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คานา
ชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2 เป็นชุดวิชาที่มุ่งเน้นให้ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติให้เกิด
ทักษะทางด้านเวชกรรมแผนไทย โดยใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล
คู่ มื อ ชุ ด วิ ช า 55318
เวชกรรมแผนไทย 2 จัดทาขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้ใช้เป็นแนวทางในการฝึก
ปฏิบัติ นักศึกษาจึงควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประเภท ขั้น ตอนการฝึกปฏิบัติ การประเมินตนเอง
ให้เข้าใจถ่องแท้ ก่อนที่จะดาเนินการฝึกปฏิบัติ และวางแผนการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และวางแผน
ร่วมกับอาจารย์ ฝึกปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ โดยนักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติครอบคลุมทั้งการฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเอง การฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย การฝึกเสริมทักษะ ณ ศูนย์บริการการศึกษา
เฉพาะกิจที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ภายใต้การดูแลและการให้คาแนะนาการฝึกปฏิบัติจากอาจารย์ ฝึก
เสริมทักษะที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษา
จะได้รับประโยชน์และแนวทางต่างๆ จากคู่มือการฝึกปฏิบัติฯ สามารถประเมินตนเองในการฝึกปฏิบัติ
การจัดทารายงานการฝึกปฏิบัติ มีทักษะและประสบการณ์ทางด้านเวชกรรมแผนไทยที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของชุดวิชาทุกประการ
คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา
55318 เวชกรรมแผนไทย 2
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1. คาอธิบาย วัตถุประสงค์ชุดวิชา
1.1 คาอธิบายชุดวิชา
6 (12-2-6-2)
การประมวลองค์ความรู้ และบูรณาการจากคัมภีร์แพทย์แผนไทย หลักการรักษาด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย การตรวจ การวินิจฉัย การวิเคราะห์สมุฏฐาน การบาบัดโรค การปูองกันโรค การ
ฟื้นฟู การให้คาแนะนา การส่งต่อผู้ปุวย และการเทียบเคียงอาการและโรคกับศาสตร์การแพทย์แผน
ปัจจุบันหรือการแพทย์ทางเลือก
1.1 วัตถุประสงค์ชุดวิชา
1) สามารถประมวลและบูรณาการองค์ความรู้ จากคัมภีร์แพทย์แผนไทย
2) สามารถเข้าใจหลักการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
3) สามารถเทียบเคียงอาการและโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์
ทางเลือก
2. ประเภท วิธีการฝึกปฏิบัติ จานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติ
การฝึกปฏิบัติชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2 แบ่งการฝึกปฏิบัติออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
การศึกษาด้วยตนเอง การฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย และการฝึกเสริมทักษะ รวม 180 ชั่วโมง
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) การศึกษาด้วยตนเอง หมายถึง การฝึกปฏิบัติของนักศึกษาด้วยตนเองเพื่อเตรียมความพร้ อม
ที่จะเข้าสู่การฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย โดยสื่อสิ่งพิมพ์การทบทวนความรู้จากเอกสารการสอน
ชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2 และรายการโทรทัศน์ประจาชุดวิชา โดยจะต้องฝึกปฏิบัติสัปดาห์
ละ 12 ชั่วโมง จานวน 15 สัปดาห์ รวม 180 ชั่วโมง
2) การฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย หมายถึง การฝึกปฏิบัติที่จาเป็นเพื่อเพิ่มพูนทักษะการ
วิเคราะห์และอธิบายกลไกการเกิดโรคตามคัมภีร์ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
การฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะ ครั้ ง ที่ 1
จ านวน 5
วั น รวม 50
ชั่ ว โมง ณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ โดยนักศึกษาฟังบรรยาย 15
หน่วย และจัดทารายงานพร้อมนาเสนอ โดยการแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน พร้อมรับฟังคาแนะนาเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะทางด้านเวชกรรมไทยจากอาจารย์ ประจาหลักสู ตรและอาจารย์ประจาศูนย์บริการ
การศึกษาเฉพาะกิจ
การฝึ กเสริมทักษะและมอบหมาย ครั้งที่ 2 จานวน 5 วัน รวม 50 ชั่วโมง ณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ โดยนักศึกษาบูรณาการทฤษฎี
และการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ครั้งที่ 1 โดยการแบ่งกลุ่มและจัดทารายงานพร้อมนาเสนอ พร้อมรับ
ฟังคาแนะนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านเวชกรรมไทยจากอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
3. สื่อประจาชุดวิชา
ประกอบด้ว ย คู่มื อการฝึ ก ปฏิบัติ รายการโทรทัศน์ และเอกสารการสอนประจาชุดวิช า
จานวน 15 หน่วย ดังนี้
หน่วยที่ 1 ทฤษฎีธาตุกับการวินิจฉัยโรค
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หน่วยที่ 2 วิถีกุฏฐโรค/คัมภีร์มรณะญาณสูตร
หน่วยที่ 3 คัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ์/คัมภีร์ทิพยมาลา
หน่วยที่ 4 คัมภีร์ริดสีดวง
หน่วยที่ 5 พระคัมภีร์ประถมจินดา 2
หน่วยที่ 6 คัมภีร์สรรพคุณยา
หน่วยที่ 7 บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยกับระบบทางเดินอาหาร
หน่วยที่ 8 บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยกับระบบหัวใจและหลอดเลือด
หน่วยที่ 9 บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับไข้
หน่วยที่ 10 บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยกับสตรี
หน่วยที่ 11 บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคลม
หน่วยที่ 12 บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น
หน่วยที่ 13 โรคเกี่ยวกับตา ปาก คอ หู และจมูก
หน่วยที่ 14 บูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเกี่ยวกับระบบผิวหนัง
หน่วยที่ 15 โรคระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
4. การประเมินผลชุดวิชา
การประเมินผลชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเวชกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสอบข้อเขียนและการ
ฝึกปฏิบัติ
4.1 การสอบข้อเขียนมีลักษณะเป็นข้อสอบปรนัย โดยคิดเป็นร้อยละ 60 นักศึกษาเข้ารับการสอบ
พร้อมการสอบประจาภาค ณ สนามสอบซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดที่นักศึกษาให้ที่อยู่ไว้
4.1 การประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติในแต่ละด้านโดยคิดเป็นร้อยละ 40 แบ่งเป็นสัดส่วน
คะแนนดังนี้
การฝึกเสริมทักษะร้อยละ 20 ประเมินจากการการวิเคราะห์คัมภีร์ การจัดทารายงาน และ
การน าเสนอรายงาน ผู้ ป ระเมิ น ผลคื อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าศู น ย์ บ ริ ก าร
การศึกษาเฉพาะกิจ
การฝึกเสริมทักษะและมอบหมายร้อยละ 20 ประเมินจากการการวิเคราะห์คัมภีร์ การจัดทา
รายงาน และการน าเสนอรายงาน ผู้ ประเมินผลคือ อาจารย์ ประจาหลั กสู ตรและอาจารย์ประจ า
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
5. บทบาทอาจารย์ฝึกปฏิบัติ
5.1 บทบาทอาจารย์ฝึกเสริมทักษะ
1) เข้าสัมมนาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การฝึกปฏิบัติ ขั้นตอน
การฝึกปฏิบัติและการประเมินผล
2) ศึ ก ษาแนวทางการฝึ ก ปฏิ บั ติ ด้ า นต่ า งๆ จากคู่ มื อ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ข องชุ ด วิ ช า 55318
เวชกรรมแผนไทย 2
3) ศึกษาทฤษฎี และเนื้อหาเอกสารการสอนและดีวีดีประจาชุดวิชา 55318
เวชกรรมแผนไทย 2
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4) ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึกษาที่ เข้ ารั บการฝึ กเสริ มทัก ษะร่ว มกั บหั ว หน้ าศู นย์ บริก ารการศึ กษา
เฉพาะกิจ
5) สาธิตและฝึกปฏิบัติชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2
6) ให้ข้อเสนอแนะในการอภิปรายและตอบข้อซักถามของนักศึกษา
7) ประเมินผลการฝึกเสริมทักษะ ได้แก่ รายงาน การนาเสนอรายงาน และการฝึกปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8) รวบรวมเอกสารการประเมินผลและรายงานกรณีศึกษาฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษา ส่ ง
ประธานชุ ด วิ ช า 55318 เวชกรรมแผนไทย 2 สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
5.2 บทบาทอาจารย์การฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย
1) เข้าสัมมนาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนการ
ฝึกปฏิบัติและการประเมินผล
2) ศึ กษาแนวทางการฝึ กปฏิบัติด้า นต่างๆ จากคู่ มือการฝึ กปฏิบั ติ ของชุดวิช า 55318
เวชกรรมแผนไทย 2
3)
ศึ ก ษาทฤษฎี และเนื้ อ หาเอกสารการสอนและดี วี ดี ป ระจ าชุ ด วิ ช า 55318
เวชกรรมแผนไทย 2
4) ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย
5) ประสานงานกับสถานบริการหรือสถานที่ที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกเสริมทักษะและ
มอบหมาย
6) การให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาในการศึกษาด้วยตนเอง
7) ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาในการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย แก่นักศึกษาเพื่อให้มี
ทักษะครบถ้วน ตามที่ชุดวิชากาหนด
8) ประเมินผลการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9) รวบรวมเอกสารการประเมินผลและรายงานการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย ของ
นักศึกษา ส่งประธานชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
6. บทบาทนักศึกษา
1) ทบทวนหลักการและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องในเอกสารการสอนและดีวีดี ชุดวิช า
55318 เวชกรรมแผนไทย 2
2) ศึกษาคู่มือการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2
3) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยในการลงฝึกปฏิบัติเสริมทักษะตลอดระยะเวลาที่กาหนด
4) นักศึกษาตรวจสอบความเรียบร้อย ได้แก่ (1) ผมควรรวบเก็บหรือตัดให้เรียบร้อย
(2) ตัดเล็บให้สั้น (3) ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ ให้เรียบร้อยเหมาะสมกับ
วิชาชีพ
5) นักศึกษาต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมมีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับวิชาชีพ
6) รายงานตัวต่ออาจารย์ฝึกตามมอบหมายตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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7) เข้ า รั บ การปฐมนิ เ ทศและวางแผนการฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะและมอบหมาย ร่ ว มกั บ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจาศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ ครบตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8) ขอคาปรึกษาจากอาจารย์กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องจากการฝึกเสริมทักษะและ
มอบหมาย
9) จัดทารายงานการฝึ กเสริมทักษะและมอบหมาย ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด
10) เข้ารับการฝึกเสริมทักษะครบตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
11) นาเสนอและส่งรายงานกรณีศึกษาฉบับสมบูรณ์ในการฝึกเสริมทักษะ
12) รับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ฝึกเสริมทักษะ
7. สถานที่ฝึกปฏิบัติ
เนื่องจากกาหนดการฝึกปฏิบัติไว้เป็น 3 ประเภท คือ การศึกษาด้วยตนเอง ฝึกเสริมทักษะ ฝึก
เสริมทักษะและมอบหมาย ดังนั้นสถานที่ฝึกปฏิบัติจึงถูกจัดเพื่อให้สอดคล้องการฝึกปฏิบัติในแต่ละ
ประเภท ดังนี้
1) การศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาและฝึกด้วยตนเอง ณ สถานที่พัก/ที่ทางานของนักศึกษา
2) การฝึกเสริ มทักษะ ฝึ กปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช หรือ สถานบริการทาง
สุขภาพทางการแพทย์แผนไทย ได้แก่ โรงพยาบาลหรือคลินิกที่ให้บริการทางการแพทย์แผนไทยทั้ง
ภาครัฐหรือเอกชน และมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ ซึ่งมหาวิทยาลัย
จะแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยตรง
3) การฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย ฝึกปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลั ยสุ โขทัยธณรมาธิราช หรือ
ศูนย์บริการเฉพาะกิจ ได้แก่ โรงพยาบาลหรือคลินิกที่ให้บริการทางการแพทย์แผนไทยทั้งภาครัฐหรือ
เอกชน หรื อคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็ นสถานที่ฝึ ก
ปฏิบัติซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งข้อมูลให้นักศึกษาทราบโดยตรง
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รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ
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การศึกษาด้วยตนเอง
1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.1 ทบทวนความรู้ จ ากเอกสารการสอนและรายการโทรทั ศ น์ ป ระจ าชุ ด วิ ช า 55318
เวชกรรมแผนไทย 2
1.2 มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ โ รคและอธิ บ ายกลไกการเกิ ด โรคในคั ม ภี ร์ ต่ า งๆ ตามหลั ก
เวชกรรมแผนไทย
2. วิธีดาเนินการ
2.1 ศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2
2.2 ศึกษารายการโทรทัศน์ ประจาชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ โรคใน
คัมภีร์ต่างๆ ตามแนวทางเวชกรรมแผนไทย
2.3 ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองโดยการวิเคราะห์โรคในคัมภีร์ต่างๆ พร้อมอธิบายกลไกการเกิดโรคตาม
แนวทางเวชกรรมแผนไทย
3. การประเมินผล
ประเมินผลตนเองจากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

