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ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญา 

หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนจีน   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  23  (5)  และ  (11)  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  
พ.ศ.  2542  ประกอบกับมาตรา  33  (7)  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  2542  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2556  คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทย์แผนจีน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  เร่ือง  หลักเกณฑ์
การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา  สาขาการแพทย์แผนจีน  
พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก   
(1) ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  ฉบับที่  1/2554  เร่ือง  เกณฑ์

และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา  
สาขาการแพทย์แผนจีน  พ.ศ.  2554 

(2) ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  ฉบับที่  2/2554  เร่ือง  เกณฑ์ 
มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา
สาขาการแพทย์แผนจีน  พ.ศ.  2554 

ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
“สถาบันการศึกษา”  หมายถึง  สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยท่ีได้รับอนุญาต

ให้จัดตั้งตามกฎหมาย  และผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา  สาขาการแพทย์แผนจีน 
“ส่วนราชการ”  หมายถึง  หน่วยงานตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไปหรือที่มีฐานะเทียบเท่ากรม 
“คณะกรรมการวิชาชีพ”  หมายถึง  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 

หมวด  ๑ 
การรับรองสถาบันการศึกษา 

 
 

ข้อ 5 สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะขอรับรองสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการวิชาชีพ
ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ 
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ข้อ 6 การขอรับรองสถาบันการศึกษาของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ย่ืนคําขอการรับรอง
สถาบันการศึกษา  ต่อผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 

สําหรับสถาบันการศึกษาของเอกชนให้ผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ  หรือผู้แทนนิติบุคคลของ
สถาบันการศึกษาเป็นผู้ย่ืนคําขอการรับรองสถาบันการศึกษาต่อผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาล  และ
การประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 

คําขอการรับรองสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้ 
ข้อ 7 ให้สถาบันการศึกษายื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษาพร้อมแบบประเมินตนเอง 

ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้  ณ  สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการวิชาชีพแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน   
ด้านการประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีน   
ควรประกอบด้วย  ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพ  ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  
ด้านพัฒนาวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ  ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน   
ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้  ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  
ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และผู้แทนสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น  โดยให้ผู้แทนสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นอนุกรรมการวิชาชีพ
และเลขานุการ  

ทั้งนี้  ให้ประธานกรรมการวิชาชีพเป็นผู้เลือกประธานอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน
ด้านการประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีน     

ข้อ 9 ให้คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนด้านการประเมินเพื่อการรับรอง
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีนดําเนินการตรวจประเมินและ 
ให้คําแนะนําในการพัฒนาสถาบันการศึกษาพร้อมเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการวิชาชีพให้แล้วเสร็จ
ภายใน  180  วัน  นับแต่วันที่ได้รับคําขอรับการประเมินจากสถาบันการศึกษา 

ข้อ 10 ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาที่ขอการรับรองสถาบันการศึกษา   
ให้สถาบันการศึกษาที่ขอการรับรองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น  ค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าเดินทาง  และ
ค่าที่พักของคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนด้านการประเมินเพื่อการรับรอง
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีนตามที่จ่ายจริง  แต่ไม่สูงกว่าอัตรา 
ที่ทางราชการกําหนด 
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หมวด  ๒ 
เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา 

 
 

ข้อ 11 สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพจะพิจารณาให้การรับรองจะต้องเป็นไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์แผนจีนตามที่ 
แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 12 คณะกรรมการวิชาชีพ   ต้องออกหนังสือการรับรองสถาบันการศึกษาให้แ ก่
สถาบันการศึกษา  เม่ือผลการพิจารณาผ่านเกณฑ์การประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาตามเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการวิชาชีพกําหนด 

หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาให้มีอายุ  5  ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการวิชาชีพได้มีมติรับรอง
สถาบันการศึกษานั้น 

การออกหนังสือรับรองสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดแนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ 13 หากผลการประเมินสถาบันการศึกษาของสถาบันการศึกษาใดไม่ผ่านตามเกณฑ์ 

การประเมินสถาบันการศึกษา  สถาบันการศึกษานั้นจะต้องทําการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพกําหนด  ให้แล้วเสร็จภายใน  120  วัน 
นับแต่วันที่ ได้ รับแจ้งผลการประเมิน  พร้อมแจ้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 
ด้านการประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษา 

หากยังไม่ผ่านการประเมินตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง  หรือไม่ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด  สถาบันการศึกษาต้องย่ืนคําขอการรับรองสถาบันการศึกษาใหม่  พร้อมแบบ
ประเมินตนเอง  เพื่อขอรับการประเมินการรับรองใหม่ 

