
โครงการทบทวนเพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีน 

สําหรับบณัฑติคณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติท่ียังสอบไมได 
 

หลักการและเหตุผล 

 

 ดวยคณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตไิดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

การแพทยแผนจนีบัณฑิต ใหกับนักศึกษาคณะการแพทยแผนจีนมาตั้งแตปการศึกษา 2547 จนถึงปจจุบนัไดมีบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาจากคณะการแพทยแผนจีนไปแลวทัง้ส้ิน 5 รุน ประมาณกวา 200 คน โดยบัณฑิตคณะการแพทยแผนจีนทุกคนที่สําเร็จ

การศึกษา จะตองสอบความรูเพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการแพทยแผนจนี กอนจึงจะสามารถ

ปฏิบตัิหนาที่เปนแพทยจีนไดอยางถูกกฎหมาย ตามที่พระราชกฤษฎีกาไดกําหนดใหสาขาการแพทยแผนจนีเปนสาขาการ

ประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2552 และไดมีการกําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือ

รองรับบคุคลที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบยีนไวอยาง ชัดแจงในมาตรา 12   ซ่ึงในการนี้บัณฑิตของคณะการแพทยแผนจีนทีเ่ขาสอบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการแพทยแผนจนีทั้ง 6 รุน สามารถสอบไดและขึ้นทะเบียนเปนแพทยจีน ประมาณ รอยละ 60 

-75 ของการสอบคร้ังแรก ซ่ึงยังไมเปนที่พอใจของคณะการแพทยแผนจนี  

 ดวยเหตุนีเ้พ่ือเปนการกระตุนบัณฑิตของคณะการแพทยแผนจีนทียั่งสอบไมได ซ่ึงคาดวามีประมาณ 30 คน ใหมีความ

กระตือรือรนในการสอบใบอนุญาตและเปนการทบทวนเนื้อหาวิชาที่นักศึกษาไดเรียนมาทัง้หมด เพ่ือเตรียมความพรอมในของ

สอบขึ้นทะเบียนผปูระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแผนจีนที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2559 ที่กําลังจะมาถึง ทางคณะการแพทย

แผนจนี จึงเห็นควรจดัโครงการทบทวนเพ่ือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพใหกับบัณฑิตของคณะการแพทยแผนจนีที่ยังสอบไม 

เพ่ือเปนการบริการทางวิชาการของคณะใหกับศษิยเกาของคณะและเปนไปตามนโยบายของ คณะกรรมการวิชาชีพสาขา

การแพทยแผนจนีที่มีนโยบายใหสถาบันการศึกษาจัดทําโครงการใหบัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได 
 

วัตถุประสงค 

     1. เพ่ือเปนการทบทวนเนื้อหาวิชาตางๆทางการแพทยแผนจนีใหกับบัณฑิต 

 2. เพ่ือเปนการกระตุนใหบัณฑิตเห็นความสําคัญของการสอบใบอนุญาตวิชาชีพ 

                3.  เพ่ือบัณฑิต คณะการแพทยแผนจีน ที่ยังสอบไมผานในคร้ังกอน สามารถผานในการสอบใบอนญุาตวิชาชีพ สาขา

การแพทยแผนจนี 

           4. เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับการประกอบโรคศิลปะ  กฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพเวชกรรม ทําใหผูเขาอบรมตระหนักถึง

ความสําคัญในการประกอบอาชีพตามกฎหมาย 

 

 วิธีดําเนินการ 

          1.  กําหนด วัน เวลาและสถานที่ในการจดัอบรมความรูทางการแพทยแผนจนี 

          2. ประชาสัมพันธใหแกบณัฑิตของคณะการแพทยแผนจนีที่ยังสอบไมผาน ทราบถึงหัวขอ และความสําคัญของการอบรม 

รวมถึงเวลาและกําหนดการของการจัดอบรม           

           3.จัดการอบรมความรูทางการแพทยแผนจนี การอบรมประกอบดวย การบรรยายประกอบกับส่ือการสอน การทํา

แบบฝกหัดเพ่ือเตรียมความพรอมในการสอบ   ตัวอยาง  Case  Study   ยกตัวอยางผูปวยที่มีปญหา และการซักถามในระหวาง

การอบรม 

          4.สรุปผลการดําเนินงาน 



สถานท่ี  

หอง 12-103 อาคารตังจิว  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาเขตบางนา  

วัน-เวลาในการดําเนินการ 

 การอบรมทบทวนความรูศาสตรการแพทยแผนจนี จะใชเวลาทั้งส้ิน 20 วัน วันละ 6 ช่ัวโมง โดยจะจัดอบรมทุกวันวัน

ละ 2 ชวง ชวงละ 3 ช่ัวโมง   9.00 น – 12.00น. และ 13.00 น.- 16.00 น. โดยจะเร่ิมตนในวันที่ 6 ม.ค.58 และส้ินสุด วันที่ 4 ก.พ.

