
 
      รหสัในการสมคัร  
 

หลกัสูตร     การแพทยแผนไทยประยกุตมหาบณัฑติ และวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิา    การแพทยแผนไทยประยกุต (หลกัสตูรภาคพเิศษ)            

สถานการแพทยแผนไทยประยุกต       คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  จาํนวน   10   คน 

 

คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 
1. สาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต และมีใบอนุญาตเป็นผูประกอบวิชาชีพการแพทย

แผนไทยประยุกต หรือสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวของกบังานการแพทยแผนไทยประยุกต           

จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษารบัรอง  

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 2.50 

3. มีใบอนุญาตเป็นผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต หรือ สําเนาหนังสือรบัรองการขึ้นทะเบียน                    

ผูประกอบวชิาชีพ (เฉพาะผูสมคัรทีส่าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรีสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต)   

(ตองสงสาํเนาใบอนุญาตเป็นผูประกอบวชิาชีพ ฯ เมือ่ยืน่ใบสมคัรดวย) 

4. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าที่
รบัเขาศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS          ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED        ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)      ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป หรือ 

                     -     MU GRAD TEST (COMPUTER BASED)      ทีร่ะดบั  36  คะแนนขึน้ไป 

ท ัง้น้ี หากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร 

  

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษาบณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

5. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 

หมายเหต ุ: การใหปรญิญาแกผูสาํเร็จการศกึษา ใหปรญิญาใดปรญิญาหน่ึง คอื  

 การแพทยแผนไทยประยุกตมหาบณัฑติ  สาํหรบัผูเขาศกึษาทีส่าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรี สาขาการแพทยแผน

ไทยประยุกต และมีใบอนุญาตเป็นผูประกอบวชิาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต หรือ 

 วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (การแพทยแผนไทยประยุกต)  สาํหรบัผูเขาศกึษาทีส่าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรี

สาขาวชิาทีเ่กีย่วของกบังานการแพทยแผนไทยประยุกต 

 

 

 

2 0 3 9 M S 0 0 



รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบในรอบทีท่านสมคัร) 

 
วชิาทีส่อบ 

 
สอบคร ัง้ที ่1 

วนัเสารที ่25 กมุภาพนัธ พ.ศ.2560 

 
สอบคร ัง้ที ่2 

วนัเสารที ่20 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

 

1.   วชิาความรูวทิยาศาสตรการแพทยพืน้ฐาน 
(พืน้ฐานปรีคลนิิกและคลนิิก) 

2.   วชิาความรูการแพทยแผนไทยประยุกต   

(เวชกรรมแผนไทย เภสชักรรมแผนไทย 
หตัถเวชกรรมแผนไทย และผดงุครรภ) 

 

 
 

เวลา 08:00 – 10:00 น. 
 
 

เวลา 10:30 – 13:30 น. 
 

 
 

เวลา 08:00 – 10:00 น. 
 
 

เวลา 10:30 – 13:30 น. 

สถานทีส่อบ 
หองบรรยายเกตสุงิห (1306) สถานการแพทยแผนไทยประยุกต ตกึอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 13  คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล  
 
โดยดรูายละเอยีดไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th  

 
 
 

โครงสรางหลกัสูตร 
 
                                                                                                                                                           หนวยกติ 

แผน ก แบบ ก(2)   

หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน  ไมนอยกวา                                                                                                                12 * 

หมวดวชิาบงัคบั                                   15   

หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา                                   9   

วทิยานิพนธ                      12   

 
* สาํหรบัผูเขาศกึษาทีส่าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรีสาขาทีเ่กีย่วของกบังานการแพทยแผนไทยประยุกต 
  

แผน ข   

หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน  ไมนอยกวา                                                                                                               12 * 

หมวดวชิาบงัคบั                      15   

หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา                    15   

สารนิพนธ                       6 

 
*สาํหรบัผูเขาศกึษาทีส่าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรีสาขาทีเ่กีย่วของกบังานการแพทยแผนไทยประยุกต 
 
 



                                                                                                                                                              หนวยกติ
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน   
 
ศรพท  731  สาระสาํคญัของเวชกรรมแผนไทย 3(2-2-5) 
 
ศรพท  732  เวชกรรมแผนไทยในเวชปฏบิตั ิ 3 (2-2-5)  
 
ศรพท  741  สาระสาํคญัของเภสชักรรมแผนไทย 3 (2-2-5)  
 
ศรพท  742  เภสชักรรมแผนไทยในเวชปฏบิตั ิ 3 (2-2-5)  
 
ศรพท  751  สาระสาํคญัของหตัถเวชกรรมแผนไทย 3 (2-2-5)  
  
ศรพท  752  หตัถเวชกรรมแผนไทยในเวชปฏบิตั ิ                                                                                          3 (2-2-5)  
 
หมวดวชิาบงัคบั   
  
ศรพท  705  สถติ ิ 2 (1-2-3) 
 
ศรพท  706  วทิยาระเบยีบวธิวีจิยั 3 (2-2-5)  
 
ศรพท  707  เวชศาสตรเชงิประจกัษสาํหรบัการแพทยแผนไทยประยุกต 2(2-0-4) 
  
ศรพท  708  การบูรณาการวทิยาศาสตรการแพทยกบัเวชปฏบิตักิารแพทยแผนไทย                                              3 (3-0-6)  
 
