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หลักสูตรประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย (การนวดไทย) 
Certificate in Thai Traditional Medicine (Thai Massage) 

 
  

1.  ชื่อหลักสูตร      
     (ภาษาไทย)  :  ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย (การนวดไทย) 
     (ภาษาอังกฤษ)  :  Certificate in Thai Traditional Medicine (Thai Massage) 

 
2.  ชื่อประกาศนียบัตร 
      (ภาษาไทย)  :  ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย (การนวดไทย) 
      (ภาษาอังกฤษ) :  Certificate in Thai Traditional Medicine (Thai Massage) 
 
3.  หลักการและเหตุผลการพัฒนาหลักสูตร 
 วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน แม้ปัจจุบันการแพทย์แผนตะวันตกจะมีบทบาทมากที่สุดในระบบสุขภาพของประเทศ แต่การแพทย์              
แผนไทย ก็ยังมีส่วนในการรับใช้คนไทยมาโดยตลอด ยิ่งในปัจจุบันกระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพด้วยวิถี
ธรรมชาติก าลังเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ศาสตร์การแพทย์แผนไทยอันเป็นภูมิปัญญาที่  
บรรพบุรุษ สั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อกันมาก็จะยิ่งมีบทบาทสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งต่อการดูแลสุขภาพประชาชน                   
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และที่ส าคัญคือเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีฯ ได้มี                  
มติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. 2550 - 2554 และปัจจุบันใช้                  
แผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งก าหนดเปูาหมายของการพัฒนาไว้ว่าให้มีระบบบริการการแพทย์                 
แผนไทยที่มีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมกับระบบบริการการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยสอดคล้องกับ                
ความ เป็นท้องถิ่นและศักยภาพชุมชนเพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและความเป็นนานาชาติ                 
ตามมาตรฐานวิชาชีพที่ได้ก าหนดไว้ 
 การแพทย์แผนไทยมีประวัติและพัฒนาการมานานพร้อมกับการสร้างชาติ ต่อมามีการน าวิทยาการ
ทางการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาในประเทศ ท าให้การแพทย์แผนไทยขาดการพัฒนาสืบทอดมาสู่คนรุ่นหลัง  
การแพทย์แผนไทยเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทย มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญา                
ที่ทรงคุณค่าในการดูแลสุขภาพของคนไทย โดยใช้ศาสตร์ทางการนวดไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย                            
และด้านเวชกรรมไทย ดังนั ้นการแพทย์แผนไทยจึงเป็นทางเลือกหนึ ่งในการดูแลสุขภาพที ่ครอบคลุม                      
มิติด้านการรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพ ส่งเสริมและปูองกันโรค 
 จังหวัดมุกดาหาร มีการขยายตัวของจังหวัด หลายๆ มิติ เช่น มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติอ่ืนๆ       
โดยเฉพาะมิติสุขภาพ ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดมุกดาหารที่จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยจัดตั้งที่พัก                
ด้านสุขภาพระยะยาว (Long Stay) รวมทั้งยังมีความต้องการบุคลากรด้านสาธารสุข ที่ประจ าอยู่ ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) สถานพยาบาล และสถานประกอบการของเอกชนต่างๆ                     
เช่น ร้านนวดไทย ร้านอบสมุนไพร เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าความรู้มาพัฒนาฝีมือ และสามารถน ามา
ประกอบอาชีพ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว และสามารถให้บริการแบบวิชาชีพได้ในระดับสากล สามารถน าไป
สร้างสุขภาพ สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในจังหวัดมุกดาหาร
ที่มีพันธกิจหลักอย่างหนึ่งคือการจัดฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพ               
หรือสร้างรายได้เพ่ิมให้กับครอบครัว นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างโอกาสการ
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เข้าถึงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในมิติต่างๆ ของประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือสร้างความยั่งยืน
และความเจริญเติบโตงอกงามของจังหวัดเกิดความสมดุล จึงได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรการนวดไทย
ขึ้นมาและจะจัดการศึกษาตามระเบียบฯ ต่อไป 

