
โครงการอบรมอาจารยแพทยจีน ปการศึกษา 2559 

 

หลักการและเหตุผล 

 การแพทยแผนจนีไดเขามาสูประเทศไทยพรอมการเดินทางอพยพของชาวจีนโพนทะเลมาหลายรอยปแลว จนใน

ปจจุบนัการแพทยแผนจีน ไดเปนที่นิยมและแพรหลายไปทั่วประเทศไทย เนื่องจากเห็นผลการรักษาไดอยางรวดเร็ว ปราศจาก

สารเคมีและใชตนทุนในการรักษานอย จนกระทั่งป พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดดําเนนิการเปดหลักสูตร

การแพทยแผนจนี ระดบัปริญญาตรีขึ้นเปนแหงแรกของประเทศไทย โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจนีเซ่ียงไฮ รับ

นักศึกษาเขาศึกษาวิชาทางการแพทยแผนจีน จนถึงปจจุบนัมีสถาบันทีเ่ปดสอนหลักสูตรทางการแพทยแผนจีนในประเทศไทยถึง 

8 สถาบัน โดยที่อาจารยผูสอนวิชาทางการแพทยแผนจนีตองนําเขาจากประเทศจนีเปนสวนใหญ เนื่องจากยังขาดบคุลากรอาจารย

แพทยแผนจีนทีเ่ปนชาวไทย ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนนอย และยังขาดประสบการณในการเรียนการสอนดานการแพทยแผนจีน ดวย

เหตุนี้ ตามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจนีเทียนจินและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเปนการเพ่ิม

ขีดความสามารถของอาจารยแพทยจีนที่สอนอยูตามสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และการศึกษาตอเนื่องทางวิชาชีพของ

บุคคลากรทางการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน ภายใตการ

ดําเนินการของสถาบันขงจื่อการแพทยแผนจีน จึงไดจัดตัง้โครงการอบรมอาจารยแพทยจีนในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

อบรมอาจารยแพทยจีนและผูประกอบวิชาชีพแพทยจีนในประเทศไทย ใหมีความรูในเร่ืองของหลักการสอนวิชาทางการแพทย

แผนจนีใหกับนักศึกษาและเขาใจในหลักการแพทยแผนจีนใหมากย่ิงขึ้น โดยวิทยากรรับเชิญจากมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจนี

เทียนจิน เนื้อหาการอบรม ประกอบดวยการแนะนําพ้ืนฐานความรูทางทฤษฎีศาสตรการแพทยแผนจนี แนวคิดและปรัชญาของ

ศาสตรการแพทยแผนจีน  หลักการวินิจฉัยโรคของศาสตรการแพทยแผนจีน ลักษณะพิเศษของศาสตรการแพทยแผนจีน ระบบ

แนวคิดและหัวใจหลักของศาสตรการแพทยจีน ระบบการวินิจฉัยทางคลินิกของศาสตรการแพทยแผนจนี เปนตน 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1.   เพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะการสอนใหแกอาจารยแพทยจนี 

2.   เพ่ือกระตุนใหอาจารยสามารถดึงศักยภาพที่มีอยูมาปรับใชในการเรียนการสอน 

3.   เพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียนสอนศาสตรการแพทยแผนจีนในวงการศึกษาไทย 

4.   เพ่ือเผยแพรศาสตรความรูดานการแพทยแผนจีนใหเปนที่รูจักมากขึ้น 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 

1.   สถาบันขงจื่อการแพทยแผนจนี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

2.   คณะการแพทยแผนจนี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

 

ประเภทของโครงการ    

เปนโครงการทีด่ําเนนิการทุกป  เปนโครงการบริการวิชาการแบบไมมีรายได 

 

วิธีดําเนินการ 

1.  กําหนดวันจัดการอบรมความรูดานศาสตรการแพทยแผนจีน 

2. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติและงบประมาณในการจัด 



3. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจนีเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนในการเชิญวิทยากร 

4. ประชาสัมพันธใหผูสนใจทราบและเปดรับสมัคร ทราบถึงกําหนดการอบรมและความจําเปนที่ตองเขารับการอบรม 

5. จัดเตรียมเอกสารที่ใชในการอบรมและติดตอสถานที ่

6. ดําเนินการจดัการบรรยายตามเนื้อหาและกรอบระยะเวลา 

7. สรุปและประเมินผลการดําเนนิการโครงการ 

 

คุณสมบัตขิองผูเขารับการอบรม 

 1. เปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ของสถาบันการศึกษาที่เปดสอนในหลักสูตรการแพทยแผนจนี หรือ เปนผูที่

เก่ียวของกับการเรียนการสอนในหลักสูตรการแพทยแผนจนี 

2. สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไป 

3. มีพ้ืนฐานความรูดานศาสตรการแพทยแผนจีน 

4. มีความรูภาษาจีนในระดบัด ี 

 

กลุมเปาหมาย 

อาจารยแพทยจีนที่สอนอยูในสถาบันที่เปดสอนหลักสูตรการแพทยแผนจนี ในประเทศไทย  

 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนที่ตัง้เปาหมายไว 

2. แบบประเมินผลจากการสอบถามจากผูเขารวมโครงการ ดานการไดรับความรูที่ไดจากอบรม ไมนอยกวา รอยละ 3.51 

