โครงการทบทวนเพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีน
สําหรับบัณฑิตคณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ยังสอบไมได
หลักการและเหตุผล
ดวยคณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
การแพทยแผนจีนบัณฑิต ใหกบั นักศึกษาคณะการแพทยแผนจีนมาตั้งแตปการศึกษา 2547 จนถึงปจจุบนั ไดมีบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากคณะการแพทยแผนจีนไปแลวทัง้ สิ้น 5 รุน ประมาณกวา 200 คน โดยบัณฑิตคณะการแพทยแผนจีนทุกคนที่สําเร็จ
การศึกษา จะตองสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการแพทยแผนจีน กอนจึงจะสามารถ
ปฏิบตั ิหนาที่เปนแพทยจีนไดอยางถูกกฎหมาย ตามที่พระราชกฤษฎีกาไดกําหนดใหสาขาการแพทยแผนจีนเปนสาขาการ
ประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2552 และไดมีการกําหนดบทเฉพาะกาลเพื่อ
รองรับบุคคลที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนไวอยาง ชัดแจงในมาตรา 12 ซึ่งในการนี้บัณฑิตของคณะการแพทยแผนจีนทีเ่ ขาสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการแพทยแผนจีนทั้ง 6 รุน สามารถสอบไดและขึ้นทะเบียนเปนแพทยจีน ประมาณ รอยละ 60
-75 ของการสอบครัง้ แรก ซึ่งยังไมเปนที่พอใจของคณะการแพทยแผนจีน
ดวยเหตุนเี้ พื่อเปนการกระตุนบัณฑิตของคณะการแพทยแผนจีนทีย่ ังสอบไมได ซึ่งคาดวามีประมาณ 30 คน ใหมีความ
กระตือรือรนในการสอบใบอนุญาตและเปนการทบทวนเนื้อหาวิชาที่นักศึกษาไดเรียนมาทัง้ หมด เพื่อเตรียมความพรอมในของ
สอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีนที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2559 ที่กําลังจะมาถึง ทางคณะการแพทย
แผนจีน จึงเห็นควรจัดโครงการทบทวนเพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพใหกับบัณฑิตของคณะการแพทยแผนจีนที่ยงั สอบไม
เพื่อเปนการบริการทางวิชาการของคณะใหกับศิษยเกาของคณะและเปนไปตามนโยบายของ คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทยแผนจีนที่มีนโยบายใหสถาบันการศึกษาจัดทําโครงการใหบัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการทบทวนเนื้อหาวิชาตางๆทางการแพทยแผนจีนใหกับบัณฑิต
2. เพื่อเปนการกระตุน ใหบัณฑิตเห็นความสําคัญของการสอบใบอนุญาตวิชาชีพ
3. เพื่อบัณฑิต คณะการแพทยแผนจีน ที่ยงั สอบไมผานในครั้งกอน สามารถผานในการสอบใบอนุญาตวิชาชีพ สาขา
การแพทยแผนจีน
4. เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพเวชกรรม ทําใหผูเขาอบรมตระหนักถึง
ความสําคัญในการประกอบอาชีพตามกฎหมาย
วิธีดําเนินการ
1. กําหนด วัน เวลาและสถานที่ในการจัดอบรมความรูทางการแพทยแผนจีน
2. ประชาสัมพันธใหแกบณ
ั ฑิตของคณะการแพทยแผนจีนที่ยังสอบไมผาน ทราบถึงหัวขอ และความสําคัญของการอบรม
รวมถึงเวลาและกําหนดการของการจัดอบรม
3.จัดการอบรมความรูทางการแพทยแผนจีน การอบรมประกอบดวย การบรรยายประกอบกับสื่อการสอน การทํา
แบบฝกหัดเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบ ตัวอยาง Case Study ยกตัวอยางผูปว ยที่มีปญ
 หา และการซักถามในระหวาง
การอบรม
4.สรุปผลการดําเนินงาน

