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หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการแพทย�แผนตะวนัออก 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนตะวนัออก 

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Science Program in Oriental Medicine 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแพทย�แผนตะวันออก) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science (Oriental Medicine) 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)   : วท.ม. (การแพทย�แผนตะวันออก) 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Oriental Medicine) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 วิทยาลัยการแพทย�แผนตะวันออก และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา   

 การเป�ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนตะวันออก มีจุดมุ�งม่ันในความเป�นเลิศ

ทางวิชาการด�านการแพทย�แผนตะวันออก โดยเน�นการฟ��นฟูภูมิป�ญญาและการพัฒนาให�มีความทันสมัยด�วยหลักของ

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี พร�อมกับสามารถปรับใช�ในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยและระดับสากลได� บน

พ้ืนฐานของการประเมินด�านคณุภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผล 

 

ความสําคัญ 

 เน�นการพัฒนาสมุนไพร การแพทย�แผนตะวันออก เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู�ความสามารถในกลุ�มวิชาต�างๆ 

อันเป�นผลให�เพ่ิมบุคลากร ผู�เชี่ยวชาญทางด�านสุขภาพ ความงาม การแพทย�ทางเลือก นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�

สมุนไพรที่ได�มาตรฐาน 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตผู�เชี่ยวชาญการแพทย�แผนตะวันออกที่สามารถตอบสนองต�อความต�องการของ

ประเทศในด�านการพัฒนาผลิตภัณฑ�สมุนไพร ด�านการแพทย�ทางเลือกและเป�นการเพ่ิมศักยภาพของประเทศไทยใน

การแข�งขันทางการค�า การบริการด�านสุขภาพและการแพทย�ทางเลือกในระดับสากล 

 2. เพ่ือการอนุรักษ�และฟ��นฟูภูมิป�ญญาด�านการแพทย�แผนตะวันออกให�มีศักยภาพสูง 

 3. เพ่ือวิจัยและพัฒนาภูมิป�ญญาการแพทย�แผนตะวันออกให�มีความเจริญก�าวหน�า และสามารถเชื่อมโยง

เข�ากับระบบการบริการสุขภาพหลักของประเทศได� 

 4. เพ่ือการพัฒนารูปแบบตํารับยาจากภูมิป�ญญาให�มีความทันสมัยและมีการประเมินด�านคุณภาพ ความ 
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ปลอดภัยและประสิทธิผล 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

 เรียน  วันเสาร� - อาทิตย�   เวลา 09.00 - 17.00 น.    

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1. สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน

คณะกรรมการเข�าราชการพลเรือนรับรอง หรือสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสายตรงด�านการแพทย�แผนไทย การแพทย�

แผนไทยประยุกต�และ การแพทย�แผนตะวันออก หรือสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีด�านวิทยาศาสตร�สุขภาพ 

 2. ในกรณีที่ศึกษาตามแผน ก แบบ ก1 ผู�เข�าศึกษาจะต�องจบปริญญาตรีสาขาการแพทย�แผนตะวันออก 

และมีเกรดเฉลี่ยไม�น�อยกว�า 3.00 

 3. ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 

 4. ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 5. ไม�เป�นคนวิกลจริต   

 6. เป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

 

ระบบการจัดการศึกษา 

 1.  ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห�  

 2.  หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป�   

 3.  ใช�ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

       1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่นตามที่คณะที่รับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการสอบในแต�

ละรายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอนหรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบวิทยานิพนธ� เป�นหน�าที่และความ 

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ที่ปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย 
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รังสิต ว�าด�วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการตีพิมพ�

หรืออย�างน�อยดําเนินการให�ผลงานหรือส�วนหนึ่งของผลงานได�รับการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่เป�นที่

ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู�ในฐานข�อมูลของ 

Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer 

Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 

(Proceeding) 

 6. การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ที่มีค�าระดับขั้น 

(Numeric Grades)  ดังต�อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A    ดีเย่ียม    4.0 

    B+    ดีมาก    3.5 

    B    ดี     3.0 

    C+    พอใช�    2.5 

    C    อ�อนมาก    2.0 

    F    ตก     0.0 

 7. สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W  หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามความในข�อ 

24.2.2 ข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 

หรือเม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I  หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ� ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือหลักสูตรที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ทั้งนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได�สัญลักษณ� I จะเปลี่ยนเป�นระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP  หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

วิทยานิพนธ� วิชาการศึกษาค�นคว�าอิสระ หรือรายวิชาโครงงานที่มีการเรียนหรือ

ปฎิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการ
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เรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเป�นระดับ

ขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1.  แผน ก แบบ ก 1 

   1.1 ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ� และได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�

มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ�อื่นๆ

ครบถ�วนตามหลักสูตรและข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  1.2 ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน 

   ก.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิ เล็กทรอนิกส�ที่ เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

   ข.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 

   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   ง.  นําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และ

บทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceeding) 

  1.3 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะ 

เวลาหนึ่ง 

 

2.  แผน ก แบบ ก2 

  2.1  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ�และได�สอบผ�าน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนด

ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  2.2  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

  2.3   ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน 

   ก.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิ เล็กทรอนิกส�ที่ เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

   ข.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 

   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   ง.  นําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และ

บทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
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  2.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา          

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 

โครงสร�างหลักสูตร 

 1.  แผน ก แบบ ก1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร    37  หน�วยกิต 

    1)  วิทยานิพนธ�           37 หน�วยกิต 

 2. แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร   37  หน�วยกิต 

    1)  ศึกษารายวิชา        13 หน�วยกิต 

     1.1) หมวดวิชาบังคับ         5 หน�วยกิต 

     1.2) หมวดวิชาเลือก         8 หน�วยกิต 

    2) หมวดวิทยานิพนธ�          24 หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร 

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน        

  นักศึกษาที่สอบรายวิชาภาษาอังกฤษไม�ผ�านเกณฑ�ของมหาวิทยาลัยรังสิต จะต�องลงทะเบียนเรียน

รายวิชาเสริมพ้ืนฐานทุกคน คือ ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และไม�นับรวมหน�วยกิตของหลักสูตร 

ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม�พอใจ) 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies)  

                                       

 2.  หมวดวิชาบังคับ        จํานวน   5  หน�วยกิต 

  นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ต�องลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาบังคับ จํานวน 5 หน�วยกิต 

ORM  600  ระเบียบวิธีวิจัย          1(1-0-2) 

   (Research Methodology) 

ORM  601  ชีวสถิติสําหรับการแพทย�        2(2-0-4) 

   (Medical Biostatistics) 

ORM  602  การสัมมนาทางการแพทย�แผนตะวันออก 1    1(0-3-2) 

   (Seminar in Oriental Medicine I) 

ORM  604  ป�ญหาพิเศษ 1          1(0-3-2) 