  

4. หน่วยงานรับผิดชอบ 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  สถาบันวิทยาลัยชุมชน  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

5 . ปรัชญาของหลักสูตร 
         ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย เป็นระบบการดูแลรักษาสุขภาพของบุคคลและชุมชน อย่างเป็นองค์รวม 
 

6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และมีคุณธรรมจริยธรรมในสาขาวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทย (การนวดไทย) 
7.  ก าหนดการเปิดสอน 

ตั้งแตภ่าคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 

8.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 8.1 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
 8.2 มีเจคติท่ีดีต่องานด้านวิชาชีพการนวดไทย 
 8.3 มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป 
 
9.  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

9.1  ใช้วิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีวิทยาลัยก าหนด 
9.2  คัดเลือกผู้ที่มีคณุสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกของ

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 
10.  ระบบการจัดการศึกษา 
 ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ          
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 
11. การคิดหน่วยกิต 

การคิดหน่วยกิต ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2548 และระเบียบคณะกรรมการ
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2556 เป็นหลัก ดังนี้ 
 11.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 
1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
 11.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

11.3 การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
 11.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
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12. จ านวนหน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
13. ระยะเวลาการศึกษา 

ก าหนดเวลาศึกษา 1 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
 
14.  รหัสวิชา 

รหัสวิชา ใช้เกณฑ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 660/2546 เรื่อง อนุมัติให้ใช้หลักสูตร
ระยะสั้นของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2546 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2546 ดังนี้ 

  ประกอบด้วยเลข 9 ตัว ยกตัวอย่างเช่น 490707ABB โดยความหมายของรหัส เป็นดังนี้ 
49   หมายถึง  รหัสจังหวัดมุกดาหาร (อ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทย) 
07 หมายถึง  รหัสหมวดวิชา (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
07 หมายถึง  รหัสหมู่วิชา/กลุ่มวิชา (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
A แทนตัวเลข หมายถึง ระดับของวิชา หรือ ลักษณะของวิชา ดังนี้ 
 1   หมายถึง  วิชาพ้ืนฐาน หรือวิชาแกน หรือวิชาระดับต้น 
 2   หมายถึง  วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก หรือวิชาระดับกลาง 
          3   หมายถึง วิชาการฝึกงานในสาขาวิชาชีพ 
BB แทนตัวเลขล าดับที่ของรายวิชา (01-99) 
 

15.  โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต  แต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 

  1.  รายวิชาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกิต 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     27 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพ      18 หน่วยกิต 
2.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   3 หน่วยกิต 

 
รายวิชาในหลักสูตร 
 

 

1. รายวิชาพื้นฐาน  จ านวน    9 หน่วยกิต 
  

รหัสวิชา  ชื่อวิชา     น(ท-ป-ศ) 
490205101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 

  English for Communication 
 490707102 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ    3(3-0-6) 
   Science for Health 

490707103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  Fundamental of Anatomy and Physiology 

 
 



6 
 

วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

2. รายวิชาเฉพาะ จ านวน       27  หน่วยกิต 
 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา      น(ท-ป-ศ) 

 490707201 หลักการแพทย์แผนไทย     3(2-2-5) 
   Principle of Thai Traditional Medicine 
 490707202 จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 3(3-0-6) 
   Professional Ethics and Laws Related to Thai Traditional Medicine 
 

2.2 กลุ่มวิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า    18      หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา                 น(ท-ป-ศ) 
 490707203 นวดไทย 1      3(2-2-5) 
   Thai Therapeutic Massage 1 
 490707204 นวดไทย 2      3(2-2-5) 
   Thai Therapeutic Massage 2 
 490707205 นวดไทย 3      3(2-2-5) 
   Thai Therapeutic Massage 3 
 490707206 สปาไทย       3(2-2-5) 
   Thai Spa 
 490707207 เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น     3(2-2-5) 
   Basic of Thai Traditional Pharmacy 
 490707208 ระบบสุขภาพ      3(3-0-6) 
   Public Health Systems 
 

