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รายวิชา สภ 122 การแพทยทางเลือกและการรักษาเสริม 

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2561 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สภ 122  การแพทยทางเลือกและการรักษาเสริม    
HP 122  Alternative Medicine and Complementary Medicine 

2. จํานวนหนวยกิต 
 2(1-2-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทวิชา วิชาเลือก 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูประสานงานรายวิชา 

อาจารย ดร. ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 1 
อาจารย ดร.อภิสรา โสมทัศน  อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 2 

 
    อาจารยผูสอน 
ลําดับท่ี รายชื่อ สังกัด 

1. อาจารย ดร.วุฒิ  วุฒิธรรมเวช คลินิกธรรมเวชแพทยแผนไทย 

2. อาจารยอังสนาภรณ พาณิชอนุเคราะหกุล โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทย
ผสมผสาน 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัตตยิา จินเดหวา คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. อาจารยปยนุช ยอดสมสวย คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6. อาจารย ดร.อภิสรา โสมทัศน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
7. อาจารย ดร. ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :   
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 
 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
 ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
 ไมมี 
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8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี หอง 307 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคปฏิบัติ หอง 213 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
มิถุนายน 2561 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพโดยอาศัยองคความรูท่ีนอกเหนือจาก
การแพทยแผนปจจุบันการสัมมนาวิเคราะหองคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับรางกายจิตใจและจิตวิญญาณเพ่ือสรางสุข
ภาวะตลอดจนแนวทางการนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสังคมไทย โดยยึดหลักจริยธรรม มีทักษะทางปญญาการ
วิเคราะหปญหา การทํางานเปนทีม และการใชทักษะการสื่อสารเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ และเพ่ือบูรณาการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นิสิตสามารถ 

1. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีวิญูชนพึงมีไดแกรับผิดชอบตรงตอเวลารักษาระเบียบวินัยและตระหนักใน
คุณคาของการอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

2. มีความรูทางดานศาสตรการแพทยทางเลือกตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
โดยสามารถอธิบายความหมายความสําคัญลักษณะ และแนวทางการสงเสริมสุขภาพดวยศาสตร
การแพทยทางเลือกได 

3. วิเคราะหเหตุการณ/ปญหาสุขภาพและสังเคราะหความสัมพันธของเหตุปจจัยและแนวทางการ
แกปญหาดวยศาสตรการแพทยทางเลือก 

4. ประยุกตความรูและประสบการณเพ่ือใชในการวิเคราะหปญหาสุขภาพและสังเคราะหแนวทางหรือ
วิธีการเพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาท้ังเรื่องท่ัวไปและดานวิชาการ / วิชาชีพไดอยางสรางสรรค 

5. ทํางานกลุมไดอยางสรางสรรคท้ังในฐานะผูนําหรือสมาชิกกลุมและมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

6. เลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควา เก็บรวบรวม
ขอมูลประมวลผลและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

7. สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูดการเขียนรวมท้ังเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอท่ี
เหมาะสม 

8. เพ่ือบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน โดยใหนิสิตมี
ประสบการณการทําลูกประคบซ่ึงเปนวัฒนธรรมไทยการดูแลสุขภาพของคนไทย 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิตการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวของกับภาวะสุขภาพและความกาวหนาทางวิชาชีพ  

3. ผลการเรียนท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 
CLO รายละเอียด PLO 

CLO1 อธิบายความหมายความสําคัญลักษณะ และแนวทางการสงเสริมสุขภาพดวย
ศาสตรการแพทยทางเลือกได 

PLO2 

CLO2 วิเคราะหเหตุการณ/ปญหาสุขภาพสัมพันธกับเหตุปจจัย และสามารถแสดง
วิธีการรักษา หรือดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยทางเลือกได 

PLO1, 7 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการดูแลรักษาสุขภาพโดยอาศัยองคความรูท่ีนอกเหนือจากการแพทยแผนปจจุบัน การแพทย
พ้ืนบานไทยและการแพทยแผนไทยท่ีมีการผสมผสานระหวางความรูความคิดและความเชื่อซ่ึงไดรับการยอมรับ
ในตางประเทศการสัมมนาวิเคราะหองคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับรางกายจิตใจและจิตวิญญาณเพ่ือสรางสุขภาวะ
ตลอดจนแนวทางการนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสังคมไทย 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 
 

การศึกษาดวยตนเอง (SDL) 
 

15 18 12 45 

 
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1.ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ดาน
ความรู 

3.ดาน
ทักษะทาง
ปญญา 

4.ดาน
ทักษะ

ความสัมพั
นธระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

6.ดาน
ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

  

