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๑. ชื่อโครงการ   : โครงการเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบัตรแพทยแ์ผนไทย (ป.พท) 

๒. ลักษณะโครงการ   : โครงการใหม ่
๓. ชื่อแผนงาน   : แผนงานจัดการศึกษา 
4. ชื่อหลักสูตร    

4.1 ชื่อหลักสตูรภาษาไทย  :  หลักสตูรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย  

4.2 ชื่อหลักสตูรภาษาอังกฤษ  :  Certificate  Program  in  Thai  Traditional  Medicine 

5. ชื่อประกาศนียบัตร 
 5.1 ชือ่ประกาศนียบตัรภาษาไทย   

 4.1.1 ชื่อเต็ม :  ประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย 

 4.1.2 ชื่อย่อ :  ป.พท. 

 5.2 ชือ่ประกาศนียบตัรภาษาไทย   
 4.2.1 ชื่อเต็ม :  Certificate  Program  in  Thai  Traditional  Medicine 

 4.2.2 ชื่อย่อ :  Cert.  in  Thai  Traditional  Medicine 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    : คณะพุทธศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
: สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน   
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

      เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

๗. หลักการและเหตุผล 

สมุนไพรไทย มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานควบคู่สังคมไทยนับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นส่วนประกอบอาหารคาว-หวาน เป็นยารักษาโรคใช้ในการดูแลสุขภาพ
และเป็นยาอายุวัฒนะ กระทั่งการเสริมความงาม ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้รับการสั่งสม สืบทอด และพัฒนา
ต่อเนื่อง สร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่สมุนไพรไทยจนถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย คือที่สุดแห่งภูมิ
ปัญญาไทย กลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ส่งออกส าคัญของประเทศ ด้วยความพร้อมทางด้านต้นทุนการ
ผลิต อันได้แก่ ภูมิประเทศ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมถึงความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
และช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ได้ร่วมจัดท าแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 -2564 
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนงานต่างๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทย
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพ่ือให้ใน 5 ปี ข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นประเทศส่งออก
วัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นน าของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อันจะน ามาสู่
ความมั่งคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยต่อไป 

ในปี พ.ศ.2558 วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ท าความร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทย
หรือแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมกันศึกษาคัมภีร์ใบลาน และปั๊ปสาที่จังหวัดน่าน ซึ่งท าให้ทราบว่ามีต ารายา
สมุนไพรมากมาย ซึ่งต ารายาเหล่านั้นล้วนมาจากการน าสมุนไพรประจ าพ้ืนบ้านมาพัฒนาให้เกิดเป็นตัว
ยาหลากหลายใช้รักษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทของชาติที่ต้องการส่งเสริมวัตถุดิบด้านสมุนไพรให้มี
คุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นชั้นน าของภูมิภาคอาเซียน จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นหาก
พูดถึง “สมุนไพรไทย” ภูมิปัญญาและทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ สะท้อนวัฒนธรรม รวมถึงเป็นรากฐาน
เกษตรกรรมที่มีคุณค่าของประเทศไทย  ทั้งนี้สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและสังคมไทยมาโดยตลอด  
ดังจะเห็นไดจ้ากการน าสมุนไพรมาประกอบในอาหารคาว หวาน  เป็นยารักษาโรค  ใช้ในการบ าบัดดูแล
และฟ้ืนฟูสุขภาพ  หรือแม้กระทั่งใช้เพ่ือการเสริมความงาม  ภูมิปัญญาไทยเหล่านี้ได้รับการสั่งสม สืบ
ทอด และพัฒนามาอย่างยาวนาน 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  
เฉลิมพระเกียรติฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาแพทย์แผนไทย จึงได้จัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย หลักสูตร 1 ปีการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านแพทย์ไทย 
สมุนไพร และตอบสนองความต้องการของบุคลากรทางด้านการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคองค์กรประชาชนในระดับต่าง ๆ ได้ความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถทางด้านประยุกต์
ศาสตร์สมัยใหม่ควบคู่กับสมุนไพร ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร
ไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. วัตถุประสงคข์องหลักสตูร 
 7.1 เพ่ือพัฒนาบุคลาการทางด้านการแพทย์แผนไทย ส าหรับรองรับงานด้านสาธารณสุขมูล
ฐานในระดับ บุคคล ชุมชน ครอบครัว และชุมชน ให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อันจะน ามาซึ่งการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ  
 7.2 เพื่อให้การศึกษาและทักษะด้านการแพทย์แผนไทยแก่กลุ่มเปูาหมาย 
 7.3 เพ่ือให้เกิดการน ากระบวนการทางด้านการแพทย์แผนไทย มาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
 7.4 เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์แผนไทยมีโอกาสพัฒนาด้านความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 7.5 เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามในการประกอบอาชีพแพทย์แผนไทย 
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๘. เป้าหมายผลผลิต 
 ๘.๑  เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ผลิตผู้ศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการแพทย์แผนไทย
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๘.๒  เป้าหมายเชิงปริมาณ: รับจ านวน   ๓๐ รูป/คน ตอ่ปีการศึกษา  