2.3 รายวิชาการประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน    3     หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา      น(ชั่วโมง) 
490707301 การฝึกประสบการณ์การนวดไทย    3(330) 

      Professional Experience in Thai Therapeutic Massage 
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แผนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการนวดไทย 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

490205101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
490707102 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
490707103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 490707201 หลักการแพทย์แผนไทย 3(2-2-5) 
490707203 นวดไทย 1 3(2-2-5) 
490707204 นวดไทย 2 3(2-2-5) 

    รวม   18 (14-8-32) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

490707202 จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพแพทย์แผนไทย 3(3-0-6) 
490707205 นวดไทย 3 3(2-2-5) 
490707206 สปาไทย 3(2-2-5) 
490707207 เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น 3(2-2-5) 
490707208 ระบบสุขภาพ 3(3-0-6) 

490707301 การฝึกประสบการณ์การนวดไทย 3(330) 

    รวม   18 (12-336-27) 
 
 
16. เกณฑ์การวัดผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษา 

 16.1 การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2556 ดังนี้ 

ระดับผลการเรียน ระดับคะแนน ค่าระดับ ความหมาย 
A  90 - 100 4.0 ดีเยี่ยม  (Excellent) 

 B+ 80 -  89 3.5 ดีมาก   (Very Good) 
B 70 -  79 3.0 ดี (Good) 

 C+ 65 -  69 2.5 ค่อนข้างดี  (Fairly Good) 
C 60 -  64 2.0 พอใช้  (Fair) 

 D+ 55 -  59 1.5 ค่อนข้างอ่อน (Poor) 
D 50 -  54 1.0 อ่อน (Very Poor) 
F 0 –  49 0 ตก (Fail) 
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หมายเหตุ 
 S หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในระดับพอใจ(Satisfactory) 
 P หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในระดับผ่าน(Pass) 
 I หมายถึง  ผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์(Incomplete) 
 W หมายถึง  ผลการเรียนเนื่องจากถอนรายวิชา(Withdrawal) 
 AU หมายถึง  การร่วมฟังไม่มีการประเมินผล ไม่นับหน่วยกิต เพ่ือการจบหลักสูตร(Audit) 
    S และ U หมายถึง  ใช้ส าหรับบางราววิชาที่ไม่นับหน่วยกิต และไม่น าไปหาค่าผลการเรียนเฉลี่ย 
 

16.2 การส าเร็จการศึกษา 
  16.2.1 ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
  16.2.2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
  16.2.3 มีระยะเวลาในการศึกษาเป็นไปตาม 13 
  16.2.4 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
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ส่วนที่ 2 
  ค าอธิบายรายวชิา 
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วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชาพื้นฐาน  หมายถึง  รายวิชาที่เป็นความรู้พื้นฐานส าหรับการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
490205101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 

   English for Communication 
ค าอธิบายรายวิชา 

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นค าศัพท์ที่เป็นค าศัพท์ทางการนวดไทย 

 
490707102  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ    3(3-0-6) 

    Science for Health 
ค าอธิบายรายวิชา 

ร่างกายของมนุษย์และการเจริญเติบโต ระบบอวัยวะ อาหาร  เครื่องส าอาง สารพิษ การระบาดและ
การปูองกันโรคที่มีผลกระทบต่อสังคม การใช้ยา พืชสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน การดูแลสุขภาพตนเอง และให้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่บุคคลอื่น 

 

490707103  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน   3(3-0-6) 
     Fundamental of Anatomy and Physiology 

ค าอธิบายรายวิชา 
รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ และหน้าที่การท างานของเซลล์เนื้อเยื่อ  ที่ประกอบเป็น

อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ปกติ และในภาวะเกิดพยาธิสภาพ การตรวจประเมิน การปฐมพยาบาล และ
การให้ค าแนะน าเพ่ือปูองกันการเกิดโรคของระบบโครงกระดูก ข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ และระบบผิวหนัง และ
ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาต่างๆ 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 
หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  รายวิชาที่เป็นแก่นแท้ หรือจุดเน้นของหลักสูตร แสดงลักษณะเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะที่ต้องการสร้างความเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพ หรือนักคิดสร้างสรรค์ 
มีรายวิชา ดังนี้ 

