โครงสร้างหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิ ต
รวม 129 หน่ วยกิ ต

หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
(30 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์ 6 หน่ วยกิ ต

หมวดวิ ชาเฉพาะ (93 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มพืน้ ฐานวิ ชาชีพ

กลุ่มวิ ชาชีพ

(42 หน่ วยกิ ต)

(51 หน่ วยกิ ต)

หมวดวิ ชาเลือกเสรี
(6 หน่ วยกิ ต)
เลือกเรียนจากรายวิชาทีเ่ ปิด
สอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ หรือรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอน
ในระดับอุดมศึกษาทัง้ ภายใน
และต่างประเทศทีค่ ณะอนุ มตั ใิ ห้
เป็ นวิชาเลือกเสรีได้ หรือเลือก
เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
DM 381 สุคนธบําบัดทาง
การแพทย์แผนไทย (3)

DM 201 ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสุขภาพ (2)

DM 301 เวชกรรมไทย 1 (3)

บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต

DM 202 พฤกษศาสตร์พน้ื บ้าน (3)

DM 302 เวชกรรมไทย 2 (3)

GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3)

DM 203 ชีววิทยาพืน้ ฐาน (2)

DM 303 เวชกรรมไทย 3 (3)

เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต

DM 204 เคมีพน้ื ฐาน (2)

DM 304 เวชกรรมไทย 4 (3)

GE 122 ปรัชญากับชีวติ (3)

DM 205 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (3)

DM 305 เภสัชกรรมไทย 1 (2)

GE 123 ไทยศึกษา (3)

DM 206 ชีวเคมีพน้ื ฐาน (2)

DM 306 เภสัชกรรมไทย 2 (2)

GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศ
กลุ่ม AEC และจีน (3)

DM 207 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (2)

DM 307 เภสัชกรรมไทย 3 (3)

DM 208 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (2)

DM 308 เภสัชกรรมไทย 4 (3)

DM 209 พยาธิวทิ ยา (2)

DM 309 การผดุงครรภ์ไทย 1 (3)

DM 384 อาหารและโภชนาการ
ทางการแพทย์แผนไทย (3)

DM 210 เคมีเภสัชวัตถุ (3)

DM 310 การผดุงครรภ์ไทย 2 (2)

DM 385 ภูมปิ ญั ญาสมุนไพร (3)

DM 211 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา (3)

DM 311 การนวดไทย 1 (3)

DM 212 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (2)

DM 312 การนวดไทย 2 (3)

GE 173 ชีวติ และวัฒนธรรมดิจทิ ลั (3)

กลุ่มวิ ชาสังคมศาสตร์ 6 หน่ วยกิ ต
บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต

DM 382 หัตถการบําบัด (3)
DM 383 โหราเวชศาสตร์ (3)

หมวดวิ ชาเฉพาะ (93 หน่ วยกิ ต)

หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
(30 หน่ วยกิ ต)
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย
4.0 (3)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 136 จิตวิทยาเชิงบวกเพือ่ คุณภาพชีวติ (3)
GE 138 การศึกษาเพือ่ สร้างพลเมือง (3)
GE 147 จิตสาธารณะเพือ่ ชุมชน (3)
LW 103 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน (3)
PA 101 คุณภาพชีวติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (3)
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจทิ ลั (3)
BA 103 ผูป้ ระกอบการดิจทิ ลั (3)
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง (3)
NM 101 แนวโน้มสุขภาพในสังคม (3)

กลุ่มพืน้ ฐานวิ ชาชีพ

กลุ่มวิ ชาชีพ

(42 หน่ วยกิ ต)

(51 หน่ วยกิ ต)

DM 213 ระบบสุขภาพของประเทศไทย (1)

DM 313 การนวดไทย 3 (3)

DM 214 สุขภาพจิต (2)

DM 402 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเวชกรรมไทย (4)

DM 215 ระบาดวิทยา (2)

DM 403 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเภสัชกรรมไทย (3)

DM 216 การแพทย์พน้ื บ้าน (1)

DM 404 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพผดุงครรภ์ไทย (2)

DM 217 สังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทย (1)

DM 405 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการนวดไทย (3)

DM 218 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางการแพทย์แผนไทย (3)

DM 406 ฝึกบูรณาการประสบการณ์วชิ าชีพ
การแพทย์แผนไทย (3)

DM 219 สัมมนาทางการแพทย์แผนไทย (1)
DM 401 โครงงานพิเศษทางการแพทย์แผนไทย (3)

หมวดวิ ชาเลือกเสรี
(6 หน่ วยกิ ต)

หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
(30 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
9 หน่ วยกิ ต
บังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ (3)
NM 102 พืน้ ฐานการแพทย์บรู ณาการ (3)

เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CT 101 โลกของปญั ญาประดิษฐ์ และ IoTs (3)
CT 102 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับเทคโนโลยีเสมือน
จริงและเทคโนโลยีความเป็ นจริงเสริม (3)
CE 100 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับนวัตกรรมหุน่ ยนต์
(3)

หมวดวิ ชาเฉพาะ (93 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มพืน้ ฐานวิ ชาชีพ

กลุ่มวิ ชาชีพ

(42 หน่ วยกิ ต)

(51 หน่ วยกิ ต)

หมวดวิ ชาเลือกเสรี
(6 หน่ วยกิ ต)

หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
(30 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชาภาษา 9 หน่ วยกิ ต
บังคับ 3 รายวิชา 6 หน่วยกิต
LA 020 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน (0)
LA 121 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1 (3)
LA 122 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2 (3)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
TH 104 ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร (3)
ZH 100 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สาร (3)

หมวดวิ ชาเฉพาะ (93 หน่ วยกิ ต)
กลุ่มพืน้ ฐานวิ ชาชีพ

กลุ่มวิ ชาชีพ

(42 หน่ วยกิ ต)

(51 หน่ วยกิ ต)

หมวดวิ ชาเลือกเสรี
(6 หน่ วยกิ ต)

