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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทยแผนตะวันออก 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนตะวันออก 
 ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Oriental Medicine 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแพทยแผนตะวันออก) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science (Oriental Medicine) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : วท.ม. (การแพทยแผนตะวันออก) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Oriental Medicine) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 การเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนตะวันออก มีจุดมุงม่ันในความเปนเลิศ
ทางวิชาการดานการแพทยแผนตะวันออก โดยเนนการฟนฟูภูมิปญญาและการพัฒนาใหมีความทันสมัยดวยหลัก
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมกับสามารถปรับใชในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยและระดับสากล
ได บนพ้ืนฐานของการประเมินดานคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผล 
 
ความสําคัญ 
 เนนการพัฒนาสมุนไพร การแพทยแผนตะวันออก เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในกลุมวิชา
ตางๆ อันเปนผลใหเพ่ิมบุคลากร ผูเชี่ยวชาญทางดานสุขภาพ ความงาม การแพทยทางเลือก นักวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตผูเชี่ยวชาญการแพทยแผนตะวันออกท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ประเทศในดานการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร ดานการแพทยทางเลือกและเปนการเพ่ิมศักยภาพของประเทศไทย
ในการแขงขันทางการคา การบริการดานสุขภาพและการแพทยทางเลือกในระดับสากล 
 2. เพ่ือการอนุรักษและฟนฟูภูมิปญญาดานการแพทยแผนตะวันออกใหมีศักยภาพสูง 
 3. เพ่ือวิจัยและพัฒนาภูมิปญญาการแพทยแผนตะวันออกใหมีความเจริญกาวหนา และสามารถ
เชื่อมโยงเขากับระบบการบริการสุขภาพหลักของประเทศได 
 4. เพ่ือการพัฒนารูปแบบตํารับยาจากภูมิปญญาใหมีความทันสมัยและมีการประเมินดานคุณภาพ ความ 
ปลอดภัยและประสิทธิผล 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน  วันเสาร - อาทิตย   เวลา 08.00 - 19.00 น.    
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง หรือสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสายตรงดานการแพทยแผนไทย 
การแพทยแผนไทยประยุกตและ การแพทยแผนตะวันออก หรือสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ 
 2. ในกรณีท่ีศึกษาตามแผน ก แบบ ก1 ผูเขาศึกษาจะตองจบปริญญาตรีสาขาการแพทยแผนตะวันออก 
และมีเกรดเฉลี่ยไมนอยกวา 3.00 
 3. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 4. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 5. ไมเปนคนวิกลจริต   
 6. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  
 2.  หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป   
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
ดังนี้ 
       1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืนตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการสอบ
ในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนหรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวชิาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูใน
ฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 4 

มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน  ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเยี่ยม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก   2.0 
    F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 

  W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามความใน
ขอ 24.2.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2556 หรือเม่ือไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I  หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติถัดไป เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลไดสัญลักษณ 
I จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการ
เรียนหรือปฎิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1.  แผน ก แบบ ก 1 
   1.1 ไดสอบผานวิทยานิพนธ และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ

มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ
ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

  1.2 ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 
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   ก.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

   ข.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือ 

   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   ง.  นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร 
และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceeding) 

  1.3 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะ 
เวลาหนึ่ง 

 
2.  แผน ก แบบ ก2 
  2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธและไดสอบผาน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนด
ของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

  2.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
  2.3   ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 
   ก.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 
   ข.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 
   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม

กลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือ 
   ง.  นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร 

และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) 

  2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา          
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร    37  หนวยกิต 
    1)  วิทยานิพนธ           37 หนวยกิต 
 2. แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร   37  หนวยกิต 
    1)  ศึกษารายวิชา        13 หนวยกิต 
     1.1) หมวดวิชาบังคับ         5 หนวยกิต 
     1.2) หมวดวิชาเลือก         8 หนวยกิต 
    2) หมวดวิทยานิพนธ          24 หนวยกิต 
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รายวิชาในหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        
  นักศึกษาท่ีสอบรายวิชาภาษาอังกฤษไมผานเกณฑของมหาวิทยาลัยรังสิต จะตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเสริมพ้ืนฐานทุกคน คือ ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และไมนับรวมหนวยกิตของหลักสูตร 
สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ) 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)  
                                       