   (Special Problems I) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือก         

  นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ให�เลือกเรียนจากกลุ�มวิชาใดกลุ�มวิชาหนึ่ง ดังต�อไปนี้ จํานวน

กลุ�มละ 8 หน�วยกิต  
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กลุ�มวิชาด�านคลินิก 

ORM  611  เวชกรรมไทยขั้นสูง 1         3(2-3-6) 

   (Advanced Thai Medicine I) 

ORM  612  เวชกรรมไทยขั้นสูง 2         3(2-3-6) 

   (Advanced Thai Medicine II) 

ORM  616  การฝ�กปฏิบัติทางคลินิกการแพทย�แผนตะวันออก   1(0-3-2) 

   (Clinical Practice in Oriental Medicine) 

ORM  617  สุขภาพองค�รวมและการแพทย�ทางเลือก     1(0-3-2) 

   (Holistic Health and Alternative Medicine) 

กลุ�มวิชาด�านการพัฒนาผลิตภัณฑ�สมุนไพร 

ORM  627  เทคโนโลยีเภสัชกรรมสมุนไพร       2(1-3-4) 

   (Phytopharmaceutical Technology) 

ORM  628  เครื่องสําอางสมุนไพร         2(1-3-4) 

   (Phytocosmetics)  

ORM  629  ยาสมุนไพร           2(1-3-4) 

   (Phytomedicine) 

ORM  630  การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ�สมุนไพร    2(1-3-4) 

   (Stability Study of Herbal Medicinal Products) 

กลุ�มวิชาด�านการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผล 

ORM  632  พยาธิ-พิษวิทยาทั่วไป         1(0-3-2) 

   (General Pathotoxicology) 

ORM  637  หลักการทางพิษวิทยา         2(1-3-4) 

   (Principles of Toxicology) 

ORM  638  พิษวิทยาวิเคราะห�         2(1-3-4) 

   (Analytical Toxicology) 

ORM  639  พิษวิทยาขั้นสูง          1(0-3-2) 

   (Advanced Toxicology) 

ORM  640  การประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ�สมุนไพร   1(0-3-2) 

   (Assessment of Efficacy of Herbal Medicinal Products) 

ORM  646  การทดสอบฤทธ์ิของผลิตภัณฑ�สมุนไพร     1(0-3-2) 

   (Bioscreening Methods of Herbal Medicinal Products) 

กลุ�มวิชาด�านการประเมินคุณภาพ 

ORM  641  การควบคุมคุณภาพสมุนไพรขั้นสูง 1     3(2-3-6) 

   (Advanced Quality Control of Medicinal Plants I) 

ORM  642  การควบคุมคุณภาพสมุนไพรขั้นสูง 2      3(2-3-6) 

   (Advanced Quality Control of Medicinal Plants II) 
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ORM  647  การประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ�สมุนไพร    2(1-3-4) 

   (Quality Assurance of Herbal Medicinal Products) 

กลุ�มวิชาด�านการแพทย�ทางเลือก (Alternative Medicine) 

ORM  656  การนวดและการกดจุดรักษาโรค 1      3(1-6-5) 

   (Massage and Acupressure for Treatment I) 

ORM  657  การนวดและการกดจุดรักษาโรค 2      3(1-6-5) 

   (Massage and Acupressure for Treatment II) 

ORM  658  การออกกําลังกายแบบตะวันออก      2(1-3-4) 

   (Oriental Exercises)     

กลุ�มวิชาการแพทย�อายุรเวทประยุกต� (Applied Ayurvedic Medicine) 

ORM  661  กายฉิกฤตษา 1           1(0-3-2) 

   (Kayachikitsa I ) 

ORM  662  กายฉิกฤตษา 2          1(0-3-2) 

   (Kayachikitsa II) 

ORM  663  กรณีศึกษาด�านการแพทย�อายุรเวทประยุกต� 1   2(1-3-4) 

   (Problem-based learning (PBL) of Ayurvedic Medicine I) 

ORM  664  กรณีศึกษาด�านการแพทย�อายุรเวทประยุกต� 2   2(1-3-4) 

   (Problem-based learning (PBL) of Ayurvedic Medicine II) 

ORM  665  ป�ญจกรรมบําบัด          2(1-3-4) 

   (Panchakarma Therapy) 

กลุ�มวิชาโฮมีโอพาธีย�  (Homoeopathy) 

ORM  671  โฮมีโอพาธีย�เชิงประจักษ�และระเบียบวิธีวิจัย    1(1-0-2) 

   (Evidence-based Homeopathy and Research Methodology) 

ORM  672  บทนําสู�เภสัชกรรมโฮมีโอพาธีย�       2(2-0-4) 

   (Introduction to Homoeopathic Pharmacy)  

ORM  673  โฮมีโอพาธีย�กับการแพทย�เชิงบูรณาการ      2(2-0-4) 

   (Homeopathy and Integrative Medicine) 

ORM  674  คลินิกด�านโฮมีโอพาธีย�         3(3-0-6) 

   (Homoeopathic Clinic) 

 

 4. วิทยานิพนธ�   

ORM  697  วิทยานิพนธ� (สําหรับแผน ก แบบ ก1)    37(0-111-56) 

   (Thesis) 

ORM  699  วิทยานิพนธ� (สําหรับแผน ก แบบ ก2)    24(0-72-36) 

   (Thesis) 
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แผนการศึกษา   

แผน ก แบบ ก1 

ชัน้ป�ที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 

ORM 697 วิทยานิพนธ� (Thesis)           9(0-27-14) 

ภาคการศึกษาที ่2 

ORM 697 วิทยานิพนธ� (Thesis)             9(0-27-14) 

รวม   9  หน�วยกิต รวม   9  หน�วยกิต 

ชัน้ป�ที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 

ORM 697 วิทยานิพนธ� (Thesis)           9(0-27-14) 

ภาคการศึกษาที ่2 

ORM 697 วิทยานิพนธ�   (Thesis)          10(0-30-15) 

รวม   9   หน�วยกิต รวม   10   หน�วยกิต 

 

แผน ก แบบ ก2 

ชัน้ป�ที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 

ORM 600 ระเบียบวิธีวิจัย                  1(1-0-2) 

ORM 601 ชีวสถิติสําหรับการแพทย�         2(2-0-4) 

*ORM xxx วิชาเลือก                      X(X-X-X) 

*ORM xxx วิชาเลือก                      X(X-X-X) 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

ORM 602 การสัมมนา  1(0-3-2) 

          ทางการแพทย�แผนตะวันออก 

ORM 604 ป�ญหาพิเศษ 1  1(0-3-2) 

*ORM xxx วิชาเลือก X(X-X-X) 

ORM 699 วิทยานิพนธ� (Thesis) 6(0-18-9)  