แบบประเมินผลการศึกษาด้วยตนเอง
กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ
1. วางแผนการฝึกปฏิบัติ
2. ศึกษาเนื้อหาทฤษฎีจากเอกสารการสอนชุดวิชา 55318
เวชกรรมแผนไทย 2
3. รายการโทรทัศน์ประจาชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2
4. ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามแนวทางจากดีวีดีและเอกสารการสอน
ประจาชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2
5. อื่นๆ……………………………………….

ผลประเมิน
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การฝึกเสริมทักษะ
1. วัตถุประสงค์
1) การวิเคราะห์โรค ตามหลักการเวชกรรมแผนไทย
2) การอธิบายกลไกการเกิดโรคตามหลักการเวชกรรมแผนไทย
2. วิธีดาเนินการ นักศึกษาควรปฏิบัติดังนี้
1) ศึ ก ษ า ร า ย ก า ร โ ท ร ทั ศ น์ แ ล ะ เ อ ก ส า ร ก า ร ส อ น ป ร ะ จ า ชุ ด วิ ช า 55318
เวชกรรมแผนไทย 2
2) ศึกษาเอกสารคู่มือการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2
3) ศึ ก ษารายละเอี ย ดการฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ ก าหนดวั น เวลา สถานที่ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดและแจ้งให้ทราบ
4) เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้ารับการฝึกเสริมทักษะดังนี้
4.1) บริหารเวลาให้ตนเองสามารถเข้ารับการฝึกเสริมทักษะครบทุกครั้งตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
4.2) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยในการฝึกปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่กาหนด
4.3) นักศึกษาตรวจสอบความเรียบร้อย ได้แก่ (1) ผมควรรวบเก็บหรือตัดให้
เรียบร้อย (2) ตัดเล็บให้สั้น (3) ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคลอื่ นๆ ให้
เรียบร้อยเหมาะสมกับวิชาชีพ
4.4) นักศึกษาต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมมีบุคลิกภาพที่ดี
4.5) นาคู่มือฝึกปฏิบัติและชุดวิชาที่ได้รับมาใช้ประกอบการฝึกปฏิบัติทุกครั้ง
4.6) จัดทารายงานตามที่ได้รับมอบหมายในช่วงการฝึกเสริมทักษะ
4.7) ประมวลความรู้และประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาในกลุ่ม
4.8) ประมวลปัญหาจากการศึกษาเอกสารการสอน รายการโทรทัศน์ประจาชุด
วิชาและการฝึกเสริมทักษะ เพื่อร่วมอภิปรายกับอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
4.9) เข้ารับการฝึกเสริมทักษะ ตามวัน เวลา สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดย
มีระยะเวลาการฝึกเสริมทักษะ 50 ชั่วโมง
3. การฝึกปฏิบัติ
ในการฝึกเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้สามารถวิเคราะห์โรค
ในคัมภีร์ต่างๆ พร้อมอธิบายกลไกการเกิดโรคตามแนวทางเวชกรรมแผนไทย ได้อย่างถูกต้องภายใต้
การดูแลของอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับ การฝึกเสริมทักษะ ได้ตั้งแต่ได้รับ
เอกสารกาหนดการฝึกเสริมทักษะจากมหาวิทยาลัย
4. การจัดทารายงาน
นักศึกษาจะต้องจั ดทารายงานการฝึก เสริมทักษะเป็นกลุ่ ม โดยการรวบรวมคัมภีร์ที่นักศึกษา
วิเคราะห์ผ่านการนาเสนออาจารย์ฝึก เสริมทักษะ รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
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1)
2)
3)
4)