ข้อ 14 สถาบันการศึกษาที่ครบกําหนดระยะเวลาการรับรอง  5  ปี  จะต้องย่ืนคําขอ 
การรับรองสถาบันการศึกษาพ ร้อมแบบประเมินตนเอง  เพื่ อขอ รับการประเมินการรับรอง
สถาบันการศึกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  180  วันก่อนครบกําหนด  5  ปีนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
สถาบันการศึกษา 

ในกรณีที่สถาบันการศึกษายื่นคําขอมาแล้ว  แต่คณะกรรมการวิชาชีพพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ  
ภายในระยะเวลาที่ กําหนด  ให้ถือว่า  คณะกรรมการวิชาชีพให้การรับรองจนกว่าผลการพิจารณา 
จะเป็นอย่างอื่น 

ข้อ 15 หากสถาบั นการ ศึ กษ าใด มี ก ารป รับป รุงห ลั กสู ต รขอ งสถาบั นการ ศึ กษ า  
สถาบันการศึกษานั้นจะต้องย่ืนคําขอการรับรองสถาบันการศึกษาใหม่ทุกคร้ัง  โดยจะต้องย่ืนคําขอ 
การรับรองสถาบันการศึกษาพ ร้อมแบบประเมินตนเอง  เพื่ อขอ รับการประเมินการรับรอง
สถาบันการศึกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  180  วันนับแต่วันที่มีการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันการศึกษา 
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หมวด  ๓ 
การติดตามคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 

ข้อ 16 ให้คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนด้านการประเมินเพื่อการรับรอง
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีน  ติดตามและตรวจเย่ียมผล 
การดําเนินการของสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรอง  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรอง
สถาบันการศึกษา 

ข้อ 17 หากคณะกรรมการวิชาชีพพบว่าสถาบันการศึกษาใดมีการบริหารหลักสูตร  ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา  ให้แจ้งให้สถาบันการศึกษามีการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายใน  90  วันนับแต่วันที่แจ้งให้สถาบันการศึกษาดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 

คณะกรรมการวิชาชีพอาจจะเพิกถอนการรับรองสถาบันการศึกษา  หากปรากฏว่าผู้ดําเนินการ
หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา  บริหารสถาบันการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรอง
สถาบันการศึกษา  เม่ือคณะกรรมการวิชาชีพได้เพิกถอนการรับรองสถาบันการศึกษาใดแล้วให้แจ้ง
สถาบันการศึกษาทราบภายใน  90  วันนับแต่วันเพิกถอนการรับรองสถาบันการศึกษา 

กรณีการถูกเพิกถอนการรับรองสถาบันการศึกษา  ผู้ดําเนินการหรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา  
มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะภายใน  30  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
การเพิกถอนการรับรองสถาบันการศึกษา 

ข้อ 18 สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพได้ให้การรับรองสถาบันการศึกษาก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าสถาบันการศึกษานั้นได้รับรองตามประกาศน้ีต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด
ระยะเวลาที่คณะกรรมการวิชาชีพได้ให้การรับรอง 

หากสถาบันการศึกษาใดจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้  ให้สถาบันการศึกษานั้น
ปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้  ให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ   
โดยยื่นขอปรับปรุงสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาในหมวด  2   

หมวด  ๔ 
การรับรองสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

 
 

ข้อ 19 ผู้ที่มีความประสงค์จะไปศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนจีนในต่างประเทศ  
ให้ย่ืนหลักสูตรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  180  วัน  เพื่อขอรับการรับรองสถาบันการศึกษาตามแบบการรับรอง
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศท่ีกําหนดแนบท้าย  และให้คณะกรรมการวิชาชีพพิจารณารับรอง 
ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางไปศึกษา     

ภายในระยะเวลา  5  ปี  ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา 
ในต่างประเทศที่คณะกรรมการวิชาชีพยังมิได้ให้การรับรอง  ให้ผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ย่ืนหลักสูตรการศึกษา  ของสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ  และผลการศึกษาตลอดหลักสูตร   
ต่อคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อพิจารณาให้การรับรอง  ทั้งนี้  สถาบันการศึกษาในต่างประเทศนั้นจะต้องผ่าน
การรับรองมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานที่ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของประเทศนั้น ๆ       

คณะกรรมการวิชาชีพจะพิจารณาให้การรับรองสถาบันการศึกษาของต่างประเทศตามเกณฑ์
มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนจีนที่ มีมาตรฐานเทียบเท่าหลักสูตร  5  ปี   
ของคณะกรรมการวิชาชีพ  เป็นรายบุคคล 