รวม  9  หน�วยกิต รวม  10  หน�วยกิต 

ชัน้ป�ที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 

ORM 699 วิทยานิพนธ�  (Thesis)          9(0-27-14) 

ภาคการศึกษาที ่2 

ORM 699 วิทยานิพนธ� (Thesis) 9(0-27-14) 

รวม   9   หน�วยกิต รวม   9   หน�วยกิต 

*ในหมวดวิชาเลือก ให�นักศึกษาเลือกเรียนเฉพาะกลุ�มวิชาใดกลุ�มวิชาหนึ่ง จํานวนกลุ�มวิชาละ  8  หน�วยกิต 

  

คําอธิบายรายวิชา 

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน        (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

   นักศึกษาที่สอบรายวิชาภาษาอังกฤษไม�ผ�านเกณฑ�ของมหาวิทยาลัยรังสิต จะต�องลงทะเบียนเรียน

รายวิชาเสริมพ้ืนฐานทุกคน คือ ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และไม�นับรวมหน�วยกิตของหลักสูตร 

ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม�พอใจ) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน�นที่การพัฒนาทักษะการอ�าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริมให�

ผู�เรียนมีความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเข�าใจเรื่องที่อ�านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เป�นทั้ง

ศัพท�เทคนิคและที่ไม�ใช� เนื้อหาเอกสารที่ใช�นํามาจากหนังสือพิมพ� บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือตํารา

ที่เก่ียวข�องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
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 Development of English language skills with an emphasis on reading comprehension, and academic 

writing to supplement student’s ability to read and understand technical as well as non – technical English. 

Course materials will include newspaper and journal articles as well as textbooks which are relevant to 

student’s field of study. 

      

 2.  หมวดวิชาบงัคับ          5  หน�วยกิต 

  นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ต�องลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาบังคับ จํานวน 5 หน�วยกิต 

ORM  600  ระเบียบวิธีวิจัย          1(1-0-2) 

   (Research Methodology) 

 การวางแผนและออกแบบงานวิจัย เครื่องมือต�างๆ ที่ใช�ในการทําวิจัย การบริหารการวิจัย การเขียนรายงาน 

และการเขียนเค�าโครงวิจัยทางการแพทย�แผนตะวันออก 

 Research planning, research design, research tools, conducting research, writing scientific reports and 

research proposal in oriental medicine. 

 

ORM  601  ชีวสถิติสําหรับการแพทย�        2(2-0-4) 

   (Medical Biostatistics) 

 วิธีการทางสถิติ การวางแผนวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะห�ข�อมูลและการแปลผล

ข�อมูลทางชีวการแพทย�และสาธารณสุข เนื้อเรื่องครอบคลุมชนิดของข�อมูลความน�าจะเป�นและการกระจาย ทฤษฎี

ของการทดสอบ และการประมาณช�วงความเชื่อม่ันของพารามิเตอร� การทดสอบนัยสําคัญโดยสถิติแบบ Parametric 

แล ะ  non-parametric ได� แ ก�  Z-test, t-test, F-test, Chi-squares-test, Wilcoxon test, Mann-Whitney U-test, 

Kruskal-Wallis test และ Friedman test รวมท้ังการวิเคราะห�ความแปรปรวน การทดสอบความสัมพันธ�แบบ

สหสัมพันธ� แบบ partial และการวิเคราะห�การถดถอย 

 Methods of statistical data collection and analysis, probability distributions, sampling distributions, 

hypotheses of tests and confidence intervals of statistical parameters, significance tests using parametric and 

non-parametric methods, Z-test, t-test, F-test, Chi-square test, Wilcoxon test, Mann-Whitney U-test, 

Kruskal-Wallis test and Friedman test; analysis of variance (ANOVA), analysis multiple and partial correlation, 

and regression analysis.  

 

ORM  602  การสัมมนาทางการแพทย�แผนตะวันออก 1     1(0-3-2) 

   (Seminar in Oriental Medicine I) 

 เรื่องที่ก�าวหน�าของการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย�แผนตะวันออก และสาขาที่เก่ียวข�อง และนําเสนอ

พร�อมกับอภิปราย นักศึกษาจะเลือกหัวข�อจากวารสารทางวิชาการต�างๆ โดยความเหน็ชอบจากอาจารย�ผู�สอน 

 Reading and oral presentation of the recent advances in research and development of different fields 

in oriental medicine and related area followed by open discussion; selected topic by the student from 

outstanding journals, with the consent of the instructor. 
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ORM  604  ป�ญหาพิเศษ 1          1(0-3-2) 

   (Special Problems I) 

 เลือกหัวข�อที่น�าสนใจในแต�ละสาขา โดยคําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษาแล�วมีการสืบค�นเอกสารท่ีเก่ียวข�อง

และทดลองปฏิบัติการ 

 Assigned to review relevant literatures and conduct laboratory experiments in the topic of individual 

major area under the supervision of an advisor. 

 

 3. หมวดวิชาเลือก 

  นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ให�เลือกเรียนจากกลุ�มวิชาใดกลุ�มวิชาหนึ่ง ดังต�อไปนี้ จํานวน

กลุ�มวิชาละ 8 หน�วยกิต 

กลุ�มวิชาด�านคลินิก 

ORM  611  เวชกรรมไทยขั้นสูง 1         3(2-3-6) 

   (Advanced Thai Medicine I) 

 การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคตามหลักของแพทย�แผนไทยโดยละเอียด โดยเฉพาะเก่ียวกับโรคไข�ต�างๆ

และอาการป�วยของโรคเรื้อรัง โดยสามารถเชื่อมโยงอาการโรคที่ปรากฏในคัมภีร�ยาต�างๆ เข�าด�วยกันได� และหา

วิธีการที่ดีที่สุดในการรักษา โดยเน�นเป�นพิเศษในโรคเรื้อรัง 

 Curative system study of Thai medicine for different types of fever and chronic diseases diagnosis 

and correlated to the textbooks of Thai traditional medicine especially the chronic disease. 

 

ORM  612  เวชกรรมไทยขั้นสูง 2         3(2-3-6) 

   (Advanced Thai Medicine II) 

   วิชาบังคับก�อน : ORM 611 เวชกรรมไทยขั้นสูง 1 

 การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคตามหลักของแพทย�แผนไทยอย�างละเอียด โดยเฉพาะโรคท่ีเกิดจากการ

สึกหรอของร�างกาย โรคฝ�ภายใน โรคผิวหนัง โรคเก่ียวกับระบบไหลเวียนโลหิตและระบบประสาท โดยสามารถ 

เชื่อมโยงอาการที่ปรากฏในคัมภีร�ยาต�างๆเข�าด�วยกันและหาวิธีการที่ดีที่สุดในการรักษา 

 Curative system of Thai medicine for degenerative changes and internal illness, skin diseases, 

circulatory and neurological conditions with emphasis on chronic diseases emphasis on the correlation of the 

disease with the information form varions Thai traditional textbook of medicine. 