๙. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 9.1 เป็นผู้ที่มีความสนใจด้านการแพทย์แผนไทยและสามารถอ่านออกเขียนได้ 
 9.2 มีอายุไม่ต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร หรือ 
 9.3 หมอพ้ืนบ้าน/แพทย์แผนโบราณที่มีหรือไม่มีใบประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย 
๑๐. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดด าเนินการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๑๑. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๒. ระบบการศึกษา 
 ใช้ระบบหน่วยทวิภาค (Semester Credit System) โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีการศึกษา 
ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาคือ 

๑) ภาคการศกึษาทีห่นึ่ง (First Semester) มีเวลาศึกษาไมต่่ ากว่า ๑๕ สัปดาห ์
๒) ภาคการศกึษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาศกึษาไมต่่ ากว่า ๑๕ สัปดาห ์

๑๓. ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศกึษาตลอดหลักสูตร ๑ ปี หรือต้องไมต่่ ากว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่อย่างมาก
ไม่เกนิ ๒ เทา่ของระยะเวลาการศกึษาปกติของหลักสูตร 

๑๔. การลงทะเบียน 
 การลงทะเบียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๕. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 ก. การวดัผล 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรโดยอนุโลมและโดยเกณฑ์ทั่วไปคือ 
 ๑) ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้ลงทะเบียนไว้ในแต่ละภาคการศึกษา 
 ๒) กรณีการศึกษาแบบภาคปกติผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น 
 ๓) การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นให้มีผลการศึกษาระดับ (Grade) และค่า
ระดับ (Grade Point) ดังนี้  
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ผลการศกึษา ระดับ ค่าระดับ 
ดีเยี่ยม (Exellent) 
ดีมาก (Very Good)  
ดี (Good) 
ค่อนขา้งดี (Very Fair) 
พอใช้ (Fair) 
ค่อนขา้งพอใช้ (Quite Fair) 
อ่อน (Poor) 
ตก (Failed) 

A 
B+ 
B 

C+ 
C 
D+ 
D 
F 

๔.๐๐ 
๓.๕๐ 
๓.๐๐ 
๒.๕๐ 
๒.๐๐ 
๑.๕๐ 
๑.๐๐ 
๐.๐๐ 

  ๔) ส าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตนั้นการประเมินผลการศึกษา
ก าหนดให้เป็น ๒ ลักษณะ คือ S (ผ่าน) และ U (ไม่ผ่าน)คือ ผู้มีคะแนนตั้งแต่ ๖๐ ขึ้นไป ได้เกรด S 
(ผ่าน)ผู้มีคะแนนตั้งแต่ ๕๙ ลงมา ได้เกรด U (ไม่ผ่าน) 
 ข.การส าเร็จการศึกษา 
 ผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ คือ 
  ๑) สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรเข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า
ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่าค่าระดับ ๒.๐๐ 
  ๒) ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน/ฝึกภาคปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๓) มคีวามประพฤติด ี
  ๔) ไม่มีพันธะอืน่ใดกบัมหาวทิยาลัย 
  ๕) สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพ่ือเทียบโอนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก าหนดไว้ทั้งนี้ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า ๒.๕๐ 