สถาบันการศึกษาของต่างประเทศจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีน  
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการแพทย์แผนจีน  และผ่านการรับรองสถาบันการศึกษาโดยหน่วยงาน 
ที่ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของประเทศนั้น ๆ   

การรับรองสถาบันการศึกษาในต่างประเทศให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการ
วิชาชีพประกาศกําหนด 

คณะกรรมการวิชาชีพจะพิจารณาให้การรับรองสถาบันการศึกษาของต่างประเทศตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรการแพทย์แผนจีน  โดยนําข้อ  10  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

ข้อ 20 สถาบันการศึกษาที่ย่ืนคําขอการรับรองสถาบันการศึกษา  และอยู่ระหว่างการพิจารณา
ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาตามประกาศนี้ 

ข้อ 21 ในกรณีที่มีปัญหาตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการวิชาชีพเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ธงชัย  กีรติหัตถยากร 

ประธานกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 



เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน 
 

สาขาการแพทย์แผนจีน  
 
 

 ข้อ 1 สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์ 
แผนจีน ต้องมีคุณสมบัติ มีความพร้อมในการจัดการศึกษา และมีทรัพยากรด้านต่าง ๆ ครบถ้วนตามรายการ
ต่อไปน้ี           
          1.1 ด้านคุณสมบัติของสถาบันอุดมศึกษาที่ขอเปิดดําเนินการหลักสูตรการแพทย์แผน
จีนบัณฑิต 
         1.2 ด้านบุคลากรทางด้านอาจารย์ 
         1.3 ด้านคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
  1.4 ด้านหลักสูตร และแผนการเรียนการสอน 
  1.5 ด้านความพร้อมในการจัดการศึกษา 
   1.6 ด้านระบบการดูแลนักศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
    1.7 ด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับการจัดการเรียนการสอน 
    1.8 ด้านสวัสดิการ สถานที่สําหรับกีฬาและนันทนาการ 
    1.9 ด้านห้องสมุด สื่อสารสนเทศ 
    1.10 ด้านการบริหารจัดการ 
    1.11 ด้านงบประมาณ 
    1.12 ด้านการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบัน 
 ข้อ 2 ด้านคุณสมบัติของสถาบันอุดมศึกษาที่ขอเปิดดําเนินการหลักสูตรการแพทย์ 
แผนจีนบัณฑิต มีดังน้ี 
           2.1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และมีการจัด
การศึกษาระดับปริญญา มีบรรยากาศทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้ให้แก่นักศึกษา 
  2.2 มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างน้อยเทียบเท่าภาควิชาในสถาบันการศึกษาดําเนินการ 
โดยผู้บริหารสถาบันการศึกษาและคณะที่รับผิดชอบดําเนินการ ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเป็นอุปสรรค      
ต่อการบริหารงานและการพัฒนาสถาบัน สําหรับผู้ที่จะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารหลักสูตรการแพทย์
แผนจีนบัณฑิตจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการเป็นผู้นํา มีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถเก่ียวกับการจัด
การศึกษา ความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการแพทย์แผนจีนและการวิจัยมีความสามารถในการดําเนินการ
ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีน โดยคํานึงถึงความมีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถและทักษะ       
ของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
 2.3 มีปณิธานมุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์แผนจีน ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติ
สอดคล้องกับความต้องการและระบบบริการสุขภาพของประเทศ 
 2.4 มีระบบบริหารที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่
การบริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา เป็นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ทําเป็นระเบียบของ
สถาบันการศึกษา และสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และประกาศให้ผู้เก่ียวข้องทราบทั่วกัน 