สถานที่
หอง 12-103 อาคารตังจิว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางนา
วัน-เวลาในการดําเนินการ
การอบรมทบทวนความรูศาสตรการแพทยแผนจีน จะใชเวลาทั้งสิ้น 20 วัน วันละ 6 ชัว่ โมง โดยจะจัดอบรมทุกวันวัน
ละ 2 ชวง ชวงละ 3 ชั่วโมง 9.00 น – 12.00น. และ 13.00 น.- 16.00 น. โดยจะเริ่มตนในวันที่ 6 ม.ค.58 และสิ้นสุด วันที่ 4 ก.พ.
59 รวมเวลาทั้งสิ้น 120 ชั่วโมง
กําหนดการ
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

วันที่
พุธที่ 6 มกราคม 2559
พฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2559
ศุกรที่ 8 มกราคม 2559
จันทร ที่ 11 มกราคม 2559
อังคาร ที่ 12 มกราคม 2559
พุธ ที่ 13 มกราคม 2559
พฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559
ศุกรที่ 15 มกราคม 2559
จันทร ที่ 18 มกราคม 2559
อังคาร ที่ 19 มกราคม 2559
พุธ ที่ 20 มกราคม 2559
พฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2559
ศุกรที่ 22 มกราคม 2559
พุธ ที่ 27 มกราคม 2559
พฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2559
ศุกรที่ 29 มกราคม 2559
จันทร ที่ 1 กุมภาพันธ 2559
อังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ 2559
พุธ ที่ 3 กุมภาพันธ 2559
พฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ 2559

เนื้อหาที่จะทบทวน
9.00 น – 12.00น.
13.00 น.- 16.00 น.
วิชาพื้นฐานศาสตรการแพทยแผนจีนและการตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทยแผนจีน
โดย อ.พจ.โสรัจ นิโรธสมาบัติ
อ.พจ.เสาวลักษณ มีศิลป
วิชายาสมุนไพรจีนและตํารับยาจีน
โดย อ.พจ..วีรชัย สุทธิธารธวัช

วิชาการฝงเข็ม ทุยหนา และโรคกระดูก
โดย อ.พจ.นภษร แสงศิวะฤทธิ์
อ.พจ. อัจฉราภรณ สุริเมือง
อ.พจ.วรพงษ ปะดุกา
อ.พจ. ซือ หง เยี่ยน
วิชาอายุรกรรมแพทยจีน สูตินรีเวช กุมารเวชศาสตร
และอายุรกรรมภายนอก
โดย อ.พจ.เสาวลักษณ มีศิลป
อ.พจ.โสรัจ นิโรธสมาบัติ
อ.พจ. อัจฉราภรณ สุริเมือง

เปาหมาย
ผูเขารวมโครงการ บัณฑิตคณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทีย่ ังสอบในอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีน ไมผาน จํานวน 30 คน

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
1. ผูเขารวมโครงการสามารถสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได รอยละ 80
2. มีผูเขารวมโครงการอยางนอยรอยละ80 ของกลุมเปาหมาย
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากกวาระดับ 3.51
ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ
ไมมีคาใชจายในการทําโครงการนี้
การรับสมัครและการลงทะเบียน
เริ่มรับสมัครตั้งแต 1 ธันวาคม 2558 เปนตนไป
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขาอบรมมีความรูดานศาสตรการแพทยแผนจีนในแตละรายวิชาเพิ่มมากขึ้น
2. บัณฑิตและผูสนใจนําความรูที่ไดไปใชในการสอบใบอนุญาตวิชาชีพ
3. บัณฑิตคณะการแพทยแผนจีนที่เขารวมโครงการสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพการสาขาการแพทยแผน
จีน ไดถึงรอยละ 80

แบบลงทะเบียนโครงการทบทวนเพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีน
ในวันพุธที่ 6 ม.ค.58 และสิ้นสุด วันพฤหัสบดี ที่ 4 ก.พ.59
เวลา 9.00- 16.00น.
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางนา
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ที่อยู ........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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