การส่ือสารและ
การใช

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

สภ 122 การแพทย
ทางเลือกและการรักษา
เสริม 

                    

 
4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

2 ชั่วโมงตอสัปดาห  

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

- - 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

1. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน 
การเขาหองสอบ และการแตงกาย
ตามระเบียบของคณะ 

1. ประเมินจากบันทึกการเขา
หองเรียนและหองสอบ การสงงานท่ี
ไดมอบหมาย  
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3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

1. มอบหมายงานกลุมใหนิสิตได
ทํางานเปนทีมเพ่ือใหตระหนักถึง
หนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง
และผูอ่ืน 

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีของ
ตน 

4. เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน 

- - 

 
2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพ 

1. อาจารยผูสอนสอดแทรกความรู
ดานการสงเสริมสุขภาพ 

1. ประเมินจากการสังเกตการตอบ
คําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

2. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยาย 
2. การสาธิต 
3. ฝกปฏิบัติ 
4. สัมมนา และนําเสนอหนาชั้น 
เรียน 
5. การศึกษานอกสถานท่ี 
6. การจัดทําโครงการ 

1. ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากการสอบปฏิบัต ิ
3. ประเมินจากรายงาน 
4. การประเมินโดยใชแบบประเมิน 
ความรูในการนําเสนอในชั้นเรียน 
และการจัดโครงการ 

3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม
สุขภาพ 

- - 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

1. มอบหมายงานใหทํารายงานและ
เตรียมขอมูลประกอบการเรียน 
2. การสัมมนา 

1. ประเมินจากรายงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
นําเสนอผลการสัมมนาในชั้นเรียน 
และการอางอิงในรายงาน 

2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชประโยชนได
อยางเหมาะสม 

1. การสัมมนาประยุกตใชการแพทย 
ทางเลือกและการรักษาเสริมเพ่ือการ 
สงเสริมสุขภาพ 
2. การจัดทําโครงการสงเสริม 
สุขภาพโดยใชการแพทยทางเลือก 
และการรักษาเสริม 

1. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียน 

3. สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน

- - 
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3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง
บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ 

1. จัดกิจกรรมกลุมในการปฏิบัติ 
2. การสัมมนา และอภิปรายในชั้น
เรียน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการมี
สวนรวมในทํากิจกรรมกลุม การ
สัมมนา 

2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณท่ี
หลากหลาย 

1. จัดกิจกรรมกลุมในการปฏิบัติ 
2. การสัมมนา และอภิปรายในชั้น
เรียน 

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
การมีสวนรวมกิจกรรมท่ีจัดในชั้น
เรียน 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม 

- - 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ี
เก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา 

- - 

2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารท่ี
มีคุณภาพและเหมาะสมตอการ
สื่อสารท้ังกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณท่ีหลากหลาย และ
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพไดอยาง
เหมาะสม 

1. มอบหมายงานใหจัดเตรียมขอมูล
เพ่ือนําเสนอในชั้นเรียน 
 

1. ประเมินจากการการสังเกต
พฤติกรรมการการสื่อสารระหวาง
เพ่ือน และอาจารย  
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน 

1. การนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับผูฟง 

1. ประเมินจากแบบประเมินความ
ถูกตองและเหมาะสมของเนื้อหาใน
การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน และ
รายงาน 

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม  (ไม
ประเมิน) 

- - 

 
6.  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมิน) 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

1 17 ส.ค. 61 บรรยาย 
- แนะนําการเรียนการสอนของ
รายวิชา  
- ความเปนมาของการแพทย
ทางเลือกและการรักษาเสริม 

- สถานการณการแพทยทางเลือก
ในประเทศไทย 
สัมมนา  
- การแพทยทางเลือกและการ
รักษาเสริม :ประสบการณและ
กรณีศึกษา 

2 
 

- 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยายประกอบ PowerPoint 
สัมมนาประสบการณและ
กรณีศึกษาเก่ียวกับการแพทย
ทางเลือกและการรักษาเสริม 
 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ออมใจ 
อ.อภิสรา 

 
 

2 24 ส.ค. 61 
บรรยาย 
- การแพทยประจําชาติหรือ
การแพทยดั่งเดิม 1  

3 - - บรรยายประกอบ PowerPoint 
 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.วุฒิ  
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สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

3 7 ก.ย. 61 บรรยาย 
- การแพทยประจําชาติหรือ
การแพทยดั่งเดิม 2 

3 - - บรรยายประกอบ PowerPoint 
 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.วุฒิ  

