๑
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
_______________สาหรับบัณฑิต________________
ตามที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนไทยบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และส านั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการแพทย์ แผนไทยได้มี ห นั งสื อที่ สพท ๓๐๕ ลงวัน ที่ ๑๗ กั นยายน ๒๕๕๗ แจ้งว่า คณะกรรมการ
สภาการแพทย์แผนไทย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติรับรองสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนการแพทย์
แผนไทยโดยใช้ ห ลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนไทยบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และต่ อ มาส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ดังนั้นเพื่อให้บัณฑิตในหลักสูตรการแพทย์แผน
ไทยบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ และปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้สาเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง
จากสภาการแพทย์แผนไทยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีความ
ประสงค์อย่างยิ่งที่จะให้บัณฑิตได้ศึกษาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภา
การแพทย์แผนไทยและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อศักดิ์และสิทธิสามารถสมัครสอบเพื่อขอขึ้น
ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่ ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่สามารถประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทั้งใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้
มหาวิทยาลัยจึงขอชี้แจงให้ บัณฑิตได้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถูกรับรองจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้
๑. การแจ้งความประสงค์
๑.๑ บั ณ ฑิ ต ที่ไม่มีค วามประสงค์ จะศึกษาในหลั กสู ตรการแพทย์แผนไทยบัณ ฑิต หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ
๒๕๕๖ ที่ ผ่ านการรั บ รองให้ ก รอกว่าไม่ มี ความประสงค์ในแบบแจ้งความประสงค์ ในการสมัค รเข้ าศึ กษา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตามเอกสารแนบ ๑) ยืนยันการจบในหลักสูตร
การแพทย์ แผนไทยบั ณ ฑิต (หลั กสู ตรปรับ ปรุง) พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งเป็นหลั กสูตรที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากสภา
วิชาชีพและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑.๒ บัณฑิตทีม่ ีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่ผ่านการรับรองให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑.๒.๑ กรอกแบบแจ้ งความประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษาหลั กสู ตรการแพทย์แผนไทยบั ณ ฑิ ต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ ๑)
๑.๒.๒ กรอกใบสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๖ (เอกสารแนบ ๒)

๑.๒.๓ หลังจากกรอกแบบฟอร์มตามข้อ ๑.๒.๑ - ๑.๒.๒ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร
แล้วให้ส่งกลับสานักทะเบียนและวัดผล ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาจะดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้นักศึกษาเข้าสู่
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๒.๔. หลั ง จากฝ่ า ยรั บ สมั ค รขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาจะได้ เลขประจ าตั ว นั ก ศึ ก ษาใหม่
นักศึกษาจะต้องดาเนินการลงทะเบียนเรียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรการแพทย์แผนไทย หลักสู ตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามข้อ ๓) อย่างไรก็ตามนักศึกษาที่มีใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพและ
ได้รับการยกเว้นให้มีคุณสมบัติที่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย ๑ ชุดวิชา ซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ (แนะนาให้เลือกชุดวิชาที่เคยสอบผ่านและราคาต่าสุดเนื่องจากนักศึกษาไม่
ต้องเข้าสอบในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้)
๒. ระยะเวลาในการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๑ เริ่มตั้งแต่ ภาคต้น ปี การศึกษา ๒๕๕๘ (ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘) ถึงภาคปลาย ปีการศึกษา
๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาดังรายละเอียดตามเอกสาร
แนบ ๓ (ในส่วนของเงินค่าบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษาอื่นๆ ยังคงต้องชาระตาม
อัตราและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามปกติจะไม่ได้รับการยกเว้นแต่อย่างใด)
๒.๒ หากดาเนินการหลังที่กาหนดจะไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๒.๑
๒.๓ กาหนดการรับสมัครสามารถดูกาหนดการตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซด์
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๓. การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเพิ่มเติมในโครงสร้างหลักสูตรใหม่
๓.๑ บัณฑิตที่เข้าศึก ษาปี ๒๕๕๓ เลขประจาตัว นักศึก ษาขึ้น ต้น ด้ว ย ๕๓ ถ้าย้ายเข้าสู่หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๖ จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเพิ่มเติมจากโครงสร้างหลักสูตรเดิมจานวน ๒ ชุดวิชา คือ ชุดวิชา
๕๕๓๒๒ ร่างกายมนุษย์ และชุดวิชา ๕๕๓๓๔ เภสัชกรรมแผนไทย ๒ (เว้นแต่นักศึกษาที่ทาการย้ายหลักสูตร
มาเป็นโครงสร้างหลักสูตรปี ๒๕๕๔ ซึ่งลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านในชุดวิชา ๕๕๓๒๐ ร่างกายมนุษย์แล้ว
ให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเฉพาะชุดวิชา ๕๕๓๓๔ เภสัชกรรมแผนไทย ๒)
๓.๒ บัณฑิตที่เข้าศึกษาปี ๒๕๕๔ เลขประจาตัว นักศึก ษาขึ้น ต้น ด้ว ย ๕๔ ถ้าย้ายเข้าสู่ห ลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๖ จะต้อ งลงทะเบีย นเรีย นชุด วิช าเพิ่ มเติม จากโครงสร้างหลั กสู ต รเดิ มจ านวน ๑ ชุ ด วิช า คื อ
ชุดวิชา ๕๕๓๓๔ เภสัชกรรมแผนไทย ๒
๓.๓ บั ณ ฑิ ตที่ มีใบประกอบโรคศิล ปะ/ใบประกอบวิช าชีพ ด้านเภสั ช กรรมไทย และสอบผ่ านชุดวิช า
ร่างกายมนุ ษ ย์ แ ล้ ว แนะน าให้ ล งทะเบี ย นชุ ดวิ ช า ๑๐๑๕๑ ไทยศึ กษา เนื่ อ งจากเป็ น ชุ ดวิ ช าที่ ราคาต่ าสุ ด
ค่าลงทะเบียน ๑,๑๐๐ บาท และบัณฑิตไม่จาเป็นต้องเข้าสอบไล่
๓.๔ บัณฑิตที่มีใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพ ด้านเภสัชกรรมไทย และยังไม่ได้ลงทะเบียนชุด
วิชาร่างกายมนุษย์แล้วแนะนาให้ลงทะเบียนชุดวิชา ๕๕๓๒๐ ร่างกายมนุษย์ ค่าลงทะเบียน ๒,๓๐๐ บาท
๓.๕ บัณฑิตที่ไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพ ด้านเภสัชกรรมไทยและยังไม่ลงทะเบียนชุด
วิชาร่างกายมนุษย์แนะนาให้ลงทะเบียนชุดวิชา ๕๕๓๒๑ เภสัชกรรมแผนไทย ๒ ค่าลงทะเบียน ๕,๒๐๐ บาท