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 2.5 ก่อนเปิดดําเนินการหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต สถาบันการศึกษาต้องมี
ความพร้อมในการจัดการศึกษา และทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน
การสอน ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนด เพ่ือแสดงความพร้อมดังกล่าว ก่อนเริ่มการศึกษาของแต่ละช้ันปี 
อย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา 
 ข้อ 3 ด้านบุคลากรทางด้านอาจารย์ 
 สถาบันการศึกษาที่จะขอเปิดดําเนินการหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต  
ต้องบริหารจัดการให้มีอาจารย์ตามเกณฑ์ต่อไปน้ี 
 3.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีอาจารย์ประจําปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างน้อย        
5 คน โดยต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน อย่างน้อย 2 คน  
 3 .2  อั ต ร าส่ วนอาจา รย์ ผู้ ส อน  ใ นกา ร เ รี ยนภาคทฤษ ฎี  ใ ห้ เ ป็ นสั ดส่ วน              
อาจารย์ : นักศึกษา  เ ป็น  ๑ :25 อัตราส่วนอาจารย์ผู้ สอน  ในการเรียนภาคปฏิบั ติให้ เ ป็นสัดส่วน             
อาจารย์: นักศึกษา เป็น ๑:8 เป็นเกณฑ์เฉลี่ยสําหรับจํานวนอาจารย์และนักศึกษาทุกช้ันปีตลอดหลักสูตร 
สําหรับการเรียนการสอนบางส่วนของหลักสูตรหรือบางรายวิชา ซึ่งต้องการการสอนและการควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด จะต้องจัดให้มีจํานวนอาจารย์ผู้สอนเพียงพอต่อการเรียนการสอนในส่วนน้ันๆ  
 3.3 คุณวุฒิของอาจารย์  
 อัตราส่วนอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก : ปริญญาโท: ปริญญาตรี              
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสาขาการแพทย์
แผนจีนอย่างน้อย สัดส่วน ระดับปริญญาเอก : ระดับปริญญาโท : ระดับปริญญาตรีเป็น 30 : 65 : 5  
 3.4 ภาระงานของอาจารย์  
 ภาระงานการสอนไม่ควรเกิน ๒๐ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่ออาจารย์ ๑ คน ทั้งในภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ ทั้งน้ีเพ่ือให้อาจารย์มีเวลาในการออกแบบ วางแผน การเตรียมการสอนและการประเมินผล 
เพ่ือให้การเรียนการสอนและการประเมินผลมีคุณภาพ หากอาจารย์ต้องมีภาระหน้าที่อ่ืน เช่น งานบริการ  
งานบริหาร งานวิจัย ฯลฯ จํานวนช่ัวโมงสอนต้องลดลงและสถาบันการศึกษาต้องเพ่ิมจํานวนอาจารย์  
จากเกณฑ์ปกติเพ่ือชดเชย 
  3.5 อาจารย์พิเศษ ที่จะเชิญมาช่วยสอนต้องมีคุณวุฒิความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
และประสบการณ์การสอนเหมาะสม ต้องมีเวลาเพียงพอที่จะเตรียมการสอน และติดตามประเมินผลนักศึกษา       
 3.6 การพัฒนาอาจารย์  
 สถาบันการศึกษาที่จะขอเปิดดําเนินการหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตต้อง     
จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านการจัดการเรียนการสอน 
 ข้อ 4 ด้านคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา 
  สถาบันการศึกษาที่จะขอเปิดดําเนินการหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต        
จะต้องดําเนินการดังน้ี 
  4.1 กําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของผู้สมัครสอบคัดเลือก
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4.2 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกนักศึกษาที่ชัดเจนมีความโปร่งใสและยุติธรรม 
ดังน้ี  
     (๑) นักศึกษาต้องจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า             
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    (๒ )  กํ าหนดให้มีการ คัดเลือกตามระบบของกระทรวงศึกษา รับตรง              
โดยสถาบันการศึกษา รับตามโครงการช้างเผือก รับโดยการเทียบโอนในผู้มีประสบการณ์และวัยวุฒิสูง 
    (๓) กําหนดให้มีเกณฑ์การคัดเลือกทักษะด้านภาษาจีนควบคู่กับเกณฑ์อ่ืน ๆ   
ของสถาบันการศึกษา 
        4.3 กําหนดจํานวนนักศึกษาที่จะรับได้ในแต่ละปีการศึกษา ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด 
 