 
 490707201  หลักการแพทย์แผนไทย    3(2-2-5) 
   Principle of Thai Traditional Medicine 
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วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

ค าอธิบายรายวิชา 

ประวัติและวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทย ปรัชญาและแนวคิดพ้ืนฐานของการแพทย์แผนไทย
ประกอบด้วย การนวดไทย เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย และผดุงครรภ์ไทย ศาสนา วัฒนธรรมและความเชื่อที่
เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมตะวันออกกับการแพทย์แผนไทย 

 

 490707202  จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 3(3-0-6) 
   Professional Ethics and Laws Related to Thai Traditional Medicine 
ค าอธิบายรายวิชา 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 
พระราชบัญญัติอาชีพการแพทย์แผนไทย พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ และกฎหมายหรือ             
ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 490707203  นวดไทย 1     3(2-2-5) 
   Thai Therapeutic Massage 1 
ค าอธิบายรายวิชา 

ประวัติการนวดไทย องค์ความรู้และทฤษฎีการนวดไทย การประยุกต์ใช้การนวดไทย การศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการนวดไทย หลักพ้ืนฐานการนวดไทย ข้อบ่งชี้และข้อควรระวังในการนวด  มารยาทของผู้นวด การ
นวดไทยพ้ืนฐาน การนวดไทยเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  กายบริหารท่าฤๅษีดัดตน  และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ                    
การยกกระดานเพ่ือให้นิ้วมือมีก าลัง  ฝึกมารยาทของผู้นวด ฝึกระเบียบราชส านัก ฝึกนวดไทยเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพพ้ืนฐานแบบราชส านัก แบบเชลยศักดิ์ และฝึกกายบริหารท่าฤๅษีดัดตน 
 
 490707204  นวดไทย 2     3(2-2-5) 
   Thai Therapeutic Massage 2 
ค าอธิบายรายวิชา 

การตรวจวินิจฉัยเส้นและลม การนวดไทยบ าบัด การนวดไทยเพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพ การนวดไทยส าหรับแม่
และเด็ก การตรวจร่างกายและเส้นประธานสิบ การนวดรักษาโรคพ้ืนฐานที่พบบ่อยร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร การ
พอกยา การประคบด้วยลูกประคบสมุนไพร การประคบน้ าร้อน การอบสมุนไพร และการให้ค าแนะน าหลังการ
รักษาโรค และฝึกปฏิบัติ (ต้องสอบผ่านรายวิชานวดไทย 1 ก่อน) 
 
 490707205  นวดไทย 3     3(2-2-5) 
   Thai Therapeutic Massage 3 
ค าอธิบายรายวิชา 

ข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัยและบ าบัดด้วยวิธีการดัดดึง  การนวดไทยส าหรับนักกีฬา การนวดประยุกต์  การนวด
ฝุาเท้า การนวดกดจุด การนวดน้ ามัน และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจร่างกาย  (ต้องสอบผ่านรายวิชานวดไทย 
2 ก่อน) 
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490707206  สปาไทย     3(2-2-5) 
           Thai Spa 
ค าอธิบายรายวิชา 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวสปาไทย การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทางด้าน
สุขภาพและความงามมาผสมผสานเข้ากิจกรรมในสปาที่เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง 
และสัมผัส การจัดกลุ่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพและความงาม การตรวจวิเคราะห์ปัญหา หลักการและเทคนิควิธีการ
ดูแลรักษา แก้ไขปัญหาสุขภาพความงาม ด้วยสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทย และฝึกปฏิบัติการผสมสูตรผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพ่ือสุขภาพและความงาม การท าเครื่องหอมไทยในสปา สุคนธบ าบัด น้ ามันหอมระเหยตามธาตุเจ้าเรือน 
และการประกอบวิชาชีพสปาไทยให้ตรงตามมาตรฐานกระทรวงสาธารสุข 