 2.  หมวดวิชาบังคับ        จํานวน   5  หนวยกิต 
  นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ตองลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาบังคับ จํานวน 5 หนวยกิต 
ORM  600  ระเบียบวิธีวิจัย          1(1-0-2) 
   (Research Methodology) 
ORM  601  ชวีสถิติสําหรับการแพทย        2(2-0-4) 
   (Medical Biostatistics) 
ORM  602  การสัมมนาทางการแพทยแผนตะวันออก 1    1(0-3-2) 
   (Seminar in Oriental Medicine I) 
ORM  604  ปญหาพิเศษ 1          1(0-3-2) 
   (Special Problems I) 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก         
  นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง ดังตอไปนี้ จํานวน
กลุมละ 8 หนวยกิต  
กลุมวิชาดานคลินิก 
ORM  611  เวชกรรมไทยข้ันสูง 1         3(2-3-6) 
   (Advanced Thai Medicine I) 
ORM  612  เวชกรรมไทยข้ันสูง 2         3(2-3-6) 
   (Advanced Thai Medicine II) 
ORM  616  การฝกปฏิบัติทางคลินิกการแพทยแผนตะวันออก   1(0-3-2) 
   (Clinical Practice in Oriental Medicine) 
ORM  617  สุขภาพองครวมและการแพทยทางเลือก    1(0-3-2) 
   (Holistic Health and Alternative Medicine) 
กลุมวิชาดานการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร 
ORM  627  เทคโนโลยีเภสัชกรรมสมุนไพร       2(1-3-4) 
   (Phytopharmaceutical Technology) 
ORM  628  เครื่องสําอางสมุนไพร         2(1-3-4) 
   (Phytocosmetics)  
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ORM  629  ยาสมุนไพร           2(1-3-4) 
   (Phytomedicine) 
ORM  630  การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑสมุนไพร   2(1-3-4) 
   (Stability Study of Herbal Medicinal Products) 
กลุมวิชาดานการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผล 
ORM  632  พยาธ-ิพิษวิทยาท่ัวไป         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  พิษวิทยาข้ันสูง          1(0-3-2) 
   (Advanced Toxicology) 
ORM  640  การประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑสมุนไพร   1(0-3-2) 
   (Assessment of Efficacy of Herbal Medicinal Products) 
ORM  646  การทดสอบฤทธิ์ของผลิตภัณฑสมุนไพร     1(0-3-2) 
   (Bioscreening Methods of Herbal Medicinal Products) 
กลุมวิชาดานการประเมินคุณภาพ 
ORM  641  การควบคุมคุณภาพสมุนไพรข้ันสูง 1     3(2-3-6) 
   (Advanced Quality Control of Medicinal Plants I) 
ORM  642  การควบคุมคุณภาพสมุนไพรข้ันสูง 2      3(2-3-6) 
   (Advanced Quality Control of Medicinal Plants II) 
ORM  647  การประกันคุณภาพของผลิตภัณฑสมุนไพร    2(1-3-4) 
   (Quality Assurance of Herbal Medicinal Products) 
กลุมวิชาดานการแพทยทางเลือก (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)     
กลุมวิชาการแพทยอายุรเวทประยุกต (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  กรณีศึกษาดานการแพทยอายุรเวทประยุกต 1   2(1-3-4) 
   (Problem-based learning (PBL) of Ayurvedic Medicine I) 
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ORM  664  กรณีศึกษาดานการแพทยอายุรเวทประยุกต 2   2(1-3-4) 
   (Problem-based learning (PBL) of Ayurvedic Medicine II) 
ORM  665  ปญจกรรมบําบัด          2(1-3-4) 
   (Panchakarma Therapy) 
กลุมวิชาโฮมีโอพาธีย  (Homoeopathy) 
ORM  671  โฮมีโอพาธียเชิงประจักษและระเบียบวิธีวิจัย   1(1-0-2) 
   (Evidence-based Homeopathy and Research Methodology) 
ORM  672  บทนําสูเภสัชกรรมโฮมีโอพาธีย      2(2-0-4) 
   (Introduction to Homoeopathic Pharmacy)  
ORM  673  โฮมีโอพาธียกับการแพทยเชิงบูรณาการ     2(2-0-4) 
   (Homeopathy and Integrative Medicine) 
ORM  674  คลินิกดานโฮมีโอพาธีย         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) 
 
แผนการศึกษา   
แผน ก แบบ ก1 

ช้ันปท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

ORM 697 วิทยานิพนธ (Thesis)             9(0-27-14) 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

รวม   9  หนวยกิต รวม   9  หนวยกิต 

ช้ันปท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

ORM 697 วิทยานิพนธ (Thesis)             9(0-27-14) 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

ORM 697 วิทยานิพนธ   (Thesis)            10(0-30-15) 
รวม   9   หนวยกิต รวม   10   หนวยกิต 
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แผน ก แบบ ก2 
ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
ORM 600 ระเบียบวิธีวิจยั                        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) 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
ORM 602 การสัมมนา   1(0-3-2) 
             ทางการแพทยแผนตะวันออก 
ORM 604 ปญหาพิเศษ 1   1(0-3-2) 
*ORM xxx วิชาเลือก  X(X-X-X) 
ORM 699 วิทยานิพนธ (Thesis) 6(0-18-9)  