 

ORM  616  การฝ�กปฏิบัติทางคลินิกการแพทย�แผนตะวันออก   1(0-3-2) 

   (Clinical Practice in Oriental Medicine) 

 ฝ�กปฏิบัติทางคลินิกในสถานพยาบาลการแพทย�แผนไทย เพ่ือให�เกิดทักษะมากข้ึนในการวินิจฉัยและการ

รักษาผู�ป�วย ภายใต�การควบคุมดูแลของอาจารย�แพทย�แผนไทย 

 Clinical practice in the Thai traditional medicine clinic to gain more experience for diagnosing and 

treating patients of different symptoms under the supervision of Thai medical instructors. 
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ORM  617  สุขภาพองค�รวมและการแพทย�ทางเลือก    1(0-3-2) 

   (Holistic Health and Alternative Medicine) 

 ความหมายและมิติต�างๆ ของสุขภาพองค�รวม ธรรมชาติบําบัดและการแพทย�ทางเลือก ประกอบด�วยการ

รักษาสุขภาพและการส�งเสริมสุขภาพ 

 Holistic health, naturopathy and alternative medicine in curative system and health promotion. 

 

กลุ�มวิชาด�านการพัฒนาผลิตภัณฑ�สมุนไพร 

ORM  627  เทคโนโลยีเภสัชกรรมสมุนไพร       2(1-3-4) 

   (Phytopharmaceutical Technology) 

 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ�สมุนไพรประกอบด�วย การนําเทคโนโลยีการนําส�งยามาประยุกต�ใช�กับ

สมุนไพร อันได�แก�เทคนิคไมโครอิมัลชั่น  เทคนิคลิโปโซม  เทคนิคนีโอโซม  เทคนิคลิควิดคริสตรัล  โดยศึกษา

กระบวนการผลิตและการขยายขนาดการผลิต เพ่ือให�ได�ผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพสูงสุด 

 Phytopharmaceutical technology to develop herbal medicinal products by using drug delivery system to 

apply on phytomedicine including microemulsions, liposomes, niosomes, liquid crystals techniques;  

manufacturing process and scale up procedure to prepare the products of the highest quality. 

 

ORM  628  เครื่องสําอางสมุนไพร         2(1-3-4) 

   (Phytocosmetics) 

 หลักการเรื่องผิวหนัง เส�นผม การต้ังตํารับเครื่องสําอาง การเตรียมสารสกัดสมุนไพร วิธีการพัฒนา

เครื่องสําอางสมุนไพรในรูปแบบต�างๆ เช�น ครีม โลชั่น อิมัลชั่น เจล แชมพู ซีรัม เพ่ือให�ผลิตภัณฑ�มีคุณภาพสูงสุด 

 Principle of skin and hair, Formulation of phytocosmetics, medicinal plant extract preparation, various 

dosage forms of cosmetic such as cream, lotion, emulsion, gel, shampoo, and serum in detail to prepare the 

products of the highest quality. 

 

ORM  629  ยาสมุนไพร           2(1-3-4) 

   (Phytomedicine) 

 สารสําคัญทางพฤกษเคมีที่มีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา การเตรียมสารสกัด การเตรยีมรูปแบบผลิตภัณฑ�สมุนไพร 

การตรวจวิเคราะห�หาปริมาณสาระสําคัญในผลิตภัณฑ�สมุนไพร 

 Phytochemical study of pharmacological active compounds, preparation of herbal extract, formulation 

of phytomedicine in various dosage forms, qualitative and quantitative analysis of active ingredient in herbal 

preparation.  

 

ORM  630  การศกึษาความคงตวัของผลิตภัณฑ�สมุนไพร   2(1-3-4) 

   (Stability Study of Herbal Medicinal Products) 

 ความคงตัวของผลิตภัณฑ�สมุนไพร จลศาสตร�ของการสลายตัว ป�จจัยท่ีมีผลต�อความคงตัวท้ังทางฟ�สิกส� 

เคมี และภาชนะบรรจุ ออกแบบวิธีการศึกษาความคงตัว และการกําหนดวันหมดอายุ 
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 Herbal medicinal product stability, degradation kinetics, degradative pathways, factors affecting 

stability, physical stability, solid state degradation as well as effects of packaging system on stability of 

products; the study design of stability and the expiration dating. 

 

กลุ�มวิชาด�านการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผล 

ORM  632  พยาธ-ิพิษวิทยาทั่วไป         1(0-3-2) 

   (General Pathotoxicology) 

 บทนําทางพยาธิวิทยา กลไกการเกิดการตายและการปรับตัวของเซลล�ภายหลังจากได�รับสารพิษ สารชีววัตถุ 

แรงกระแทก รังสี ความร�อน และความเย็น สาเหตุและกลไกการเกิดการอักเสบ การเกิดเนื้องอก ความผิดปกติของ

ระบบภูมิคุ�มกัน พยาธิสภาพที่เกิดจากสิ่งแวดล�อมและความไม�สมดุลของสารอาหาร ความผิดปกติทางพันธุกรรมและ

การพัฒนาการในเด็ก 

 Introduction to pathology, mechanisms of cell adaptation and cell death after cell injury caused by 

some toxicants, biological and physical agents; causes and development of acute and chronic inflammation, 

neoplasia, disorders of the immune system, environmental diseases, imbalanced nutrition and genetic and child 

development. 

 

ORM  637  หลักการทางพิษวิทยา         2(1-3-4) 

   (Principles of Toxicology) 

 หลักการทั่วไปทางพิษวิทยา กลไกการออกฤทธ์ิของสารพิษ การเกิดพิษที่อวัยวะที่ได�รับสารพิษและการ

ประเมินความปลอดภัยจากสารพิษชนิดต�างๆ ได�แก� ยาปราบศัตรูพืช โลหะหนัก สารระเหย สารปรุงแต�งอาหาร 

และสารปนเป��อนอื่นๆ จากสิ่งแวดล�อม ภาคปฏิบัติการเป�นการทดสอบความเป�นพิษขั้นพ้ืนฐานและการสาธิตการเกิด

ความเป�นพิษชนิดต�างๆ 

 General principles of toxicology, mechanisms of action of toxicants, target organ toxicity and safety 

evaluation; various toxic agents including pesticides, heavy metals, solvents, food additives and other 

environmental contaminants, basic toxicity tests and demonstrations. 