 
 490707207  เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น    3(2-2-5) 
   Basic of Thai Traditional Pharmacy 
ค าอธิบายรายวิชา 

หลักเภสัชกรรมไทย 4 ประการ โดยสังเขป หลักและข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร ยาจากสมุนไพร
ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาสามัญประจ าบ้าน และสมุนไพรในการสาธารณสุขมูลฐาน สมุนไพรที่มีพิษ 
และฝึกปฏิบัติจากการศึกษา 

 
 490707208  ระบบสุขภาพ     3(3-0-6) 
      Public Health Systems 
ค าอธิบายรายวิชา 

องค์ประกอบของระบบสุขภาพ นโยบายสาธารณและนโยบายรัฐที่เกี่ยวกับสุขภาพ แผนพัฒนาการ
สาธารณสุขของประเทศ การปฏิรูประบบสุขภาพ กฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ และกฎหมาย ระเบียบ และ
ประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
490707301  การฝึกประสบการณ์การนวดไทย   3(330 ชั่วโมง) 

   Professional Experience in Thai Therapeutic Massage 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติการนวดบ าบัดผู้ปุวยเบื้องต้นในสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุข โดยต้องท า
รายงานผลการนวดบ าบัดและฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ปุวย ตามแบบบันทึกผลการนวด รวมกันไม่น้อยกว่า 70 ราย                      
และ กรณีศึกษาเฉพาะราย โดยยึดถือตามมาตรฐานหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  (372 ชั่ว โมง)                   
สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
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การให้ความหมายระบบรหัสวิชา 
หมวดวิชา/หมู่วิชา (กลุ่มวิชา) 

ล าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา) 
 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

(01) หมวดวิชาการศึกษา  ได้จัดหมู่วิชาดังนี้ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาครุศาสตร์ 
หมู่วิชาหลักการศึกษา 
หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 
หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย 
หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ 
--------------ฯลฯ----------- 
(02) หมวดวิชามนุษยศาสตร์  ได้จัดหมู่วิชา ดังนี้ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
หมู่วิชาปรัชญา 
หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา 
หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
หมู่วิชาภาษาไทย 
หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
หมู่วิชาภาษาญี่ปุุน 
หมู่วิชาภาษาจีน 
หมู่วิชาภาษามาเลย์ 
หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
หมู่วิชาภาษาอิตาเลียน 
หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศ 
หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
หมู่วิชาภาษารัสเชีย 
หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
หมู่วิชาภาษาลาว 
หมู่วิชาภาษาเขมร 
หมู่วิชาภาษาพม่า 
หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
หมู่วิชาภาษาสเปน 
หมู่วิชาภาษาอาหรับ 
--------------ฯลฯ----------- 
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วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

ล าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา 
 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
 

00 
01 
02 
03 
04 
05 

(03)หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์  ได้จัดหมู่วิชา ดังนี้ คือ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
หมู่วิชาพ้ืนฐานทางศิลปกรรม 
หมู่วิชาวิจิตรศิลป์ 
หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์  ออกแบบ 2 มิติ 
หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์  ออกแบบ 3 มิติ 
หมู่วิชานาฏศิลป์และการแสดง 
หมู่วิชาดุริยางคศิลป์ 
--------------ฯลฯ----------- 
(04)หมวดวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดหมู่วิชา ดังนี้ คือ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
หมู่วิชาจิตวิทยา 
หมู่วิชามานุษยวิทยา 
หมู่วิชาสังคมวิทยา 
หมู่วิชาภูมิศาสตร์ 
หมู่วิชารัฐศาสตร์ 
หมู่วิชานิติศาสตร์ 
หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ 
--------------ฯลฯ----------- 
(05)หมวดวิชานิเทศศาสตร์ ได้จัดหมู่วิชา ดังนี้ คือ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชานิเทศศาสตร์ 
หมู่วิชาการสื่อสาร 
หมู่วิชาสิ่งพิมพ์ 
หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์ 
หมู่วิชาวิทยุ-โทรทัศน์ 
หมู่วิชาการโฆษณา 
หมู่วิชาการถ่ายภาพ 
หมู่วิชาภาพยนตร์ 
--------------ฯลฯ----------- 
(06)หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  ได้เป็นจัดหมู่วิชา ดังนี้ คือ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
หมู่วิชาการเลขานุการ 
หมู่วิชาการบัญชี 
หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร 
หมู่วิชาการตลาด 
หมู่วิชาการสหกรณ์ 
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วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

