
 
      รหสัในการสมัคร  
 

หลกัสูตร     การแพทยแผนไทยประยกุตมหาบณัฑิต และวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชา    การแพทยแผนไทยประยกุต (หลักสตูรภาคพิเศษ)            

สถานการแพทยแผนไทยประยุกต    คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  จาํนวน   10   คน 

 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต และมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการแพทย

แผนไทยประยุกต หรือสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาท่ีเก่ียวของกับงานการแพทยแผนไทยประยุกต           

จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัรอง  

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 

3. มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีการแพทยแผนไทยประยุกต หรือ สําเนาหนังสือรับรองการขึน้ทะเบยีน                    

ผูประกอบวิชาชพี (เฉพาะผูสมคัรท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต)   

(ตองสงสาํเนาใบอนญุาตเปนผูประกอบวชิาชพี ฯ เมือ่ยืน่ใบสมคัรดวย) 

4. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL  

Computer based ท่ีระดบัคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52 คะแนน 

หรือ IELTS ท่ีระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจดัสอบโดยศูนยภาษาตางประเทศ   

บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษผูสมัครตองเขาสอบวิชา

ภาษาอังกฤษในวันสอบขอเขยีนท่ีบณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

6. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร

และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

 

หมายเหต ุ: การใหปรญิญาแกผูสําเรจ็การศกึษา : ใหปริญญาใดปริญญาหนึ่ง คือ การแพทยแผนไทยประยุกตมหาบัณฑิต  

 สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต และมีใบอนุญาตเปนผูประกอบ 

 วิชาชีพการแพทยแผนไทยประยกุต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแพทยแผนไทยประยุกต) สําหรับผูเขาศึกษา 

 ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับงานการแพทยแผนไทยประยุกต 

 

 

 

 

 

 

2 0 3 9 M S 0 0 



รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 
 
  

 
สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 

 
สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 

 
 

วชิาทีส่อบ 
 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

   3. วิชาความรูวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน (พื้นฐานปรีคลินิก  

        และคลินิก) 

   4. วิชาความรูการแพทยแผนไทยประยุกต  (เวชกรรมแผนไทย  

        เภสัชกรรมแผนไทย  หัตถเวชกรรมแผนไทย และผดุงครรภ) 

8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น. 

 

หลักสูตรจัดสอบเอง 

 
สถานทีส่อบ (วิชาสอบลาํดบัที่ 1 และ 2) 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศ
บัณฑิตวิทยาลยั  ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 

 
หมายเหต ุ :  วชิาสอบลาํดบัที่ 3 และ 4  หลักสูตรจะดําเนินการจัดสอบขอเขยีนและสอบสัมภาษณเอง   
                   ในวันอาทิตยท่ี  17  พฤษภาคม 2558  เวลา  8.00 – 17.00 น.   
  สถานท่ี  หอง 1306  ตึกอดุลยเดชวิกรม  ชั้น  13  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 
 
โครงสรางหลกัสูตร 
 
                                                                                                                                                           หนวยกติ 

แผน ก แบบ ก(2)   

หมวดวิชาปรบัพืน้ฐาน  ไมนอยกวา                                                                                                                12 * 

หมวดวิชาบังคบั                                   15   

หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา                                   9   

วิทยานิพนธ                      12   

 
* สําหรับผูเขาศกึษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาท่ีเก่ียวของกับงานการแพทยแผนไทยประยุกต 
  

แผน ข   

หมวดวิชาปรบัพืน้ฐาน  ไมนอยกวา                                                                                                               12 * 

หมวดวิชาบังคบั                      15   

หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา                    15   

สารนิพนธ                       6 

 
*สําหรับผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีสาขาท่ีเก่ียวของกับงานการแพทยแผนไทยประยุกต 
 
 



                                                                                                                                                             หนวยกติ 
 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน   
 
ศรพท  731  สาระสําคัญของเวชกรรมแผนไทย 3(2-2-5) 
 
ศรพท  732  เวชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัต ิ 3 (2-2-5)  
 
ศรพท  741  สาระสําคัญของเภสัชกรรมแผนไทย 3 (2-2-5)  
 
ศรพท  742  เภสัชกรรมแผนไทยในเวชปฏบิัต ิ 3 (2-2-5)  
 
ศรพท  751  สาระสําคัญของหัตถเวชกรรมแผนไทย 3 (2-2-5)  
 
ศรพท  752  หัตถเวชกรรมแผนไทยในเวชปฏบิัติ                                                                                           3 (2-2-5)  
 
หมวดวชิาบงัคบั   
  
ศรพท  705  สถิติ 2 (1-2-3) 
 
ศรพท  706  วิทยาระเบยีบวิธวีิจยั 3 (2-2-5)  
 
ศรพท  707  เวชศาสตรเชิงประจักษสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 2(2-0-4) 
  
ศรพท  708  การบูรณาการวิทยาศาสตรการแพทยกับเวชปฏบิัตกิารแพทยแผนไทย                                              3 (3-0-6)  
 