รวม  9  หนวยกิต รวม  10  หนวยกิต 

ช้ันปท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

ORM 699 วิทยานิพนธ  (Thesis)            9(0-27-14) 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

ORM 699 วิทยานิพนธ (Thesis)               9(0-27-14) 
รวม   9   หนวยกิต รวม   9   หนวยกิต 

*ในหมวดวิชาเลือก ใหนักศึกษาเลือกเรียนเฉพาะกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง จํานวนกลุมวิชาละ  8  หนวยกิต 
  
คําอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
   นักศึกษาท่ีสอบรายวิชาภาษาอังกฤษไมผานเกณฑของมหาวิทยาลัยรังสิต จะตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเสริมพ้ืนฐานทุกคน คือ ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และไมนับรวมหนวยกิตของหลักสูตร 
สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ) 
ENL  500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนท่ีการพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริม
ใหผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเรื่องท่ีอานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ี
เปนท้ังศัพทเทคนิคและท่ีไมใช เนื้อหาเอกสารท่ีใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ัง
หนังสือตําราท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 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.  หมวดวิชาบังคับ          5  หนวยกิต 
  นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ตองลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาบังคับ จํานวน 5 หนวยกิต 
ORM  600 ระเบียบวิธีวิจัย          1(1-0-2) 
   (Research Methodology) 
 การวางแผนและออกแบบงานวิจัย เครื่องมือตางๆ ท่ีใชในการทําวิจัย การบริหารการวิจัย การเขียน
รายงาน และการเขียนเคาโครงวิจัยทางการแพทยแผนตะวันออก 
 Research planning, research design, research tools, conducting research, writing scientific 
reports and research proposal in oriental medicine. 
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ORM  601 ชีวสถิติสําหรับการแพทย        2(2-0-4) 
   (Medical Biostatistics) 
 วิธีการทางสถิติ การวางแผนวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะหขอมูลและการแปล
ผลขอมูลทางชีวการแพทยและสาธารณสุข เนื้อเรื่องครอบคลุมชนิดของขอมูลความนาจะเปนและการกระจาย 
ทฤษฎีของการทดสอบ และการประมาณชวงความเชื่อม่ันของพารามิเตอร การทดสอบนัยสําคัญโดยสถิติแบบ 
Parametric และ non-parametric ไดแก Z-test, t-test, F-test, Chi-squares-test, Wilcoxon test, Mann-
Whitney U-test, Kruskal-Wallis test และ Friedman test รวมท้ังการวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบ
ความสัมพันธแบบสหสัมพันธ แบบ partial และการวิเคราะหการถดถอย 
 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 การสัมมนาทางการแพทยแผนตะวันออก 1    1(0-3-2) 
   (Seminar in Oriental Medicine I) 
 เรื่องท่ีกาวหนาของการวิจัยและพัฒนาทางการแพทยแผนตะวันออก และสาขาท่ีเก่ียวของ และนําเสนอ
พรอมกับอภิปราย นักศึกษาจะเลือกหัวขอจากวารสารทางวิชาการตางๆ โดยความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน 
 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. 
 
ORM  604 ปญหาพิเศษ 1          1(0-3-2) 
   (Special Problems I) 
 เลือกหัวขอท่ีนาสนใจในแตละสาขา โดยคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาแลวมีการสืบคนเอกสารท่ี
เก่ียวของและทดลองปฏิบัติการ 
 Assigned to review relevant literatures and conduct laboratory experiments in the topic 
of individual major area under the supervision of an advisor. 
 
 3. หมวดวิชาเลือก 
  นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง ดังตอไปนี้ จํานวน
กลุมวิชาละ 8 หนวยกิต 
กลุมวิชาดานคลินิก 
ORM  611 เวชกรรมไทยข้ันสูง 1        3(2-3-6) 
   (Advanced Thai Medicine I) 
 การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคตามหลักของแพทยแผนไทยโดยละเอียด โดยเฉพาะเก่ียวกับโรคไข
ตางๆและอาการปวยของโรคเรื้อรัง โดยสามารถเชื่อมโยงอาการโรคท่ีปรากฏในคัมภีรยาตางๆ เขาดวยกันได และ
หาวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการรักษา โดยเนนเปนพิเศษในโรคเรื้อรัง 
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 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 เวชกรรมไทยข้ันสูง 2        3(2-3-6) 
   (Advanced Thai Medicine II) 
   วิชาบังคับกอน : ORM 611 เวชกรรมไทยข้ันสูง 1 
 การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคตามหลักของแพทยแผนไทยอยางละเอียด โดยเฉพาะโรคท่ีเกิดจากการ
สึกหรอของรางกาย โรคฝภายใน โรคผิวหนัง โรคเก่ียวกับระบบไหลเวียนโลหิตและระบบประสาท โดยสามารถ 
เชื่อมโยงอาการท่ีปรากฏในคัมภีรยาตางๆเขาดวยกันและหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการรักษา 
 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 การฝกปฏิบัติทางคลินิกการแพทยแผนตะวันออก   1(0-3-2) 
   (Clinical Practice in Oriental Medicine) 
 ฝกปฏิบัติทางคลินิกในสถานพยาบาลการแพทยแผนไทย เพ่ือใหเกิดทักษะมากข้ึนในการวินิจฉัยและการ
รักษาผูปวย ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยแพทยแผนไทย 
 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. 
 
