หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
1 หลักสูตร
1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
189 หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
153 หน่วยกิต
1) วิชาพื้นฐานทางการแพทย์
41 หน่วยกิต
2) วิชาชีพ
76 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกเวชปฏิบัติ
30 หน่วยกิต
4) วิชาภาษาอังกฤษบังคับ
6 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
(4) หมวดวิชาเตรียมความพร้อมภาษาจีนกลาง ไม่นับหน่วยกิตในการสําเร็จการศึกษา
1.3 รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาบูรณาการ
6 หน่วยกิต
GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
Thailand in a Changing World
GEIG1002 ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
3(2-2-5)
Citizenship in Contemporary World
1.2) กลุ่มวิชาภาษา
9
หน่วยกิต
GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
English for Work
2) กลุ่มวิชาเลือก
15 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
3 หน่วยกิต
GEHP1101 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercises for Health
GEHP1102 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)

Physical Fitness Promotion for Health
2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
Self-Development for Happiness in Life
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Reasoning
2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต
3(3-0-6)

Information Technology and Communication

GESC1102

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Sciences for Life
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
Natural Resources and Environment for Life
GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
Life and Technology
GESC1106 การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดําเนินชีวิต
Thinking and Numeral Analysis for Living
2.4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GESO1101 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
GESO1102 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
GESO1104 กฎหมายเพื่อการดําเนินชีวิต
Law for Living

2.5) กลุ่มวิชาภาษาที่สาม
GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต
3(3-0-6)

Chinese in Daily Life
GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน
French in Daily Life
GETL1103 ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน
Japanese in Daily Life
GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน
Korean in Daily Life
GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวิตประจําวัน
Khmer in Daily Life
GETL1106 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน
Vietnamese in Daily Life
(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
150
1) กลุม่ วิชาพื้นฐานทางการแพทย์
41
BIOL2303 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน
Microbiology Parasitology and Immunology
BIOL2304 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน
Laboratory of Microbiology Parasitology and
Immunology
BIOL2402 กายวิภาคศาสตร์
Anatomy
BIOL2403 เนื้อเยื่อวิทยาและคัพภวิทยา
Histology and Embryology
BIOL2404 สรีรวิทยา
Physiology
BIOL2601 ชีวเคมีและพันธุศาสตร์
Biochemistry and Genetics
TCME3101 พยาธิวิทยา
Pathology
TCME3102 ภาพทางการแพทย์
Medical Imageology
TCME3201 ระบบสาธารณสุขไทย และจิตวิทยาทางการแพทย์
Thailand Healthcare System and Medical
Psychology

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)

4(3-2-7)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-2-7)
2(1-2-3)

1(1-0-2)

TCME3202 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการแพทย์
Medical Ethics and Healing Art Law
TCME3404 การตรวจวินิจฉัยโรคพื้นฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
Fundamentals of Western Medical Diagnostics
TCME3501 เภสัชวิทยาและเภสัชพฤกษศาสตร์
Pharmacology and Pharmaceutical Botany
TCME3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการแพทย์
Research Methodology in Medicine
TCME4701 อายุรศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน
Western Internal Medicine
TCME4901 สัมมนาทางการแพทย์
Seminar in Medicine
2) กลุม่ วิชาชีพ (เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า)
76
TCME1301 วิวัฒนาการทางการแพทย์แผนจีน
Evolution of Traditional Chinese Medicine
TCME1302 มานุษยวิทยาทางการแพทย์
Medical Anthropology
TCME2001 ศัพท์ทางการแพทย์แผนจีน
Traditional Chinese Medicine Technical Terms
TCME2601 ปรัชญาพื้นฐานการแพทย์แผนจีน
Basic Philosophy of Traditional Chinese Medicine
TCME2602 ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน
Basic Theory of Traditional Chinese Medicine
TCME3401 หลักการตรวจร่างกายด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
Physical Examination of Traditional Chinese
Medicine
TCME3402 หลักการวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
Diagnostics of Traditional Chinese Medicine

2(2-0-4)

TCME3403 ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคในการแพทย์แผนจีน
Practical for Diagnostics of Traditional Chinese
Medicine
TCME3502 เภสัชเครื่องยาจีน

1(0-3-0)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
5(4-2-9)
2(0-4-2)
หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

TCME3503
TCME4501
TCME4502
TCME4503
TCME4702
TCME4703

TCME4704

TCME4705

TCME4902
TCME5601
TCME5602
TCME5603

Pharmaceutical Chineses Materia Medica
สรรพคุณเครื่องยาจีน
Properties of Chineses Materia Medica
ทฤษฎีตํารับยาสมุนไพรจีน
Theory of Chinese Medical formulae
ตํารับยาสมุนไพรจีนทางคลินิก
Chinese Medical formulae for Clinical
การจัดเตรียมยาและการแปรรูปยาสมุนไพรจีน
Chinese Materia Medica Preparation and Processing
ศาสตร์การฝังเข็มและรมยา
Theory of Acupuncture and Moxibustion
อายุรศาสตร์การแพทย์แผนจีน กลุ่มโรคซ่างเจียว
Traditional Chineses Internal Medicine in
Shang Jiao Disease
อายุรศาสตร์การแพทย์แผนจีน กลุ่มโรคจงเจียว
Traditional Chineses Internal Medicine in
Zhong Jiao Disease
อายุรศาสตร์การแพทย์แผนจีน กลุ่มโรคเซี่ยะเจียว
Traditional Chineses Internal Medicine in
Xia Jiao Disease
การวิจัยทางการแพทย์แผนจีน
Research in Traditional Chinese Medicine
ทฤษฎีคัมภีร์ซางหานลุ่น
Theory of Shang Han Lun
ทฤษฎีคัมภีร์หวงตี้เน่ยจิงและเก้อเจียเสวี่ยซัว
Theory of Huang Di Nei Jing and Ge Jia Xue Shuo
ทฤษฎีคัมภีร์เวิ่นปิ้งและจินกุ้ยเย่าเลวี่ย
Theory of Wen Bing and Jin Gui Yao Lue

TCME5701 การรักษาด้วยการฝังเข็มและรมยา
Treatment of Acupuncture and Moxibustion
TCME5702 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาการแพทย์แผนจีน
Obstetrics and Gynecology of Traditional Chinese
Medicine

3(3-0-6)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
3(2-2-5)
4(3-2-7)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)

4(3-2-7)
3(3-0-6)

.

TCME5703 การปูองกัน การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพ และ
2(1-2-3)
โภชนบําบัดในการแพทย์แผนจีน
Preventive Medicine, Health Promotion,
Rehabilitation and Dietics in Traditional Chinese
Medicine
TCME5704 ศาสตร์การนวดแพทย์แผนจีน
3(2-2-5)
Tuina Massage
TCME5705 กุมารเวชศาสตร์การแพทย์แผนจีน
2(1-2-3)
Pediatrics of Traditional Chinese Medicine
TCME5706 อายุรศาสตร์ภายนอกการแพทย์แผนจีน
2(1-2-3)
Traditional Chinese External Medicine
TCME5707 ศาสตร์โรคหู ตา คอ จมูกในการแพทย์แผนจีน
2(1-2-3)
Ophthalmo-Oto-Rhino-Laryngology of Traditional
Chinese Medicine
TCME5708 โรคกระดูกและวิทยาการบาดเจ็บในการแพทย์แผนจีน
2(1-2-3)
Orthopedics and Traumatology in Traditional
Chinese Medicine
3) กลุ่มวิชาฝึกเวชปฏิบัติ
30 หน่วยกิต
TCME6801 การฝึกเวชปฏิบัติในประเทศจีน
15(0-0-720)
Intensive Clinical Practice in China
TCME6802 การฝึกเวชปฏิบัติในประเทศไทย
15(0-0-720)
Intensive Clinical Practice in Thailand
4) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษบังคับ
6 หน่วยกิต
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Acadamic Purposes
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
English for Specific Career Purposes

