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คู่มือนักศึกษา

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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คานา
คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาวิทยาลัย
การแพทย์ แ ผนไทย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ใ ช้ เ ป็ น คู่ มื อ
ในการศึกษาที่วิทยาลัย การแพทย์ แผนไทย เพื่อนักศึกษาจะได้ปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์สาหรับนักศึกษา ในการติดต่อหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์กับ
นักศึกษาเมื่อนักศึกษาได้นาไปใช้
ฝุายพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
ประวัติวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ทาเนียบผู้บริหารวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
การขอรับบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
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ประวัติความเป็นมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นประธานเปิด
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552
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ประวัติวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยได้ก่อตั้งเมื่อ ปีการศึกษา 2541 โดยความ
ร่ ว มมื อ ของสถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคลและสถาบั น การแพทย์ แ ผนไทย
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทาหลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิช าชีพชั้น สู ง (ปวส.) สาขาวิช าวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ (การแพทย์แผนไทย)
ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์
แผนไทยประยุกต์) เริ่มเปิดสอนปีการศึกษา 2542 เป็นสถานศึกษาของรัฐ
แห่งแรกที่เปิ ดสอนหลั กสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขึ้นใน โดยได้การ
รับรองคุณวุฒิของผู้สาเร็จการศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 จนกระทั่งปีการศึกษา 2547 ได้ปรับ
หลั ก สู ต รเป็ น หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการแพทย์ แ ผนไทย
ประยุกต์ ระดับปริญญาตรี 4 ปีและต่อเนื่อง 2 ปี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และ
งดรับนักศึกษาในระดับ ปวส. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์) ในปีการศึกษา 2549 ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
เป็นหน่วยงานภายใน เทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549 และปีการศึกษา 2550 เปิดสอนเพิ่มอีก
1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพความงามและ
สปาไทย ระดับปริญญาตรี 4 ปี เมื่อ ปีการศึกษา 2551 ได้ปรับปรุงและเปลี่ยน
ชื่ อ หลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ บั ณ ฑิ ต (พท.บ.) เป็ น หลั ก สู ต ร
การแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ บั ณ ฑิ ต (พทป.บ.) โดยได้ รั บ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กองการประกอบโรค
ศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ในปีการศึกษา 2554 ได้เปลี่ยนชื่อหลั กสูตร
วิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาสุ ข ภาพความงามและสปาไทย เป็ น หลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสุขภาพและความงามได้เปิดสอน 2 หลักสูตร มาถึง
ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2561)
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ปรัชญา (Philosophy)
“วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแล
สุขภาพ โดยบู รณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยกับวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ เพื่อ แสวงหาความรู้ ใหม่อย่ างต่อเนื่องด้ว ยกระบวนการวิ จัย และ
นาไปใช้ในการปูองกันรักษา ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”
ปณิธาน (Determination)
“มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพด้วย
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“วิทยาลั ย การแพทย์ แผนไทย เป็ นองค์ก รนัก ปฏิบั ติมือ อาชี พด้า น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับประเทศและก้าวสู่สากล”
พันธกิจ (Mission)
1. จั ด การศึก ษาวิ ช าชีพ ด้ านวิ ทยาศาสตร์สุ ข ภาพ ระดั บ อุด มศึ ก ษาบน
พื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3. ให้บริการวิชาการ เพื่อการมีอาชีพอิสระ และพัฒนาสู่การแข่งขัน
4. ทานุบารุง ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. สนับสนุนการจัดระบบบุคลากร ตอบสนองสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง
ให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุข และความก้าวหน้า
6. จัดระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มแนวทางการ
