพทย์ทางเลือก การแพทย์ระบบอื่นที่ส าคัญ

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๓ 
Prerequisites : Passing every subjects in the third year 

ความหมายของธรรมานามัย หลักการพื้นฐานของการแพทย์
เสริมและการแพทย์ทางเลือก การแพทย์ระบบอื่นที่ส าคัญ



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๘๒ | ๑๙๑  

 รายวิชาเดิมที่ขอยกเลิก รายวิชาใหมท่ี่ขอเพิ่ม 
นอกเหนือจากการแพทย์กระแสหลัก การส่งเสริมศักยภาพของ
จิต การใช้สารที่พบในธรรมชาติ การนวด-ดัดหรือจัดส่วนของ
ร่างกาย  บทบาทที่ใช้ในการบ าบัดโรคและส่งเสริมสุขภาพ  

Meaning of Dhamanamai; basic principles of 
complementary and alternative medicine; 
important alternative systems other than main 
stream medical practice; enhancement of the 
mind’s capacity; use of natural substances and 
therapy; manipulation and/or movement of parts 
of the body; their roles in treatment and 
promotion of health.   

นอกเหนือจากการแพทย์กระแสหลัก การส่งเสริมศักยภาพของ
จิต การใช้สารที่พบในธรรมชาต ิ การนวด-ดัดหรือจัดส่วนของ
ร่างกาย  บทบาทที่ใช้ในการบ าบัดโรคและส่งเสริมสุขภาพ  

Meaning of Dhammānāmaya; basic principles 
of complementary and alternative medicine; 
important alternative systems other than main 
stream medical practice; enhancement of the 
mind’s capacity; use of natural substances and 
therapy; manipulation and/or movement of parts 
of the body; their roles in treatment and 
promotion of health.   

 

(๓) ขอแก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอแก้ไขค าอธิยายรายวิชาหมวดวิชาชีพ/วชิาเฉพาะ กลุ่มวิชาการแพทย์
แผนไทย-รายวิชาบูรณาการแพทยแ์ผนไทย จ านวน ๒ รายวิชาให้มีความถูกต้องในการเขียนเป็นวล ี มี
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตรงกัน ดังนี้ 
 

 รายวิชาที่ขอแก้ไขข้อก าหนดรายวิชา (เดิม) รายวิชาที่ขอแก้ไขข้อก าหนดรายวิชา (ใหม่) 
 ศรพท ๑๖๕ บทน าการแพทยแ์ผนไทย

ประยุกต ์
๒ (๑-๒-๓) ศรพท ๑๖๕ บทน าการแพทยแ์ผนไทย

ประยุกต์ 
๒ (๑-๒-๓) 

 SITT 165 Introduction to Applied 
Thai Traditional Medicine 

2 (1-2-3) SITT 165 Introduction to Applied 
Thai Traditional Medicine 

2 (1-2-3) 

 วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisites : - 

ประวัติการแพทย์แผนไทย ปรัชญาของศาสตราจารย์
อวย เกตุสิงห์ ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย  
วิวัฒนาการของนวดไทยและการใช้ยาจากสมุนไพร 
ลักษณะงานเวชปฏบิัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การเตรียม
ความพร้อมเพื่อการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

History of Thai traditional medicine. Professor 
Ouay Ketusinh’s philosophy for the development of 
Thai traditional medicine. Evolution of Thai 
massage and use of herbal medicine. 
Characteristic of clinical practice in applied Thai 
traditional medicine. Heath promotion with Thai 
traditional medicine. Preparation for the readiness 
to study in applied Thai traditional medicine. 

วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisites : - 

ประวัติการแพทย์แผนไทย ปรัชญาของศาสตราจารย์
อวย เกตุสิงห์ ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย  
วิวัฒนาการของนวดไทยและการใช้ยาจากสมุนไพร 
ลักษณะงานเวชปฏบิัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การเตรียม
ความพร้อมเพื่อการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

History of Thai traditional medicine. Professor 
Ouay Ketusinh’s philosophy for the development of 
Thai traditional medicine. Evolution of Thai 
massage and use of herbal medicine. Feature of 
clinical practice in applied Thai traditional 
medicine. Heath promotion with Thai traditional 
medicine. Preparation for the readiness to study in 
applied Thai traditional medicine. 

 
 
 
 
 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๘๓ | ๑๙๑ 

 รายวิชาที่ขอแก้ไขข้อก าหนดรายวิชา (เดิม) รายวิชาที่ขอแก้ไขข้อก าหนดรายวิชา (ใหม่) 
 ศรพท ๔๖๖ กระบวนการวิจัยด้านการแพทย์

แผนไทย 
3 (๒-๒-๕) ศรพท ๔๖๖ กระบวนการวิจัยด้านการแพทย์

แผนไทย 
3 (๒-๒-๕) 

 SITT 466 Research Process in Thai 
Traditional Medicine 

3 (2-2-5) SITT 466 Research Process in Thai 
Traditional Medicine 

3 (2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๓ 
Prerequisites : Passing every subjects in the third 
year 

วิธีการตั้งค าถามเกี่ยวกับหัวข้อหรือเร่ืองที่สนใจทาง
การแพทย์แผนไทย หลักการและวิธีการค้น วิเคราะห์ และ
ประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค าถาม วิธีการสังเคราะห์
ค าตอบจากผลการประเมินข้อมูล และการวางแผนงานวิจัย
เพื่อตอบค าถามที่สนใจ 

Pose question for topic of interest about Thai 
traditional medicine. Search relevant research 
information and critically appraise those research 
information. Synthesize answer from the 
appraised information and prepare research 
proposal on that particular topic.   

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๓ 
Prerequisites : Passing every subjects in the third 
year 

วิธีการตั้งค าถามเกี่ยวกับหัวข้อหรือเร่ืองที่สนใจทาง
การแพทย์แผนไทย หลักการและวิธีการค้น วิเคราะห์ และ
ประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค าถาม วิธีการสังเคราะห์
ค าตอบจากผลการประเมินข้อมูล และการวางแผนงานวิจัย
เพื่อตอบค าถามที่สนใจ 

Methods of posing questions for topic of 
interest about Thai traditional medicine.  
Principles and methods in searching relevant 
research information and critical appraisal of the 
research information. Synthesis of answers from 
the appraised information and preparation of 
research proposal on that particular topic.   

 

๕.๓ การปรับปรุงหมวดวิชาเลือกเสรี 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มให้มีรายวิชาเลือกเสรีในชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๑ รายวิชา และขอเสนอรายวิชา
ในหมวดวิชาเลือกเสรีส าหรับชั้นปทีี่ ๓ จ านวน ๓ รายวิชาดังนี ้
 

ศรพท ๓๘๑ เรื่องคัดสรรทางการแพทย์แผนไทย ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 381 Selected Topics in Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisites : - 

การศึกษาเรื่องคัดสรรเกี่ยวกับปัญหาทางการแพทย์แผนไทย การทบทวน การรวมรวม และการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา การประยุกต์ความรู้ในการอธิบายหรือวางแผนในการแก้ปัญหา การ
สรุปและน าเสนอผลการเรียนรู้ด้วยวาจาพร้อมการใช้สื่อที่เหมาะสม 

The study of selected topics in Thai traditional medicine. Review, compile and 
analyze information related to the problem, applied knowledge to explain or set a plan 
to solve the problem. Summarize and give oral presentation with appropriate use of 
media. 