๑๖. บุคลากรประจ าหลักสตูร 
 ก. ที่ปรกึษาหลกัสตูร 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ ต าแหน่งปัจจุบัน คุณวุฒิ ต าแหน่งใน

หลักสูตร 
๑ พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ พธ.บ. (ปรัชญาศาสนา) 

M.A. (ปรัชญา) 
Ph.D. (ปรัชญา) 

ประธานที่
ปรึกษา 

๒ นายแพทยส์ุเทพ วัชรปิยา
นันทน ์

อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

พ.บ.(แพทย์ศาสตร์) 
สพบ.(บริหารศาสตร์) 
สพบ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
อว.(เวชศาสตร์ป้องกันคลนิิก
,เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิต
ชุมชน,เวชศาสตรป์้องกันแขนง
ระบาดวทิยา 

ที่ปรึกษา 
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๗ 
 

๓ ศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  
พิเชียรสุนทร 

อาจารย์สอน 
คณะเภสัชศาสตร   
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ภ.บ.(เภสัชศาสตร) 
ป. (แพทย์แผนจีน)   
ป. (เภสัชกรรมแผนโบราณ)  

ที่ปรึกษา 

๔ นายแพทยน์ิพนธ์ พัฒนกิจ
เรือง 

นายแพทยส์าธารณสุข
จังหวัดน่าน 

พ.บ.(แพทย์ศาสตร์) 
 

ที่ปรึกษา 

๕ พระครูวิจิตรธรรมโชต ิ อาจารย์ประจ าสาขาวชิา
รัฐศาสตร์ 

ป.ธ.๓,  
พธ.บ.(มนุษยสงเคราะห์
ศาสตร์), M.A.(Political) 

ประธาน
กรรมการ 

๖ พระครูวิสุทธิ์นนัทสาร เจ้าคณะต าบลตาลชุม    
อ.เวียงสา จ.น่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 7    
นักธรรมชั้นเอก (นธ.เอก) 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๗ พระครูสถาพรธีรกิตติ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุ
แช่แห้ง 

นธ.เอก ปวค. 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๘ นายเกษม  ศิริรัตน์พิริยะ ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผน
ไทย 

ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
พ.บ.(แพทย์แผนไทย)   
ป. (เวชกรรมไทย,เภสัชกรรม
ไทย,นวดแผนไทย,ผดุงครรภ์
ไทย) 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๙ นายณกรณ์  ศิริรัตน์พิริยะ ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผน
ไทย 

ป. (เวชกรรมไทย,เภสัชกรรม
ไทย,นวดแผนไทย,ผดุงครรภ์
ไทย) 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๑๐ พระสมุห์อุทัย  อุทยเมธี ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ 

พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ) 
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) 

กรรมการ 

๑๑ พระปลัดนฤดล  กิตฺติภทฺโท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป น.ธ.เอก,บธ.บ.(การบัญชี),  
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 

กรรมการ 

๑๒ นายสมคิด  นันต๊ะ รองผู้อ านวยการศูนย์วจิัย
พุทธศาสตรน์่าน 

พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 
ศศ.ม.(ภาษาไทย),  
ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๓ นางอรพินท์  อนิวงค ์ นักวิจัย วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน) กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 ข. อาจารยผ์ู้สอนประจ าหลักสูตร 
ล าดับที่ ชื่อ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

๑ นายนาวนิ  เหมือนมี อาจารย์ภาควิชาแพทย์แผนไทย 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร 
จังหวัดพิษณุโลก 