 

ล าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
 

00 
01 
02 
03 
04 
05 

หมู่วิชาการบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 
หมู่วิชาธุรกิจและการบริการ 
หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย 
หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
หมู่วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
--------------ฯลฯ----------- 
(07)หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดเป็นหมู่วิชา ดังนี้ คือ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมู่วิชาฟิสิกส์ 
หมู่วิชาเคมี 
หมู่วิชาชีววิทยา 
หมู่วิชาดาราศาสตร์ 
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
หมู่วิชาสถิติประยุกต์ 
หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
--------------ฯลฯ----------- 
(08)หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จัดเป็นหมู่วิชา ดังนี้ คือ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ 
หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน 
หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
หมู่วิชาศิลปะประดิษฐ์ 
หมู่วิชาสิ่งทอ 
--------------ฯลฯ----------- 
(09)หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดเป็นหมู่วิชา ดังนี้ คือ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาเกษตรกรรม 
หมู่วิชาปฐพีวิทยา 
หมู่วิชาพืชไร่ 
หมู่วิชาพืชสวน 
หมู่วิชาสัตวบาล 
หมู่วิชาการประมง 
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วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

ล าดับที่หมู่วิชา หมวดวิชา/หมู่วิชา 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 
 

00 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
  
 

หมู่วิชาการประมง 
หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
หมู่วิชากีฏวิทยาโรคพืชและวัชพืช 
หมู่วิชาวนศาสตร์ 
หมู่วิชาชลประทาน 
หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน 
หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร 
หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร 
หมู่วิชาเกษตรศึกษา 
--------------ฯลฯ----------- 
 
(10)หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดเป็นหมู่วิชา ดังนี้ คือ 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หมู่วิชาอุตสาหกรรม 
หมู่วิชาเซรามิกส์ 
หมู่วิชาศิลปหัตกรรม 
หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
หมู่วิชาก่อสร้าง-โยธา 
หมู่วิชาไฟฟูาก าลัง 
หมู่วิชาเครื่องกล 
หมู่วิชาเทคนิคการผลิต 
หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
หมู่วิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
หมู่วิชาเทคโนโลยีโลหะ 
หมู่วิชาเทคโนโลยีด้านความเย็น 
หมู่วิชาช่างยนต์ 
หมู่วิชาช่างกลเรือ 
หมู่วิชาแมคคาทรอนิกส์ 
--------------ฯลฯ----------- 
 

หมายเหตุ  
อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2545  หน้า 12-17 

*************************************************** 
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วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน 
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วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 
1 นายวิรัตน์  พรหมดี สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต / 

นิติศาสตร์บัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต 

ครู ค.ศ. 3 - ระบบสุขภาพ 
- จรรยาบรรณและกฎหมาย
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร 

2 น.ส. ดารินี  บุตดีวงศ ์ คบ. ภาษาอังกฤษ 
นศ.ม. การโฆษณา 

ครูช านาญการ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร 

3 นางกรองทอง โชติมุข การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
ใบประกอบโรคศิลปะ ประเภทการ
ผดุงครรภ์ไทย, เภสัชกรรมไทย , 
นวดไทย 

แพทย์แผนไทย
ปฏิบัติการ 

-วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
-ฝึกประสบการณ์การนวดไทย 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร 

4 นางนัยนา มูลสาร การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เลขที่
ใบประกอบวิชาชีพ พท.ป.732 

เจ้าพนักงานแพทย์
แผนไทยปฏิบัติการ 

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลมุกดาหาร 

5 น.ส. สิริทิพย์  สีบุญเรือง วทบ. กายภาพบ าบัด 
วทม. วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ 