๓
และ ชุดวิชา ๕๕๓๒๐ ร่างกายมนุ ษย์ ค่าลงทะเบียน ๒,๓๐๐ บาท หากบัณฑิตสอบผ่านจะได้ยื่นชื่อจบใน
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๓.๖ บัณ ฑิตที่ไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิช าชีพ ด้านเภสัชกรรมไทยและลงทะเบียนชุดวิช า
ร่างกายมนุษย์แล้วแนะนาให้ลงทะเบียนชุดวิชา ๕๕๓๒๑ เภสัชกรรมแผนไทย ๒ ค่าลงทะเบียน ๕,๒๐๐ บาท
๔. การโอนชุดวิชา
หากมีใบประกอบโรคศิลปะ/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบมาพร้อมกับเอกสารการเปลี่ยนวิชาเอก
จะได้รับการยกเว้นชุดวิชาต่างๆ ดังนี้
๔.๑ นักศึกษาดาเนินการโอนชุดวิชาที่สอบผ่านในหลักสูตรเดิมตามตารางเทียบแทนชุดวิช า การโอนชุด
วิชาจะโอนได้เมื่อสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
๔.๒ กรณีชุดวิชาที่สอบผ่านเฉพาะภาคทฤษฎีต้องลงฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม (ดูรายละเอียดชุดวิชาที่ฝึกปฏิบัติ
เพิ่มเติมตามข้อ ๕.๖) ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง เมื่อฝึกปฏิบัติครบตามกาหนด
แล้วสานักทะเบียนและวัดผลจะออกวุฒิบัตรเพื่อนามาใช้โอนชุดวิชาในหลักสูตรใหม่ได้
๔.๓ กรณีสอบผ่านภาคปฏิบัติแต่ไม่ผ่านภาคทฤษฎีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและสอบเฉพาะภาคทฤษฎี
เมื่อสอบผ่านทฤษฎีจึงนาไปโอนชุดวิชาในหลักสูตรใหม่ได้
๔.๔ หลังจากเทียบโอนชุดวิชาแล้วนักศึกษาควรตรวจสอบโครงสร้างชุดวิชาตามคุณสมบัติ หากยังมีชุด
วิชาที่ยังศึกษาและสอบผ่านไม่ครบนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่
๔.๕ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การโอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อที่ ๔ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนชุดวิชาแล้วจะไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
๕. การยกเว้นชุดวิชา
บัณฑิตที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่และมีใบประกอบโรคศิลปะ/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบมาพร้อมกับ
เอกสารการสมัครจะได้รับการยกเว้นชุดวิชาต่างๆ ดังนี้
๕.๑ มีใบประกอบโรคศิลปะ/ใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพด้านนวดไทย ยกเว้น ชุดวิชานวดแผนไทย ๑
และชุดวิชานวดแผนไทย ๒
๕.๒ มีใบประกอบโรคศิลปะ/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรมไทย ยกเว้น ชุดวิชาเวชกรรมแผน
ไทย ๑ และชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย ๒
๕.๓ มีใบประกอบโรคศิลปะ/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ด้านเภสัชกรรมไทย ยกเว้น ชุดวิชาเภสัชกรรม
แผนไทย ๑ และเภสัชกรรมแผนไทย ๒
๕.๔ มีใบประกอบโรคศิลปะ/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านผดุงครรภ์ไทย ยกเว้น ชุดวิชาผดุงครรภ์แผน
ไทย
๕.๕ มีใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยประยุกต์ ยกเว้น ชุดวิชานวดแผนไทย ๑ ชุดวิชานวดแผนไทย
๒ ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย ๑ ชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย ๒ ชุดวิชาเภสัชกรรมแผนไทย ๑ ชุดวิชาเภสัชกรรม
แผนไทย ๒ และชุดวิชาผดุงครรภ์แผนไทย