ศรพท  765  สมัมนาทางการแพทยแผนไทยประยุกต 2(2-0-4)  
 
ศรพท  766  การสบืคนความรูการแพทยแผนไทย 3 (3-0-6) 
 
หมวดวชิาเลือก  (แผน ก แบบ ก๒ ไมนอยกวา  9  หนวยกติ , แผน ข ไมนอยกวา  15  หนวยกติ) 
 
ศรพท  701  มนุษย สขุภาพ และความเจ็บป วย 3 (2-2-5) 
 
ศรพท  711  มาตรฐานวตัถดุบิสมุนไพร 3 (1-4-4) 
 
ศรพท  712  การควบคมุคณุภาพยาและผลติภณัฑจากสมนุไพร 3 (1-4-4) 
 
ศรพท  713  สมัมนาทางเภสชัวทิยาและเภสชักรรมแผนไทย 3 (3-0-6) 
 
ศรพท  733  เวชปฏบิตัคิดัสรรทางเวชกรรมแผนไทย #    3(0-9-0)  
 
ศรพท  743  เวชปฏบิตัคิดัสรรทางเภสชักรรมแผนไทย #    3 (0-9-0)  
 
ศรพท  753  เวชปฏบิตัคิดัสรรทางหตัถเวชกรรมแผนไทย #    3 (0-9-0)  
 
ศรพท  767  สาธกเวชปฏบิตักิารแพทยแผนไทย 3 (3-0-6) 
 
ศรพท  781  ปญัหาเฉพาะในการแพทยแผนไทยประยุกต 3 (1-4-4) 

 
วทิยานิพนธ   
  
ศรพท  698  วทิยานิพนธ                                                                                                                        12 (0-36-0) 
 
สารนิพนธ   
  
ศรพท  697  สารนิพนธ                                                                                                                            6 (0-18-0) 
 
#  รายวชิาทีน่กัศกึษาสาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรี สาขาทีเ่กีย่วของกบังานการแพทยแผนไทยประยุกต 
    เลือกลงทะเบยีนศกึษาได  แตไมนบัหนวยกติ (Audit) 
 
** ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 



งานวจิยัของหลกัสูตรเนนหนกัทางดาน   
      หลกัสตูรมีโครงการวจิยั / สารนิพนธทีเ่นนหนกัในหวัขอตาง ๆ ไดแก บูรณาการการแพทยแผนไทย เวชกรรมแผนไทย 

 เภสชักรรมแผนไทย หตัถเวชกรรมแผนไทย และผดงุครรภ เป็นตน 
 
 
 

ทนุทีห่ลกัสตูรสาขาวชิามีใหนกัศกึษา  
1. ทนุบณัฑติศกึษา คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 

2. ทนุวทิยานิพนธบณัฑติศกึษา  คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 
 

รายละเอยีดอืน่ๆ  
     การสอบสมัภาษณเนนการประเมนิความพรอมในการเขาศกึษาและการศกึษาและวจิยัทางดานการแพทยแผนไทยประยุกต  
เชน  การนําเสนอปญัหาในทางการแพทยแผนไทย  แนวคดิในการหาคาํตอบ 
 
 

การสมคัร 
 รบัสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th        

 
หลกัฐานการสมคัร 

ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตางๆ  
ไมเกนิ 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  
 

- รูปถายขนาด 1 น้ิว           

- สาํเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสอืรบัรองการจบการศกึษา (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)     

- หนงัสอืรบัรองวากาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทาย  (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู)   

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)    

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรก    

จนถงึปีการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู) 

- สาํเนาบตัรประชาชน         

- สาํเนาทะเบยีนบาน          

- สาํเนาใบอนุญาตเป็นผูประกอบวชิาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต หรือ     

สาํเนาหนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนผูประกอบวชิาชีพ 

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         

 
 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 
1. นกัวจิยัและนกัวชิาการทางดานการแพทยแผนไทยประยุกต 
2. ทาํงานทางดานการแพทยแผนไทยประยุกตหรืองานทีเ่กีย่วของกบัการแพทยแผนไทย 

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

     1.  รศ. นายแพทยทวี  เลาหพนัธ           (E-mail : tawee.lao@mahidol.ac.th) 
อาคารอดลุยเดชวกิรม  ชัน้ 13   สถานการแพทยแผนไทยประยุกต  คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 
โทรศพัท  0 2419 8824 - 5       โทรสาร  0 2419 8818 

     2.  รศ. นายแพทยประวทิย  อคัรเสรีนนท      (E-mail : pravit.auk@mahidol.ac.th) 
อาคารอดลุยเดชวกิรม  ชัน้ 13   สถานการแพทยแผนไทยประยุกต  คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 
โทรศพัท  0 2419 8824 - 5       โทรสาร  0 2419 8818 

 
 
 
 
 



 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 
1. นางสาวนารีรตัน  จูปั้น    (E-mail : si.thaimed@gmail.com) 
2. นางสาวพรพมิล  ชาญจติร     (E-mail : gradthaimed@gmail.com) 

สถานการแพทยแผนไทยประยุกต อาคารอดลุยเดชวกิรม ชัน้ 13 คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 
โทรศพัท  0 2419 8824 - 5       โทรสาร  0 2419 8818 
 

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

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

 
 

 
 
 
 
 