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยไม่ซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
(4) หมวดวิชาเตรียมความพร้อมภาษาจีนกลาง ไม่นับหน่วยกิตในการสาเร็จการศึกษา
CHIN1111 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 1
3(1-4-4)

Basic Chinese 1
CHIN1112 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 2
3(1-4-4)
Basic Chinese 2
CHIN1113 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3
3(1-4-4)
Basic Chinese 3
CHIN1221 ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(1-4-4)
Practice for Chinese Listening and Speaking Skill
CHIN1321 ทักษะการอ่านภาษาจีน
3(1-4-4)
Practice for Chinese Reading Skill
CHIN1421 ทักษะการเขียนภาษาจีน
3(1-4-4)
Practice for Chinese Writing Skill
CHIN2124 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 4
3(1-4-4)
Basic Chinese 4
CHIN2138 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 5
3(1-4-4)
Basic Chinese 5
CHIN2139 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 6
3(1-4-4)
Basic Chinese 6
CHIN3211 ภาษาจีนกลางระดับกลาง 1
3(1-4-4)
Intermediate Chinese 1
CHIN3212 ภาษาจีนกลางระดับกลาง 2
3(1-4-4)
Intermediate Chinese 2
CHIN4323 ภาษาจีนกลางระดับกลาง 3
3(1-4-4)
Intermediate Chinese 3
CHIN4324 ภาษาจีนกลางระดับกลาง 4
3(1-4-4)
Intermediate Chinese 4
หมายเหตุ นักศึกษาควรจะมีความรู้ภาษาจีนกลางไม่ต่ํากว่า HSK ระดับ 4 ก่อนศึกษาวิชาทางการแพทย์แผน
จีน และต้องมีความรู้ภาษาจีนกลางไม่ต่ํากว่า HSK ระดับ 5 ก่อนการศึกษาภาคปฏิบัติ

1.4 แผนการเรียน
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รายการ
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาเตรียมความพร้อม
ภาษาจีนกลาง
(เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา

CHIN1111
CHIN1112
CHIN1113
CHIN2124
CHIN2138
CHIN2139

วิชา

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 1 (3 หน่วยกิต)
ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 2 (3 หน่วยกิต)
ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3 (3 หน่วยกิต)
ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 4 (3 หน่วยกิต)
ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 5 (3 หน่วยกิต)
ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 6 (3 หน่วยกิต)

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รายการ
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาเตรียมความพร้อม
ภาษาจีนกลาง
(เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)
รวม

รหัสวิชา

วิชา

CHIN3211
CHIN3212
CHIN4323
CHIN4324

ภาษาจีนกลางระดับกลาง 1 (3 หน่วยกิต)
ภาษาจีนกลางระดับกลาง 2 (3 หน่วยกิต)
ภาษาจีนกลางระดับกลาง 3 (3 หน่วยกิต)
ภาษาจีนกลางระดับกลาง 4 (3 หน่วยกิต)

หน่วยกิต
6
6

หน่วยกิต
6
6

ภาคการศึกษาฤดูร้อน (ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน)
รายการ
รหัสวิชา
วิชา
หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเตรียมความพร้อม
CHIN1221 การฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน
ภาษาจีนกลาง
CHIN1321 การฝึกทักษะการอ่านภาษาจีน
(เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)
CHIN1421 การฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน
รวม
-

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รายการ
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาพื้นฐานทางการแพทย์

รหัสวิชา

BIOL2303
BIOL2304
BIOL2402
BIOL2601

วิชา

จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยา
ภูมิคุ้มกัน
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา
และวิทยาภูมิคุ้มกัน
กายวิภาคศาสตร์
ชีวเคมีและพันธุศาสตร์

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รายการ
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาพื้นฐานทางการแพทย์
2.2 วิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

BIOL2403
BIOL2404
TCME2001
TCME2601
TCME2602

วิชา

เนื้อเยื่อวิทยาและคัพภวิทยา
สรีรวิทยา
ศัพท์ทางการแพทย์แผนจีน
ปรัชญาพื้นฐานการแพทย์แผนจีน
ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน

หน่วยกิต
6
3
1
4
3
3
20
หน่วยกิต
6
2
3
3
3
3
20

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รายการ
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาพื้นฐานทางการแพทย์

2.2 วิชาชีพ

รหัสวิชา

วิชา

TCME3101
TCME3102
TCME3501
TCME3401

พยาธิวิทยา
ภาพทางการแพทย์
เภสัชวิทยาและเภสัชพฤกษศาสตร์
หลักการตรวจร่างกายด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีน
TCME3402 หลักการวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีน
TCME3403 ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคใน
การแพทย์แผนจีน

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รายการ
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาพื้นฐานทางการแพทย์

2.2 วิชาชีพ
2.4 วิชาภาษาอังกฤษบังคับ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3
4
2
3
3
3
1
19

รหัสวิชา

วิชา

TCME3201 ระบบสาธารณสุขไทย และจิตวิทยา
ทางการแพทย์
TCME3202 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการแพทย์
TCME3404 การตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผน
ปัจจุบัน
TCME3502 เภสัชเครื่องยาจีน
TCME3503 สรรพคุณเครื่องยาจีน
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
วิชาการ

หน่วยกิต
3
1
2
3
3
3
3
3
21

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รายการ
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาพื้นฐานทางการแพทย์
2.2 วิชาชีพ
2.4 วิชาภาษาอังกฤษบังคับ

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต
-

TCME3901
TCME4701
TCME4501
TCME4502
ENGL3702

วิธีวิจัยวิทยาทางการแพทย์
อายุรศาสตร์ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
ทฤษฎีตํารับยาสมุนไพรจีน
ตํารับยาสมุนไพรจีนทางคลินิก
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ทางวิชาชีพ

3
5
5
3
3

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รายการ
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาพื้นฐานทางการแพทย์
2.2 วิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

19
รหัสวิชา

วิชา

TCME4901 สัมมนาทางการแพทย์
TCME4702 ศาสตร์การฝังเข็มและรมยา
TCME4703 อายุรศาสตร์การแพทย์แผนจีน
กลุ่มโรคซ่างเจียว
TCME4704 อายุรศาสตร์การแพทย์แผนจีน
กลุ่มโรคจงเจียว
TCME4705 อายุรศาสตร์การแพทย์แผนจีน
กลุ่มโรคเซี่ยะเจียว
TCME4902 การวิจัยทางการแพทย์แผนจีน

หน่วยกิต
2
4
3
3
3
3
18

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
รายการ
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาพื้นฐานทางการแพทย์
2.2 วิชาชีพ

รหัสวิชา

วิชา

TCME5601 ทฤษฎีคัมภีร์ซางหานลุ่น
TCME5701 การรักษาด้วยการฝังเข็มและรมยา
TCME5702 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาการแพทย์
แผนจีน
TCME5703 การปูองกัน การสร้างเสริมสุขภาพ
การฟื้นฟูสภาพและโภชนบําบัดใน
การแพทย์แผนจีน

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รายการ
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาพื้นฐานทางการแพทย์
2.2 วิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3
4
3
2

12
รหัสวิชา

วิชา

TCME5602 ทฤษฎีคัมภีร์หวงตี้เน่ยจิงและเก้อเจีย
เสวี่ยซัว
TCME5603 ทฤษฎีคัมภีร์เวิ่นปิ้งและจินกุ้ยเย่าเลวี่ย
TCME5704 ศาสตร์การนวดแพทย์แผนจีน
TCME5705 กุมารเวชศาสตร์การแพทย์แผนจีน
TCME5706 อายุรศาสตร์ภายนอกการแพทย์แผนจีน
TCME5707 ศาสตร์โรคหู ตา คอ จมูกในการแพทย์
แผนจีน
TCME5708 โรคกระดูกและวิทยาการบาดเจ็บใน
การแพทย์แผนจีน