จพ.(เภสัชกรรม) 
ค.บ. 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
ป. (แพทย์แผนไทย,เวชกรรมไทย
,เภสัชกรรมไทย,นวดแผนไทย,ผดุง
ครรภ์ไทย) 

๒ นายโกษติ  ศิริรัตน์พิริยะ ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทย ป. (เวชกรรมไทย,เภสัชกรรมไทย
,นวดแผนไทย,ผดงุครรภ์ไทย) 

๓ นางชาลี ชัยชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทย วทบ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
ป.(เภสัชกรรมไทย,เวชกรรมไทย) 

๔ นายอินปัน  ทาค าสม ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทย ป.เวชกรรมไทย 
แพทย์พื้นเมอืงดีเด่นจังหวัดน่าน 
 
 
 

๕ นางสาวเดียนา กัญทะกาลังค์ นักวิชาการสาธารณสุข 
รพ.สต.บ่อสวก 

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
สบ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
ป.(เภสัชกรรมไทย ,เวชกรรมไทย, ครู
ฝึกแพทย์แผนไทย, นวดแผนไทย, 
การใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลกั
แห่งชาติ,การจัดการสปาเพื่อสุขภาพ,
การพัฒนาเพื่อการใช้สมุนไพรอย่าง
ยั่งยืน ,วิทยากรครูฝึกนวดแผนไทย,
ประเภทผดุงครรภ์ไทย) 

๖ นายพนิิจ เจนป่า ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทยใน
จังหวัดน่าน 

 
 

๑๗. จ านวนนักศึกษา/ปีการศึกษา (ระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา) 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศกึษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
นักศึกษาใหม ่ ๓๐ ๓๐ 
จ านวนนกัศึกษาทีค่าดว่าจะส าเร็จ
การศกึษา 

๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ 
 

 

 



๙ 
 

๑๘. สถานท่ีศึกษา 
 วิทยาลัยสงฆน์ครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีต าบลฝายแก้ว  อ าเภอภูเพียง  จังหวดัน่าน ๕๕๐๐๐ 
๑๙. งบประมาณ 
 ๑๙.๑ งบประมาณรายรับหนึ่งปกีารศกึษา จ านวน ๒๔ หนว่ยกิต: นักศึกษา ๓๐ รปู/คน 
ล าดับที ่ รายละเอียดรายรับ จ านวนเงิน 

๑ ค่าลงทะเบียนเรียน (กรณีนสิิต ๓๐ คน) ๙๐,๐๐๐.๐๐ 
๒ ค่าธรรมเนียมการสมคัรเป็นนักศึกษา (กรณีนิสติ ๓๐ คน) ๓,๐๐๐.๐๐ 
๓ ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา (กรณีนิสติ ๓๐ คน) ๓,๐๐๐.๐๐ 
๔ ค่าเอกสารติดต่อประสานงานนักศึกษา (กรณนีิสิต ๓๐ คน) ๓,๐๐๐.๐๐ 
๕ ค่าใบรับรองผลการศึกษา (กรณีนิสติ ๓๐ คน) ๓,๐๐๐.๐๐ 
๖ เงินอดุหนุนจากมหาวิทยาลยั ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 รวมรายรับทั้งสิ้น ๑๕๒,๐๐๐.๐๐ 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) 

หมายเหต ุ:- ค่าใช้จ่ายโดยประมาณการจนจบหลักสตูรตอ่คนเป็นจ านวนเงนิ ๓,๕๐๐ บาท 
  

 ๑๙.๒ งบประมาณรายจ่าย (หนว่ย : บาท) 
ล าดับที ่ รายละเอียดรายจ่าย ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ หมายเหต ุ
๑ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้บรรยาย ๑๑๕,๒๐๐.๐๐ ๑๑๕,๒๐๐.๐๐ คาบละ ๒๐๐ บาท 
๒ ค่าใช้สอย(ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร/ค่า

พาหนะ/คา่เอกสารติดต่อประสานงาน) 
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

 