เจ้าของกิจการ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
พ้ืนฐาน 

เจ้าของคลินิก
กายภาพบ าบัด 

6 นายคมสันต์  บุสุภา พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

พยาบาลวิชาชีพ 
ช านาญการ 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
พ้ืนฐาน 

โรงพยาบาล หนองสูง 

7 นางทิพรดา ค าขัน การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เลขที่
ใบประกอบวิชาชีพ พท.ป.1029 
 

เจ้าหนักงานแพทย์
แผนไทยปฏิบัติการ 

- ระบบสุขภาพ 
- จรรยาบรรณและกฎหมาย
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร 
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วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิชาที่สอน สถานที่ท างาน 
8 นางศิริพร  พันนุมา ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
ครูช านาญการ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร วิทยาลัยชุมชน

มุกดาหาร 
9 น.ส.ประไพพรรณ                     

เทพพรรทา 
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต 
(ใบประกอบโรคศิลปะ ประเภทการ 
ผดุงครรภ์ไทย เลขท่ีใบประกอบ
วิชาชีพ พท.ผ. 7188) 

เจ้าพนักงาน 
สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน 

- ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 
- สปาไทย 

ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดมุกดาหาร 

10 นางธัญญพร ชาญรบ วทบ.สาขาแพทย์แผนตะวันออก 
ผู้ประกอบโรคศิลปะ ประเภทเวช
กรรมไทย 

เจ้าพนักงานแพทย์
แผนไทยปฏิบัติการ 

- ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 
- สปาไทย 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลนาสีนวล 

11 นางอ าไพ  สุนทรา การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
(ใบประกอบโรคศิลปะ ประเภท                 
เวชกรรมไทยเลขที่ใบประกอบ
วิชาชีพ พท.ว. 19018) 

เจ้าพนักงานแพทย์
แผนไทยปฏิบัติการ 

เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น 
- นวดไทย 1 , 2 , 3 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร 

12 นางไกรจิต ศรีลาศักดิ์ วทบ. แพทย์แผนไทยบัณฑิต 
(ผู้ประกอบโรคศิลปะ ประเภทเวช
กรรมไทยเลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ 
บว.14927) 

เจ้าพนักงานแพทย์
แผนไทยปฏิบัติการ 
 
 

เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น 
- นวดไทย 1 , 2 , 3 

โรงพยาบาลดอนตาล 

13 นางปัทมาพร  มุ่งดี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
(ใบประกอบโรคศิลปะ ประเภทการ
ผดุงครรภ์ไทย, เภสัชกรรมไทย. 
นวดไทย) 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
ช านาญการ 

ฝึกประสบการณ์การนวดไทย ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร 
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วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

1.  คณะที่ปรึกษา 
 1.1 นางอัญญา ทวีโคตร   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ  เวชวิฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร 
 1.3 อาจารย์พิชาพัชร์   ฐิติธนอภิพงษ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร 
 1.4 นายวิรัตน์ พรหมดี   ครู ค.ศ. 3 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 
2. คณะท างาน 
 2.1 ดร. กวินท์ พินจ ารัส  หัวหน้าคณะท างาน 
 2.2 นางสมร  นิลเกษม   คณะท างาน 
 2.3 นางสาวกิตติกา เที่ยงธรรม  คณะท างาน 
 2.4 นางกรรณิการ์ เศวตปวิช  คณะท างาน 
 2.5 นางปัทมาพร มุ่งดี   คณะท างาน 
 2.6 นางกรองทอง โชติมุข   คณะท างาน 
 2.7 นางสาวประไพพรรณ   เทพพรรทา คณะท างาน 
 2.8 นางสาวสิริทิพย์ สีบุญเรือง  คณะท างาน 
 2.9 นายสุรัตน์ สิงห์ทอง   คณะท างาน 
 2.10 นางปัทมา คุ้มแถว   เลขานุการและคณะท างาน 
 2.11 นายเอกพร ยืนยง   ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
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วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
              คณะผู้ร่วมวิพากษ์และพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร 
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วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