                    ข้อ 5 ด้านหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน 
  สถาบันการศึกษาที่จะขอเปิดดําเนินการหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต         
จะต้องจัดทําหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ดังน้ี 
  5.1 ปรัชญาและวัตถุประสงค์การศึกษา 
  ปรัชญาและวัตถุประสงค์การศึกษาของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ความรู้
ความสามารถและมาตรฐานในการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ตามกฎหมายว่าด้วย            
การประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และปรัชญาของสถาบันการศึกษา 
  5.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  การจัดหมวดวิชาและหน่วยกิตของหมวดวิชาในหลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์       
ของสํ า นักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา  และคณะกรรมการ วิชา ชีพสาขาการแพทย์แผนจีน                
ในกรณีที่รับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงอาจยกเว้นรายวิชาได้ตามความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหลักเกณฑ์การเทียบโอนของสถาบันน้ันๆ   
 ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าศึกษาสาขาการแพทย์แผนจีนน้ัน สถาบันการศึกษา
ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีนกลางแก่นักศึกษา โดยให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง        
ต้ังแต่เข้าศึกษาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา และ 1 ภาคฤดูร้อน) และให้มีการประเมินระดับ
ความรู้และทักษะด้านภาษาจีนกลางของนักศึกษา ซึ่งกําหนดให้นักศึกษาควรจะมีความรู้ภาษาจีนกลาง         
ไม่ตํ่ากว่า HSK ระดับ 4 ก่อนศึกษาวิชาทางการแพทย์แผนจีน และต้องมีความรู้ภาษาจีนกลางไม่ตํ่ากว่า HSK 
ระดับ 5 ก่อนการศึกษาภาคปฏิบัติ  
 โครงสร้างหลักสูตรการแพทย์แผนจีน ประกอบด้วยหมวดวิชาและเกณฑ์ขั้นตํ่า       
ของกลุ่มวิชาหรือรายวิชาในแต่ละหมวดดังน้ี 
  5.3 องค์ประกอบของหลักสูตร 
  ระยะเวลาศึกษาประกอบด้วยระยะเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีนกลาง 1 ปี      และ
ระยะศึกษาตามหลักสูตรอย่างน้อย ๕ ปี และไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาตามหลักสูตร โดยต้อง              
มีหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑74 หน่วยกิตประกอบด้วย รายละเอียดดังน้ี 
 (1) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่สําคัญ
ดังต่อไปน้ี 
 (ก) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 (ข) กลุ่มมนุษยศาสตร ์
  (ค) กลุ่มวิชาภาษา 
 (ง) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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 (2) กลุ่ม วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ไม่ น้อยกว่า  35 หน่วยกิต 
เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานการศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน และให้สามารถติดตามผลงานวิจัย       
และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนจีนได้ โดยเน้ือหาครอบคลุมวิชาต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
 (ก) กายวิภาคศาสตร์ เน้ือเย่ือวิทยาและคัพภวิทยา 
 (ข) จุลชีววิทยา ปรสิตและภูมิคุ้มกันวิทยา 
 (ค) สรีรวิทยา ชีวเคมี 
 (ง) พยาธิวิทยา โรค และสาเหตุการเกิดโรค 
 (จ) ภูมิคุ้มกันและพันธุศาสตร์ 
 (ฉ) ภาพทางการแพทย์ หรือเวชนิทัศน์ 
 (ช) เภสัชวิทยา และเภสัชพฤษศาสตร์ 
 (ซ) การตรวจวินิจฉัยโรคแผนปัจจุบันหรืออาการหรือการตรวจร่างกาย                 
หรือ การสืบค้นภาวะการณ์เกิดโรคหรือการบําบัดรักษา (การใช้ยา การผ่าตัด เคมีบําบัด รังสีวิทยา ฯลฯ) 
 (ฌ) เวชศาสตร์ทั่วไป (อายุรศาสตร์โรคแผนปัจจุบันเบ้ืองต้นศัลยศาสตร์) 
 (ญ) กฎหมาย จรรยาบรรณและจิตวิทยาทางการแพทย์ 
 (ฎ) ระบบสาธารณสุขไทย 
 (ฏ) สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์ 
 (3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (การแพทย์แผนจีน) ต้องจัดให้ครอบคลุมความรู้ในกลุ่ม ดังน้ี  
ไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกิต 
  (ก)  กลุ่มวิชาการแพทย์แผนจีน ๑ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ดังน้ี  
 (1) ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน  
 (2) สมุนไพรจีน  
 (3) ตํารับยาจีน  
 (4) การตรวจวินิจฉัยแยกโรคตามหลักการแพทย์แผนจีน  
 (5) ภาษาจีนเพ่ือการแพทย์แผนจีน  
  (ข) กลุ่มวิชาการแพทย์แผนจีน 2 ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาต่างๆ
ดังน้ี 
 (1)  Neijing 内经              
 (2)  Shang Han Lun 伤寒论 
 (3) Jin Gui Yao Lue 金匱要略 
 (4) Wen Bing 温病 
 (5) Ge Jia Xue Shuo 各家学说 
โดยหลอมรวมเป็นวิชา Classical Theory of Traditional Chinese Medicine 
 (ค) กลุ่มวิชาการแพทย์แผนจีน 3 ไม่น้อยกว่า ๓3 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาต่างๆ 
ดังน้ี 
   (1)  อายุรศาสตร์การแพทย์แผนจีน (ภายใน)   
    (2)  อายุรศาสตร์การแพทย์แผนจีน (ภายนอก)  
    (3)  สูตินรีเวชศาสตร์การแพทย์แผนจีน  
    (4)  กุมารเวชศาสตร์การแพทย์แผนจีน  
    (5)  ฝังเข็มและรมยา   
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    (6)  กระดูกและการบาดเจ็บ  
 (๗)  โรคหู ตา คอ จมูก การแพทย์แผนจีน 
    (๘)  ทุยหนา  
    (๙)  การบํารุงส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและโภชนาบําบัด  
    (ง) กลุ่มวิชาเลือก 
     (๑) ประวัติการแพทย์แผนจีน 
  (๒) การวิจัยในการแพทย์แผนจีน 
    (๓) การศึกษาภาษาแพทย์แผนจีนโบราณ 
    (๔) คัมภีร์โบราณการแพทย์แผนจีน 
    (๕) จิตวิทยาทางการแพทย์และการพัฒนาทางวิชาชีพ 
 (4) การฝึกเวชปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยให้ฝึกปฏิบัติในสาระสําคัญ
ดังต่อไปน้ี 
  (ก) อายุรกรรมการแพทย์แผนจีน (ภายใน) 
  (ข) อายุรกรรมการแพทย์แผนจีน (ภายนอก) 
   (ค) สูตินรีเวชกรรมการแพทย์แผนจีน 
   (ง) กุมารเวชกรรมการแพทย์แผนจีน 
   (จ) ฝังเข็มและรมยา 
   (ฉ) กระดูกและการบาดเจ็บ 
   (ช) การบริหารห้องยาและการเตรียมยาสมุนไพรจนี 
   (5) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 เ ป็น วิชาที่ มุ่ ง ใ ห้ผู้ เ รี ยนมีความ รู้  ความเข้ า ใจ  ตาม ท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า          
๖ หน่วยกิต รายละเอียดของรายวิชาตามท่ีปรากฏในภาคผนวกแนบท้ายประกาศน้ี 