 

ORM  638  พิษวิทยาวิเคราะห�         2(1-3-4) 

   (Analytical Toxicology) 

 วิธีวิเคราะห�ต�างๆ ที่ใช�ในการแยกจําแนกชนิด และหาปริมาณของสารพิษในเนื้อเย่ือ หรือของเหลวภายใน

ร�างกาย ได�แก� น้ําย�อยในกระเพาะอาหาร เลือด และป�สสาวะ ใช�เครื่องมือและวิธีทดลองที่ทันสมัยในการตรวจหา

สารพิษ อาทิ โครมาโตกราฟฟ� สเปคโตรสโคป� เป�นต�นภาคปฏิบัติการเน�นเทคนิคการสกัด การแยก การตรวจหาชนิด

ของยา สารเคมีและสารพิษในของเหลวภายในร�างกาย ได�แก� ของเหลวในกระเพาะอาหาร เลือดและป�สสาวะ 

 Analytical methods used in isolation, identification and quantification of toxic substances in tissues or 

biological fluids; application of modern instruments and analytical methods of drugs and toxic substances 

including chromatographic methods, spectroscopic methods; techniques of extraction, separation and 

identification of drugs and toxic substances in biological fluid (GI contents, blood and urine). 
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ORM  639  พิษวิทยาขั้นสูง          1(0-3-2) 

   (Advanced Toxicology) 

 กลไกการเกิดพิษของสารปรงุแต�งอาหารและสารปนเป��อนอื่นๆ ได�แก� โลหะหนัก ยาปราบศัตรูพืช จุลินทรีย� 

ก�าซพิษ และสารปนเป��อนจากสิ่งแวดล�อมในผลิตภัณฑ�สมุนไพร โดยเน�นความสามารถอธิบายกลไกการเกิดพิษของ

สารต�างๆ ได�จากวารสารทางวิชาการป�จจุบัน 

 Toxicologic actions of intentional additives and other contaminants i.e. heavy metals, pesticides, 

microorganisms, toxic gases and environmental contaminants in herbal medicinal products; mechanisms of 

action based on recent literature. 

 

ORM  640  การประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ�สมุนไพร   1(0-3-2) 

   (Assessment of Efficacy of Herbal Medicinal Products) 

 การประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ�สมุนไพร โดยเน�นการศึกษาพืชและผลิตภัณฑ�สมุนไพรไทยในทาง

คลินิก แนวทาง จริยธรรม และวิธีที่ดีสําหรับการทดลองทางคลินิกของสมุนไพรไทยในผู�ป�วย 

 Assessment of efficacy of herbal medicinal products, clinical trials of Thai medicinal herbs and herbal 

products, guideline for clinical study of Thai herbal medicine and good clinical practice. 

  

ORM  646  การทดสอบฤทธิ์ของผลิตภัณฑ�สมุนไพร     1(0-3-2) 

   (Bioscreening Methods of Herbal Medicinal Products) 

 ฤทธ์ิทางชีวภาพต�างๆ ได�แก� ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา สรีรวิทยา และชีวเคมีของผลิตภัณฑ�สมุนไพร พัฒนา

วิธีการตรวจวัดหาค�าต�างๆ ที่บอกถึงฤทธ์ิของสารทดสอบ ทั้งในหลอดทดลองและในสัตว�ทดลอง อาทิ การหดตัวของ

กล�ามเนื้อเรียบ ฤทธ์ิต�านการอักเสบ ฤทธ์ิต�อระบบประสาทส�วนกลางเป�นต�น 

 Pharmacological, physiological and biochemical actions of herbal medicinal products, Development of 

both in vitro and in vivo modern biological methods for monitoring of some biologic actions including smooth  

muscle contraction, anti-inflammatory action, CNS activity. 

 

กลุ�มวิชาด�านการประเมินคุณภาพ 

ORM  641  การควบคุมคุณภาพสมุนไพรขั้นสูง 1     3(2-3-6) 

   (Advanced Quality Control of Medicinal Plants I) 

 การควบคุมคุณภาพสมุนไพรโดยเน�นการเตรียมสารบ�งชี้ (marker) โดยใช�เทคนิคทางสเปกโตรสโกป� เช�น 

อัลตราไวโอเลตสเปกโตรโฟโตมิเตอร� อินฟราเรดสเปกโตรโฟโตมิเตอร� สเปกโตรฟลอูอโรมิเตอร�  แมสสเปกโตรมิเตอร�

และนิวเคลียร�แมกเนติกเรโซแนนซ�สเปกโตรมิเตอร� 

 Quality control of medicinal plants, emphasize on preparation of marker, using ultraviolet 

spectrophotometer, infrared spectrophotometer, spectrofluorometer, mass spectrometer and nuclear magnetic 

resonance spectrometer. 

 

 



Rangsit University Graduate Bulletin 2017-2018 

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560- 2561 15 

ORM  642  การควบคุมคุณภาพสมุนไพรขั้นสูง 2     3(2-3-6) 

   (Advanced Quality Control of Medicinal Plants II) 

   วิชาบังคับก�อน : ORM 641 การควบคุมคุณภาพสมุนไพรขั้นสูง 1 

 การควบคุมคุณภาพสมุนไพร โดยเน�นการประยุกต�ใช�เครือ่งมือทางลิควิดโครมาโทกราฟ� โครมาโทกราฟ�ผิว

บางชนิดสมรรถนะสูง แก�สโครมาโทกราฟ� เพ่ือใช�ในงานควบคุมคุณภาพตํารับสมุนไพรและผลิตภัณฑ� 

 Quality control of medicinal plants, emphasize on application of instruments, focus on liquid 

chromatography, gas chromatography, high performance thin-layer chromatography for quality control of 

medicinal plant formulation and finished product. 

 

ORM  647  การประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ�สมุนไพร    2(1-3-4) 

   (Quality Assurance of Herbal Medicinal Products) 

 เก่ียวกับหลักการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ�สมุนไพร ซ่ึงประกอบด�วยวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ�

สําเร็จรูป รวมถึงการศึกษาความคงตัวด�วย โดยเน�นการวิเคราะห�หาปริมาณสารบ�งคุณภาพ (Marker) ในกลุ�มต�างๆ 

เช�น ฟลาโวนอยด� แลคโทน เทอร�พีน คูมาริน และสารสําคัญทุติยภูมิของพืชโดยใช�เทคนิคทางโครมาโตกราฟ� อิเลค

โตรฟอรีซีส และสเปคโตรสโคป� เพ่ือใช�เป�นหลักในการควบคุมคุณภาพและการศึกษาความคงตัว 

 Quality assurance of herbal medicinal products including pharmaceutical assessment, crude plant 

material, plant preparations, finished product, stability; analysis of the characteristic compounds including 

flavonoids, lactones, terpenes, coumarins and secondary metabolites of Thai medicinal plants using advanced 

techniques chromatography, electrophoresis, spectroscopy. 