3. คาเฉล่ียความพึงพอใจตอภาพรวมของจัดโครงการ คาเฉล่ีย ไมนอยกวา  3.51   

 

ประวัติวิทยากร 

 1.    ศาสตราจารย จง เฉียงเหวย 

   ศาสตราจารย จง เฉียงเหวย    เขารับการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทยแผนจีน ที่มหาวิทยาลัยการแพทยแผน

จีนเทียนจินในป ค.ศ.1978  และสําเร็จการศึกษาในป ค.ศ. 1983 จากนั้นไดเขาทํางานเปนอาจารยที่แผนกฝงเข็มและรมยา 

มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจนีเทยีนจิน และไดเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทในป ค.ศ. 1985-1988  ในสาขาการฝงเข็มและรมยา 

กับอาจารยผูมีช่ือเสียงโดงดังมากในประเทศจนี ณ ขณะนั้น     จากนั้นทานไดรับตําแหนงอาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติและ

อาจารยประจําภาควิชาพ้ืนฐานการแพทยแผนจีนตามลําดบั  ในระหวางที่ทําหนาที่เปนอาจารยสอนหนังสือนั้น ทานไดให

ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเปนอยางมาก มีการวิจัยแบงระดับองคความรูทางการแพทยแผนจนี เพ่ือนําไปสู

แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เขาถึงและเขาใจไดงาย นอกจากนี้ ทานยังใหความสําคัญกับงานวิจัยเก่ียวกับพ้ืนฐาน

การแพทยแผนจนีอีกดวย    ปจจบุัน ศาสตราจารย จง เฉียงเหวย ดาํรงตําแหนงเปนอาจารยทีป่รึกษาใหกับนักศึกษาปริญญาโท 

และดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันขงจื่อการแพทยแผนจนีฝายจีน ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

2. ศาสตราจารย ดร. เมิ้ง จ่ิง เหยียน   

ปจจุบนัดํารงตําแหนงคณบดคีณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจนีเทียนจนิ     ศ.ดร.เม้ิง สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน ในป ค.ศ.1986 และ ค.ศ.1989 ตามลําดับ 

ภายใตการดูแลของ ศาสตราจารย เกา จิน เล่ียง ศาสตราจารยผูเช่ียวชาญในการรักษาโรคทีเ่ก่ียวกับทางเดินอาหาร ทางการแพทย



แผนจนี จากนั้นเดินทางไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญ่ีปุน และสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก

ดาน oncomolecularbiology  หลังจากนั้นกลับมาทํางานที่มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจนีเทียนจนิ ทั้งดานงานสอนและงานวิจัย

ทางศาสตรการแพทยแผนจีน ดานทฤษฎีศาสตรการแพทยแผนจีน และการรักษาโรคทางเดินอาหารดวยศาสตรการแพทยแผนจีน  

ศาสตราจารย ดร. เม้ิง จิ่ง เหยียน  ไดรับทนุวิจัยมากมาย อาทิเชน จาก the Major State Basic Research Developmnet 

Program of China 2 โครงการ,  จาก National Natural Science Foundation of China 2 โครงการ และ จาก Ministry of Education 

of China or Tianjin province มากกวา 10 โครงการ โดย ศ.เม้ิงและลูกศิษย มีงานวิจัยที่ลงตีพิมพในวารสารการแพทยแผนจีนแลว 

มากกวา 85 เร่ือง ใน 5 ปทีผ่านมา  

ในดานการรักษาโรค ศาสตราจารย ดร. เม้ิง จิ่ง เหยียน  มีประสบการณในการรักษาผูปวยมาแลว 26 ป โดยมีความ

ชํานาญในการรักษาโรคทีเ่ก่ียวกับระบบทางเดินอาหารหลากหลายโรค 

 

เวลาและสถานท่ี 

 วันจันทรที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึง วันศุกรที่ 23 มิถุนายน 2560  เวลา 8.30-16.30น. ณ บรรยาย 3 ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อ.บางพลี  จงัหวัดสมุทรปราการ 

 

การสมัคร        

เปดรับสมัครตัง้แตวันที่  10 พฤษภาคม 2560  ถึง 31 พฤษภาคม 2560  โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ยกเวนคาที่พักขณะการ

อบรมที่ผูอบรมจะตองรับผดิชอบเอง 

 

กําหนดการ  

 

วันจันทร ท่ี 19 มิถุนายน 2560 

8.30 น. – 9.00 น.  ลงทะเบียน 

9.00 น. -  ผูอํานวยการสถาบันขงจื่อการแพทยแผนจีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  กลาวรายงาน 

-  พิธีเปดการอบรมอาจารยแพทยจีน ปการศึกษา 2559  

         โดย   คณบดีคณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

9.30 น.    การบรรยายเร่ือง   พ้ืนฐานความรูทางทฤษฎีศาสตรการแพทยแผนจีน（中医学导论）  

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. การบรรยายเร่ือง   แนวคิดและปรัชญาของศาสตรการแพทยแผนจนี  （中医学的哲学思想） 