ORM  617 สุขภาพองครวมและการแพทยทางเลือก    1(0-3-2) 
   (Holistic Health and Alternative Medicine) 
 ความหมายและมิติตางๆ ของสุขภาพองครวม ธรรมชาติบําบัดและการแพทยทางเลือก ประกอบดวยการ
รักษาสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพ 
 Holistic health, naturopathy and alternative medicine in curative system and health 
promotion. 
 
กลุมวิชาดานการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร 
ORM  627 เทคโนโลยีเภสัชกรรมสมุนไพร      2(1-3-4) 
   (Phytopharmaceutical Technology) 
 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรประกอบดวย การนําเทคโนโลยีการนําสงยามาประยุกตใชกับ
สมุนไพร อันไดแกเทคนิคไมโครอิมัลชั่น  เทคนิคลิโปโซม  เทคนิคนีโอโซม  เทคนิคลิควิดคริสตรัล  โดยศึกษา
กระบวนการผลิตและการขยายขนาดการผลิต เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูงสุด 
 Phytopharmaceutical technology to develop herbal medicinal products by using drug 
delivery system to apply on phytomedicine including microemulsions, liposomes, niosomes, 
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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 เสนผม การตั้งตํารับเครื่องสําอาง การเตรียมสารสกัดสมุนไพร วิธีการพัฒนา
เครื่องสําอางสมุนไพรในรูปแบบตางๆ เชน ครีม โลชั่น อิมัลชั่น เจล แชมพู ซีรัม เพ่ือใหผลิตภัณฑมีคุณภาพสูงสุด 
 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) 
 สารสําคัญทางพฤกษเคมีท่ีมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การเตรียมสารสกัด การเตรียมรูปแบบผลิตภัณฑ
สมุนไพร การตรวจวิเคราะหหาปริมาณสาระสําคัญในผลิตภัณฑสมุนไพร 
 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 การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑสมุนไพร   2(1-3-4) 
   (Stability Study of Herbal Medicinal Products) 
 ความคงตัวของผลิตภัณฑสมุนไพร จลศาสตรของการสลายตัว ปจจัยท่ีมีผลตอความคงตัวท้ังทางฟสิกส 
เคมี และภาชนะบรรจุ ออกแบบวิธีการศึกษาความคงตัว และการกําหนดวันหมดอายุ 
 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. 
 
กลุมวิชาดานการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผล 
ORM  632 พยาธิ-พิษวิทยาท่ัวไป        1(0-3-2) 
   (General Pathotoxicology) 
 บทนําทางพยาธิวิทยา กลไกการเกิดการตายและการปรับตัวของเซลลภายหลังจากไดรับสารพิษ สารชีว
วัตถุ แรงกระแทก รังสี ความรอน และความเย็น สาเหตุและกลไกการเกิดการอักเสบ การเกิดเนื้องอก ความ
ผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน พยาธิสภาพท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอมและความไมสมดุลของสารอาหาร ความผิดปกติทาง
พันธุกรรมและการพัฒนาการในเด็ก 
 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. 
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ORM  637 หลักการทางพิษวิทยา        2(1-3-4) 
   (Principles of Toxicology) 
 หลักการท่ัวไปทางพิษวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ของสารพิษ การเกิดพิษท่ีอวัยวะท่ีไดรับสารพิษและการ
ประเมินความปลอดภัยจากสารพิษชนิดตางๆ ไดแก ยาปราบศัตรูพืช โลหะหนัก สารระเหย สารปรุงแตงอาหาร 
และสารปนเปอนอ่ืนๆ จากสิ่งแวดลอม ภาคปฏิบัติการเปนการทดสอบความเปนพิษข้ันพ้ืนฐานและการสาธิตการ
เกิดความเปนพิษชนิดตางๆ 
 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) 
 วิธีวิเคราะหตางๆ ท่ีใชในการแยกจําแนกชนิด และหาปริมาณของสารพิษในเนื้อเยื่อ หรือของเหลวภายใน
รางกาย ไดแก น้ํายอยในกระเพาะอาหาร เลือด และปสสาวะ ใชเครื่องมือและวิธีทดลองท่ีทันสมัยในการตรวจหา
สารพิษ อาทิ โครมาโตกราฟฟ สเปคโตรสโคป เปนตนภาคปฏิบัติการเนนเทคนิคการสกัด การแยก การตรวจหา
ชนิดของยา สารเคมีและสารพิษในของเหลวภายในรางกาย ไดแก ของเหลวในกระเพาะอาหาร เลือดและปสสาวะ 
 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). 
 