ศรพท  765  สัมมนาทางการแพทยแผนไทยประยุกต 2(2-0-4)  
 
ศรพท  766  การสืบคนความรูการแพทยแผนไทย 3 (3-0-6) 
 
หมวดวชิาเลอืก  (แผน ก แบบ ก๒ ไมนอยกวา  9  หนวยกิต , แผน ข ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
 
ศรพท  701  มนุษย สุขภาพ และความเจบ็ปวย 3 (2-2-5) 
 
ศรพท  711  มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร 3 (1-4-4) 
 
ศรพท  712  การควบคมุคณุภาพยาและผลิตภณัฑจากสมนุไพร 3 (1-4-4) 
 
ศรพท  713  สัมมนาทางเภสัชวทิยาและเภสัชกรรมแผนไทย 3 (3-0-6) 
 
ศรพท  733  เวชปฏิบตัิคัดสรรทางเวชกรรมแผนไทย #    3(0-9-0)  
 
ศรพท  743  เวชปฏิบตัิคัดสรรทางเภสัชกรรมแผนไทย #    3 (0-9-0)  
 
ศรพท  753  เวชปฏิบตัิคัดสรรทางหัตถเวชกรรมแผนไทย #    3 (0-9-0)  
 
ศรพท  767  สาธกเวชปฏบิัติการแพทยแผนไทย 3 (3-0-6) 
 
ศรพท  781  ปญหาเฉพาะในการแพทยแผนไทยประยุกต 3 (1-4-4) 

 
วทิยานพินธ   
  
ศรพท  698  วิทยานพินธ                                                                                                                        12 (0-36-0) 
 
สารนพินธ   
  
ศรพท  697  สารนิพนธ                                                                                                                            6 (0-18-0) 
 
#  รายวชิาทีน่กัศกึษาสําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาทีเ่กีย่วของกบังานการแพทยแผนไทยประยกุต 
    เลอืกลงทะเบยีนศกึษาไดแตไมนบัหนวยกติ (Audit) 
 
** ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 



งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน   
      หลักสูตรมีโครงการวิจยั / สารนิพนธท่ีเนนหนักในหัวขอตาง ๆ ไดแก บูรณาการการแพทยแผนไทย เวชกรรมแผนไทย 

 เภสัชกรรมแผนไทย หัตถเวชกรรมแผนไทย และผดุงครรภ เปนตน 
 
 
 

ทนุทีห่ลักสตูรสาขาวิชามใีหนักศึกษา  
1. ทุนบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

2. ทุนวิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 

รายละเอยีดอืน่ๆ  
     การสอบสัมภาษณเนนการประเมินความพรอมในการเขาศึกษาและการศึกษาและวิจยัทางดานการแพทยแผนไทยประยุกต  
เชน  การนําเสนอปญหาในทางการแพทยแผนไทย  แนวคดิในการหาคําตอบ 
 
 

การสมคัร 
 รบัสมัคร เฉพาะทาง Internet   ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th        

 
 
หลกัฐานการสมัคร 

สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2  รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 

จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน         จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต หรือ    จํานวน  2  ฉบบั 

สําเนาหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบยีนผูประกอบวชิาชีพ 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 

ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 

(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 

 

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf   

เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  

 
 
 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 
1. นักวจิยัและนักวชิาการทางดานการแพทยแผนไทยประยุกต 
2. ทํางานทางดานการแพทยแผนไทยประยุกตหรืองานท่ีเก่ียวของกับการแพทยแผนไทย 

 

 
 
 



 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

     1.  รศ. นายแพทยทว ี เลาหพนัธ           (E-mail : tawee.lao@mahidol.ac.th) 
อาคารอดุลยเดชวิกรม  ชัน้ 13   สถานการแพทยแผนไทยประยุกต  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
โทรศัพท  0 2419 8824 - 5       โทรสาร  0 2419 8818 

     2.  รศ. นายแพทยประวทิย  อคัรเสรนีนท      (E-mail : pravit.auk@mahidol.ac.th) 
อาคารอดุลยเดชวิกรม  ชัน้ 13   สถานการแพทยแผนไทยประยุกต  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
โทรศัพท  0 2419 8824 - 5       โทรสาร  0 2419 8818 

 
เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 

1. นางสาวนารรีตัน  จปูน    (E-mail : si.thaimed@gmail.com) 
2. นางสาวพรพมิล  ชาญจติร     (E-mail : kikii0708@gmail.com) 

อาคารอดุลยเดชวิกรม  ชัน้ 13   สถานการแพทยแผนไทยประยุกต  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
โทรศัพท  0 2419 8824 - 5       โทรสาร  0 2419 8818 
 

 
หมายเหต ุ 1.  ดรูายละเอียดขอมลูการศึกษาตอเพิม่เติมไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 
 
  

หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129, 
                          E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 

 
 

 
 
 
 
 