16.00 น.   จบการอบรม 

 

วันอังคาร ท่ี 20  มิถุนายน 2560 

8.30 น. – 9.00 น.  ลงทะเบียน 

9.00 น. การบรรยายเร่ือง หลักการวินิจฉัยโรคของศาสตรการแพทยแผนจีน 1 中医学的辩证思维方法 1） 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. การบรรยายเร่ืองหลักการวินิจฉัยโรคของศาสตรการแพทยแผนจีน 2 （中医学的辩证思维方法 2) 

16.00 น.   จบการอบรม 



 

วันพุธ ท่ี 21  มิถุนายน 2560 

8.30 น. – 9.00 น.  ลงทะเบียน 

9.00 น. การบรรยายเร่ือง   ลักษณะพิเศษของศาสตรการแพทยแผนจนี 1 （中医学的基本特点 1） 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.   การบรรยายเร่ือง   ลักษณะพิเศษของศาสตรการแพทยแผนจนี 2 （中医学的基本特点 2） 

16.00 น.   จบการอบรม 

 

วันพฤหัสบดี ท่ี 22  มิถุนายน 2560 

8.30 น. – 9.00 น.  ลงทะเบียน 

9.00 น. การบรรยายเร่ือง   ระบบแนวคิดและหัวใจหลักของศาสตรการแพทยจีน 1 （中医学的核心思想体

系 1）  

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. การบรรยายเร่ือง ระบบแนวคิดและหัวใจหลักของศาสตรการแพทยจีน 2 （中医学的核心思想体

系 2）  

16.00 น.   จบการอบรม 

 

วันศุกร ท่ี 23  มิถุนายน 2560 

8.30 น. – 9.00 น.  ลงทะเบียน 

9.00 น. การบรรยายเร่ือง   ระบบการวินจิฉัยทางคลินิกของศาสตรการแพทยแผนจนี 1 （中医学的临床辨

证体系 1）  

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. การบรรยายเร่ือง   ระบบการวินจิฉัยทางคลินิกของศาสตรการแพทยแผนจนี 2  （中医学的临床辨

证体系 2）  

16.00 น.   จบการอบรม 

 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ผูเขารวมไดเรียนรูทักษะและเทคนคิในการสอนศาสตรการแพทยแผนจีน 

2. ผูเขารวมนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

3.  สถาบันขงจื่อการแพทยแผนจนี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปนที่รูจักมากขึ้น 

 

 

 

 



แบบตอบรับการเขารวมโครงการอบรมอาจารยแพทยจีน ปการศกึษา 2559 

วันจันทรท่ี 19 มิถุนายน 2560 ถึง วันศุกรท่ี 23 มิถุนายน 2560 

เวลา 8.30-16.30น. ณ บรรยาย 3 ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ  อ.บางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือ – นามสกุล  ผูเขาอบรม (นาย/นาง/นางสาว)  .............................................................................................. 

2. สังกัด.................................................................................................................................................................. 

3. เลขทีใ่บประกอบวิชาชีพฯ พจ............ 

                 (กรุณาเขียนใหชัดเจน  เพ่ือการจัดทําประกาศนียบัตร) 

ที่อยู .................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

โทรศัพท/โทรศัพทมือถือ ............................................................................................โทรสาร ............................. 

      4. ประเภทอาหาร          ปกต ิ    มังสวิรัติ   อิสลาม 

      5. ที่พัก 

  ไมประสงคจะพักแรม/หาทีพั่กเอง    โรงแรมศรีวารี พาวิลเล่ียน 

โรงแรมศรีวารี พาวิลเล่ียน เปนโรงแรมของมหาวิทยาลัย อยูภายในสวนตอขยายของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ

เกียรติ ไมไกลจากสถานที่อบรม มีคาใชจายสําหรับคาที่พักตอ 1 คนื รวมอาหารเชา ดังนี ้

   พัก 1 คน/หอง ราคา 1,300 บาท   พัก 2 คน/หอง ราคา 650 บาท/คน 

หากทานมีความประสงคจะพักทีโ่รงแรมศรีวารี พาวิลเล่ียน   ทานสามารถโทรจองหรือสอบถามรายละเอียดของ

โรงแรมไดทีห่มายเลข  02-713-8181   

 

กรุณาสงแบบตอบรับนี้    มาใหคณะการแพทยแผนจนี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทางหมายเลยโทรสาร   

02-312-6479 หรือทาง อีเมล : tcmhcu@gmail.com   

หากมีขอสงสัยโปรดตดิตอ คุณกุลนันทร  โทร. 02-312-6300 ตอ 1108 หรือ 02-312-6479  หรือที่อีเมล 

tcmhcu@gmail.com   

หมายเหตุ   

*  รับสมัครจํานวนจํากัดเพียง  40  ท่ีนั่ง  สงวนสิทธิ์สําหรับผูสมัครกอน 

*  ประกาศนียบัตรจะมอบใหกบัผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ สาขาการแพทยแผนจีนเทานัน้ 