๓ ค่าวัสดุ(ค่าวัสดุอุปกรณ์/ประชาสัมพันธ์) ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  
 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๓๕,๒๐๐.๐๐

(หนึ่งแสนสาม
หมื่นห้าพันสอง
ร้อยบาทถ้วน) 

๑๓๕,๒๐๐.๐๐
(หนึ่งแสนสาม
หมื่นห้าพันสอง
ร้อยบาทถ้วน) 

 

 
๒๐. โครงสร้างหลักสูตร 
 มีรายวชิาจ านวน 24 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 
  ๑. วชิาบังคับ  จ านวน  20 หนว่ยกิต 
  ๒. วชิาเลือก  จ านวน    4 หนว่ยกิต 
   รวม   จ านวน  24 หนว่ยกิต 
  
 



๑๐ 
 

๑. วิชาบังคับ ผูเ้รียนจะต้องศกึษา จ านวน ๒๐ หน่วยกติ จากรายวิชาตอ่ไปนี้ 
 

  พท 101 ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย   ๒ (๒-๐-๔) 

  พท 102 พระพุทธศาสนากบัการแพทย์แผนไทย   ๒ (๒-๐-๔) 

  พท 103  กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพการแพทย์แผนไทย ๒ (๒-๐-๔) 

  พท 104  ยาสมุนไพรในอักษรลา้นนา    ๒ (๒-๐-๔)  

  พท 105  สมุนไพรในงานสาธารณสขุมูลฐาน   ๓ (๓-๒-๔) 

  พท 10๖  สมุนไพรและการประคบ     ๓ (๓-๒-๔)  

  พท 1๐๗  สมุนไพรในพระไตรปิฎก     ๒ (๒-๐-๔) 

  พท ๑๐๘  การแพทย์แผนไทยแบบองค์รวม    ๒ (๒-๐-๔) 

    พท 1๐๙  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 

 ๒. วิชาเลือกผูเ้รียนจะต้องศึกษา จ านวน ๔ หน่วยกิต 

 พท 110  ประวัติบรมครูแพทย์แผนไทยในพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) 

 พท 1๑๑  นวดแผนไทย ๒ (๒-๐-๔) 

 พท 11๒  การพัฒนาสมุนไพรเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม ๒ (๒-๐-๔) 

 พท 11๓  กฎหมายและสิทธิบัตร ๒ (๒-๐-๔) 

 พท 11๔  สมุนไพรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพ่ึงตนเอง ๒ (๒-๐-๔) 

 พท 11๕  วิปัสสนากับการรักษาทางใจ ๒ (๒-๐-๔) 

 พท 11๖  หลักการปรุงยา ๒ (๒-๐-๔) 

๒๑. แผนการเรียน 
ปี/ภาคเรียน รายวชิา หน่วยกิต หมาย

เหต ุ
ปีที่ ๑ 

ภาคเรียนที ่๑ 
วิชาบังคับ 6 รายวชิา 
พท 101 ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย 
พท 102 พระพุทธศาสนากบัการแพทย์แผนไทย 
พท 103  กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
การแพทย์แผนไทย  
พท 104  ยาสมุนไพรในอักษรลา้นนา  
พท 105  สมุนไพรในงานสาธารณสขุมูลฐาน  
พท 106  สมุนไพรและการประคบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔) 
 

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๒-๔)
๓ (๓-๒-๔) 

 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 
บังคับ 



๑๑ 
 

ปีที่ ๑ 
ภาคเรียนที ่๒ 

 
 
 

วิชาบังคับ 3 รายวชิา 
พท 107  สมุนไพรในพระไตรปิฎก   
พท 108  การแพทย์แผนไทยแบบองคร์วม  
พท 109  การรกัษาพยาบาลเบื้องต้น 
วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต  
พท 110  ประวัตบิรมครแูพทย์แผนไทยในพระพุทธศาสนา 
พท 111  นวดแผนไทย 
พท 112  การพัฒนาสมนุไพรเพ่ือธุรกิจอุตสาหกรรม 
พท 113  กฎหมายและสิทธิบตัร 
พท 114  สมนุไพรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพึ่งตนเอง 
พท 115  วิปัสสนากับการรักษาทางใจ 
พท 116  หลักการปรุงยา 