ปกรายงาน (ภาคผนวก ปกรายงานการฝึกเสริมทักษะ)
คานา
สารบัญ เรียงตามคัมภีร์ที่ได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์ในชั้นเรียน
เนื้อหาในรายงานเป็นการรวบรวมงานที่ได้รับมอบหมายและผ่านการนาเสนอในชั้น
เรียนนามารวบรวมเป็นในเล่มรายงาน
5) แบบประเมินผลการฝึกเสริมทักษะที่ผ่านการประเมินจากอาจารย์ฝึกเสริมทักษะ
(ตามแบบฟอร์มหน้า 12)
5. การส่งรายงาน
ส่งรายงานการฝึกเสริมทักษะให้อาจารย์ควบคุมฝึก 1 ฉบับ ตามวัน เวลาที่ นักศึกษากาหนด
ร่วมกับอาจารย์ภายหลังสิ้นสุดการฝึก
6. การประเมินผล
อาจารย์ฝึกเสริมทักษะจะทาหน้าที่ในการดูแลการฝึกนักศึกษาและประเมินทักษะการปฏิบัติ
ของนักศึกษาตลอดช่วงระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติโดยสัดส่วนคะแนนในการฝึกเสริมทักษะคิดเป็น
ร้อยละ 20 (ตามแบบฟอร์มหน้า 12)