59  รวมเวลาทั้งส้ิน 120 ช่ัวโมง 

 

กําหนดการ 

เนื้อหาท่ีจะทบทวน ครั้งท่ี วันท่ี 

9.00 น – 12.00น. 13.00 น.- 16.00 น. 

1 พุธที่ 6 มกราคม 2559 

2 พฤหัสบดี ที ่7 มกราคม 2559 

3 ศุกรที ่ 8 มกราคม 2559 

4 จันทร ที ่ 11 มกราคม 2559 

5 อังคาร ที ่12 มกราคม 2559 

วิชาพ้ืนฐานศาสตรการแพทยแผนจีนและการตรวจ

วินิจฉัยทางการแพทยแผนจนี 

โดย อ.พจ.โสรัจ นิโรธสมาบัต ิ

                           อ.พจ.เสาวลักษณ  มีศิลป 

6 พุธ ที่ 13 มกราคม 2559 

7 พฤหัสบดี ที ่14 มกราคม 2559 

8 ศุกรที ่15 มกราคม 2559 

9 จันทร ที ่ 18 มกราคม 2559 

10 อังคาร ที ่19 มกราคม 2559 

วิชายาสมุนไพรจีนและตํารับยาจนี 

โดย อ.พจ..วีรชัย สุทธิธารธวัช 

11 พุธ ที่ 20 มกราคม 2559 

12 พฤหัสบดี ที ่21 มกราคม 2559 

13 ศุกรที ่22 มกราคม 2559 

14 พุธ ที่ 27 มกราคม 2559 

15 พฤหัสบดี ที ่28 มกราคม 2559 

วิชาการฝงเข็ม  ทุยหนา และโรคกระดูก 

โดย อ.พจ.นภษร แสงศิวะฤทธ์ิ 

  อ.พจ. อัจฉราภรณ  สุริเมือง 

อ.พจ.วรพงษ ปะดุกา 

  อ.พจ. ซือ หง เย่ียน 

16 ศุกรที ่29 มกราคม 2559 

17 จันทร ที ่ 1 กุมภาพันธ 2559 

18 อังคาร ที ่2 กุมภาพันธ 2559 

19 พุธ ที่ 3 กุมภาพันธ 2559 

20 พฤหัสบดี ที ่4 กุมภาพันธ 2559 

วิชาอายุรกรรมแพทยจีน  สูตินรีเวช     กุมารเวชศาสตร  

และอายุรกรรมภายนอก 

โดย อ.พจ.เสาวลักษณ  มีศิลป 

อ.พจ.โสรัจ นิโรธสมาบัติ 

  อ.พจ. อัจฉราภรณ  สุริเมือง 

 

เปาหมาย 

            ผูเขารวมโครงการ บัณฑิตคณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ทียั่งสอบในอนญุาตประกอบ

วิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีน ไมผาน จํานวน   30  คน 

  

 



ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

           1.     ผูเขารวมโครงการสามารถสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได รอยละ 80 

           2.     มีผูเขารวมโครงการอยางนอยรอยละ80  ของกลุมเปาหมาย 

3.    ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากกวาระดับ 3.51 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 คณะการแพทยแผนจีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

 

งบประมาณ      

 ไมมีคาใชจายในการทําโครงการนี้ 

        

การรับสมัครและการลงทะเบียน 

 เร่ิมรับสมัครตั้งแต  1 ธันวาคม 2558  เปนตนไป  

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขาอบรมมีความรูดานศาสตรการแพทยแผนจีนในแตละรายวิชาเพ่ิมมากขึ้น   

2. บัณฑิตและผูสนใจนําความรูที่ไดไปใชในการสอบใบอนุญาตวิชาชีพ 

3. บัณฑิตคณะการแพทยแผนจีนที่เขารวมโครงการสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพการสาขาการแพทยแผน

จีน ไดถึงรอยละ 80 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบลงทะเบียนโครงการทบทวนเพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีน 

ในวันพุธท่ี 6 ม.ค.58 และสิ้นสุด วันพฤหัสบดี ท่ี 4 ก.พ.59 

เวลา 9.00- 16.00น. 

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางนา 

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

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

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

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

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

บัณฑิตคณะการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  รุนที่ ......................................... 

 

โปรดสงแบบตอบรับเขารวมโครงการกอนวันที่ 20 ธันวาคม 2558   หากมีขอสงสัยโปรดติดตอ คุณกุลนันทร  

โทร. 02-312-6300 ตอ 1108 หรือ 02-312-6479  หรือที่อีเมล tcmhcu@gmail.com   
 