 
 5.4 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 สถาบันการศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้สอดคล้อง            
กับจุดประสงค์การศึกษาของหลักสูตร และสอดคล้องกับหลักการที่ถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุดต้องใช้รูปแบบ     
และวิธีการที่ เหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะเจตคติ และคุณสมบัติที่จําเป็น             
ต่อการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนจีน เช่น ความสนใจใฝ่รู้ที่จะศึกษาต่อเน่ือง ความสามารถในการศึกษาด้วย
ตนเอง ความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นํา เจตคติในการเป็นแพทย์แผนจีนที่ดี ความสามารถในการทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนทั้งในระหว่างวิชาชีพและต่างวิชาชีพ เป็นต้น นอกจากน้ีสถาบันการศึกษาต้องกําหนดแนวทางการ        
จัดการศึกษาระดับต่างๆในหลักสูตรให้ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะวิชาและการประกอบวิชาชีพแนวทาง     
การจัดการศึกษาดังกล่าว จะต้องเผยแพร่ให้อาจารย์และนักศึกษารับรู้ทั่วกัน 
 สถาบันการศึกษาต้องจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงาน
ทางด้านการแพทย์แผนจีนอย่างเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานหลังสําเร็จการศึกษา   
 5.5 การจัดทํา Course syllabus การเรียนการสอนแต่ละรายวิชา 
 สถาบันการศึกษาต้องจัดทํา Course syllabus ที่ชัดเจนทุกรายวิชาของหลักสูตร     
ซึ่ งประกอบด้วยวัตถุประสงค์การศึกษา  เ น้ือหาวิชาโดยสัง เขป  การจัดประสบการณ์การเรียน รู้                 
และการประเมินผล 
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 5.6 การจัดทําระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษา การประเมินผลและ         
การตัดสินผล 
 สถาบันการศึกษาต้องจัดทําระเบียบและข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษา   
การประเมินผลและการตัดสินผลไว้ให้ชัดเจน  และประกาศให้อาจารย์และนักศึกษาทราบทั่วกัน ทั้งน้ีจะต้อง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 5.7 อาจารย์ฝึกภาคปฏิบัติ 
  (1 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 
  (2) มีประสบการณ์การทําเวชปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  (3) สามารถรับฝึกปฏิบัติได้ อาจารย์ ๑ คนต่อนักศึกษาไม่มากกว่า 8 คน (1 : 8) 
 5.8 ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๑,200 ช่ัวโมง 
 5.9 หนังสือ ตําราและเอกสารวิชาการ 
           สถาบันต้องมีห้องสมุดที่มีหนังสือ ตํารา วารสารและเอกสารวิชาการเฉพาะทาง
การแพทย์แผนจีน และที่เก่ียวข้องกับวิชาต่างๆ ภายใต้หลักสูตรอย่างเพียงพอสําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในการศึกษาค้นคว้านอกเวลา โดยอิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ข้อ 6 ความพร้อมของการจัดการศึกษา 
  สถาบันการศึกษาที่จะขอเปิดดําเนินการหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตต้องมีความพร้อม
ดังต่อไปน้ี 
  6.1 ด้านอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนสาขาการแพทย์แผนจีนไม่น้อยกว่า   
5 คน โดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาโททางการแพทย์แผนจีน และเป็นผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนจีน ไม่น้อยกว่า 2 คน 
 6.2 ด้านสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์แผนจีน  
  6.3 สถาบันการศึกษาต้องมีโรงพยาบาลหรือคลินิกการแพทย์แผนจีนที่มีห้องให้บริการ
ตรวจรักษา การบําบัดรักษา เพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษา และมีผู้มารับบริการจํานวน
เพียงพอต่อการศึกษาการแพทย์แผนจีนในระดับคลินิก โดยมีงานบริการครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ อายุรกรรม
แผนจีน ฝังเข็ม และรมยา นวดทุยหนา 
  6.4 มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์พ้ืนฐาน และกลุ่มวิชาการแพทย์แผนจีน เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์   
 สถาบันฝึกปฏิบัติควรมีคุณสมบัติเป็นสถานพยาบาลท่ีเปิดให้บริการการตรวจวินิจฉัย 
บําบัดรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยเปิดให้บริการเป็นประจําสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๕ วัน และต้องมี
