
พ.ศ.๒๕๒๕    ศาสตราจารยนายแพทยอวย เกตุสิงห ไดตั้งโรงเรียน    
      อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ) 
พ.ศ.๒๕๔๑    ปรับเปน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภท  
      เวชกรรม สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต
พ.ศ.๒๕๔๖    โรงเรียนและกิจการทั้งหมด ไดโอนเขาเปนหนวยงานในสังกัด  
         ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล อยูภายใตการกำกับ     
      ดูแลของหนวยงานระดับภาควิชา คือ สถานการแพทย  
      แผนไทยประยุกต และ ปรับหลักสูตรเปนระดับปริญญาตร ี  
      เรียกวา หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต
พ.ศ.๒๕๕๐    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
                  ไดพระราชทานนามโรงเรียนใหใหมวา โรงเรียนอายุรเวทธำรง                                   
      มีความหมายวา โรงเรียนที่ทรงไวซึ่งความรูทางอายุรเวท

 การแพทยแผนไทยเปนภูมิปญญาของชาติมีวิวัฒนาการและ 
รับใชสังคมไทยสืบตอกันมานาน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลในยุคแรก 
ก็มีการเรียนการสอนและการตรวจรักษาโรคดวยศาสตรการแพทยแผนไทย 
แตความนิยมเริ ่มเสื ่อมลงเมื ่อการแพทยแผนปจจุบันเขามามีบทบาท 
มากขึ้น จนป พ.ศ.๒๔๕๙ การเรียนการสอนวิชาแพทยแผนไทยในคณะ 
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลก็ยุติลง
             ยุคตอมา ศาสตราจารยนายแพทย อวย เกตุสิงห ปรมาจารย

แบบอยางของการพัฒนา ชวยคัดกรองโรคหรือภาวะที่สมควรสงตอให 
แพทยแผนปจจุบันดูแลรักษา ใชสื่อสาร เทียบเคียงโรคทางการแพทย 
แผนไทยกับการแพทยแผนปจจุบัน และชวยใหการดูแลรักษาผูปวยที่ 
แพทยแผนปจจุบันสงตอใหรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนไทยไดอยาง 
เหมาะสม ปรัชญาการจัดการศึกษาน้ี เรียกวา การแพทยแผนไทยประยุกต

รับผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทา 

แผนการเรียนคณิตศาสตร - วิทยาศาสตร และมีคุณสมบัติอื่นครบถวน

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รอบที่ ๑ Portfolio รับสมัครชวง ต.ค. - พ.ย.

รอบที่ ๒ ระบบโควตา รับสมัครชวง ธ.ค. - มี.ค. 

 แบงเปน ๒ ประเภท ไดแก      

      โครงการทายาทผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย 

      ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต และหมอพื้นบาน  

      โควตาโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล  

รอบที่ ๓ ระบบรับตรงรวมกัน รับสมัครชวง เม.ย. - พ.ค.

รอบที่ ๔ Admission รับสมัครชวง พ.ค. - มิ.ย.

หมายเหตุ  * เปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

www.si.mahidol.ac.th/th/department/thaimed

จัดการศึกษาเพ่ือใหนักศึกษา

สรางบัณฑิตแพทยแผนไทยประยุกตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม มีเจตคติอันดีงาม 

ในการประกอบวิชาชีพ    และมีความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตร 

และวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการประยุกตและพัฒนา 

การแพทยแผนไทย

ใชเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปการศึกษา และใหศึกษาตลอด    

หลักสูตรอยางมากไมเกิน ๘ ปการศึกษา

หลักสูตร 
การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต
Applied Thai Traditional Medicine Programme

หลักสูตร 
การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต
Applied Thai Traditional Medicine Programme