4 14 ก.ย. 61 สัมมนา 
- หลักการและวิธีการการแพทย
ทางเลือกและการรักษาเสริมท่ีมีอยู
ในปจจุบัน 

- - 3 สัมมนาหลักการและวิธีการ
การแพทยทางเลือกและการ
รักษาเสริมท่ีมีอยูในปจจุบัน 
Active learning แบบ jigsaw 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ออมใจ 
อ.อภิสรา 

5 21 ก.ย. 61 บรรยาย 
Biologically Base therapy 
- การเตรียมสมุนไพรและการทํา
ลูกประคบ 
ฝกปฏิบัติ 
- การเตรียมสมุนไพรและการทํา
ลูกประคบ 

1 3 - บรรยายประกอบ PowerPoint 
ฝกปฏิบัติการทําลูกประคบ 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 
- อุปกรณทํา
ลูกประคบ 

อ.ออมใจ 
อ.อภิสรา 

6 28 ก.ย. 61 บรรยาย 
Nontraditional Medicine  
- ธรรมชาติบําบัด 

3 - - บรรยายประกอบ PowerPoint 
 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ปยนุช 

7 4 ต.ค. 61 ฝกปฏิบัติ 
- ฤาษีดัดตน 

- 4 - ฝกปฏิบัติฤาษีดัดตน - Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ปยนุช  
อ.ออมใจ 

8 12 ต.ค. 61 สัมมนา 
-   เตรียมความพรอมการศึกษาดู
งานการแพทยทางเลือกและการ
รักษาเสริมและการประยุกตใชเพ่ือ
การสงเสริมสุขภาพ 

- - 3 สัมมนาการแพทยทางเลือกและ
การรักษาเสริมและการ
ประยุกตใชเพ่ือการสงเสริม
สุขภาพ 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.อภิสรา 
อ.ออมใจ 
 
 

9 18 ต.ค. 61 ศึกษาดูงาน 
- การแพทยทางเลือกเพ่ือการ
สงเสริมสุขภาพและบําบัดโรค 

- 4 - ศึกษาดูงานการแพทยทางเลือก
เพ่ือการสงเสริมสุขภาพและ
บําบัดโรค ณ โรงพยาบาล
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสาน 
กรุงเทพมหานคร 

 อ.อังสนา
ภรณ 
อ.ออมใจ 
 
 

10 26 ต.ค. 61 สอบกลางภาค - - - สอบทฤษฎีและปฏิบัติ  อ.ออมใจ 
อ.อภิสรา 

11 2 พ.ย. 61 บรรยาย 
Manipulative therapy  
- การนวดเพ่ือสุขภาพ 
ฝกปฏิบัติ 
- การนวดเพ่ือสุขภาพ 

1 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint 
ฝกปฏิบัติการนวดเพ่ือสุขภาพ 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.รัตติยา 
อ.ออมใจ 
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สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

12 16 พ.ย. 61 บรรยาย 
Mind-body intervention 
- ดนตรีบําบัด 
ฝกปฏิบัติ 
- ดนตรีบําบัด 

1 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint 
สัมมนาการสงเสริมสุขภาพโดย
ใชดนตรีบําบัด 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ออมใจ 
อ.อภิสรา 

13 23 พ.ย. 61 บรรยาย 
Biologically Base therapy  
- ข้ีผึ้งสมุนไพร 
ฝกปฏิบัติ 
- ข้ีผึ้งสมุนไพร 

1 2 - บรรยายประกอบ PowerPoint 
ฝกปฏิบัติการทํายาหมอง
สมุนไพร 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 
- อุปกรณทํา

ยาหมอง 

อ.ศิริกุล 
อ.ออมใจ 
 

14 30 พ.ย. 61 สอบปฏิบัติ (การนวดเพ่ือสุขภาพ) - - - สอบภาคปฏิบัติ  อ.รัตติยา 
อ.ออมใจ 

15 7 ธ.ค. 61 สัมมนา 
- นําเสนอนิทรรศการเพ่ือการ
สงเสริมสุขภาพโดยใชการแพทย
ทางเลือกและการรักษาเสริมบูรณา
การกับศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

- - 3 สัมมนาการสงเสริมสุขภาพโดย
ใชการแพทยทางเลือกและการ
รักษาเสริม 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ออมใจ 
อ.อภิสรา 

16 7 ธ.ค. 61  ปฏิบัติการ 
- จัดนิทรรศการเพ่ือการสงเสริม
สุขภาพโดยใชการแพทยทางเลือก
และการรักษาเสริม 