จัดหารายได้ ให้เอื้อต่อนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย
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สีประจาวิทยาลัย
สีแดง หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นชาติ ทางภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย
ต้นไม้ประจาวิทยาลัย
ต้นปีบ เป็นต้นไม้ ประจาวิทยาลัย แสดงถึงความแข็งแกร่ง
งามทางภูมิปัญญา มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์
ดอกสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สะอาด ถูกต้อง ดีงาม
เหมาะสม พอเพียง

สง่า
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ทาเนียบผู้อานวยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
ดารงตาแหน่ง ปี 2549 – 2554
ปัจจุบันดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์พรทิพย์ ตันติวงศ์
ดารงตาแหน่ง ปี 2554 – ปัจจุบัน
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ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
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การขอรับบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา คืออาจารย์ทใี่ กล้ชิดนักศึกษามากที่สุด ฝุายวิชาการ
จะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกันให้ดูแลนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนจบ
การศึกษา เพื่อให้คาแนะนา ช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้าน
วิชาการ ด้านกิจกรรม ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคมเมื่อ
เข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตลอดจนการวางแผนและ
เตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษาและติดตามเพื่อเก็บข้อมูล
การทางานหลังสาเร็จการศึกษาไปแล้วในระยะเวลา 1 ปี ดังนั้น อาจารย์ที่
ปรึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยจะได้รับมอบหมายให้ดูแล
นักศึกษาตั้งแต่ เข้าศึกษาที่วิทยาลัยฯ จนกว่า จะสาเร็จการศึกษาและเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรเป็นที่เรียบร้อย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝุ า ยวิ ช าการและวิ จั ย จะให้ การช่ ว ยเหลื อ นัก ศึ ก ษาที่ ส่ ง ต่ อมาจาก
อาจารย์ ที่ปรึกษา หรือ มาหาโดยตรงเพื่อปรึกษาด้านวิชาการได้แก่ ปัญหา
การลงทะเบี ย นเรี ย น การคื น สภาพนั ก ศึ ก ษาในกรณี ถู ก ถอนชื่ อ ออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา การถอนรายวิชาโดยได้รับค่าระดับคะแนน W การขอสาเร็จ
การศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
ติดต่อได้ที่ อาจารย์ ศิริกันยา สยมภาค ประธานหลักสูตร
ชั้น 2 ห้อง 121 หมายเลขติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1436
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสุขภาพและความงาม
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ติดต่อได้ที่ อาจารย์ ดร. จุฑาภรณ์ ขวัญสังข์ ประธานหลักสูตร ชั้น
2 ห้อง 123 หมายเลขติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1417
การขอเอกสารการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการและงาน
ทะเบียน สามารถ Download ได้ที่
http://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=4318 หรือ
ติดต่อ อาจารย์สุดารัตน์ สิทธิ หมายเลขติดต่อ 025921999 ต่อ
1430

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
งานแนะแนว การให้คาปรึกษา และทุนการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาดารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้
ชีวิตในวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่การให้คาปรึกษา ด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิต ช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษา ให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่า
เรียน เพื่อนาไปประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ โดยมีการจัดบริการต่าง ๆ
ดังนี้
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
การยืมเงินฉุกเฉินสาหรับนักศึกษา
คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืม
1. เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. เป็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนและมีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงิน
อย่างฉุกเฉิน
3. มีความประพฤติดี
4. ไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
5. ไม่เป็นนักศึกษาที่ยังชาระคืนเงินยืมฉุกเฉินไม่ครบ
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วิธีการขอยืมเงิน
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยได้นาเงินที่ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่าใน
นามกองทุน “บรมครูชีวกโกมารภัจจ์” มาใช้เป็นเงินให้นักศึกษายืมเพื่อเป็นค่า
ใช้ยามฉุกเฉินครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท กรณี ที่ประสงค์จะขอยืมเงินให้ ยื่น
แบบคาขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสาหรับนักศึกษา ตามที่กาหนดทาง
www.tmc.rmutt.ac.th นามายื่นที่ ฝุายพัฒนานักศึกษา โดยต้องผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสาขา
การชาระคืนเงินยืม
1. นักศึกษาที่ได้รับเงินยืมไปแล้ว จะต้องคืนเงินยืมตามที่ระบุไว้ในสัญญา
หรือคืนเงินยืมทั้งหมดทันทีที่นักศึกษามีความสามารถจะชาระคืนได้
โดยไม่เสียดอกเบี้ย ทั้งนี้ ต้องชาระให้ครบถ้วนตามจานวนเงินและ
กาหนดเวลาที่ระบุไว้ ของแบบคาขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉิน
สาหรับนักศึกษา แต่หากมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถชาระคืนได้ให้
คณะกรรมการทุนส่งเสริมนักศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
2. หากนั กศึกษาไม่ ช าระเงิน ยืม วิทยาลั ย ฯ อาจดาเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดทีจ่ ะไม่อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนหรืออนุมัติให้สาเร็จ
การศึกษาแล้วแต่กรณี
ทุนการศึกษาให้เปล่า วิทยาลัยฯ มีทุนการศึกษา (ให้เปล่า) ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับ
ความเดือดร้อนทางด้านการเงิน
คุณสมบัติของผู้รับทุน
1. ครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้น้อย
2. มีผลการเรียนไม่ต่ากว่า 2.00 (เจ้าของทุนเป็นผู้ระบุ)
3. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร
4. มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
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ผู้ที่ประสงค์จะขอทุนต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ติดตามประกาศปฏิทินการดาเนินงานทุนการศึกษา ประจาปี
การศึกษานั้น ๆ และประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์
ขอรับทุนการศึกษาทาง www.sd.rmutt.ac.th เดือนพฤษภาคม ถึง
สัปดาห์ที่สองของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษานั้น ๆ
2. นักศึกษา Download แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทาง
www.sd.rmutt.ac.th ทุนให้เปล่าพร้อมทั้งเตรียมเอกสารให้
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มใบสมัคร
3. ยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสารที่ฝุายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กอง
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตาม
ช่วงเวลาที่กาหนดในปฏิทินดาเนินงานทุนการศึกษา
4. เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันและเวลาทีว่ ิทยาลัยฯกาหนด
5. ติดตามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนที่ฝุายบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและทาง www.sd.rmutt.ac.th
สอบถามเรื่องงานแนะแนว การให้คาปรึกษา และทุนการศึกษาได้ที่
อาจารย์ยุพา คงพริก ชั้น 2 ห้อง 121
หมายเลขติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1436
การบริการจัดหางาน
วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีบริการจัดหางานขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา ที่
มีความประสงค์จะฝึกประสบการณ์ และมีรายได้ระหว่างที่กาลังศึกษาอยู่ และ
นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษามีการบริการข้อมูลแหล่งงานเต็มเวลา (
Full-Time)
และนอกเวลา
(Part-Time)
ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.tmc.rmutt.ac.th.และบอร์ดประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสา
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จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ (public consciousness หรือ
Public mind) หมายถึง จิตสานึกเพื่อส่วนรวม จิตของคนที่รู้จักความ
เสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคมช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักในการดาเนินชีวิต
ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาและสร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ สั ง คมมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมจิ ตอาสาโดยใช้ทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา ได้แก่ โครงการจิต
อาสาดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย โครงการคลินิกลอยฟูาดูแลสุขภาพ
ชุมชน หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้จะช่วย
ให้ นั กศึกษาเกิดทักษะทางสั งคม “Soft Skill”เช่น การใช้ภ าษา การ
ติดต่อสื่อสาร ความเป็นมิตร การมองโลกในแง่ดี
การแสดงออกทาง
สังคมและบุคลิกภาพ เป็นต้น
มหาวิทยาลัย ฯ ได้กาหนด ได้กาหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
พื้นฐานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 6 กิจกรรม กิจกรรมวิทยาลัย 6 กิจกรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและบาเพ็ญประโยชน์ อย่างน้อย 2 กิจกรรม สมาชิกชมรม