ทำเวชปฏิบัติการบริบาลสุขภาพในสถานพยาบาลระดับตาง ๆ    ตาม 

บทบาทหนาที่และมาตรฐานการใหบริการของผูประกอบวิชาชีพ 

การแพทยแผนไทยประยุกต

แสดงความตระหนักในการรับผิดชอบตอสังคมดวยการพัฒนาตนเอง 

เพื่อใหเปนบัณฑิตหรือมีความเปนมนุษยที่สมบูรณ และปฏิบัติตน 

อยางมีคุณธรรมและจริยธรรมของผู ประกอบวิชาชีพการแพทย 

แผนไทยประยุกต

ประยุกตความรูเพื่อการศึกษาและการติดตามวิทยาการที่เกี่ยวของ 

กับวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต รวมทั้งเพื่อการแกปญหา 

ทั้งปญหาทั่วไป ปญหาวิชาการและปญหาวิชาชีพ

สืบคน ประเมิน วิเคราะห สังเคราะห และนำเสนอขอมูลสารสนเทศ 

โดยใชวิจารณญาณและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

แสดงความตระหนักในคุณคาของการเปนผูกำกับตนเองใหเกิดการ 

เรียนรูตลอดชีวิต

ประยุกตหลักการการจัดการกระบวนการและความคิดสรางสรรค 

เพื่อการพัฒนางานและการทำเวชปฏิบัติ

ส่ือสาร สรางมนุษยสัมพันธ และทำงานรวมกับบุคลากรสหวิชาชีพ 

อยางมีประสิทธิผล

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

การคัดเลือกผูเขาศึกษา

ปรัชญาของหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา

วัตถุประสงคของหลักสูตร
ทานหนึ ่งของคณะแพทยศาสตรศิร ิราชพยาบาล 
ผู มีวิสัยทัศนกวางไกลและตระหนักในคุณคาของ 
การแพทยแผนไทย มีความเห็นวาการแพทยแผนไทย 
จะยั่งยืนอยูไดตองมีศักยภาพในการพัฒนา ปจจัย 
สำคัญคือนอกจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความรูทาง 
การแพทยแผนไทยอยางดีแลว จะตองมีความรูพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตรการแพทยดวย ความรูดังกลาวจะเปน

เวชกรรม
แผนไทย 

เภสัชกรรม
แผนไทย 

วิทยาศาสตร
การแพทยพื้นฐาน

หัตถเวชกรรม
แผนไทย 

ผดุงครรภ  

รอบ

การรับสมัคร

๑. Portfolio
ต.ค. - พ.ย.

ธ.ค. - มี.ค.

เม.ย. - พ.ค.

พ.ค. - มิ.ย.

๒. โควตา

๓. รับตรงรวมกัน

๔. Admission

จำนวนรับ GPAX
O-NET

แตละวิชา รวม

๙ วิชา

สามัญ

GAT

รหัส ๘๕

PAT ๒

รหัส ๗๒
คะแนนรวม

ปรับน้ำหนัก

๒๐ ≥ ๓.๕๐ - - - - - -

- -

≥ ๓.๒๕ ≥ ๓๕

≥ ๓๕ ≥ ๓๕

≥ ๔๐

≥ ๓.๐๐

๑๐

๒๐

๑๕

*

* *



ช้ันปท่ี ๑   ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาที่เปน 
พื ้นฐานสำคัญของสาขาวิชาชีพทางวิทยาศาสตรส ุขภาพที ่ 
วิทยาเขตศาลายา และคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
ช้ันปท่ี ๒ และ ๓ ศึกษารายวิชาการแพทยแผนไทยควบคูกับ 
รายวิชาพื ้นฐานการแพทยแผนปจจุบันที ่คณะแพทยศาสตร 
ศิริราชพยาบาล

แพทยแผนไทยประยุกตเปนบุคลากรวิทยาศาสตรสุขภาพท่ีให 
การตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาโรค ปองกันโรค ฟนฟูสมรรถภาพ 
และสรางเสริมสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทย
มีสิทธิ์ขอสอบความรูเพื่อเปนสมาชิกและขึ้นทะเบียนรับใบ 
อนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต
ประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกตในหนวยงาน 
ของรัฐ และเอกชนที่ใหบริการดานการแพทยแผนไทยหรือ 
เปดคลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต (คลินิกสวนตัว)
เมื่อศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการแพทยแผนไทย 
ประยุกต หรือดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สามารถปฏิบัติงานเปน 
อาจารย นักวิชาการ นักวิจัยทางดานการแพทยแผนไทยประยุกต 
ในสถาบันการศึกษา

อาคารอดุลยเดชวิกรม ช้ัน ๑๓ โรงพยาบาลศิริราช
เลขท่ี ๒ ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
E-mail : edu.thaimed@gmail.com
Website : www.si.mahidol.ac.th/th/department/thaimed
      Facebook : www.facebook.com/sittmu
      Youtube : การแพทยแผนไทยประยุกตศิริราช

โรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทยแผนไทยประยุกต

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทยแผนไทยประยุกต

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางการจัดการศึกษา

หลักสูตร
การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต
หลักสูตร
การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต
Applied Thai Traditional Medicine Programme
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