
 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 
ฉบับที่  ๑/๒๕๕๔   

เรื่อง  เกณฑ์และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปรญิญาหรือ 
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา  สาขาการแพทย์แผนจีน   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๑๑)  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีน 
เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“สถาบันการศึกษา”  หมายถึง  สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยที่ได้รับ

อนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมาย  และผลิตบัณฑิตปริญญาสาขาการแพทย์แผนจีน  ยกเว้นสถาบันการศกึษา
ของต่างประเทศ 

“ส่วนราชการ”  หมายถึง  หน่วยงานตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไปหรือที่มีฐานะเทียบเท่ากรม 
“คณะกรรมการวิชาชีพ”  หมายถึง  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 

หมวด  ๑ 
การรับรองสถาบันการศึกษา 

 
 

ข้อ ๒ สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะขอการรับรองสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการ
วิชาชีพต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ข้อ ๓ การขอการรับรองสถาบันการศึกษาของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ยื่นคําขอ 
การรับรองสถาบันการศึกษา  ต่อผู้ อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ   
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 

สําหรับสถาบันการศึกษาของเอกชนให้เจ้าของ  ผู้ จัดการ  หรือผู้แทนนิติ บุคคลของสถาบัน 
การศึกษาเป็นผู้ยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษา  ต่อผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ 

คําขอการรับรองสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้ 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๔ ให้สถาบันการศึกษายื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษา  พร้อมแบบประเมินตนเอง
ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้  ณ  สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการวิชาชีพแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 
ด้านการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา  ประกอบด้วย  ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพ  ๒  คน  ผู้แทน
คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  ด้านพัฒนาวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ  ๒  คน  
ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้  
๑  คน  คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  ด้านการพิจารณาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ   
๑  คน  และผู้แทนสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  ๒  คน  โดยให้ผู้แทนสํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเป็นอนุกรรมการวิชาชีพ  และเลขานุการ 

ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการวิชาชีพเป็นผู้เลือกประธานอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  
ด้านการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา 

ข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  ด้านการตรวจประเมิน
สถาบันการศึกษา  มีหน้าที่ตรวจแบบประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา  ทําการตรวจประเมินและให้
คําแนะนําในการพัฒนาสถาบันการศึกษาพร้อมเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการวิชาชีพให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ๑๒๐  วันนับแต่วันที่ได้รับแบบประเมินตนเองจากสถาบันการศึกษา 

ข้อ ๗ ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาที่ขอการรับรองสถาบันการศึกษา 
ให้สถาบันการศึกษาที่ขอการรับรองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น  ค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าเดินทาง  
ค่าตอบแทน  และค่าที่พัก  ของคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  ด้านการตรวจประเมิน
สถาบันการศึกษา  ตามที่จ่ายจริง  แต่ไม่สูงกว่าอัตราที่ทางราชการกําหนด 

หมวด  ๒ 
เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา 

 
 

ข้อ ๘ สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพจะพิจารณาให้การรับรองจะต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ คณะกรรมการวิชาชีพ  ต้องออกหนังสือการรับรองสถาบันการศึกษาให้แก่
สถาบันการศึกษาเม่ือผลการพิจารณาผ่านเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่คณะกรรมการวิชาชีพกําหนด 

หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาให้มีอายุ  ๕  ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการวิชาชีพได้มีมติรับรอง
สถาบันการศึกษานั้น 

การออกหนังสือรับรองสถาบันการศึกษาให้เป็นไป  ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้ 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๑๐ หากผลการประเมินสถาบันการศึกษาของสถาบันการศึกษาใดไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
การรับรองสถาบันการศึกษา  สถาบันการศึกษานั้นจะต้องทําการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่คณะกรรมการวิชาชีพ  กําหนดในข้อ  ๘  ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๘๐  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ผลการประเมิน  พร้อมแจ้งให้คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  ด้านการตรวจประเมิน
สถาบันการศึกษา 

หากยังไม่ผ่านการประเมินตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง  หรือไม่ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  สถาบันการศึกษาต้องยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษาใหม่ 