 

กลุ�มวิชาด�านการแพทย�ทางเลือก (Alternative Medicine) 

ORM  656  การนวดและการกดจุดรักษาโรค 1      3(1-6-5) 

   (Massage and Acupressure for Treatment I) 

 การนวดและการกดจุดสําหรับการบําบัดอาการและรักษาโรคเจ็บปวดเรื้อรัง อาทิ โรคปวดศีรษะไมเกรน  

ปวดตึงเม่ือยคอบ�าไหล� ปวดหลัง ปวดเอว เป�นต�น 

 Massage and acupressure for treatment of chronic pain such as migraine headache, back pain and 

stiffness of neck, shoulder, back and waist, etc. 

 

ORM  657  การนวดและการกดจุดรักษาโรค 2      3(1-6-5) 

   (Massage and Acupressure for Treatment II) 

 การนวดและการกดจุดสําหรับการบําบัดอาการและรักษาโรคเจ็บปวดเรื้อรัง อาทิ ปวดขา ปวดหัวเข�า ปวด

ประจําเดือน ปรับสมดุลของร�างกาย กระตุ�นระบบไหลเวียนโลหิตและระบบภูมิต�านทาน เป�นต�น 

 Massage and acupressure for treatment of chronic pain such as leg pain, knee pain, dysmenorrheal 

pain, body balance and activate blood circulation and immune system, etc. 
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ORM  658  การออกกําลังกายแบบตะวันออก       2(1-3-4) 

   (Oriental Exercises) 

 การออกกําลังกายแบบตะวันออก อาทิ โยคะไทเก็ก ชี่กง เต�าเต�อซิ่นซี ธรรมชาติบําบัดที่ช�วยปรับสมดุลของ

ร�างกาย พลังชีวิตและฟ��นฟูสมรรถนะของร�างกาย ทําให�สดชื่น และมีอายุยืน 

 Oriental exercises: Yoga, Taichi, Qigong, DaoDeXinXi, naturopathy, improve body balance, bioenergy, 

rejuvenation, refresh and longevity. 

 

กลุ�มวิชาการแพทย�อายุรเวทประยุกต� (Applied Ayurvedic Medicine) 

ORM  661  กายฉิกฤตษา 1           1(0-3-2) 

 (Kayachikitsa I) 

 การตรวจวินิจฉัยโรคตามระบบของการแพทย�อายุรเวท ร�วมกับการแพทย�แผนตะวันตก ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา

ในเรื่อง การตรวจวินิจฉัยแบบ Triridha, Asthavidhaparikha และ Danavidha Parikaka การแบ�งประเภทของโรค 

(Rogas) และ การตรวจวัดชีพจร (Nidan Panahak) 

 Diagnosis based on Ayurvedic medicine together with western medicine, which covers subjects of 

diagnosis in Triridha, Asthavidhaparikha and Danavidha Parikaka classification of diseases (Rogas) and Pulse 

diagnosis (Nidan Panahak). 

 

ORM  662  กายฉิกฤตษา 2          1(0-3-2) 

   (Kayachikitsa II) 

 การรักษาโรคตามระบบของการแพทย�อายุรเวท ที่สามารถควบคู�ไปกับการรักษาของการแพทย�แผนตะวันตก 

โดยเรียนรู�ข้ันตอนการรักษาโรค (Chikitsa), ศาสตร�ชะลอวัย (Rasayana and vajikarma), โภชนาการทางการแพทย�

อายุรเวท และเภสัชวินิจฉัย 

 Treatments based on Ayurvedic medicine along simultaneously with treatments of western medicine. 

Learning the process of treatment (chikitsa), principles and practices of rejuvenation (Rasayana and 

vajikarma), Ayurveda dietetics and composition of Ayurvedic drugs. 

 

ORM  663  กรณีศึกษาด�านการแพทย�อายุรเวทประยุกต� 1   2(1-3-4) 

   (Problem-based learning (PBL) of Ayurvedic Medicine I) 

 การเรียนรู�โดยใช�ป�ญหาเป�นหลัก เน�นการเรียนการสอนโดยใช�กรณีศึกษาเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ�ของ

ความรู�ทาง pre-clinic และ clinic โดยใช�การเรียน PBL เพ่ือบูรณาการความรู�ทางกระบวนการรักษาโรค รวมถึงความ

ผิดปกติทางระบบต�างๆ ในร�างกาย ได�แก� โรคที่พบในระบบผิวหนัง ระบบกล�ามเนื้อ ระบบโครงกระดูก ระบบ

หมุนเวียนโลหิตและระบบหายใจ เป�นต�น  โดยผู�เรียนจะได�รับโจทย�ป�ญหา เพ่ือวิเคราะห�ขั้นตอนจากป�ญหา คือ การ

แยกป�ญหาและที่มาของโรค การหาสาเหตุของการเกิดโรค การวิเคราะห�สาเหตุของการเกิดโรค การต้ังสมมติฐานของ

การเกิดโรค การจัดลําดับความสําคัญของสมมติฐานการเกิดโรค การศึกษาค�นคว�าเพ่ิมเติม การสังเคราะห�ความรู� 

การสรุปหลักการและแนวคิดการรักษาโรค เน�นการเรียนเก่ียวกับโรคที่พบบ�อย 

 Problem-based learning focuses on case study of knowledge relating to pre-clinical and clinical. Study  
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of integrate knowledge of healing process including disorders of the various systems in the body such as the 

diseases in integumentary system, muscular system, skeletal system, circulatory system and respiratory rystem. 

Study by analyzing literatures to realize the process of problem as isolation problem about the source of 

disease, the cause of disease, the diagnosis of disease, the assumption of disease, the priorities of hypothesis 

of disease, self-study, to synthesize knowledge, outlining the principles and concepts of treatment,  Focus on 

learning about common diseases. 

 

ORM  664  กรณีศึกษาด�านการแพทย�อายุรเวทประยุกต� 2   2(1-3-4) 

   (Problem-based learning (PBL) of Ayurvedic Medicine II) 

 การเรียนรู�โดยใช�ป�ญหาเป�นหลัก เน�นการเรียนการสอนโดยใช�กรณีศึกษาเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ�ของ

ความรู�ทาง pre-clinic และ clinic โดยใช�การเรียน PBL เพ่ือบูรณาการความรู�ทางกระบวนการรักษาโรค รวมถึงความ

ผิดปกติทางระบบต�างๆ ในร�างกาย ได�แก� โรคที่พบในระบบประสาท ระบบต�อมต�างๆ ระบบย�อยอาหาร ระบบ

ขับถ�ายและระบบสืบพันธุ� เป�นต�น โดยผู�เรียนจะได�รับโจทย�ป�ญหา เพ่ือวิเคราะห�ข้ันตอนจากป�ญหา คือ การแยก

ป�ญหาและที่มาของโรค การหาสาเหตุของการเกิดโรค การวิเคราะห�สาเหตุของการเกิดโรค การต้ังสมมติฐานของการ

เกิดโรค การจัดลําดับความสําคัญของสมมติฐานการเกิดโรค การศึกษาค�นคว�าเพ่ิมเติม การสังเคราะห�ความรู� การ

สรุปหลักการและแนวคิดการรักษาโรค เน�นการเรียนเก่ียวกับโรคที่พบบ�อย 

 Problem-based learning focuses on teaching case study of knowledge relating to pre-clinical and 

clinical. Study of integrate knowledge of healing process including disorders of the various systems in the body 

such as the diseases in nervous system, glandular system, digestive system, excretory system and reproductive 

system. Study by analyzing literatures to realize the process of problem as isolation problem about the source 

of disease, the cause of disease, the diagnosis of disease, the assumption of disease, the priorities of 

hypothesis of disease, self-study, to synthesize knowledge, outlining the principles and concepts of treatment,  

Focus on learning about common diseases. 