ORM  639 พิษวิทยาข้ันสูง          1(0-3-2) 
   (Advanced Toxicology) 
 กลไกการเกิดพิษของสารปรุงแตงอาหารและสารปนเปอนอ่ืนๆ ไดแก โลหะหนัก ยาปราบศัตรูพืช 
จุลินทรีย กาซพิษ และสารปนเปอนจากสิ่งแวดลอมในผลิตภัณฑสมุนไพร โดยเนนความสามารถอธิบายกลไกการ
เกิดพิษของสารตางๆ ไดจากวารสารทางวิชาการปจจุบัน 
 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 การประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑสมุนไพร   1(0-3-2) 
   (Assessment of Efficacy of Herbal Medicinal Products) 
 การประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑสมุนไพร โดยเนนการศึกษาพืชและผลิตภัณฑสมุนไพรไทยในทาง
คลินิก แนวทาง จริยธรรม และวิธีท่ีดีสําหรับการทดลองทางคลินิกของสมุนไพรไทยในผูปวย 
 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. 
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ORM  646 การทดสอบฤทธิ์ของผลิตภัณฑสมุนไพร    1(0-3-2) 
   (Bioscreening Methods of Herbal Medicinal Products) 
 ฤทธิ์ทางชีวภาพตางๆ ไดแก ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา สรีรวิทยา และชีวเคมีของผลิตภัณฑสมุนไพร พัฒนา
วิธีการตรวจวัดหาคาตางๆ ท่ีบอกถึงฤทธิ์ของสารทดสอบ ท้ังในหลอดทดลองและในสัตวทดลอง อาทิ การหดตัว
ของกลามเนื้อเรียบ ฤทธิ์ตานการอักเสบ ฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลางเปนตน 
 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. 
 
กลุมวิชาดานการประเมินคุณภาพ 
ORM  641 การควบคุมคุณภาพสมุนไพรข้ันสูง 1     3(2-3-6) 
   (Advanced Quality Control of Medicinal Plants I) 
 การควบคุมคุณภาพสมุนไพรโดยเนนการเตรียมสารบงชี้ (marker) โดยใชเทคนิคทางสเปกโตรสโกป เชน 
อัลตราไวโอเลตสเปกโตรโฟโตมิเตอร อินฟราเรดสเปกโตรโฟโตมิเตอร สเปกโตรฟลูออโรมิเตอร  แมสสเปกโตร
มิเตอรและนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโตรมิเตอร 
 Quality control of medicinal plants, emphasize on preparation of marker, using 
ultraviolet spectrophotometer, infrared spectrophotometer, spectrofluorometer, mass 
spectrometer and nuclear magnetic resonance spectrometer. 
 
ORM  642 การควบคุมคุณภาพสมุนไพรข้ันสูง 2     3(2-3-6) 
   (Advanced Quality Control of Medicinal Plants II) 
   วิชาบังคับกอน : ORM 641 การควบคุมคุณภาพสมุนไพรข้ันสูง 1 
 การควบคุมคุณภาพสมุนไพร โดยเนนการประยุกตใชเครื่องมือทางลิควิดโครมาโทกราฟ โครมาโทกราฟผิว
บางชนิดสมรรถนะสูง แกสโครมาโทกราฟ เพ่ือใชในงานควบคุมคุณภาพตํารับสมุนไพรและผลิตภัณฑ 
 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 การประกันคุณภาพของผลิตภัณฑสมุนไพร   2(1-3-4) 
   (Quality Assurance of Herbal Medicinal Products) 
 เก่ียวกับหลักการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑสมุนไพร ซ่ึงประกอบดวยวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป รวมถึงการศึกษาความคงตัวดวย โดยเนนการวิเคราะหหาปริมาณสารบงคุณภาพ (Marker) ในกลุมตางๆ 
เชน ฟลาโวนอยด แลคโทน เทอรพีน คูมาริน และสารสําคัญทุติยภูมิของพืชโดยใชเทคนิคทางโครมาโตกราฟ อิเลค
โตรฟอรีซีส และสเปคโตรสโคป เพ่ือใชเปนหลักในการควบคุมคุณภาพและการศึกษาความคงตัว 
 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 
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Thai medicinal plants using advanced techniques chromatography, electrophoresis, 
spectroscopy. 
 