หน่วยกิต
3
4
3
2
2
2
2
18

ชั้นปีที่ 6
ภาคการศึกษาที่ 1
รายการ
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.3 วิชาการฝึกเวชปฏิบัติ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รายการ
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.3 วิชาการฝึกเวชปฏิบัติ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

วิชา

TCME6801 การฝึกเวชปฏิบัติในประเทศจีน

รหัสวิชา

วิชา

TCME6802 การฝึกเวชปฏิบัติในประเทศไทย

หมายเหตุ การฝึกเวชปฏิบัตใิ นประเทศไทย (720
รก
แผนกต่าง ๆ ดังนี้
1. แผนกฝังเข็มและรมยา
ก า 300 ชั่วโมง
2. แผนกอายุรศาสตร์การแพทย์แผนจีนและโรคเฉพาะทาง
ก า 250 ชั่วโมง
3. แผนกจัดและเตรียมยาสมุนไพร
ก า 100 ชั่วโมง
4. แผนกนวดทุยหนา
ก า 70 ชั่วโมง

หน่วยกิต
15
15
หน่วยกิต
15
15

1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
BIOL2303 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน
3(3-0-6)
Microbiology Parasitology and Immunology
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปของแบคที เ รี ย รา และไวรั ส ที่ มี ค วามสํ า คั ญ
ทางการแพทย์ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ความรู้พื้นฐาน
ทางปรสิ ต วิ ท ยา โปรโตซั ว และหนอนพยาธิ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางการแพทย์
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ปรสิ ตเบื้ อ งต้ นและการปูอ งกัน ความรู้ พื้ นฐานทางวิ ท ยา
ภูมิคุ้มกัน ระบบภูมิคุ้มกัน โดยกําเนิด แอนติเจนและแอนติบอดี และระบบ
ภูมิคุ้มกันแบบจําเพาะ
BIOL2304

1(0-2-1)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน
(Laboratory of Microbiology Parasitology and Immunology)
การศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรีย รา ไวรัส
ปรสิต และวิทยาภูมิกันพื้นฐานทางการแพทย์

BIOL2402

4(3-2-7)
กายวิภาคศาสตร์
Anatomy
การศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับลักษณะของโครงสร้าง ชนิดของเซลล์
และเนื้อเยื่อ และอวัยวะของระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท
ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ระบบสื บพัน ธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบอวัยวะรับสัมผั สพิเศษ และ
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกระบบ

BIOL2403

2(1-2-3)
เนื้อเยื่อวิทยาและคัพภวิทยา
Histology and Embryology
โครงสร้าง หน้าที่ และความสัมพันธ์ของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบ
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของตัวอ่อน ลักษณะการเจริญและพัฒนาการที่ผิดปกติ

BIOL2404

3(3-0-6)
สรีรวิทยา
Physiology
ความรู้พื้นฐานทางด้านสรีรวิทยาโดยเน้นหน้าที่การทํางานและกลไก
การควบคุม ปรับตัวให้อยู่ในสภาวะปกติของทุกระบบในร่างกาย ได้แก่ ระบบ
ประสาท ระบบรั บ ความรู้ สึ ก พิเศษ ระบบกล้ า มเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิ ต
ระบบหายใจ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบทางเดิ นอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ สมดุลกรดเบส และสมดุลอุณหภูมิกาย

รหัสวิชา
BIOL2601

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ชีวเคมีและพันธุศาสตร์
3(3-0-6)
Biochemistry and Genetics
โครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการทํางานของเซลล์ พันธุศาสตร์ระดับ
เซลล์ แนวคิดทางชีววิทยาระดับโมเลกุลพื้นฐาน ได้แก่ สมบัติของชีวโมเลกุล
และการทํางาน การสร้างโปรตีน การผ่าเหล่า ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีน
และจี โ นม กลไกการควบคุ ม การทํ า งานและ การแสดงออกของยี น
การตอบสนองของเซลล์ต่อสิ่งแปลกปลอม ชีววิทยาระดับโมเลกุลของมะเร็ง

CHIN1111

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 1
3(1-4-4)
Basic Chinese 1
ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ บ่ อ ยอย่ า งน้ อ ย 100 คํ า ความหมาย การอ่ า น การฟั ง
หลักไวยากรณ์แต่งประโยค บทสนทนา เขียนเรียงความ แปลภาษาจีนเป็น
ภาษาอื่นได้

CHIN1112

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 2
3(1-4-4)
Basic Chinese 2
ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ บ่ อ ยเพิ่ ม เป็ น 200 คํ า ความหมาย การอ่ า น การฟั ง
หลักไวยากรณ์ แต่งประโยค เขียนเรียงความที่ซับซ้อนขึ้น ได้ แปลภาษาจีนเป็น
ภาษาอื่นได้

CHIN1113

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3
3(1-4-4)
Basic Chinese 3
ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ บ่ อ ยอย่ า งน้ อ ย 300 คํ า ความหมาย การอ่ า น การฟั ง
หลักไวยากรณ์แต่งประโยค บทสนทนา เขีย นเรียงความ แปลภาษาจีนเป็น
ภาษาอื่นได้

CHIN1221

ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(1-4-4)
Practice for Chinese Listening and Speaking Skills for
Communication
ฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาจีน สามารถพูดออกเสียงและพูด
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ สามารถฟังและรับชมสื่อที่เกี่ยวข้องกับ ภาษาจีน
อย่างเข้าใจและสามารถพูดอธิบายสิ่งที่รับฟังให้ผู้อื่นได้ สามารถใช้ภาษาจีนใน
การพูดต่อหน้าชุมชน

รหัสวิชา
CHIN1321

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ทักษะการอ่านภาษาจีน
3(1-4-4)
Practice for Chinese Reading Skill
ฝึกทักษะด้านการอ่านภาษาจีน รู้และเข้าใจงานเขียนขนาดสั้นประเภท
ต่าง ๆ ประกอบด้วย ความเรียง เรียงความ บทความ ทักษะการอ่านเนื้อหา
บทความ สรุปเนื้อหาของบทที่อ่านและย่อเรื่องบทอ่านได้ จับใจความสําคัญ
และวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้ สามารถอ่านภาษาจีนจากสื่อออนไลน์ของจีนได้

CHIN1421

ทักษะการเขียนภาษาจีน
3(1-4-4)
Practice for Chinese Writing Skill
ฝึ ก ทัก ษะด้า นการเขี ยนภาษาจีน ฝึ กเขีย นจดหมาย กรอกแบบฟอร์ ม
บันทึกสั้น เขียนบรรยายเหตุการณ์ เรื่องราว การเขียนแสดงความคิดเห็น และ
การเขียนสรุปใจความสําคัญเป็นภาษาจีนโดยใช้คําศัพท์ โครงสร้างประโยคใน
ชีวิตประจําวันที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีนรวมถึงการใช้แบบฟอร์ม คําเชื่อม
ข้อความ และสํานวนที่เหมาะสม สามารถนําคําศัพท์มาเขียนเป็นบทความหรือ
เรื่องสั้นเป็นภาษาจีนได้

CHIN2124

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 4
3(1-4-4)
Basic Chinese 4
ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ บ่ อ ยอย่ า งน้ อ ย 400 คํ า ความหมาย การอ่ า น การฟั ง
หลักไวยากรณ์แต่งประโยค บทสนทนา เขียนเรียงความ แปลภาษาจีนเป็น
ภาษาอื่นได้