 
 
 
 
 
 
 
 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๘๔ | ๑๙๑  

ศรพท ๓๘๒ โหราศาสตร์ไทยขั้นแนะน าเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓)  
การแพทย์แผนไทย 

SITT 382 Introductory Thai Astrology for Health Promotion with 2 (1-2-3) 
the Art of Thai Traditional Medicine 

วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisites : - 

หลักการพื้นฐานของโหราศาสตร์ไทย ความสัมพันธ์กับธาตุซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกาย
มนุษย์ และการประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

Basic concepts of Thai Astrology, relationship with dhātu which are basic 
components of human body, and its application in health promotion with the art of Thai 
traditional medicine. 

 

ศรพท ๓๘๓ การถ่ายภาพขั้นพื้นฐานส าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๒ (๑-๒-๓) 
SITT 383 Basic Photography for Applied Thai Traditional Medicine 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisites : - 

องค์ประกอบและกระบวนการสร้างภาพ ส่วนประกอบ อุปกรณ์เสริม การบ ารุงรักษากล้องถ่ายภาพ 
และการถ่ายภาพงานการแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพร 

Components and processes of picture development. Parts, accessories, 
maintenance of camera, and photography in the work of Thai traditional medicine and 
medicinal plants.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๘๕ | ๑๙๑ 

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง เมื่อเปรียบเทียบโครงสรา้งหลักสูตรภายหลังการปรบัปรงุกบัโครงสร้างเดิม 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏผลดังนี้ 

 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสตูรการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์บณัฑิต # 
 โครงสร้างเดิม 

หลักสูตรปรับปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

โครงสร้างใหม่ 
หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ๑๖ ๑๖ 

 -มนุษยศาสตร ์สังคมศาสตร์  ๗ ๗ 
 -ภาษา  ๙ ๙ 

  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรก าหนด  ๑๔ ๑๔ 
 -สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  - ๓ 

 -วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  ๙ ๗ 
 -ภาษา  ๔ ๔ 
 -การแพทย์แผนไทย  ๑ - 
 -สุขภาพและนันทนาการ  - - 

 หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๗๒ ๑๑๘ ๑๑๖ 
  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ๕๓ ๕๕ 

 -วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ๑๐ ๑๒ 
 -วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน-ปรีคลินิก  ๒๕ ๒๕ 
 -วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน-คลินิก  ๑๘ ๑๘ 

  กลุ่มวิชาชีพ  ๖๕ ๖๑ 
 -เวชกรรมแผนไทย  ๑๕ ๑๕ 
 -เภสัชกรรมแผนไทย  ๑๕ ๑๕ 
 -หัตถเวชกรรมแผนไทย  ๑๙ ๑๕ 
 -ผดุงครรภ์  ๕ ๕ 
 -บูรณาการการแพทย์แผนไทย  ๑๑ ๑๑ 

 หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า ๖ ๖ ๘ 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ๑๕๔ ๑๕๔ 

 

ส าหรับโครงสร้างหลักสูตรแยกเป็นชั้นปีต่าง ๆ ของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรงุ
พ.ศ.๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ อยู่ในหน้า ๑๘๖-๑๘๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 



สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

หน้า ๑๘๖ | ๑๙๑  

โครงสร้างหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 สัปดาห์ที่ ปี ๑  ปี ๒  ปี ๓  ปี ๔ 
 ๔๓        
 ๔๔        
 ๔๕       (๖ สัปดาห์) 
 ๔๖       ศรพท ๔๖๑ (๒) 
 ๔๗       ศรพท ๔๖๕ (๓) 
 ๔๘   ปิดภาค (๑ สัปดาห์)    ศรพท ๔๖๖ (๓) 
 ๔๙   ภาคต้น (๑๗ สัปดาห์)  ภาคต้น (๑๗ สัปดาห์)  ศรพท ๔๖๗ (๔) 
 ๕๐ ภาคต้น (๑๗ สัปดาห์)       
 ๕๑       (๔ สัปดาห์) 
 ๕๒       ศรพท ๔๖๒ (๓) 
 ๑ มมศท ๑๐๑ (๒)#      ฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์ + 
 ๒ มมศท ๑๐๒ (๓) #    ศรพท ๓๐๑ (๒)#  กิจกรรมศรพท ๔๖๕, ๔๖๖, ๔๖๗ 
 ๓ มมศท ๑๐๓ (๒) #  ศรพท ๒๐๑ (๒)#  ศรพท ๓๑๑ (๓)  (๔ สัปดาห์) 
 ๔ วทคณ ๑๑๐ (๒)  ศรพท ๒๑๑ (๔)  ศรพท ๓๒๓ (๒)  ศรพท ๔๓๑ (๓) 
 ๕ วทคม ๑๑๒ (๓)  ศรพท ๒๑๒ (๕)  ศรพท ๓๒๔ (๔)  ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย + 
 ๖ วทคม ๑๑๙ (๑)#  ศรพท ๒๑๕ (๓)  ศรพท ๓๒๖ (๓)#๔  กิจกรรมศรพท ๔๖๕, ๔๖๖, ๔๖๗ 
 ๗ วทชว ๑๑๖ (๒)  ศรพท ๒๓๑ (๒)  ศรพท ๓๓๑ (๒)  (๔ สัปดาห์) 
 ๘ วทชว ๑๑๗ (๒)  ศรพท ๒๔๑ (๒)  ศรพท ๓๔๑ (๒)  ศรพท ๔๔๑ (๓) 
 ๙ ศรพท ๑๖๕ (๒)#  ศรพท ๒๕๑ (๓)  ศรพท ๓๕๑ (๓)  ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย + 
 ๑๐ ศศภท ๑๐๐ (๓)      กิจกรรมศรพท ๔๖๕, ๔๖๖, ๔๖๗ 
 ๑๑ ภาษาองักฤษ (ระดับ)      (๔ สัปดาห์) 
 ๑๒ ๑ รายวิชาจากกลุ่ม      ศรพท ๔๕๑ (๓) 
 ๑๓ ศศภอ ๑๐๓ – ๑๐๖ (๓)      ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมฯ + 
 ๑๔   ปิดภาค (๒ สัปดาห์)  ปิดภาค (๒ สัปดาห์)  กิจกรรมศรพท ๔๖๕, ๔๖๖, ๔๖๗ 
 ๑๕ ปิดภาค (๓ สัปดาห์)      ปิดภาค (๑ สัปดาห์) @ 
 ๑๖   ภาคปลาย (๑๙ สัปดาห์)  ภาคปลาย (๑๙ สัปดาห์)  (๔ สัปดาห์) 
 ๑๗       ศรพท ๔๓๒ (๔) 
 ๑๘ ภาคปลาย (๑๙ สัปดาห์)      ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 
 ๑๙        
 ๒๐       (๔ สัปดาห์) 
 ๒๑       ศรพท ๔๔๒ (๔) 
 ๒๒   ศรพท ๒๑๓ (๓)  ศรพท ๓๒๑ (๓)  ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย 
 ๒๓ วทคณ ๑๘๒ (๒)  ศรพท ๒๑๔ (๔)  ศรพท ๓๒๓ (๒)   
 ๒๔ วทคม ๑๒๑ (๓)  ศรพท ๒๑๖ (๓)  ศรพท ๓๒๕ (๔)  (๔ สัปดาห์) 
 ๒๕ วทฟส ๑๕๙ (๓)  ศรพท ๒๓๒ (๒)  ศรพท ๓๓๒ (๒)  ศรพท ๔๕๒ (๔) 
 ๒๖ วทฟส ๑๑๐ (๑)  ศรพท ๒๔๒ (๒)  ศรพท ๓๔๒ (๒)  ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย 
 ๒๗ ภาษาอังกฤษ (ระดับ)  ศรพท ๒๕๒ (๓)  ศรพท ๓๕๒ (๓)   
 ๒๘ ๑ รายวิชาจากกลุ่ม      (๓ สัปดาห์) 
 ๒๙ ศศภอ ๑๐๓ - ๑๐๖ (๓)      วิชาเลือก ช่วงที่ ๑ (๒) 
 ๓๐        
 ๓๑       (๓ สัปดาห์) 
 ๓๒       วิชาเลือก ช่วงที่ ๒ (๒) 
 ๓๓        
 ๓๔       (๓ สัปดาห์) 
 ๓๕   ปิดภาค (๑๔ สัปดาห์)  ปิดภาค (๑๐ สัปดาห์)  วิชาเลือก ช่วงที่ ๓ (๒) 
 ๓๖     สอบประมวลความรอบรู้   
 ๓๗ ปิดภาค (๓ สัปดาห์)    ขั้นตอนที่ ๑  สอบประมวลความรอบรู้ 
 ๓๘       ขั้นตอนที่ ๓ 
 ๓๙        
 ๔๐ ภาคฤดูร้อน       
 ๔๑ (๘ สัปดาห์)       
 ๔๒        