กลุมวิชาดานการแพทยทางเลือก (Alternative Medicine) 
ORM  656 การนวดและการกดจุดรักษาโรค 1     3(1-6-5) 
   (Massage and Acupressure for Treatment I) 
 การนวดและการกดจุดสําหรับการบําบัดอาการและรักษาโรคเจ็บปวดเรื้อรัง อาทิ โรคปวดศีรษะไมเกรน  
ปวดตึงเม่ือยคอบาไหล ปวดหลัง ปวดเอว เปนตน 
 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 ปวดหัวเขา 
ปวดประจําเดือน ปรับสมดุลของรางกาย กระตุนระบบไหลเวียนโลหิตและระบบภูมิตานทาน เปนตน 
 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. 
 
ORM  658 การออกกําลังกายแบบตะวันออก      2(1-3-4) 
   (Oriental Exercises) 
 การออกกําลังกายแบบตะวันออก อาทิ โยคะไทเก็ก ชี่กง เตาเตอซ่ินซี ธรรมชาติบําบัดท่ีชวยปรับสมดุล
ของรางกาย พลังชีวิตและฟนฟูสมรรถนะของรางกาย ทําใหสดชื่น และมีอายุยืน 
 Oriental exercises: Yoga, Taichi, Qigong, DaoDeXinXi, naturopathy, improve body balance, 
bioenergy, rejuvenation, refresh and longevity. 
 
กลุมวิชาการแพทยอายุรเวทประยุกต (Applied Ayurvedic Medicine) 
ORM  661 กายฉิกฤตษา 1           1(0-3-2) 
 (Kayachikitsa I) 
 การตรวจวินิจฉัยโรคตามระบบของการแพทยอายุรเวท รวมกับการแพทยแผนตะวันตก ซ่ึงครอบคลุม
เนื้อหาในเรื่อง การตรวจวินิจฉัยแบบ Triridha, Asthavidhaparikha และ Danavidha Parikaka การแบง
ประเภทของโรค (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) 
 การรักษาโรคตามระบบของการแพทยอายุรเวท ท่ีสามารถควบคูไปกับการรักษาของการแพทยแผน
ตะวันตก โดยเรียนรูข้ันตอนการรักษาโรค (Chikitsa), ศาสตรชะลอวัย (Rasayana and vajikarma), โภชนาการ 
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ทางการแพทยอายุรเวท 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 กรณีศึกษาดานการแพทยอายุรเวทประยุกต 1   2(1-3-4) 
   (Problem-based learning (PBL) of Ayurvedic Medicine I) 
 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก เนนการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธของ
ความรูทาง pre-clinic และ clinic โดยใชการเรียน PBL เพ่ือบูรณาการความรูทางกระบวนการรักษาโรค รวมถึง
ความผิดปกติทางระบบตางๆ ในรางกาย ไดแก โรคท่ีพบในระบบผิวหนัง ระบบกลามเนื้อ ระบบโครงกระดูก 
ระบบหมุนเวียนโลหิตและระบบหายใจ เปนตน  โดยผูเรียนจะไดรับโจทยปญหา เพ่ือวิเคราะหข้ันตอนจากปญหา 
คือ การแยกปญหาและท่ีมาของโรค การหาสาเหตุของการเกิดโรค การวิเคราะหสาเหตุของการเกิดโรค การ
ตั้งสมมติฐานของการเกิดโรค การจัดลําดับความสําคัญของสมมติฐานการเกิดโรค การศึกษาคนควาเพ่ิมเติม การ
สังเคราะหความรู การสรุปหลักการและแนวคิดการรักษาโรค เนนการเรียนเก่ียวกับโรคท่ีพบบอย 
 Problem-based learning focuses on 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 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 กรณีศึกษาดานการแพทยอายุรเวทประยุกต 2   2(1-3-4) 
   (Problem-based learning (PBL) of Ayurvedic Medicine II) 
 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก เนนการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธของ
ความรูทาง pre-clinic และ clinic โดยใชการเรียน PBL เพ่ือบูรณาการความรูทางกระบวนการรักษาโรค รวมถึง
ความผิดปกติทางระบบตางๆ ในรางกาย ไดแก โรคท่ีพบในระบบประสาท ระบบตอมตางๆ ระบบยอยอาหาร 
ระบบขับถายและระบบสืบพันธุ เปนตน โดยผูเรียนจะไดรับโจทยปญหา เพ่ือวิเคราะหข้ันตอนจากปญหา คือ การ
แยกปญหาและท่ีมาของโรค การหาสาเหตุของการเกิดโรค การวิเคราะหสาเหตุของการเกิดโรค การตั้งสมมติฐาน
ของการเกิดโรค การจัดลําดับความสําคัญของสมมติฐานการเกิดโรค การศึกษาคนควาเพ่ิมเติม การสังเคราะห
ความรู การสรุปหลักการและแนวคิดการรักษาโรค เนนการเรียนเก่ียวกับโรคท่ีพบบอย 
 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-
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study, to synthesize knowledge, outlining the principles and concepts of treatment,  Focus on 
learning about common diseases. 
 