CHIN2138

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 5
3(1-4-4)
Basic Chinese 5
ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ บ่ อ ยอย่ า งน้ อ ย 500 คํ า ความหมาย การอ่ า น การฟั ง
หลักไวยากรณ์แต่งประโยค บทสนทนา เขียนเรียงความ แปลภาษาจีนเป็น
ภาษาอื่นได้

CHIN2139

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 6
3(1-4-4)
Basic Chinese 6
ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ บ่ อ ยอย่ า งน้ อ ย 600 คํ า ความหมาย การอ่ า น การฟั ง
หลักไวยากรณ์แต่งประโยค บทสนทนา เขียนเรียงความ แปลภาษาจีนเป็น
ภาษาอื่นได้

รหัสวิชา
CHIN3211

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ภาษาจีนกลางระดับกลาง 1
3(1-4-4)
Intermediate Chinese 1
ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ บ่ อ ยเพิ่ ม เป็ น 750 คํ า ความหมาย การอ่ า น การฟั ง
หลักไวยากรณ์เขียนบทความได้ แปลภาษาจีนเป็นภาษาอื่นได้

CHIN3212

ภาษาจีนกลางระดับกลาง 2
3(1-4-4)
Intermediate Chinese 2
ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ บ่ อ ยเพิ่ ม เป็ น 900 คํ า ความหมาย การอ่ าน การฟั ง
หลักไวยากรณ์เขียนบทความได้ แปลภาษาจีนเป็นภาษาอื่นได้

CHIN4323

ภาษาจีนกลางระดับกลาง 3
3(1-4-4)
Intermediate Chinese 3
ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ บ่ อ ยเพิ่ ม เป็ น 1,050 คํ า ความหมาย การอ่ า น การฟั ง
หลักไวยากรณ์เขียนบทความได้ แปลภาษาจีนเป็นภาษาอื่นได้

CHIN4324

ภาษาจีนกลางระดับกลาง 4
3(1-4-4)
Intermediate Chinese 4
ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ บ่ อ ยเพิ่ ม เป็ น 1,200 คํ า ความหมาย การอ่ า น การฟั ง
หลักไวยากรณ์เขียนบทความได้ แปลภาษาจีนเป็นภาษาอื่นได้

ENGL3701

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
คํา ศัพ ท์ ไวยากรณ์ และสํ า นวนภาษาอัง กฤษที่ใ ช้ใ นงานวิ ช าการและ
การศึกษาขั้นสูงในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนในเชิงวิชาการ การอ่านและตีความ หนังสือ ตํารา รายงานวิจัย บทคัดย่อ
งานวิจัย บทความวิชาการ หรือผลงานวิชาการรูปแบบต่าง ๆ

ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
English for Specific Career Purposes
ศึ ก ษาคํ า ศั พท์ ไวยากรณ์ แ ละสํ านวนภาษาอั งกฤษ ที่ ใ ช้ สํ า หรั บการ
ประกอบอาชีพ เน้ นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลายในการปฏิบัติงาน ตามบริบทของงานในสาขา
วิชาชีพของศาสตร์นั้น ๆ

รหัสวิชา
GEHP1101

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercises for Health
ศึ ก ษาความหมาย ขอบข่ า ย วั ต ถุ ป ระสงค์ และคุ ณ ประโยชน์ ข อง
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ รวมไปถึงหลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ตามหลักวิทยาศาสตร์การออกกําลังกาย โดยการเลือกปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
หรือการออกกําลังกายด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเดิน การวิ่ง และการเล่น
กี ฬ าประเภทต่ า ง ๆ เช่ น เทเบิ ล เทนนิ ส แบดมิ น ตั น แชร์ บ อล เป็ น ต้ น
หลักโภชนศาสตร์และหลักการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี รวมไปถึง
การปูองกัน การบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย

GEHP1102

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Physical Fitness Promotion for Health
ศึกษาองค์ป ระกอบ ความหมายและความสํ าคัญ วิธีการทดสอบและ
ประเมิน หลักการและวิธีการฝึกปฏิบัติก ารสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การนําหลักการโภชนาการ
และคํานวณปริมาณอาหารสําหรับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

GEHS1101

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ศึกษาความหมายของสุนทรียศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ทาง
ดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่า
ของศาสตร์ทางความงาม สามารถวิเคราะห์ คุณค่าทางสุนทรียศิลป์ โดยผ่าน
ขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยม สามารถ
ดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

GEHS1102

การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3(3-0-6)
Self-Development for Happiness in Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน องค์ประกอบของพฤติกรรมพื้นฐาน
ทางสรี รวิทยาที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย
การศึ ก ษาตนเอง และการประเมิ น ตนเองเพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและ
การปรั บ ตั ว ให้ เ หมาะสมกั บ การเปลี่ ย นแปลง การเสริ ม สร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพ
มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน สุขภาพจิตและการจัดการความเครียด การสร้าง
เสริมชีวิตให้มีความสุข

รหัสวิชา
GEHS1103

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิดพื้นฐานของมนุษย์ โลกทัศน์ ชีวทัศน์ การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การมีวินัย ความรับผิดชอบ การพัฒนาปัญญาตามหลักศาสนธรรม
การใช้เหตุผ ลอย่า งสร้า งสรรค์ เพื่อ การดํา รงชีว ิต ในสังคมอย่า งมีส ัน ติส ุข
และสันติธรรม

GEIG1001

ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
Thailand in a Changing World
รับรู้ความเปลี่ยนแปลงระยะยาวทั้งระบบโลกและประเทศไทย ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมือง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบกายภาพของผืนพิภพ และสภาวะแวดล้อม จนผลกระทบสืบเนื่องมาจาก
รูปแบบการพัฒนาประเทศจวบจนปัจจุบัน และเข้าใจถึงมิติองค์กรในเชิงของ
วิ วั ฒ นาการ โดยเฉพาะองค์ ก รภาครั ฐ และภาคธุ ร กิ จ บริ ษั ท ข้ า มชาติ
พัน ธมิตรทางธุร กิจ (Alliance) ตลอดจนธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจเพื่อสังคม
(Social enterprises) และเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจถึงความเสี่ยงและโอกาส
ของประเทศไทย และสั งคมท้อ งถิ่ นในโลกและภู มิภ าคอาเซีย น เข้ าใจถึ ง
ความจําเป็นในการปรับปรุงบทบาทของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง

GEIG1002

ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
3(2-2-5)
Citizenship in Contemporary World
เข้ า ใจถึ ง บทบาทแ ละความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ของมนุ ษ ย์ ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงในระดั บโลก ภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น และตระหนักถึง
ความจํ าเป็ น ในการปรั บ บทบาทของตนเอง ในฐานะความเป็นพลเมืองไทย
พลเมืองโลก (Global Thai Citizen) ตระหนักถึงบทบาทในการมีส่วนร่วม แก้ไข
ปัญหาสังคมด้วยการพัฒนาจิตสํานึกด้านจิตอาสา และงานในบริบทพหุชาติพันธุ์
พหุ วั ฒ นธรรม และเสริ มสร้ า งทั กษะการเรี ยนรู้ ในยุ คใหม่ ตลอดจนการใช้
สารสนเทศ (ICT) ใหม่ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจํ าวันและการประกอบ
สัมมาชีพ

GELT1001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะการเขียนที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจําวัน โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

รหัสวิชา
GELE1001

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น
เน้นการฟัง การพูด เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้มีทักษะ
ในการอ่านสื่อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน สามารถเขียนประโยคพื้นฐานและ
ข้อความสั้น ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร

GELE1002

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
English for Work
ศึกษาคําศัพท์และภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับตําแหน่งงาน
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ในสํานักงาน ตลอดจนมารยาทใน
การปฏิบัติตนในสถานที่ทํางาน การรับโทรศัพท์รวมถึงงานเอกสารทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียนมีโอกาสในการฝึกฝนตน รวมถึงการศึกษา
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างในสํานักงานของแต่ละประเทศในอาเซียน

GESC1101

3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication
ศึกษาเทคโนโลยีส ารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ ตและโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมระบบและโปรแกรมสําเร็จรูปต่าง ๆ
เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านกั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยเคารพในสิ ท ธิ ท างปั ญ ญา และตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และ
ผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Life
ศึกษาเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ความสําคัญของพลังงานต่อโลกและชีวิต การใช้สารเคมีในชีวิตประจําวันอย่าง
ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม ยาและสารเสพติ ด สาธารณภั ย การประเมิ น และ
วิเคราะห์สุขภาพส่วนบุคคล การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

GESC1103

3(3-0-6)
พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
คุณและค่าของพืชพรรณที่มีต่อชีวิต และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ
ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รหัสวิชา
GESC1104

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ความก้ า วหน้ า ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ต่ อ ทรั พ ยากรทางด้ า น
กายภาพ ชีวภาพ และการดํารงชีวิตของมนุษย์ การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ฟื้ น ฟู ส่ ง เสริ ม บํ า รุ ง รั ก ษา คุ้ ม ครองทรั พ ยากร ตามหลั ก การทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

GESC1105

ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้ า วหน้ า และการพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น และอนาคต
บทบาทและผลกระทบ ของเทคโนโลยี ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต เทคโนโลยี ด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสุขภาพ
และความปลอดภัย เทคโนโลยีสะอาด และการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

GESC1106

การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Thinking and Numeral Analysis for Living
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการให้เหตุผล อัตราส่วนและ
ร้อยละ สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย ภาษี การแปลความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน

GESO1101

พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็ น มาและวิ วั ฒ นาการของสั ง คมไทย ในด้ า นการเมื อ งการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลสําคัญที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เอกลั ก ษณ์ ของสั ง คมไทยและ
วัฒนธรรมไทย ปลูกฝังแนวทางการดําเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาและส่งเสริมความเป็นไทย

รหัสวิชา
GESO1102

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
พลวัตสังคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิ วั ฒ นาการของมนุ ษย์ และสั งคม อารยธรรม ระบบความคิ ด ระบบ
เศรษฐกิจ และระบบการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้
ระบอบประชาธิ ปไตยเน้ นหลั กสิ ทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาคและหน้ าที่ ของ
พลเมือง รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมโลกและ
มีผลกระทบต่อสังคมไทย เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ และสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมี
ดุลยภาพและมีความเข้าใจในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีสํานึกและความ
รับผิดชอบต่อความเป็นสังคมพลเมือง (Civil society) ทั้งในระดับชาติและระดับ
โลกต่อไป

GESO1103

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความหมาย ความสั มพันธ์ของสิ่ งแวดล้ อม ที่มีอิทธิพลต่อการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ สร้างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่
เป็นอุปสรรคต่อหลักการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

GESO1104

กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Law for Living
ศึกษากฎหมายที่สําคัญในการดําเนินชีวิต ได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัวและมรดก
กฎหมายอาญา กฎหมายข้อมูล ข่าวสารของราชการ กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเบื้องต้น

GETL1101

ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Chinese in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่
ใช้ในชีวิตประจําวัน การแนะนําตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ
การกล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่
ดิน ฟูา อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

รหัสวิชา
GETL1102

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
French in Daily Life
ทั ก ษะพื้ น ฐานภาษาฝรั่ ง เศสเบื้ อ งต้ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
ในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การแนะนําตัว การกล่าวทักทาย การกล่าว
ขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา
สถานที่ ดิน ฟูา อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

GETL1103

ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Japanese in Daily Life
ทั ก ษะพื้ น ฐานภาษาญี่ ปุ น เบื้ อ งต้ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
ในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การแนะนําตัว การกล่าว
ขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา
สถานที่ ดิน ฟูา อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

GETL1104

ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Korean in Daily Life
ทั ก ษะพื้ น ฐานภาษาเกาหลี เ บื้ อ งต้ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
ในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การแนะนําตัว การกล่าว
ขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา
สถานที่ ดิน ฟูา อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

GETL1105

ภาษาขแมร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Khmer in Daily Life
ทั ก ษะพื้ น ฐานภาษาขแมร์ เ บื้ อ งต้ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
ในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การแนะนําตัว การกล่าว
ขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา
สถานที่ ดิน ฟูา อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

GETL1106

ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Vietnamese in Daily Life
ทั ก ษะพื้ น ฐานภาษาเวี ย ดนามเบื้ อ งต้ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
ในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การแนะนําตัว การกล่าว
ขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกั บวันเวลา
สถานที่ ดิน ฟูา อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

รหัสวิชา
TCME1301

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
วิวัฒนาการทางการแพทย์แผนจีน
1(1-0-2)
Evolution of Traditional Chinese Medicine
ประวัติความเป็น มาและปรัชญาของการแพทย์แผนจีนตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ จนเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์สมัย ราชวงศ์ต่าง ๆ การบูรณาการ
พัฒ นาการ และนวัต กรรมใหม่ ๆ ของศาสตร์ ก ารแพทย์ แผนจี น ในแต่ ล ะ
ยุคสมัย ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงยุคปัจจุบัน

TCME1302

มานุษยวิทยาทางการแพทย์
3(3-0-6)
Medical Anthropology
แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาการแพทย์ ระบบความเชื่อเกี่ ยวกับ
สุขภาพและความเจ็บปุวย การให้บริการสุขภาพ แบบแผนพฤติกรรมที่มีผลต่อ
การเจ็บปุวยและวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพ การสืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์
พื้ น บ้ า น วิ วั ฒ นาการการใช้ ภ าษาและสื่ อ ในการสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาด้ า น
การแพทย์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ท างมานุ ษ ยวิ ท ยามาพั ฒ นางานด้ า น
การแพทย์แนวทางการศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยาการแพทย์

TCME2001

ศัพท์ทางการแพทย์แผนจีน
3(3-0-6)
Traditional Chinese Medicine Technical Terms
ความหมาย คําจํากัดความ ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์แผนจีน คําศัพท์
ภาษาจี น ในด้ า น กายวิ ภ าคศาสตร์ สรี ร วิ ท ยา อายุ ร ศาสตร์ ก ารแพทย์
แผนปัจจุบัน และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และศัพท์ทางการแพทย์
แผนจีนโบราณ

TCME2601

ปรัชญาพื้นฐานการแพทย์แผนจีน
3(3-0-6)
Basic Philosophy of Traditional Chinese Medicine
ปรัชญาและประวัติศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทฤษฎีศาสตร์การแพทย์
แผนจีนต่าง ๆ ทฤษฎีอินหยาง ทฤษฎีปัญจธาตุ ทฤษฎีอวัยวะภายใน ทฤษฎี
ลมปราณ เลือด สารจําเป็น และของเหลวในร่างกาย

TCME2602

ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน
3(3-0-6)
Basic Theory of Traditional Chinese Medicine
ทฤษฎีระบบเส้นลมปราณ ความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะภายในกับระบบ
เส้นลมปราณ สภาพร่างกาย ทฤษฎีสาเหตุการเกิดโรค กลไกการเกิดโรค และ
กลไกการพัฒนาของโรค หลักการรักษาและการปูองกันโรค