12
แบบประเมินผลการฝึกเสริมทักษะ
ชื่อนักศึกษา …………………………รหัสประจาตัวนักศึกษา……………………………………
สถานที่ฝึกเสริมทักษะ………………………………………………………………………………
วันที่ฝึกเสริมทักษะ………………………………………….………………………………………
หัวข้อประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
(40 คะแนน)
1. การวิเคราะห์โรคตามคัมภีร์ต่างๆ
2. การอธิบายกลไกการเกิดโรคตามคัมภีร์ต่างๆ
3. การนาเสนอรายงาน
4. จัดทารายรายงานได้ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
คะแนนรวมที่ได้
คะแนนรวม (20 คะแนน)
คะแนน

=

คะแนนรวมที่ได้

10
10
10
10
=

………………..

2
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………
ลงนามอาจารย์ฝึกเสริมทักษะ…………………………
วัน/เดือน/ปี………………..
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การฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ นั กศึกษาสามารถน าความรู้จากการศึกษาชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2
ประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติ
1) การวิเคราะห์โรค ตามหลักการเวชกรรมแผนไทย
2) การอธิบายกลไกการเกิดโรคตามหลักการเวชกรรมแผนไทย

มา

2. วิธีดาเนินการ
1) ทบทวนและศึกษาความรู้จากชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2
2) ศึ ก ษารายการโทรทั ศ น์ แ ละเอกสารการสอน และคู่ มื อ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ชุ ด วิ ช า 55318
เวชกรรมแผนไทย 2
3) ตรวจสอบสถานที่ ที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเข้ า รั บ การการฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะและมอบหมายตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
4) นัดหมายกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย รายงานตัวและรับฟังการปฐมนิเทศจากอาจารย์
ณ ศูนย์บริการเฉพาะกิจตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5) วางแผนการฝึ ก ปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ อาจารย์ ผู้ ดู แ ลในการฝึ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ มี ทั ก ษะทางด้ า น
เวชกรรมแผนไทยครบถ้วนตามที่ชุดวิชากาหนด
6) การเข้ารับการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย แต่ละครั้ง นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้
6.1) แต่งกายสุภาพแต่งกายสุภาพเรียบร้อยในการลงฝึกปฏิบัติเสริมทักษะตลอดระยะเวลา
ที่กาหนดเพื่อให้ความเคารพสถานที่
6.2) นักศึกษาตรวจสอบความเรียบร้อย ได้แก่ (1) ผมควรรวบเก็บหรือตัดให้เรียบร้อย (2)
ตัดเล็ บ ให้ สั้ น (3) ตรวจสอบสุขลั กษณะส่ ว นบุคคลอื่นๆ ให้ เรียบร้อยเหมาะสมกับ
วิชาชีพ
6.3) นักศึกษาต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมมีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับวิชาชีพ
6.4) รายงานตัวต่ออาจารย์ตามวันเวลาที่นักศึกษาวางแผนร่วมกับอาจารย์ผู้ดูแลการฝึก
6.5) ขอคาปรึกษาหรือสอบถามอาจารย์ผู้ดูแลการฝึกก่อนทุกครั้งเมื่อพบปัญหาหรือ
ข้อขัดข้องในฝึกปฏิบัติ
6.6) ฝึกปฏิบัติด้านเวชกรรมแผนไทย ครอบคลุมคัมภีร์ตามเอกสารชุดวิชา 55318
เวชกรรมแผนไทย 2 และอยู่ในความดูแลของอาจารย์
6.7) จัดทารายงานการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย ฉบับสมบูรณ์ (ตามแบบฟอร์ม) ส่งให้
อาจารย์ผู้ดูแลประเมิน
6.8) ให้อาจารย์ประเมินทักษะด้านเวชกรรมแผนไทย แก่นักศึกษาที่ อยู่ในความดูแล (ตาม
แบบฟอร์มหน้า 15)
7) เข้ารับการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย ตามวัน เวลา สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมี
ระยะเวลาการฝึก 50 ชั่วโมง
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3. การฝึกปฏิบัติ
ในการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้สามารถ
วิเคราะห์โรคในคัมภีร์ต่างๆ พร้อมอธิบายกลไกการเกิดโรคตามแนวทางเวชกรรมแผนไทย ได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้การดูแลของอาจารย์ โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย ได้
ตั้งแต่ได้รับเอกสารกาหนดการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย จากมหาวิทยาลัย
4. การจัดทารายงาน
นักศึกษาจะต้องจัดทารายงานการฝึกมอบหมายเป็นกลุ่มๆละ โดยการรวบรวมคัมภีร์ที่นักศึกษา
วิเคราะห์ผ่านการนาเสนออาจารย์ ผู้ดูแลการฝึก รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1) ปกรายงาน (ภาคผนวก ปกรายงานการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย )
2) คานา
3) สารบัญ เรียงตามคัมภีร์ที่ได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์ในชั้นเรียน
4) เนื้อหาในรายงานเป็นการรวบรวมงานที่ได้รับมอบหมายและผ่านการนาเสนอในชั้นเรียน
นามารวบรวมเป็นในเล่มรายงาน
5) แบบประเมินผลการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย ที่ผ่านการประเมินจากอาจารย์ผู้ดูแลการ
ฝึก (ตามแบบฟอร์มหน้า 15)
5. การส่งรายงาน
ส่งรายงานการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย ให้อาจารย์ควบคุมการฝึกปฏิบัติ 1 ฉบับ ตาม
วัน เวลาที่นักศึกษากาหนดร่วมกับอาจารย์ภายหลังสิ้นสุดการฝึก
6. การประเมินผล
อาจารย์ฝึกตามมอบหมายจะทาหน้าที่ในการดูแลการฝึกนักศึกษาและประเมินทักษะการ
ปฏิบัติของนักศึกษาตลอดช่วงระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติโดยสัดส่วนคะแนนในการฝึกเสริมทักษะและ
มอบหมาย คิดเป็นร้อยละ 20
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แบบประเมินผลการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย
ชื่อนักศึกษา ………………………รหัสประจาตัวนักศึกษา………………………………………
สถานที่ฝึกตามมอบหมาย................................................................................................................ชื่อ
ผู้ปุวย……………………………………วันที่ให้บริการ……………………………………
หัวข้อประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
(40 คะแนน)
1. การวิเคราะห์โรคตามคัมภีร์ต่างๆ
2. การอธิบายกลไกการเกิดโรคตามคัมภีร์ต่างๆ
3. การนาเสนอรายงาน
4. จัดทารายรายงานได้ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
คะแนนรวมที่ได้
คะแนนรวม (20 คะแนน)

=

คะแนนรวมที่ได้
2

10
10
10
10
=

..............................คะแนน

ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….

ลงนามอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย………………………………
วัน/เดือน/ปี……………………….
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การติดต่อกับมหาวิทยาลัย
ประธานชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2 (อาจารย์ อดิศักดิ์ สุมาลี)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
โทร.02-5048968
สานักบริการการศึกษา
โทร 02-5047611-6
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
โทร 02-5047623, 02-5047626, 02-5033592
การติดต่อซื้อวัสดุการศึกษา
โทร 02-5047671-4, 02-5047678-9
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ภาคผนวก
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รายงานการฝึกเสริมทักษะและมอบหมาย
ชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2

ภาคการศึกษาที่ .............

รายชื่อกลุ่ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อนักศึกษา………………………….รหัสประจาตัว………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
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รายงานการฝึกเสริมทักษะ
ชุดวิชา 55318 เวชกรรมแผนไทย 2

ภาคการศึกษาที่ .............

รายชื่อกลุ่ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อนักศึกษา………………………….รหัสประจาตัว………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