ORM  665 ปญจกรรมบําบัด          2(1-3-4) 
   (Panchakarma Therapy) 
 อธิบายความสําคัญ ประโยชนและข้ันตอนของการรักษา เรียนรูการทํา Snehana, Swedana, Pinada 
Sweda, Shatika Shalipinda, Pizichil และ Upanaha พัฒนาทักษะการทําหัตถการตางๆ ความปลอดภัยของ
ผูปวย การปองกันควบคุมอาการโรค สรางเสริมสุขภาพ และการฟนฟูสภาพตามหลักการแพทยอายุรเวท อธิบาย
ความสําคัญ ประโยชน และข้ันตอนของการรักษาแบบ Panchakarma ซ่ึงแบงออกเปน 5 กรรมวิธี ไดแก vasti 
vamana virechana nasya and raktamoksa ในกรรมวิธีดังกลาวตองเรียนรูถึง ความหมาย ขอดีขอหามของ
การทําการรักษาแตละชนิด ขอปฏิบัติระหวางการทําการรักษา 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 virechana nasya 
and raktamoksa; learn the meaning of the prohibition of the advantages each treatment. 
Practice during treatment Results of treatment of any kind. 
 
กลุมวิชาโฮมีโอพาธีย (Homoeopathy) 
ORM  671 โฮมีโอพาธียเชิงประจักษและระเบียบวิธีวิจัย   1(1-0-2) 
   (Evidence Based of Homoeopathy and Research Methodology) 
 หลักการและวิธีการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ การสืบคนขอมูลและการทบทวนวรรณกรรม การ
กําหนดปญหา การตั้งสมมุติฐานของงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย การกําหนดขนาดตัวอยางและวิธีการสุม
ตัวอยาง การใชสถิติในการวิจัย การเก็บรวบรวมผลและวิเคราะห การเขียนโครงรางการวิจัยและการรายงาน
ผลการวิจัย รวมท้ังการยกตัวอยางงานวิจัยทางโฮมีโอพาธีย 
 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 บทนําสูเภสัชกรรมโฮมีโอพาธีย      2(2-0-4) 
   (Introduction of Homoeopathic Pharmacy) 
 พ้ืนฐานหลักการของตํารับยาโฮมีโอพาธีย เทคนิคการชั่งน้ําหนักและการวัดตามหนวยของโฮมีโอพาธีย 
แหลงของตํารับยาโฮมีโอพาธีย การเตรียมตํารับยาโฮมีโอพาธีย การเตรียมสารสกัดทิงเจอรตนแบบ วิธีการเพ่ิม
พลังงานของตํารับยาโฮมีโอพาธีย การทําใหเกิดมาตรฐานท้ังในสวนตัวยาหลักและตัวทําละลายยา ความรูดาน
ตํารับยาโฮมีโอพาธีย วิธีการพิสูจนตํารับยา รูปแบบตํารับยา  การควบคุมคุณภาพตํารับยาโฮมีโอพาธีย  การ
เสื่อมสภาพและความคงตัวของสารสกัดทิงเจอรตนแบบ  
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 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 โฮมีโอพาธียกับการแพทยเชิงบูรณาการ    2(2-0-4) 
   (Homoeopathy and Integrative Medicine) 
 วิธีการใชโฮมีโอพาธียกับยาอ่ืน  ภาพรวมของตํารับยาโฮมีโอพาธีย 100 ตํารับ ภาษาอังกฤษท่ีใชบอยทาง
โฮมีโอพาธีย ขอควรระวังในการรักษาและใชยาโฮมีโอพาธีย การปรับใชโฮมีโอพาธียกับการวินิจฉัยโรคในปจจุบัน 
 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 
 