รหัสวิชา
TCME3101

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
พยาธิวิทยา
4(3-2-7)
Pathology
สาเหตุ กระบวนการเกิ ด โรคและความผิ ด ปกติ ข องร่ า งกาย
การเปลี่ ย นแปลงของเซลล์ เนื้ อ เยื่ อ อวั ย วะและระบบต่ า ง ๆ กลไกการ
ตอบสนอง อาการ และอาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับโรคในระบบต่าง ๆ

TCME3102

ภาพทางการแพทย์
2(1-2-3)
Medical Imageology
หลักการเบื้องต้น วิธีการใช้เครื่องมือ การตรวจวิเคราะห์ การฝึกดูภาพ
จากกล้องจุลทรรศน์ เครื่องเอกซ์เรย์ เครื่องอัลตราซาวนด์ CT-scan MRI
เครือ่ งมือการตรวจวัดหัวใจ และภาพจากเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อื่น ๆ

TCME3201

ระบบสาธารณสุขไทย และจิตวิทยาทางการแพทย์
1(1-0-2)
Thailand Healthcare System and Medical Psychology
ระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข ของประเทศไทย ประวั ติ ค วามเป็ น มา
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขไทย จิตวิทยาทางการแพทย์ การใช้จิตวิทยา
ในการรักษาโรค หลักจิตวิทยาวิเคราะห์สุขภาพของผู้ปุวย แผนการดูแลผู้ปุวย

TCME3202

จรรยาบรรณและกฎหมายทางการแพทย์
2(2-0-4)
Medical Ethics and Healing Art Law
ความหมายและที่มาของกฎหมายทั่วไป กฎหมายควบคุมการประกอบ
โรคศิ ล ปะ บทกํ า หนดโทษ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบโรคศิ ล ปะ
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติความรับผิด
ที่เกิดจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พระราชบัญญัติ หลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
หลักเกี่ยวกับสิทธิของผู้ปุวย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจี น
การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ จรรยาบรรณ
วิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ จริยธรรมทางการแพทย์

TCME3401

หลักการตรวจร่างกายด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
3(3-0-6)
Physical Examination of Traditional Chinese Medicine
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TCME2602 ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน
ศึกษาหลักการตรวจร่างกายในศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทั้ง 4 การมอง
การดมและฟั ง การซั ก ประวั ติ และการจั บ ชี พ จร โดยใช้ ท ฤษฎี พื้ น ฐาน
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน

รหัสวิชา
TCME3402

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
3(3-0-6)
หลักการวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
Diagnostics of Traditional Chinese Medicine
ศึ ก ษาทฤษฎี การวิ นิ จ ฉั ย โ รคด้ ว ยศ าสตร์ ก ารแ พทย์ แ ผนจี น
หลักวินิจฉัยโรคทั้งแปด การวินิจฉัยสมมุติฐานแห่งโรค การวินิจฉัยชี่ เลือดและ
สารน้ํา การวินิจฉัยอวัยวะภายใน และการวินิจฉัยโรคแบบอื่น ๆ

TCME3403

1(0-3-0)
ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคในการแพทย์แผนจีน
Practice for Diagnostics of Traditional Chinese Medicine
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารตรวจร่ า งกายทั้ ง 4 หลั ก การวิ นิ จ ฉั ย ที่ ใ ช้ บ่ อ ย
การวิ เคราะห์ แยกแยะโรคและกลุ่ มอาการ และการเขี ยนประวัติผู้ ปุว ยใน
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน

TCME3404

การตรวจวินิจฉัยโรคพื้นฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
3(2-2-5)
Fundamentals of Western Medical Diagnostics
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์ผ ล
ทางห้องปฏิบัติการ การเขียนบันทึกประวัติและอาการผู้ปุวย การฝึกปฏิบัติใน
การตรวจร่ า งกายในภาวะปกติ แ ละภาวะที่ เ กิ ด พยาธิ ส ภาพโดยยึ ด หลั ก
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย์

TCME3501

เภสัชวิทยา และเภสัชพฤกษศาสตร์
3(3-0-6)
Pharmacology and Pharmaceutical Botany
โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์พืช สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธาน
พื ช การก าหนดชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ข องพื ช และการพิ สู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ พื ช
สารองค์ประกอบที่เป็นยาในพืชสมุนไพร ประโยชน์ในการใช้สมุนไพรเป็นยา
เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ พืชมีพิษ หลักการทั่วไป และกลวิธานในการออกฤทธิ์
ของยา เภสัชจลศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับยาในร่างกายการดูดซึมยา
การแพร่กระจายยา การเปลี่ยนแปลงของตัวยาและการขับถ่ายยา

TCME3502

เภสัชเครื่องยาจีน
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chineses Materia Medica
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TCME1602 ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน
คุณสมบัติและฤทธิ์ของยา การเตรียมและการปรุงยา ความสัมพันธ์ของ
ยาเมื่อใช้ร่ วมกัน พิ ษและผลข้างเคียงของยา การบริหารยา กลุ่ มยาที่รักษา
โรคภายนอก ยาดับ ร้ อน ยาระบาย ยาขับ ลมชื้น ยาหอมกระจายความชื้ น
ยาขับ น้ํ าระบายความชื้น ยาเพิ่มความอบอุ่น ภายใน ยาปรั บการไหลเวียน
ลมปราณ ยาช่วยย่อยอาหาร ยาฆ่าพยาธิ

รหัสวิชา
TCME3503

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
สรรพคุณเครื่องยาจีน
3(3-0-6)
Properties of Chineses Materia Medica
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TCME1602 ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน
กลุ่ มยาห้ า มเลื อด ยาหมุน เวี ย นและสลายลิ่ ม เลื อ ด ยาสลายเสมหะ
ยาแก้ ไอหอบหื ด ยาคลายประสาท ยาปรับ สมดุล ลมปราณตับ ยากระตุ้ น
ประสาท ยาบํารุง ยาฝาดสมานดึงรั้ง ยาใช้ภายนอก

TCME3901

วิธีวิจัยวิทยาทางการแพทย์
3(3-0-6)
Research Methodology in Medicine
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทําวิจัย รูปแบบงานวิจัย การตั้งปัญหา
การวิ จั ย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
การสร้างกรอบแนวคิด สถิติที่ใช้ในงานวิจัยด้านการแพทย์ จริยธรรมในงานวิจัย
การวางแผนวิจัยและการแปลผล การเขียนโครงการวิจัยทางการแพทย์เพื่อเสนอ
ขอทุน การเขียนรายงานผลการวิจัย และการนําเสนอผลการวิจัย

TCME4501

ทฤษฎีตารับยาสมุนไพรจีน
5(5-0-10)
Theory of Chinese Medical Formulae
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TCME3503 สรรพคุณเครื่องยาจีน
หลักการพื้นฐานของเภสัชวิทยาตํารับยาจีน และการใช้ยา ตํารับยากลุ่ม
กระทุ้งพิษไข้ขับเหงื่อ ตํารับยาระบาย ตํารับยาปรับประสาน ตํารับยาขับพิษ
ร้อน ตํารับยาเพิ่มความอบอุ่น ตํารับยาประสานภายในภายนอก ตํารับยาบํารุง

TCME4502

ตารับยาสมุนไพรจีนทางคลินิก
3(3-0-6)
Chinese Medical Formulae in Clinical Case
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TCME3503 สรรพคุณเครื่องยาจีน
ตํารับยาฝาดสมาน ตํารับยาบํารุงหัวใจ สงบจิตใจ ตํารับยาเปิดทวาร
ตํารั บ ยาปรั บ สมดุล ประสาท ตํารับปรับสมดุล ลมปราณ ตํารับปรับสมดุล
ระบบเลือด ตํารับยาช่วยย่อย ตํารับยาขับลม ตํารับยาขับความชื้น ตํารับยา
ขับเสมหะ ตํารับยาขับพยาธิ ตํารับยาทําให้อาเจียน ตํารับยาแก้ฝีหนอง