ข้อ ๑๑ สถาบันการศึกษาจะต้องยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษาพร้อมแบบประเมิน
ตนเอง  เพื่อขอรับการประเมินการรับรองสถาบันการศึกษา  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๙๐  วันก่อนครบ
กําหนด  ๕  ปีนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา 

ถ้าหากสถาบันการศึกษาใดมีการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันการศึกษา  สถาบันการศึกษานั้น
จะต้องยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษาใหม่ทุกครั้ง 

ในกรณีที่สถาบันการศึกษายื่นคําขอมาแล้ว  แต่คณะกรรมการวิชาชีพพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ  
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในข้อ  ๖  ให้ถือว่า  คณะกรรมการวิชาชีพให้การรับรองจนกว่าผลการ
พิจารณาจะเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๑๒ การรับรองสถาบันการศึกษาของต่างประเทศ  ให้ผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  
ยื่นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนจีน   
ของสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ  และผลการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีน  ไม่ต่ํากว่า  ๕  ปี  
ต่อคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  จะพิจารณาให้การรับรองสถาบันการศึกษา 
ของต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการแพทย์แผนจีน  โดยนําข้อ  ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

สถาบันการศึกษาของต่างประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีน   
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการแพทย์แผนจีน  การรับรองสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนด  หากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศใดที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
สถาบันการศึกษาจะต้องดําเนินการตามวรรคแรกและวรรคสอง 

ข้อ ๑๓ สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพได้ให้การรับรองสถาบันการศึกษาก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับให้ถือว่าสถาบันการศึกษานั้นได้การรับรองตามประกาศนี้  และให้มีอายุ  ๕  ปีนับแต่
วนัที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  และให้นําความในข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีปัญหาตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการวิชาชีพเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
ข้อ ๑๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
นาวาอากาศตรี  บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ 

ประธานกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 



คําขอการรบัรองสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน  
หลักสูตรปรญิญา หรือประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนจีน  

 
ข้อมูลสถาบันการศึกษา 

เป็นข้อมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษาที่ที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนจีน 

มหาวิทยาลัย………………………………………………………………………. 

สถานทีต้ั่ง………………………………………………วันที่ย่ืนคําขอ………………………. 

ชื่อหลักสูตร 

จํานวนหน่วยกิต 
ตลอด

หลักสูตร 
วิชาพืน้ฐาน

ทั่วไป 
 สาขาการแพทย์แผนจนี วิชาเลือกเสร ี

 

วิชาเฉพาะ
สาขา 

การฝึก
ภาคปฏิบัติ 

ปริญญา........... 
(ปรับปรุงครั้งสุดท้าย พ.ศ. …) 

 

    

ปริญญา........... 
(ปรับปรุงครั้งสุดท้าย พ.ศ. …) 

 

    

จํานวนนักศึกษาต่อปีการศกึษา 

ปีการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 
       
       
       
       

สถานทีฝ่ึกภาคปฏิบัติ 

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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1.คุณสมบัติของมหาวิทยาลัย/สถาบนัการศึกษา 

ปรัชญา ………………………………………………………………………..………. 

วิสัยทัศน ์……………………………………………………………………………….. 

พันธกิจ …………………………………………………………………..…………….. 

          วัตถุประสงค์   ...................................................................................................... 
2.  บุคลากรทางด้านอาจารย์ 
   2.1 คุณวุฒิของอาจารย์                 

 
ชื่ออาจารย ์

เลขที่ใบอนุญาตเปน็ 
ผู้ประกอบโรคศิลปะ 

ชื่อปริญญา(สาขาที่จบ)/
สถาบนัการศกึษา 

ปีที่จบ 
ตรี โท เอก 

อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ หลักสูตร
ปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนจีน 
1………………………………. 
2…………………………… 
3…………………………… 

    

อาจารย์ประจํา (คุณวุฒิอ่ืน ๆ) 
1…………………………….. 
2………………………………. 
3……………………………… 

    

อาจารย์พิเศษ 
1………………………………….. 
2…………………………………. 
3……………………………….. 