 

ORM  665  ป�ญจกรรมบําบัด          2(1-3-4) 

   (Panchakarma Therapy) 

 อธิบายความสําคัญ ประโยชน�และขั้นตอนของการรักษา เรียนรู�การทํา Snehana, Swedana, Pinada Sweda, 

Shatika Shalipinda, Pizichil และ Upanaha พัฒนาทักษะการทําหัตถการต�างๆ ความปลอดภัยของผู�ป�วย การป�องกัน

ควบคุมอาการโรค สร�างเสริมสุขภาพ และการฟ��นฟูสภาพตามหลักการแพทย�อายุรเวท อธิบายความสําคัญ ประโยชน� 

และขั้นตอนของการรักษาแบบ Panchakarma ซึ่งแบ�งออกเป�น 5 กรรมวิธี ได�แก� vasti vamana virechana nasya and 

raktamoksa ในกรรมวิธีดังกล�าวต�องเรียนรู�ถึง ความหมาย ข�อดีข�อห�ามของการทําการรักษาแต�ละชนิด ข�อปฏิบัติ

ระหว�างการทําการรักษา ผลของการรักษาทุกชนิด 

 Explain the importance and benefits of the treatment process. Learn how to do Snehana, Swedana, 

Pinada Sweda, Shatika Shalipinda, Pizichil and Upanaha etc..  Practice skills in procedures, patient’s right and 

safety, prevention, control, health promotion and rehabilitation according to Ayurvedic medicine. Explain the 

importance and benefits of the treatment process, which is divided into 5 treatments including vasti vamana 
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virechana nasya and raktamoksa; learn the meaning of the prohibition of the advantages each treatment. 

Practice during treatment Results of treatment of any kind. 

 

กลุ�มวิชาโฮมีโอพาธีย� (Homoeopathy) 

ORM  671  โฮมีโอพาธีย�เชิงประจักษ�และระเบียบวิธีวิจัย    1(1-0-2) 

   (Evidence Based of Homoeopathy and Research Methodology) 

 หลักการและวิธีการวิจัยทางด�านวิทยาศาสตร�สุขภาพ การสืบค�นข�อมูลและการทบทวนวรรณกรรม การ

กําหนดป�ญหา การต้ังสมมุติฐานของงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย การกําหนดขนาดตัวอย�างและวิธีการสุ�มตัวอย�าง 

การใช�สถิติในการวิจัย การเก็บรวบรวมผลและวิเคราะห� การเขียนโครงร�างการวิจัยและการรายงานผลการวิจัย 

รวมทั้งการยกตัวอย�างงานวิจัยทางโฮมีโอพาธีย� 

 Principles and methods of research in health sciences, information searching and literature review, 

problem identification and hypothesis formulation, research design, determination of sample size and sampling 

methods, statistics, results and evaluation, writing of research proposal and report, examples of homoeopathic 

research work . 

 

ORM  672  บทนําสู�เภสัชกรรมโฮมีโอพาธีย�       2(2-0-4) 

   (Introduction of Homoeopathic Pharmacy) 

 พ้ืนฐานหลักการของตํารับยาโฮมีโอพาธีย� เทคนิคการชั่งน้ําหนักและการวัดตามหน�วยของโฮมีโอพาธีย� แหล�ง

ของตํารับยาโฮมีโอพาธีย� การเตรียมตํารับยาโฮมีโอพาธีย� การเตรียมสารสกัดทิงเจอร�ต�นแบบ วิธีการเพ่ิมพลังงาน

ของตํารับยาโฮมีโอพาธีย� การทําให�เกิดมาตรฐานทั้งในส�วนตัวยาหลักและตัวทําละลายยา ความรู�ด�านตํารับยาโฮมีโอ

พาธีย� วิธีการพิสูจน�ตํารับยา รูปแบบตํารับยา  การควบคุมคุณภาพตํารับยาโฮมีโอพาธีย�  การเสื่อมสภาพและความ

คงตัวของสารสกัดทิงเจอร�ต�นแบบ  

 Fundamental of homoeopathic pharmacy, weighting and measuring techniques in homoeopathic scale, 

sources of homoeopathic medicines, homoeopathic medicines preparation, mother tincture preparation, 

potentization method by trituration and succussion, standardization of active ingredient and vehicle : 

homoeopathic pharmacopeias, techniques of drug proving, pharmaceutical dosage forms, quality control for 

homoeopathic medicines, deterioration and stability of homoeopathic mother tinctures.  

 

ORM  673  โฮมีโอพาธีย�กับการแพทย�เชิงบูรณาการ     2(2-0-4) 

   (Homoeopathy and Integrative Medicine) 

 วิธีการใช�โฮมีโอพาธีย�กับยาอื่น  ภาพรวมของตํารับยาโฮมีโอพาธีย� 100 ตํารับ ภาษาอังกฤษที่ใช�บ�อยทางโฮ

มีโอพาธีย� ข�อควรระวังในการรักษาและใช�ยาโฮมีโอพาธีย� การปรับใช�โฮมีโอพาธีย�กับการวินิจฉัยโรคในป�จจุบัน 

 How to use homeopathy with other medicines; Overview of 100 homeopathic remedies; English 

language in Homeopathy for practitioners; Precaution in practice; Therapeutics : Use of homeopathy with 

conventional medicine diagnosis 
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ORM  674  คลินิกด�านโฮมีโอพาธีย�        3(3-0-6) 

   (Homoeopathic Clinic) 

 การสาธิตภาพรวมของยาในสารานุกรมยาโฮมีโอพาธีย�โดยใช�กรณีศึกษา  ศึกษาส�วนประกอบของยา 

ลักษณะและเง่ือนไขเฉพาะของยา การบูรณาการความรู�ทางทฤษฎีและสารานุกรมยาโฮมีโอพาธีย� การฝ�กเวชปฏิบัติโฮ

มีโอพาธีย�ผ�านกรณีศึกษาเฉพาะ มาตรฐานการปฏิบัติงานให�บริการโฮมีโอพาธีย�ในโรงพยาบาล  แนวทางการปฏิบัติ 

ความเป�นไปได�ของการนําไปใช� และการอภิปรายร�วมของกลุ�มบุคลากรทางการแพทย� 

 Demonstrate drug picture in homoeopathic materia medica through cases; constitution, particular and 

peculiar modalities of drug, integrated knowledge of homoeopathic principle and homoeopathic materia 

medica, homoeopathic practice through selected cases, standard procedure of homoeopathic service in 

hospital; practice guideline, possibility of implementation, and health care team discussion. 