TCME4503

การจัดเตรียมยาและการแปรรูปยาสมุนไพรจีน
3(3-0-6)
Chinese Meteria Medica Preparation and Processing
การจัดเตรียมยาสมุนไพร การตรวจคุณภาพ การแยกประเภท การทํา
ความสะอาดและการจัดเก็บ เพื่อการประกอบตํารับยาในรูปแบบยาประเภท
ต่าง ๆ เช่น การทํายาสมุนไพรน้ํา ลูกกลอน แคปซูล ยาผงสมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสมุนไพรจีน

รหัสวิชา
TCME4701

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
อายุรศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน
5(4-2-9)
Western Internal Medicine
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TCME3404 การตรวจวินิจฉัยโรคพื้นฐานทาง
การแพทย์แผนปัจจุบัน
สมมติฐาน สาเหตุ ปัจจัย อาการและอาการแสดง การตรวจวินิจฉัยทาง
คลิ นิ ก และทางห้ อ งปฏิบั ติ ก ารต่ าง ๆ การวิ นิ จ ฉั ย และการวิ นิ จฉั ย แยกโรค
เบื้องต้น ภาวะแทรกซ้อน หลักการรักษาและการปูองกันโรคทางอายุรกรรม
แผนปัจจุบัน โรคที่สําคัญและพบบ่อยในระบบต่าง ๆ โดยเน้น ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไต
และปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ โรคกลุ่มรูมาติสซั่ม และระบบประสาท และ
ครอบคลุม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง โรคทางสูติ -นรีเวช
โรคในเด็ก โรคผิวหนัง โรคตา-หู-คอ-จมูก และโรคทางศัลยกรรมทั่วไป

TCME4702

ศาสตร์การฝังเข็มและรมยา
4(3-2-7)
Theory of Acupuncture and Moxibustion
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TCME3402 หลักการวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีน
แนวคิด ความเป็นมาของทฤษฎีเส้ นลมปราณ โครงสร้าง หน้าที่และ
คุณสมบัติในการรักษาโรคของเส้นลมปราณหลัก ลมปราณพิเศษ และเส้น
ลมปราณย่อย จุดฝังเข็มบนเส้นลมปราณหลักทั้ง 12 เส้น จุดฝังเข็มบนเส้น
ลมปราณพิเศษ ความสัมพันธ์ระหว่างจุดฝังเข็ม วิธีหาตําแหน่งและคุณสมบัติใน
การรักษาโรคของจุดฝังเข็ม จุดฝังเข็มนอกระบบเส้นลมปราณจุดฝังเข็มที่หู

TCME4703

อายุรศาสตร์การแพทย์แผนจีน กลุ่มโรคซ่างเจียว
3(3-0-6)
Traditional Chineses Internal Medicine in Shang Jiao Disease
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TCME3402 หลักการวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีนและ TCME4502 ตํารับยาสมุนไพรจีนทางคลินิก
ทฤษฎี หลักการของอายุรกรรมภายในทางการแพทย์แผนจีน นิยามของ
โรคอายุรกรรมภายในทางการแพทย์แผนจีน การวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคทาง
อายุรกรรมภายใน กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคระบบหัวใจ

รหัสวิชา
TCME4704

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
3(3-0-6)
อายุรศาสตร์การแพทย์แผนจีน กลุ่มโรคจงเจียว
Traditional Chineses Internal Medicine in Zhong Jiao Disease
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TCME3402 หลักการวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีนและ TCME4502 ตํารับยาสมุนไพรจีนทางคลินิก
นิยามของโรคอายุรกรรมภายในทางการแพทย์แผนจีน การวินิจฉัยโรค
และการรักษาโรคทางอายุรกรรมภายใน กลุ่มโรคระบบตับและกลุ่มโรคระบบม้าม

TCME4705

อายุรศาสตร์การแพทย์แผนจีน กลุ่มโรคเซี่ยะเจียว
3(3-0-6)
Traditional Chineses Internal Medicine in Xia Jiao Disease
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TCME3402 หลักการวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีนและ TCME4502 ตํารับยาสมุนไพรจีนทางคลินิก
นิยามของโรค การวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคทางอายุรกรรมภายใน
ทางการแพทย์ แ ผนจี น กลุ่ มโรคระบบไต และกลุ่ ม โรคระบบชี่ เลื อ ด และ
ของเหลวในร่างกาย กลุ่มโรคระบบเส้นลมปราณของร่างกาย

TCME4901

2(0-4-2)
สัมมนาทางการแพทย์
Seminar in Medicine
การนําเสนอในชั้นเรียนและอภิปรายหัวข้อ แนวคิดและประเด็นถกเถียง
ทางการแพทย์ ทั้งแผนจี น และแผนปัจจุบัน บทความวิช าการทางการแพทย์
แผนจีน ในลักษณะของการอภิปรายถกเถียงทางวิชาการ

TCME4902

3(0-6-3)
การวิจัยทางการแพทย์แผนจีน
Research in Traditional Chinese Medicine
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TCME3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการแพทย์
การค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์จีน การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลงานวิจัยภายใต้ การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

TCME5601

3(3-0-6)
ทฤษฎีคัมภีร์ซางหานลุ่น
Theory of Shang Han Lun
แนวคิ ด และการตรวจวิ นิ จ ฉั ย ตามทฤษฎี เ ล้ น ลมปราณทั้ ง 6
การเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างการตรวจวินิจฉัยด้วยหลักการทฤษฎีเส้นลมปราณ
ทั้ง 6 กั บ การตรวจวินิ จ ฉัย ตามหลั กการปากัง หลั กทฤษฎีอวัยวะภายใน
หลั ก ทฤษฎีเส้ น ลมปราณ หลั กความสั มพั นธ์ข องชี่ เลื อด และจินเย่ เข้าใจ
เกี่ยวกับกลุ่มอาการโรคเส้นลมปราณทั้ง 6 ครอบคลุมถึงสาเหตุการเกิดโรค
อาการ กลไก วิธีการรักษาโรค การใช้ตํารับยาที่สําคัญ ควรยึดกุมหลั กการ
พื้นฐานและตํารับยาพิเศษของการรักษาโรคในคัมภีร์ซางหานลุ่น ศึกษาและ
เข้าใจคําประพันธ์ต่าง ๆ ในคัมภีร์ซางหานลุ่น

รหัสวิชา
TCME5602

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ทฤษฎีคัมภีร์หวงตี้เน่ยจิงและเก้อเจียเสวี่ยซัว
3(3-0-6)
Theory of Huang Di Nei Jing and Ge Jia Xue Shuo
ประวัติความเป็นมาของคัมภีร์ ปรัชญาแนวคิด ทฤษฏี อินหยาง ทฤษฏี
อู่สิ ง ทฤษฏีจิ งชี่ ทฤษฏีอวัยวะภายใน รวมถีงแนวคิดของร่างกายและการดูแล
รักษาโรค