 

(ตัวเลขในวงเล็บแสดงจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา) 
 

#  เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ แต่เรียนตลอดปีการศึกษา 
@ สอบประมวลความรอบรู้ ขั้นตอนที่ ๒ 

 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๘๗ | ๑๙๑ 

 สัปดาห์ที่ ปี ๑  ปี ๒  ปี ๓  ปี ๔ 
 ๔๓       (๖ สัปดาห์) 
 ๔๔       ศรพท ๔๖๑ (๒) 
 ๔๕       ศรพท ๔๖๖ (๓) 
 ๔๖       ศรพท ๔๖๘ (๓) 
 ๔๗       ศรพท ๔๖๙ (๓) 
 ๔๘   ปิดภาค (๑ สัปดาห์)     
 ๔๙   ภาคต้น (๑๗ สัปดาห์)  ภาคต้น (๑๗ สัปดาห์)  (๔ สัปดาห์) 
 ๕๐ ภาคต้น (๑๗ สัปดาห์)      ศรพท ๔๖๒ (๓) 
 ๕๑       ฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์ + 
 ๕๒ มมศท ๑๐๑ (๒)#      กิจกรรมศรพท ๔๖๖,  ๔๖๘,  ๔๖๙ 
 ๑ มมศท ๑๐๒ (๓) #      (๔ สัปดาห์) 
 ๒ มมศท ๑๐๓ (๒) #  ศรพท ๒๐๑ (๒)#  ศรพท ๓๐๑ (๒)#  ศรพท ๔๓๑ (๓) 
 ๓ วทคณ ๑๑๐ (๒)  ศรพท ๒๐๒ (๒)#  ศรพท ๓๑๑ (๓)  ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย + 
 ๔ วทคม ๑๐๒ (๓)  ศรพท ๒๑๑ (๔)  ศรพท ๓๒๒ (๒)  กิจกรรมศรพท ๔๖๖,  ๔๖๘,  ๔๖๙ 
 ๕ วทคม ๑๑๙ (๑)#  ศรพท ๒๑๒ (๕)  ศรพท ๓๒๔ (๔)  (๔ สัปดาห์) 
 ๖ วทชว ๑๑๖ (๒)  ศรพท ๒๑๕ (๓)  ศรพท ๓๒๖ (๓)#   ศรพท ๔๔๑ (๓) 
 ๗ วทชว ๑๑๗ (๒)  ศรพท ๒๓๑ (๒)  ศรพท ๓๓๑ (๒)  ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย + 
 ๘ ศรพท ๑๖๕ (๒)#  ศรพท ๒๔๑ (๒)  ศรพท ๓๔๑ (๒)  กิจกรรมศรพท ๔๖๖,  ๔๖๘,  ๔๖๙ 
 ๙ ศศภท ๑๐๐ (๓)  ศรพท ๒๕๓ (๒)  ศรพท ๓๕๓ (๒)  (๔ สัปดาห์) 
 ๑๐ ภาษาอังกฤษ (ระดับ)    วิชาเลือก (๒)#  ศรพท ๔๕๑ (๓) 
 ๑๑ ๑ รายวิชาจากกลุ่ม      ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมฯ + 
 ๑๒ ศศภอ ๑๐๓ – ๑๐๖ (๓)      กิจกรรมศรพท ๔๖๖,  ๔๖๘,  ๔๖๙ 
 ๑๓       ประเมินผล 
 ๑๔   ปิดภาค (๒ สัปดาห์)  ปิดภาค (๒ สัปดาห์)  ปิดภาค (๒ สัปดาห์) 