  

ORM  697  วิทยานิพนธ� (สําหรับแผน ก แบบ ก1)    37(0-111-56) 

   (Thesis) 

 การสืบค�นข�อมูลและการวิเคราะห�ข�อมูล เพ่ือนําเสนอหัวข�องานวิจัย การออกแบบ และการวางแผนการ

ทดลองได�อย�างเหมาะสม ตลอดจนการวิเคราะห�ข�อมูลจากผลการทดลองและการแก�ไขป�ญหาโดยอาศัยหลักเกณฑ�

ทางวิทยาศาสตร�ได�อย�างถูกต�อง ต�องผ�านการสอบวิทยานิพนธ�ในรูปแบบการสัมมนา การส�งรายงานวทิยานิพนธ�และ

เอกสารวิชาการที่ตีพิมพ�ในวารสารหรือบทความที่ตีพิมพ�ในวารสาร 

 Searching information and analysis data to develop a research proposal, designing and performing the 

appropriate experiments, discussion of data summary and problem solving base on scientific methodology, a 

written research report, passing the thesis examination by the thesis report and documents published in 

academic journals or articles published in the journal. 

 

ORM  699  วิทยานิพนธ� (สําหรับแผน ก แบบ ก2)     24(0-72-36) 

   (Thesis) 

 การสืบค�นข�อมูลและการวิเคราะห�ข�อมูล เพ่ือนําเสนอหัวข�องานวิจัย การออกแบบ และการวางแผนการ

ทดลองได�อย�างเหมาะสม ตลอดจนการวิเคราะห�ข�อมูลจากผลการทดลองและการแก�ไขป�ญหาโดยอาศัยหลักเกณฑ�

ทางวิทยาศาสตร�ได�อย�างถูกต�อง ต�องผ�านการสอบวิทยานิพนธ�ในรูปแบบการสัมมนา การส�งรายงานวทิยานิพนธ�และ

เอกสารวิชาการที่ตีพิมพ�ในวารสารหรือบทความที่ตีพิมพ�ในวารสาร 

 Searching information and analysis data to develop a research proposal, designing and performing the 

appropriate experiments, discussion of data summary and problem solving base on scientific methodology, a 

written research report, passing the thesis examination by the thesis report and documents published in 

academic journals or articles published in the journal. 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� (ถ�ามี) 

1. คําอธิบายโดยย�อ 

  การทําวิทยานิพนธ�ของนักศึกษาในระดับมหาบัณฑิตคณะการแพทย�แผนตะวันออก เป�นการศึกษา 
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วิจัยค�นคว�าในหัวข�อที่สนใจในกลุ�มวิชาต�างๆ ที่หลักสูตรเป�ดสอน เพ่ือให�ได�เกิดความคิดรวบยอดในการทําวิจัยอย�าง

ถูกต�อง มีความรู� ทักษะการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย เพ่ือให�ได�ผลงานที่เกิดคุณประโยชน�ต�อสังคม 

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู� 

  นักศึกษาจะได�รับการพัฒนาในด�านต�างๆ ดังนี ้

   2.1 ด�านคุณธรรม จริยธรรม 

   2.2 ด�านความรู� 

   2.3 ด�านทักษะทางป�ญญา 

   2.4 ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล และความรับผิดชอบ 

   2.5 ด�านทักษะการใช�ตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.6 ด�านทักษะการวิจัย 

 3.  ช�วงเวลา 

   ภาคการศึกษาที่ 1 ป�การศึกษา 2559   

    แยก แผน ก แบบ ก1  ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ของชั้นป�ที่ 1  

          ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ของชั้นป�ที่ 2 

    แผน ก แบบ ก2   ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นป�ที่ 1  

          ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ของชั้นป�ที่ 2  

 4.  จํานวนหน�วยกิต 

   แผน ก แบบ ก1   37  หน�วยกิต 

   แผน ก แบบ ก2    24  หน�วยกิต 

 5.  การเตรียมการ 

  คณาจารย�ในหลักสูตรได�เตรียมพร�อมที่จะดําเนินการสอน และให�คําแนะนําในการทําวิจัย เพ่ือให�

นักศึกษาได�รับสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับการเข�ามาศึกษาในคณะการแพทย�แผนตะวันออก โดยแบ�งภาระความรับผิดชอบใน

แต�ละกลุ�มวิชา ทั้งทางด�านเครื่องมือ หัวข�อในการทําวิจัย สื่อการสอน ซึ่งจะมีการแบ�งให�อาจารย�รับผิดชอบนักศึกษา 

เป�นรายๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถติดต�ออาจารย�ที่ปรึกษาได�ตลอดเวลาทั้งทางโทรศัพท� และจดหมายอิเล็คทรอนิค 

 6.  กระบวนการประเมินผล 

  อาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�จะทําการประเมินความรู�ของนักศึกษาเป�นระยะ โดยการวัดอาจทําโดยการ

สอบย�อยในวิชาที่เก่ียวข�องกับหัวข�อวิทยานิพนธ� ซึ่งเม่ือเห็นว�านักศึกษามีความรู�ความเข�าใจในงานที่ทํา ก็จะให�

ดําเนินการเขียนบทความงานวิจัยดังกล�าวเม่ือผลการวิจัยเสร็จสิ้น และจัดให�มีการสอบป�องกันวิทยานิพนธ�  โดยเชิญ

คณาจารย�ผู�ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข�องเป�นกรรมการสอบ 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1.  ผู�ประกอบการโรงงานผลิตภัณฑ�สมุนไพร 

 2. นักวิจัยในห�องปฎิบัติการ 

 3. นักพัฒนาผลิตภัณฑ�สมุนไพร 

 4. ผู�ประเมินคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑ�สมุนไพร 

 5. ผู�ประกอบการด�านสุขภาพและความงาม 
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 6. ผู�ประกอบการด�านการแพทย�ทางเลือก 

 7. ผู�ประกอบการด�านโฮมีโอพาธีย� 

 

สถานที่ติดต�อ 

 วิทยาลัยการแพทย�แผนตะวันออก ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร� (ตึก 4/2) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนน

พหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร. 0-2997-2222 ต�อ 5162 

e-mail: pornphan.r@rsu.ac.th   

 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

โทร 02-997 2200 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th     e-mail: grad@rsu.ac.th 
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