ข้อตกลงการรับฝึกปฏิบัตินักศึกษาระหว่างสถาบันและสถานพยาบาลได้อย่างต่อเน่ือง 
 ข้อ 7 ระบบการดูแลนักศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
  สถาบันการศึกษาที่จะขอเปิดดําเนินการ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต จะต้องจัดให้มี
หน่วยงานรับผิดชอบทําหน้าที่ดูแล สนับสนุนและพัฒนานักศึกษาทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร โดยจัดให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการศึกษาให้ความช่วยเหลือและป้องกัน
แก้ไขปัญหาการศึกษาและปัญหาอ่ืนๆ และช่วยส่งเสริมเจตคติอันดีงามให้แก่นักศึกษา 
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 ข้อ 8 ด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับการจัดการเรียนการสอน
 สถาบันการศึกษาที่จะขอเปิดดําเนินการหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตจะต้อง    จัดเตรียม
อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ          ตามท่ี
กําหนดไว้ในหลักสูตร เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแพทย์จีน คลินิกแพทย์จีน        
 นอกจากน้ีควรมีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งกิจกรรมวิชาการ     
และกิจกรรมนักศึกษา 
 ข้อ 9 สวัสดิการ สถานที่สําหรับกีฬา และนันทนาการ            
 สถาบันการศึกษา ที่จะขอเปิดดําเนินการหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต จะต้องจัดเตรียม
สถานที่สําหรับสวัสดิการ สโมสรนักศึกษาสถานที่สําหรับกีฬาและนันทนาการให้เพียงพอ 
  ข้อ 10 ด้านห้องสมุด สื่อสารสนเทศ 
 สถาบันการศึกษา ที่จะขอเปิดดําเนินการหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต จะต้องจัดเตรียม
หนังสือ ตํารา วารสาร และเอกสารวิชาการเฉพาะทางการแพทย์แผนจีน และที่เก่ียวข้องกับวิชาต่างๆ     
ภายใต้หลักสูตรอย่างเพียงพอสําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในการศึกษาค้นคว้านอกเวลา                
โดยอิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ . ๒๕๔๔                
มีห้องสมุด สื่อสารสนเทศ  ดังน้ี 
 10.1 หนังสือ 
  ต้องมีตํารา วารสาร และทรัพยากรสารสนเทศเหมาะสมและเพียงพอสําหรับนักศึกษา  
และอาจารย์ โดยอ้างอิงตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา           
พ.ศ. ๒๕๔๔   
  10.2 สื่อสารสนเทศ 
 ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์จัดไว้ในที่ต่างๆ  ตามความเหมาะสมเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ค้นข้อมูลความรู้จากฐานข้อมูลต่างๆ  อย่างน้อยอัตราส่วน  นักศึกษา : จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ = ๕ : ๑ 
นอกจากน้ีควรจัดสรรพ้ืนที่เพ่ิมเติมเพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เป็นที่อ่านหนังสือ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ข้อ 11 การบริหารจัดการ 
 สถาบันการศึกษา ที่จะขอเปิดดําเนินการการแพทย์แผนจีนบัณฑิต  จะต้องมีการบริหาร
จัดการต้ังแต่ก่อนเปิดดําเนินการ ดังน้ี 
  11.1 สรรหาหัวหน้าหน่วยงานและทีมผู้บริหารที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์และศักยภาพ
เหมาะสมที่จะดําเนินการก่อต้ัง และบริหารจัดการให้การดําเนินการตามหลักสูตรเป็นไปได้อย่างต่อเน่ือง      
ทีมผู้บริหารต้องมีอํานาจหน้าที่ครอบคลุมและกว้างขวางพอที่จะกํากับดูแลและประสานงานกับผู้รับผิดชอบ   
การสอนรายวิชาต่างๆ ทุกกลุ่มวิชารวมท้ังการสอนในโรงพยาบาลหรือคลินิกเครือข่าย 
  11.2 จัดทําแผนดําเนินการะยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีให้ชัดเจน และมีความ        
เป็นไปได้สูง ได้แก่ แผนเตรียมอาจารย์ แผนจัดหาบุคลากรสนับสนุน แผนพัฒนาหลักสูตรและสื่อการศึกษา 
แผนพัฒนาอาคารสถานที่และแผนจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ แผนพัฒนางานวิจัย แผนความร่วมมือกับโรงพยาบาล
สมทบ เป็นต้น 
  11.3 มีแผนการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนและเป็นไปได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการ   
ได้ตามแผน 
  11 .4  มี โครงส ร้ า งองค์ กรและ บุคลากร ท่ีมี คุณ วุ ฒิและจํ านวนเหมาะสม                
เช่น นักวิชาการศึกษา นักวัดประเมินผลการศึกษาฯลฯ โครงสร้างน้ีจะต้องมีหน่วยงานท่ีสําคัญและจําเป็น      