 ๑๕ ปิดภาค (๓ สัปดาห์)      @ 
 ๑๖   ภาคปลาย (๑๙ สัปดาห์)  ภาคปลาย (๑๙ สัปดาห์)  กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
 ๑๗       ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 ๑๘ ภาคปลาย (๑๙ สัปดาห์)      (๔ สัปดาห์) 
 ๑๙       ศรพท ๔๓๒ (๔) 
 ๒๐       ประสบการณ์ 
 ๒๑       เวชกรรมแผนไทย 
 ๒๒     ศรพท ๓๒๑ (๓)  (๔ สัปดาห์) 
 ๒๓   ศรพท ๒๑๓ (๓)  ศรพท ๓๒๓ (๒)  ศรพท ๔๔๒ (๔) 
 ๒๔ วทคณ ๑๘๒ (๒)  ศรพท ๒๑๔ (๔)  ศรพท ๓๒๕ (๔)  ประสบการณ์ 
 ๒๕ วทคม ๑๒๕ (๓)  ศรพท ๒๑๖ (๓)  ศรพท ๓๓๒ (๒)  เภสัชกรรมแผนไทย 
 ๒๖ วทฟส ๑๕๙ (๓)  ศรพท ๒๓๒ (๒)  ศรพท ๓๔๒ (๒)  (๔ สัปดาห์) 
 ๒๗ วทฟส ๑๑๐ (๑)  ศรพท ๒๔๒ (๒)  ศรพท ๓๕๔ (๒)  ศรพท ๔๕๒ (๔) 
 ๒๘ ภาษาอังกฤษ (ระดับ)  ศรพท ๒๕๔ (๒)    ประสบการณ์ 
 ๒๙ ๑ รายวิชาจากกลุ่ม      หัตถเวชกรรมแผนไทย 
 ๓๐ ศศภอ ๑๐๓ - ๑๐๖ (๓)      (๒ สัปดาห์) 
 ๓๑       วิชาเลือก ช่วงที่ ๓ (๒) 
 ๓๒       (๒ สัปดาห์) 
 ๓๓       วิชาเลือก ช่วงที่ ๓ (๒) 
 ๓๔       (๒ สัปดาห์) 
 ๓๕   ปิดภาค (๑๔ สัปดาห์)  ปิดภาค (๘ สัปดาห์)  วิชาเลือก ช่วงที่ ๓ (๒) 
 ๓๖     สอบประมวลความรอบรู้  สัมมนา และ ฿ 
 ๓๗ ปิดภาค (๓ สัปดาห์)    ขั้นตอนที่ ๑   
 ๓๘        
 ๓๙        
 ๔๐ ภาคฤดูร้อน ๘ สัปดาห ์       
 ๔๑        
 ๔๒        

 

(ตัวเลขในวงเล็บแสดงจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา) 
 

#  เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ แต่เรียนตลอดปีการศึกษา  
@ สอบประมวลความรอบรู้ ขั้นตอนที่ ๒     ฿ สอบประมวลความรอบรู้ ขั้นตอนที่ ๓ 
 

 
 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๘๙ | ๑๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ๗ 
รายนามคณะกรรมการพัฒนา 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 หน้า ๑๙๑ | ๑๙๑ 

 
 