๕.๖ กรณีที่ไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมในชุดวิชาที่ ไม่มี
ใบประกอบโรคศิลปะ/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ตามข้อ ๕.๑ - ๕.๕ โดยมีค่าวัสดุกิจกรรมการศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

๖. เอกสารที่ส่งคืนให้กลับมหาวิทยาลัย
๖.๑ บั ณ ฑิ ต ที่ ไม่ มี ค วามประสงค์ จ ะศึ ก ษาในหลั กสู ต รการแพทย์แ ผนไทยบั ณ ฑิ ต หลั กสู ต รใหม่
พ.ศ๒๕๕๖ ให้ส่งแบบแจ้งความประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ยื น ยั น การจบในหลั ก สู ต รการแพทย์แผนไทยบั ณ ฑิ ต (หลั กสู ตรปรับ ปรุง) พ.ศ.๒๕๕๓
ใส่ “ซองบรรจุเอกสารการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน” (ซองสีเขียว)
๖.๒ บัณฑิตทีม่ ีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๖ ให้ส่ง ๑. แบบแจ้งความประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒. ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใส่ใน
“ซองบรรจุเอกสารการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน” (ซองสีเขียว)
มหาวิท ยาลั ย ขอความร่ วมมื อ ทุ กท่ านโปรดส่ งแบบแจ้งความประสงค์ในการสมั ครเข้าศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นข้อมูลดาเนินการต่อไป
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ ๑ แบบแจ้งความประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารแนบ ๒ ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารแนบ ๓ ประกาศฯ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาให้แก่นักศึกษา
และบัณฑิตที่สมัครเรียนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารแนบ ๔ ซองบรรจุเอกสารการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
เอกสารแนบ ๕ เแบบฟอร์มการตอบรับโครงการฝึกปฏิบัติ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
เอกสารประกอบการสมัคร
๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่ อตัวหรือชื่อสกุลต้องส่งสาเนาหนังสื อสาคัญการเปลี่ยนคานาหน้ าชื่อตัวชื่อ
สกุลเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเพิ่มเติม ๑ ชุด
๒. สาเนาใบประกอบวิชาชีพ (กรณีที่ได้ใบประกอบวิชาชีพฯ เพิ่มเติมจากที่เคยยื่นสมัครในครั้งแรก)

๕
หมายเหตุ : เนื่ องจากการแก้ปั ญหาในครั้งนี้เป็นการแก้ปัญ หาให้ กับนักศึกษาที่มีสถานภาพการศึกษาและ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ที่สมัครเรียนในปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ การจัดส่งเอกสารให้กับทั้ง ๒ กลุ่ม เพื่อให้
ดาเนินการเข้าสู่หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น มีการดาเนินการที่แตกต่าง
กัน กรณีที่มีความประสงค์แต่เอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้นั้นมีความคาดเคลื่อ นจากสถานภาพในปัจจุบัน
นักศึกษาหรือบัณฑิตสามารถ dowlond ข้อมูลที่ตรงตามสถานภาพปัจจุบันผ่าน www.stou.ac.th
สาขาวิช า เลื อก สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์สุ ขภาพ
เลื อก หลั กสู ต รการแพทย์แผนไทย
ข้ อมู ล
ประชาสัมพันธ์