 

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔) 

 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 
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๒๒. ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักสูตรประกาศนยีบัตรแพทย์แผนไทย จ านวน ๒๔ หน่วยกิต 
 ๒๒.๑ กลุ่มวิชาบังคับ ๒๐ หน่วยกิต 
 
  พท 101 ปรัชญาและพ้ืนฐานการแพทย์แผนไทย  ๒ (๒-๐-๔) 

(Philosophy and Foundation of Thai Traditional Medicine) 
  ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทย ปรัชญาและแนวคิด

พ้ืนฐานของการแพทย์ไทย  ศาสนา  วัฒนธรรมและความเชื่อที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย  แนวคิดการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันออกกับการแพทย์
แผนไทย 
 
  พท 102 พระพุทธศาสนากับการแพทย์แผนไทย  ๒ (๒-๐-๔) 
    (Buddhism and Thai Tradition Medicine)  

  ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเชื่อด้านการแพทย์  โดยการศึกษาจากหลักฐานใน
พระพุทธศาสนา และข้อสันนิษฐานของนักวิชาการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าด้านการแพทย์  

 
  พท 103  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายการแพทย์แผนไทย ๒ (๒-๐-๔)  
    (Professional Ethics and Law) 

  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ  พระราชบัญญัติยา  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 



๑๒ 
 

  พท 104  ยาสมุนไพรในอักษรล้านนา  ๒ (๒-๐-๔) 
    ( Herbs in LannaText) 

  ศึกษาอักษรภาษาล้านนาเบื้องต้น ต ารายาสมุนไพร จากคัมภีร์ใบลาน ปั๊ปสา 
หรือเอกสารโบราณ วิเคราะห์ ศึกษาหลักเภสัช หลักและข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร  ยาสมุนไพร
ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาสามัญประจ าบ้าน และสมุนไพรในการสาธารณสุขมูลฐาน 

 
 

  พท 105  สมุนไพรในงานสาธารณสขุมูลฐาน  ๓ (๓-๒-๔) 
    ( Herbs in Basic Health Care ) 

  ศึกษาความหมาย ชนิด และลักษณะของสมุนไพรในชุมชน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตในชุมชน  โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใน
รูปแบบ รูปลักษณะ สี กลิ่น รส ชื่อ  
 
 

  พท 10๖  สมุนไพรและการประคบ  ๓ (๓-๒-๔) 
    ( Herbs and Compression ) 
    ศึกษาตวัยาสมนุไพรที่ใช้ในการประคบ วิธีท าลูกประคบและการประคบ 
 
  พท 1๐๗ สมุนไพรในพระไตรปิฎก  ๒ (๒-๐-๔) 
    ( Herbs in Tripitaka) 

  ศึกษาสมนุไพรในพระไตรปฎิกกับการพัฒนา การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  และ
ความสมัพันธร์ะหวา่งพระพุทธศาสนากบัภูมิปญัญาไทยและสมนุไพรไทย 
 
  พท 1๐๘   การแพทย์แผนไทยแบบองค์รวม  ๒ (๒-๐-๔) 
    ( Holistic Thai Medicine ) 

  ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและการวินิจฉัยโรคด้านการแพทย์แผนไทย  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพร  การรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทย  การพัฒนาสมุนไพร  การ
เผยแพร่ความรู้  ทรัพยากร  เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การปลูกพืชสมุนไพร การศึกษาตัวอย่าง
สมุนไพร ยาแผนโบราณที่ท าจากสมุนไพร การจัดท าสวนพืชสมุนไพร 

 
  พท 1๐๙ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) 
    ( Basic medical care ) 