(อย่างน้อย 1 ชมรม) และ กิจกรรมเสริมทักษะ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ครบตามข้อกาหนดเมื่อจบการศึกษานักศึกษาจะได้รับ Activity-Transcript
เพื่อนาไปใช้ประกอบการสมัครงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
อาจารย์ ชวภณ พุ่มพงษ์ ชั้น 4 ห้อง 143
หมายเลขติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1502
การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาประกันอุบัติเหตุ ให้นักศึกษา
โดย
นักศึกษาจะได้รับคุ้มครองหากประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ตลอดระยะเวลาตามกรมธรรม์กาหนด หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุต้อง ยื่น
เอกสาร ดังนี้
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วิธีเบิกค่าสินไหมทดแทน
1. การเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ
- ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และหรือเอกชน
(ฉบับจริง)
- ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
- บัตรประจาตัวนักศึกษา/บัตรประจาตัวผู้ทาประกัน
2. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
- สาเนาบัตรประชาชนนักศึกษาที่เสียชีวิต
- บัตรประจาตัวนักศึกษา
- สาเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิตที่ระบุคาว่า “ตาย”
- สาเนาใบมรณบัตร
- ใบชันสูตรพลิกศพจากสถานีตารวจ/ใบรับรองการเสียชีวิตจาก
โรงพยาบาล
- สาเนาบันทึกประจาวันจากสถานีตารวจ
- สาเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์
- สาเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์
นักศึกษา นาหลักฐานการประกัน พร้อมใบเสร็จมาแสดง เพื่อติดต่อ
ขอรั บ เงิน คืน ได้ที่ ฝุ า ยบริ ก ารและสวั ส ดิ การนัก ศึก ษา กองพั ฒ นานั กศึ กษา
ติดต่อขอรับบริการได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน (ชั้น 4) โทร. 025493022 ต่อ 3674-5, 3684
กรณีเจ็บปุวยทั่วไปสามารถเข้ารับการรักษาเบื้องต้นได้ที่ห้องพยาบาล
ฝุายสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังมีกองทุนสุขภาพสาหรับช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาความเดือนร้อนของนักศึกษาเมื่อใช้สิทธิการรักษาอาการเจ็บปุวยทุก
กรณีแล้ว มีค่าใช้จ่ ายที่เกิน สามารถขอเบิ กจากกองทุนสุขภาพ ปีล ะไม่เกิน
5,000 บาท
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กีฬาและนันทนาการ
เพื่อช่วยพัฒนาสุขภาพและพลานามัยของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีน้าใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี ตลอดจนเป็น
เป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กับภายนอกต่อไป ภายใต้ชื่อ “บัวน้าเงินเกมส์” หรือ กีฬาที่เชื่อมความสัมพันธ์
ของนักศึกษาภายในวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย “ดอกปีบเกมส์”
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ อาจารย์นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม
ชั้น 4 ห้อง 143 หมายเลขติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1502
นักศึกษาและศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยฯ เห็นความสาคัญของการพัฒนาความรู้ที่ต้องมีอย่าง
ต่อเนื่องแก่ศิษย์เก่า ทั้งด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยฯ จึงมีการ
จัดทาโครงการพัฒนาศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปีจะมีการอบรมที่
แตกต่างกันตามความต้องการของศิษย์เก่า
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ อาจารย์ธีรรัชศร แสงงาม
ชั้น 4 ห้อง 143 หมายเลขติดต่อ 0-2592-1999 ต่อ 1502

ฝ่ายบริหารและวางแผน
งานฝุายบริหารและวางแผนจะให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกในการใช้ชีวิตในวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ห้องเรียน อุปกรณ์
ต่างๆ น้าดื่ม – น้าใช้ ระบบไฟฟูา การขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่ของวิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย รวมทั้งการดาเนินโครงการต่างๆ ของสโมสรนักศึกษา เช่น
การกาหนดตัวชี้วัดโครงการ วิธีซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และการรูปแบบใบเสร็จที่ถูก
สามารถขอรับคาปรึกษาได้ที่ฝุายงานฝุายบริหารและวางแผน
ได้แก่
การซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการต่างๆ ชั้น 2 ห้อง 141
นายศักดิ์ดา บุญรอด
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หมายเลขติดต่อ 0 2592 1999 ต่อ 1208
ห้องเรียน อุปกรณ์ต่างๆ น้าปะปา ไฟฟูามีปัญหา
นายณัชพล วงษ์นุ่ม ชั้น 2 ห้อง 142
หมายเลขติดต่อ 0 2592 1999 ต่อ 1110
ใบเสร็จที่ถูกต้องจากการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
ติดต่อ นางสาวสาวิตรี สิทธิธรรม ชั้น 2 ห้อง 142
หมายเลขติดต่อ 0 2592 1999 ต่อ 1410
การจัดทาโครงการของนักศึกษา ชั้น 2 ห้อง 143
ติดต่อ นางสาวบังอร กองปัญโญ
หมายเลขติดต่อ 0 2592 1999 ต่อ 1109