รายชื่อคณะผู้ร่วมวิพากษ์และพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
1. นายแพทย์ปราโมทย์ 

เสถียรรัตน์ 
ผู้ช่วยอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

2. นางอัญญา  ทวีโคตร ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
3. ผศ. พิเชษฐ  เวชวฐิาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

หัวหน้าสาขาแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

4. นางศุภวรรณ 
พันธ์บูรณะ 

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาก าลังคน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 

5. นางกันทิมา สิทธิธัญกิจ นักวิชาการสาธารณสุข สถาบันการแพทย์แผนไทย  
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 

6. นายสมนึก สมบูรณ์สร้าง นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานพัฒนาก าลังคน  
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 

7. นางปัทมาพร มุ่งด ี นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดมุกดาหาร 

8. น.ส.ประไพพรรณ 
เทพพรรทา 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดมุกดาหาร 

9. ดร. กวินท์  พินจ ารัส หัวหน้างานฝึกอบรม / 
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักศึกษา 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

10. นายเอกพร  ยืนยง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
11. นายไชยรัตน์ 

มโนมีบริบูลย์ 
เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ เรือนแก้วสปา 
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วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

 
 

 
 
 

 
 

ส่วนที่ 6 
 

ตาราเปรียบเทียบ หลักสูตรประกาศนยีบัตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
สาขาการนวดไทยของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
กับ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง)  

ของ กระทรวงสาธารณสุข 
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วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

 
ที ่

รายวิชาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รายวิชาของกระทรวงสาธารณสุข หมายเหตุ 

1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร - เพ่ือเตรียมพร้อมทักษะทางภาษาใน
การท างาน 

2 การสปาไทย เพ่ิมเติม (ในหลักสูตรกระทรวงฯ ไม่มี) 

3 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐาน กายวิภาคศาสตร์ การปฐมพยาบาล ยึดถือตามมาตรฐานหลักสูตรผู้ช่วย
แพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง) 
สถาบันการแพทย์แผนไทย กรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข และ กรณีศึกษาเฉพาะ
ราย 

4 จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพ 1 
5 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ สุขภาพจิต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยา 
6 ระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพ 
7 ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 
8 เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น 
9 นวดไทย 1 , 2 , 3 ประวัติ องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้การนวดไทย 

เส้นประธานสิบ การนวดไทยพ้ืนฐาน การตรวจแยกอาการปวด การนวด
ไทยเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ การนวดไทยบ าบัด การนวดไทยเพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพ 
การนวด ฝุาเท้าเพื่อสุขภาพ การดัดตน การบันทึกผลการนวด 

10 ฝึกประสบการณ์การนวดไทย การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
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วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 7 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ความเชี่ยวชาญ 

1 นายวิรัตน์   
พรหมดี 

 

ครู คศ.3 
วิทยาลัยชุมชน

มุกดาหาร 

วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
นิติศาสตร์บัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาบัณฑิต 

สาธารณสุขศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

ประสบการณ์ 20 ปี ด้าน 
- วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 

- ระบบสุขภาพ 
- กฏหมายวิชาชีพ 

2 น.ส.ประ
ไพพรรณ 

เทพพรรทา 

อาจารย์พิเศษ การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาบัณฑิต 

การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ 

ม.เทคโนโลยีราชมงคล 
(สกลนคร) 
ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 

ประสบการณ์ 8 ปี ด้าน 
- ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 
- เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น 
- นวดไทย 
- ปฏิบัติการนวดไทย 

3 น.ส. สิริทิพย ์
สีบุญเรือง 

อาจารย์พิเศษ วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

กายภาพบ าบัด 
วิทยาศาสตร์ชะลอวัย 
และฟ้ืนฟูสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 

ประสบการณ์ 6 ปี ด้าน 
- กายวิภาคศาสตร์ 
- สรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
- การฟ้ืนฟูสุขภาพ 
- การท าสปา 
- การเสริมความงาม 
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วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

ภาคผนวกภาคผนวก    
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2559 
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วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 
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วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 
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