 

 

- ๘ -  

ต่อการดําเนินการจัดการศึกษา เช่น หน่วยงานที่ทําหน้าที่พัฒนาอาจารย์ทางด้านการเรียนการสอนงาน
ทะเบียนและประมวลผล งานกิจกรรมนักศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 
 ในช่วงก่อนขอเปิดหลักสูตรและระยะเริ่มต้น (ประมาณ ๕ ปีแรก) ทีมผู้บริหารควรศึกษา       
ดูงานการจัดการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้เปิดดําเนินการหลักสูตรการแพทย์แผน
จีนบัณฑิตมาแล้ว เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนและพัฒนา
อาจารย์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล      
รวมท้ังปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา ทั้งน้ีเพ่ือให้การเปิดสอนตามหลักสูตร     
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ข้อ 12 แหล่งเงินงบประมาณ 
 สถาบันการศึกษา ที่จะขอเปิดดําเนินการ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตจะต้องแสดง      
ให้เห็นว่ามีแหล่งงบประมาณชัดเจนและเพียงพอสําหรับการดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร   
 
 ข้อ 13 การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบัน 
 สถาบันการศึกษาจะต้องวางระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน                 
และการประเมินสถาบันไว้ชัดเจน และจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเป็นระยะๆ ทั้งน้ีเพ่ือประกัน
คุณภาพของผลผลิต 
 ให้มีคณะกรรมการวิชาชีพทําหน้าที่ประเมินความพร้อมในการขอเปิดการดําเนินการ        
หากพิจารณาให้เปิดการดําเนินการได้แล้ว ให้คณะกรรมการวิชาชีพทําหน้าที่ประเมินการบริหารจัดการ      
และให้คําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 ข้อ 14 สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพได้ให้การรับรองสถาบันการศึกษาก่อนวันที่
เกณฑ์มาตรฐานน้ีมีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าสถาบันการศึกษานั้นได้รับรองตามเกณฑ์น้ีต่อไป จนกว่าจะสิ้นสุด
ระยะเวลาที่คณะกรรมการวิชาชีพได้ให้การรับรอง 
 หากสถาบันการศึกษาใดจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฉบับน้ี ให้สถาบันการศึกษานั้นปรับปรุง
ให้เป็นไปตามประกาศฉบับน้ี ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศน้ีมีผลใช้บังคับ โดยย่ืนขอปรับปรุง
สถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
  