- 3 - จัดนิทรรศการเพ่ือการสงเสริม
สุขภาพโดยใชการแพทย
ทางเลือกและการรักษาเสริม 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.อภิสรา 
อ.ออมใจ 

17 14 ธ.ค. 59 สอบปลายภาค - - - สอบทฤษฎ ี  อ.ออมใจ 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน 

1 1.2, 2.2, 3.1, 5.1 (1.3, 2.1, 3.2, 5.2) สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค 10  25 
2 1.2, 2.2, 3.1, 5.1 (1.3, 2.1, 3.2, 5.2) สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค 17 25 
3 1.2, 2.2, 3.1, 5.1 (1.3, 2.1, 3.2, 5.2) สอบปฏิบัติ : ครั้งท่ี 1, 2 10, 12 20 
4 1.2, 2.2, 3.1, 4.1,  5.1 (1.3, 2.1, 3.2, 

4.2, 5.2) 
การสัมมนา 1, 4, 8 15 

5 1.2, 2.2, 3.1, 4.1,  5.1 (1.3, 2.1, 3.2, 
4.2, 5.2) 

รายงานรายบุคคล 9 5 

6 1.2, 2.2, 3.1, 4.1,  5.1 (1.3, 2.1, 3.2, 
4.2, 5.2) 

ประเมินการจัดนิทรรศการ 15 10 
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การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 
มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1.รายงานการทุจริต  
2.บันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ  
3.การสังเกตพฤติกรรม 

5 

2. ดานความรู 1.การสอบภาคทฤษฎี 
2.การสอบปฏิบัติ 
3.รายงานรายบคุคล 
4.การนําเสนอในชั้นเรียน 

60 

3. ดานทักษะทางปญญา 1.รายงานรายบคุคล/รายกลุม  
2.การนําเสนอผลการสัมมนา 
ประเมินการฝกปฏิบัติในชั้นเรียน 

15 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1.ประเมินพฤติกรรมการมีสวนรวมในทํา
กิจกรรมกลุม การสัมมนา 
2.ประเมินจากรายงานและกิจกรรมท่ีไดรับ
มอบหมาย 

10 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.ประเมินความถูกตองและเหมาะสมของ
การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

10 

 
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 

1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้ 
80 – 100 คะแนน      = A  60 – 64 คะแนน  = C 

75 – 79 คะแนน      = B+ 55 – 59 คะแนน  = D+ 
70 – 74 คะแนน      = B  50 – 54 คะแนน  = D 

65 – 69 คะแนน          = C+ นอยกวา 50 คะแนน = E 
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ  
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอยละ 

60 จึงจะถือวาสอบผาน 
4.  

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1. สุวิชญ ปรัชญาปารมิตา (2541). การแพทยนอกระบบ : 177 ทางเลือกไปสูสุขภาพ. อุดรฐาปโนสถ, 

บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสาระ. 
2. สาทิส อินทรกําแหง (2544). การแพทยทางเลือก. กรุงเทพฯ : คลินิกสุขภาพ. 
3. วันดี โภคะกุล, อรวรรณ คูหา และนพรดา มะเมียเมือง (2547). ดูแลรักษาโรคผูสูงอายุดวยการแพทย

ทางเลือก : สําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข. นนทบุรี: สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ
กรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข. 
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4. เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ (2540). การแพทยแผนไทย : การแพทยแบบองครวม. นนทบุรี: สถาบัน
การแพทยแผนไทยกรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข. 

5. Robert H. Bannerman, John Burton and Ch'en Wen-chien (2540). การแพทยพ้ืนบานกับการ
ดูแลสุขภาพแปลโดย กรรณิการ พรมเสาร และสรรสิริ อินจัน. กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทยแผนไทย
กรมการแพทย. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
1. ศูนยคูมือการแพทยทางเลือก. กระทรวงสาธารณสุข. สืบคนเม่ือ 20 มีนาคม 2555 จาก

http://thaicamdb.info/ 
2. สํานักการแพทยทางเลือก. กระทรวงสาธารณสุข. สืบคนเม่ือ 14มีนาคม 2556 จาก

http://www.thaicam.go.th/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid
=753.  

3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
1. SOQI HOT SPA. การแพทยทางเลือก. สืบคนเม่ือ 3 กุมภาพันธ 2565 จาก http://www.chi-

exercise.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=1&Id=538604571 
  

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย  
2. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชา 

จัดทําข้ึน 
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
4. ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผูสอน โดย ทีมผูรวมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรยีนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 
1. สงเอกสารประกอบการเรียนการสอนทางอินเตอรเน็ตใหกับนิสิต 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา 
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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