TCME5603

ทฤษฎีคัมภีร์เวิ่นปิ้งและจินกุ้ยเย่าเลวี่ย
4(4-0-8)
Theory of Wen Bing and Jin Gui Yao Lue
หลักการการเกิดโรค การจําแนกโรค และการรักษาโรคต่ าง ๆ ในคัมภีร์
จินกุ้ยเย่าเลว่ ตํารับยาและสรรพคุณของตํารับยาที่ใช้บ่อยในคัมภีร์จินกุ้ยเย่า
เลว่ เข้าใจคําประพันธ์ในคัมภีร์ไม่น้อยกว่า 50 ประโยค และอธิบายเกี่ยวกับ
ลั ก ษณะพิ เ ศษของโรค ขอบเขตของโรค สาเหตุข องโรค และการเกิด และ
พัฒนาการของโรคในคัมภีร์เวินปิ้ง ลักษณะพิเศษและการจําแนกโรคประเภท
ร้ อ นกั บ ร้ อ นชื้ น การรั ก ษาโรคและวิ เ คราะห์ โ รคในชั้ น เว่ ย ชี่ อิ๋ ง เซว่ แ ล ะ
ซานเจียว การตรวจวินิจฉัยโรคจากการดูลิ้น ลั กษณะของผื่ นประเภทต่าง ๆ
วิธีการรักษาโรคประเภทต่าง ๆ และตํารับยาที่ใช้ในการรักษา

TCME5701

การรักษาด้วยการฝังเข็มและรมยา
4(3-2-7)
Treatment of Acupuncture and Moxibustion
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TCME3402 หลักการวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีน
เทคนิค วิธีการฝังเข็มและรมยา หลักการรักษาโรคด้วยการฝังเข็มและ
รมยา เทคนิค วิธีการครอบแก้วและกวาซา โรคที่สามารถรักษาด้วยการฝังเข็ม
และรมยา ปฏิบัติการฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว และกวาซา

TCME5702

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาการแพทย์แผนจีน
3(3-0-6)
Obstetrics and Gynecology of Traditional Chinese Medicine
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TCME3402 หลักการวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีนและ TCME4502 ตํารับยาสมุนไพรจีนทางคลินิก
โครงสร้ างทางกายวิ ภ าคและหน้ าที่ ของระบบสื บพั นธุ์ เพศหญิ งตาม
หลักการแพทย์แผนจีน สาเหตุ กลไกการเกิดโรค หลักการวินิจฉัยและวิธีการ
รักษาโรคทางสูตินรีเวชศาสตร์ที่สําคัญ อาทิ โรคเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของ
ประจําเดือน ภาวะตกขาว ความผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ รวมถึงโรค
แทรกซ้อนหลังการคลอดบุตร ภาวะมีบุตรยาก ภาวะมดลูกหย่อน ก้อนเนื้อใน
อุ้งเชิงกราน อารมณ์แปรปรวนในสตรี เป็นต้น

รหัสวิชา
TCME5703

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
การปูองกัน การสร้ า งเสริ มสุขภาพ การฟื้น ฟูส ภาพ และโภชนบาบัดใน 2(1-2-3)
การแพทย์แผนจีน
Preventive Medicine, Health Promotion, Rehabilitation and
Dietics in Traditional Chinese Medicine
การใช้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านโภชนาการ การออกกําลังกายด้วยวิธี
ตามหลั กการแพทย์ แผนจี น และการฝึ กสมาธิ ตลอดจนพื้ นฐานแนวคิ ดใน
การแพทย์แบบองค์รวม เพื่อปูองกั น ดูแลส่ งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพ
เมื่อเจ็บปุวย ความสําคัญในการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา

TCME5704

ศาสตร์การนวดแพทย์แผนจีน
3(2-2-5)
Tuina Massage
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TCME3402 หลักการวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีน
ความเป็นมาและหลักการของการนวดทุยหนา ท่าทางและวิธีการนวด
ทุยหนาแบบต่าง ๆ เทคนิคที่ใช้เป็นประจําในการนวดในแต่ละส่วนของร่างกาย
กลไกของการรักษา ผลที่เกิดจากการรักษา และการฝึกนวดทุยหนาเบื้องต้น

TCME5705

กุมารเวชศาสตร์การแพทย์แผนจีน
2(1-2-3)
Pediatrics of Traditional Chinese Medicine
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TCME3402 หลักการวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีนและ TCME4502 ตํารับยาสมุนไพรจีนทางคลินิก
หลักพื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์ การตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษา
โรคทางกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดิ นอาหาร
โรคทางอายุรกรรมที่พบบ่ อย ในเด็ก โรคในเด็กแรกเกิด และฝึ กปฏิบัติ ทาง
คลินิกด้านกุมารเวชศาสตร์

TCME5706

อายุรศาสตร์ภายนอกการแพทย์แผนจีน
2(1-2-3)
Traditional Chinese External Medicine
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TCME3402 หลักการวินิจฉัยโรคด้ว ยศาสตร์
การแพทย์แผนจีนและ TCME4502 ตํารับยาสมุนไพรจีนทางคลินิก
หลั ก การพื้ น ฐานทางอายุ ร กรรมภายนอก การตรวจวิ นิ จ ฉั ย และ
การรักษาโรคทางอายุรกรรมภายนอก โรคฝี หนอง เริม งูสวัด โรคเกี่ยวกับ
เต้านม โรคไทรอยด์เป็นพิษ โรคทางทวารหนัก โรคระบบทางเดินปัสสาวะของ
บุรุษ รวมทั้งโรคทางอายุรกรรมภายนอกที่พบบ่อย และฝึกปฏิบัติทางคลินิก
ด้านโรคทางอายุรกรรมภายนอก

รหัสวิชา
TCME5707

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ศาสตร์โรคหู ตา คอ จมูกในการแพทย์แผนจีน
2(1-2-3)
Ophthalmo-Oto-Rhino-Laryngology of Traditional Chinese
Medicine
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TCME3402 หลักการวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีนและ TCME4502 ตํารับยาสมุนไพรจีนทางคลินิก
สาเหตุและกลไกการเกิดโรค สรีรวิทยาและพยาธิวิทยา พยาธิสภาพ
ลักษณะทางคลินิก หลักการวินิจฉัยและหลักการรักษาโรคทางคอ หู ตา จมูก
ด้วยการแพทย์แผนจีน

TCME5708

โรคกระดูกและวิทยาการบาดเจ็บในการแพทย์แผนจีน
2(1-2-3)
Orthopedics and Traumatology in Traditional Chinese
Medicine
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TCME3402 หลักการวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีนและ TCME4502 ตํารับยาสมุนไพรจีนทางคลินิก
สาเหตุ ข องการบาดเจ็ บ กลไกการบาด เจ็ บ หลั ก การวิ นิ จ ฉั ย
การแยกแยะอาการ หลักการรักษาโรคกระดูกหัก กระดูกหรือข้อกระดูกเคลื่อน
อาการเคล็ดยอก ฟกช้ําภายนอกและภายใน การฝึกปฏิบัติทางคลินิกในการ
ช่วยเหลือขั้นต้นและรักษาโรคที่เกี่ยวกับกระดูก

TCME6801

การฝึกเวชปฏิบัติในประเทศจีน
15(0-0-720)
Intensive Clinical Practice in China
ฝึ ก เ ว ช ป ฏิ บั ติ ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
ณ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น โดยฝึ ก ให้ ค รอบคลุ ม ด้ า นอายุ ร กรรมภายใน
อายุรกรรมภายนอก การฝังเข็มและรมยา สูตินรีเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
ทุยหนา โรคกระดูก การบริหารจัดการยาและตํารับยาโดยยึดหลักจรรยาบรรณ
และจริยธรรมทางการแพทย์

TCME6802

การฝึกเวชปฏิบัติในประเทศไทย
15(0-0-720)
Intensive Clinical Practice in Thailand
ฝึกเวชปฏิบัติในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
โดยฝึกให้ครอบคลุมด้านอายุรกรรมภายใน อายุรกรรมภายนอก การฝังเข็ม
และรมยา สูตินรีเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ทุยหนา โรคกระดูก การบริหาร
จัดการยาและตํารับยา โดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย์

เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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