ORM  674 คลินิกดานโฮมีโอพาธีย        3(3-0-6) 
   (Homoeopathic Clinic) 
 การสาธิตภาพรวมของยาในสารานุกรมยาโฮมีโอพาธียโดยใชกรณีศึกษา  ศึกษาสวนประกอบของยา 
ลักษณะและเง่ือนไขเฉพาะของยา การบูรณาการความรูทางทฤษฎีและสารานุกรมยาโฮมีโอพาธีย การฝกเวช
ปฏิบัติโฮมีโอพาธียผานกรณีศึกษาเฉพาะ มาตรฐานการปฏิบัติงานใหบริการโฮมีโอพาธียในโรงพยาบาล  แนว
ทางการปฏิบัติ ความเปนไปไดของการนําไปใช และการอภิปรายรวมของกลุมบุคลากรทางการแพทย 
 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) 
 การสืบคนขอมูลและการวิเคราะหขอมูล เพ่ือนําเสนอหัวของานวิจัย การออกแบบ และการวางแผนการ
ทดลองไดอยางเหมาะสม ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองและการแกไขปญหาโดยอาศัยหลักเกณฑ
ทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง ตองผานการสอบวิทยานิพนธในรูปแบบการสัมมนา การสงรายงานวิทยานิพนธ
และเอกสารวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารหรือบทความท่ีตีพิมพในวารสาร 
 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. 
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ORM  699 วิทยานิพนธ (สําหรับแผน ก แบบ ก2)   24(0-72-36) 
   (Thesis) 
 การสืบคนขอมูลและการวิเคราะหขอมูล เพ่ือนําเสนอหัวของานวิจัย การออกแบบ และการวางแผนการ
ทดลองไดอยางเหมาะสม ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองและการแกไขปญหาโดยอาศัยหลักเกณฑ
ทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง ตองผานการสอบวิทยานิพนธในรูปแบบการสัมมนา การสงรายงานวิทยานิพนธ
และเอกสารวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารหรือบทความท่ีตีพิมพในวารสาร 
 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. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 

1. คําอธิบายโดยยอ 
  การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาในระดับมหาบัณฑิตคณะการแพทยแผนตะวันออก เปนการศึกษา 
วิจัยคนควาในหัวขอท่ีสนใจในกลุมวิชาตางๆ ท่ีหลักสูตรเปดสอน เพ่ือใหไดเกิดความคิดรวบยอดในการทําวิจัย
อยางถูกตอง มีความรู ทักษะการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย เพ่ือใหไดผลงานท่ีเกิดคุณประโยชนตอสังคม 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้ 
   2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
   2.2 ดานความรู 
   2.3 ดานทักษะทางปญญา 
   2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 
   2.5 ดานทักษะการใชตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.6 ดานทักษะการวิจัย 
 3.  ชวงเวลา 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559   
    แยก แผน ก แบบ ก1 ภาคการศึกษาท่ี 1 - 2 ของชั้นปท่ี 1  
          ภาคการศึกษาท่ี 1 - 2 ของชั้นปท่ี 2 
    แผน ก แบบ ก2   ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปท่ี 1  
          ภาคการศึกษาท่ี 1 - 2 ของชั้นปท่ี 2  
 4.  จํานวนหนวยกิต 
   แผน ก แบบ ก1   37  หนวยกิต 
   แผน ก แบบ ก2    24  หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ 
  คณาจารยในหลักสูตรไดเตรียมพรอมท่ีจะดําเนินการสอน และใหคําแนะนําในการทําวิจัย เพ่ือให
นักศึกษาไดรับสิ่งท่ีดีท่ีสุดสําหรับการเขามาศึกษาในคณะการแพทยแผนตะวันออก โดยแบงภาระความรับผิดชอบ
ในแตละกลุมวิชา ท้ังทางดานเครื่องมือ หัวขอในการทําวิจัย สื่อการสอน ซ่ึงจะมีการแบงใหอาจารยรับผิดชอบ
นักศึกษาเปนรายๆ ซ่ึงนักศึกษาสามารถติดตออาจารยท่ีปรึกษาไดตลอดเวลาท้ังทางโทรศัพท และจดหมาย
อิเล็คทรอนิค 
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 6.  กระบวนการประเมินผล 
  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธจะทําการประเมินความรูของนักศึกษาเปนระยะ โดยการวัดอาจทําโดย
การสอบยอยในวิชาท่ีเก่ียวของกับหัวขอวิทยานิพนธ ซ่ึงเม่ือเห็นวานักศึกษามีความรูความเขาใจในงานท่ีทํา ก็จะให
ดําเนินการเขียนบทความงานวิจัยดังกลาวเม่ือผลการวิจัยเสร็จสิ้น และจัดใหมีการสอบปองกันวิทยานิพนธ  โดย
เชิญคณาจารยผูทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวของเปนกรรมการสอบ 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ผูประกอบการโรงงานผลิตภัณฑสมุนไพร 
 2. นักวิจัยในหองปฎิบัติการ 
 3. นักพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร 
 4. ผูประเมินคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพร 
 5. ผูประกอบการดานสุขภาพและความงาม 
 6. ผูประกอบการดานการแพทยทางเลือก 
 7. ผูประกอบการดานโฮมีโอพาธีย 
 
สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก   ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร (ตึก 4/2) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนน

พหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
        โทร. 0-2997-2222 ตอ 5162 
        www.orientalmedrsu.com   
        e-mail: pornphan.r@rsu.ac.th   
        e-mail: info@orientalmedrsu.com 