    

  2.2 การสรรหาอาจารย์ 
…………………………………………………………..…………………………………..…………….. 
  2.3 การประเมินอาจารย์ 
…………………………………………………………………………..……………….…………………. 
  2.4 การพัฒนาอาจารย์
........................................................................................................................................... 

3.หลักสูตร  
  เนื้อหาครอบคลุมกลุม่รายวิชาต่อไปนี้ 

3.1   วิชาพื้นฐานทั่วไป    จํานวน……….หน่วยกิต ประกอบด้วย 
………………………………………………………………………………… 
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3.2  วิชาเฉพาะสาขา   จํานวน............หน่วยกิต  ประกอบด้วย
.............................................................................................................. 

3.3  การฝึกภาคปฏิบัติ     จํานวน.............หน่วยกิต      ประกอบด้วย 
………………………………………………………………………………         

      ระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตร................. 
จํานวนชั่วโมงที่ฝึกภาคปฏิบัติ……………… 

                  3.4 วิชาเลือกเสรี จํานวน...........หน่วยกิต       
……………………………………………………………………………… 

4.  ระบบการดูแลนักศึกษา/ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
4.1 แผนงานและกิจกรรม 
………………………………………………………………. 
4.2 การส่งเสรมิและสนับสนนุกิจกรรม 
………………………………………………………………. 
4.3 การประเมินและปรับปรุง 
…………………………………………………………………. 
4.4 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

……………………………………………………… 
5.  อาคารสถานที่ เครื่องมอืและอุปกรณ ์
 5.1 อาคารสถานที่ / ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แผนจนี 
 .................................................................. 
                    5.2 เครื่องมือและอุปกรณท์างการแพทย์แผนจีน ระบุช่ือ / จํานวน 
 ................................................................. 
6.  ห้องสมุด/สื่อสารสนเทศ 
 ................................................................. 
 ................................................................. 
 
7.  การบริหารจัดการ 

7.1 โครงสร้างองค์กรและระบบบริหารจัดการ  

…………………………………………………………………….. 
7.2 การจัดทําแผนบริหารจัดการหลักสูตรและบุคคลากร 
………………………………………………………………………….. 
7.3 การประเมินและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
…………………………………………………….. 
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8.การประเมนิคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและการประเมนิสถาบนั 

 8.1 ระบบการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

………………………………………………………………….. 
 8.2 การตรวจสอบและประเมินจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
……………………………………………………………………………. 

9. เอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา 
 9.1  หลักสูตรพร้อมคําอธิบายรายวิชาที่ได้รับการรับรองฉบับล่าสุด จํานวน 10 ฉบับ พร้อม
ไฟล์ข้อมูล จํานวน 1 ชุด 

 9.2  หนังสือรบัรองหรือยินยอมของสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ 
 9.3  กําหนดเปิดการเรียนการสอน 
 9.4  สําเนาใบอนุญาตให้ต้ังและดําเนินการสถาบันการศึกษา (เฉพาะกรณีสถาบันการศึกษา

เอกชน) 
 9.5  อ่ืน ๆ (ถา้มี) ............................................................................................. 

 
ลงชื่อ...........................................................  ผู้ย่ืนคําขอ 

 
ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรอือธิการบด ี

     
    

 



 
หนังสือรับรองที่   

 

หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรปริญญา สาขาการแพทย์แผนจีน  

          อาศัยอํานาจตามความในพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีน เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ 
                                         ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  พ.ศ. 2552 

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 
ออกหนังสือรับรองฉบับนี้แก ่

 
 

                  ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนได้รับรองให้เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรการแพทย์แผนจีน  ตามมาตรฐานที่กําหนด 

ออกให้  ณ     วันที่ .. เดือน     พ.ศ. ....    ถึงวันที่.. เดือน     พ.ศ. .... 
                            
 
 

   
           (                                  )                                                                                         (                                 ) 

  กรรมการและเลขานุการ                                                                 ประธานกรรมการวิชาชีพ 
 
 