  ศึกษาแนวคิดหลักการปฐมพยาบาล  หลักการเบื้องต้นที่ใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้ปุวย การปฐมพยาบาลในสภาวะต่าง ๆ  ฝึกทดลองหัตถการเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ปุวย และปฐม
พยาบาลในสภาวะต่างๆตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนดบนพ้ืนฐานการรักษาแบบองค์รวม 
 
 
 



๑๓ 
 

 ๒๒.๒ กลุ่มวิชาเลือก จ านวน  ๔ หน่วยกิต    
  
  พท 110  ประวัติบรมครูแพทย์แผนไทยในพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) 
    ( History of Thai Traditional Medicine Teachers in Buddhism ) 

  ศึกษาประวัติบรมครูแพทย์แผนโบราณประวัติหมอชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจ า
พระองค์พระพุทธเจ้า บทบาทพระภิกษุด้านการแพทย์ หมอยาสมุนไพรในจังหวัดน่าน 
 
  พท 1๑๑  นวดแผนไทย  ๒ (๒-๐-๔) 
    ( ThaiTraditional  Massage Therapy )  

  ศึกษาประวัติการนวดไทย องค์ความรู้และทฤษฎีการนวดไทย การประยุกต์ 
ใช้การนวดไทย หลักพ้ืนฐานการนวดไทย ข้อบ่งชี้และข้อควรระวงัในการนวด มรรยาทของผู้นวด การนวด
ไทยแบบราชส านัก การนวดไทยแบบเชลยศักดิ์  
 
  พท 11๒ การพัฒนาสมุนไพรเพ่ือธรุกิจอุตสาหกรรม  ๒ (๒-๐-๔) 
    ( Development of Herbs for Industrial Business ) 

  ศึกษาตัวยาสมุนไพร กระบวนการผลิตเพ่ือใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม ตัวยา
สมุนไพรที่มีฤทธิ์แรง วิธีการสตุ (การท าให้ตัวยามีฤทธิ์อ่อนลงหรือท าให้พิษของตัวยาน้อยลง)  การ
ประสะ (การท าให้พิษของตัวยาอ่อนลง) การฆ่าฤทธิ์ตัวยา (การท าให้พิษของยาอ่อนลง เป็นการท ากับ
ตัวยาที่มีพิษมากเพ่ือให้พิษหมดไปหรืออ่อนลงจนไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ยา) 
 
  พท 11๓ กฎหมายและสิทธิบัตร  ๒ (๒-๐-๔) 
    ( Law and Patent ) 

  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ  พระราชบัญญัติยา  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย  สิทธิบัตร ปัญญาประดิษฐ์ กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
  พท 11๔  สมุนไพรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพ่ึงตนเอง  ๒ (๒-๐-๔) 
         (Herbs and Environment for Self Reliance) 
   ศึกษาหลักความเชื่อ และภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน ภูมิทัศน์เพ่ือ 
การปลูกสมุนไพรในที่เหมาะสมในบริเวณบา้นเพ่ือความสวยงามและสะดวกในการน ามาใช้ และสมุนไพร 
ที่ใช้บรรเทาในการรักษาโรคเบื้องต้น 
 

  พท 11๕  วิปัสสนากับการรักษาทางใจ  ๒ (๒-๐-๔) 
    (Insight Meditation and  Spiritual Care) 

  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา ความสัมพันธ์ของชีวิตและโรค
ทางใจ ธรรมชาติกับสุขภาพ  ประเภทของธรรมชาติบ าบัด และการน าวิปัสสนากัมมัฏฐานมาใช้ในการ
ดูแลสุขภาพทางจิต 

 



๑๔ 
 

   
  พท 11๖ หลักการปรุงยา  ๒ (๒-๐-๔) 
    (Principle of Medicine Compounding ) 

  ศึกษาหลักและวิธกีารปรุงยาแผนไทย28 วิธี และการชั่ง การตวง การค านวณ
ทางเภสัชกรรมแผนไทย  กระสายยา วิธีการเก็บสมุนไพรการเตรียมยาสมุนไพร และสมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติ 


