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หลกัสูตร  กญัชาศาสตร์เพือ่ผู้ป่วย 
สถาบันกญัชาศาสตร์เพื่อผู้ป่วย 

สถาบันสมทบ มหาวทิยาลยัโพธิศาสตร์ สหรัฐอเมริกา  
 
1. ช่ือหลักสูตร  กญัชาศาสตร์  เทียบเท่าระดบัปริญญาตรี 
2. สถาบัน  สถาบนักญัชาศาสตร์เพือ่ผูป่้วย สถาบนัสมทบมหาวทิยาลยัโพธิศาสตร์ สหรัฐอเมริกา 
3. จ านวนหน่วยการเรียน 120 หน่วยกิต  40 รายวิชา (เรียนจริงประมาณ 20 รายวชิา)  
4. การเทียบโอน นกัศึกษาที่เรียนจบหลกัสูตรแลว้ จะตอ้งน าเสนอเอกสารหรือผลงาน “สารนิพนธ”์ เพือ่ขอ

โอนเครดิตไปรับปริญญาบตัร จากสถาบนัแม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  
5. วัตถุประสงค์   

1) เพือ่ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ดา้นกญัชาทางการแพทย ์
2) เพือ่การแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มผูส้นใจกญัชาเพือ่ใชท้างการแพทย ์
3) เพือ่การบ าบดัเยยีวยารักษาผูป่้วยโดยใชก้ญัชา  
4) เพือ่เผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นสมุนไพรของแพทยแ์ผนไทย 
5) เพือ่การพฒันาองคค์วามรู้ดา้นกญัชาในการบ าบดัรักษาผูป่้วย 
6) เพือ่ส่งเสริมสถานะการศึกษาเรียนรู้และการฝึกปฏิบติัการดา้นกญัชา ในหลกัสูตรระดบัปริญญาบตัร  
7) สถาบนัไม่มีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการใชก้ญัชาเพือ่ความบนัเทิง แต่ประสงคจ์ะใหค้วามรู้ทัว่ไป 

เพือ่ใชใ้นทางการแพทย ์และสถาบนัไม่มีสถานทีใ่นการเพาะปลูก และการแปรรูปกญัชา  
 
6. ระบบการศึกษา  

- ใชเ้วลาเรียน 6 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษาหลกั และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
- ใชก้ารเรียนในระบบออนไลน์ ควบคู่กบัการศึกษาดูงาน  
- ใชร้ะบบการเทียบโอนประสบการณ์ร่วม เพือ่ให้ไดเ้กณฑเ์ท่ากบัระบบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี

ทัว่ไป  
 
7. การด าเนินการในหลกัสูตร  

1) วัน เวลา ทีใ่ช้ในการเรียน 
- ใชเ้วลาเรียนหรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สปัดาห์ละคร้ัง คือ ทุกวนัพธุ เวลา 19.00 – 20.00 น.  

2) รูปแบบการเรียน  
- นกัศึกษาตอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเพิม่เติม จากเอกสารที่สถาบนัจดัท า หรือเอกสารอ่ืน ๆ 
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- นกัศึกษาตอ้งจดัท าการบา้นในเอกสารที่สถาบนัจดัท า  
- นกัศึกษาจะตอ้งเขา้ศึกษาดูงานกบัสถาบนัเก่ียวกบัการปลูก การสกดัน ้ ามนั และการพฒันา

ผลิตภณัฑ ์เป็นเวลา ๓ คร้ัง (ช่วงเดือนที่ ๒, เดือนที่ ๔ และเดือนที่ ๖)  
 

3) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
- มีความสนใจในการใชก้ญัชาเพือ่ผูป่้วย 
- ไม่จ ากดัพื้นฐานการศึกษาเดิม   

4) รูปแบบการจัดการศึกษา 
- พงึเขา้ใจก่อนวา่ สถาบนักญัชาศาสตร์เพือ่ผูป่้วย จดัอบรมใหค้วามรู้ ไม่ใช่การเปิดสอนในระดบั

ปริญญา และ มหาวทิยาลยัโพธิศาสตร์ สหรัฐอเมริกา ไม่ไดม้าเปิดสอนปริญญาในประเทศไทย  
- ใชห้ลกัการ สถาบนักญัชาศาสตร์ฯ เปิดอบรมให้ความรู้ และเม่ือจบการอบรม จะเสนอผลงาน

เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัโพธิศาสตร์ สหรัฐอเมริกา รับรองและอนุมตัิปริญญา  
- จดัการศึกษาในระบบออนไลน์ และการส่ือสารทางไกลอ่ืนๆ 
- การจดัการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้จริง  
- การฝึกปฏิบตัิ  

 
8. คณะวิทยากร 

รศ.ดร.สยนัต ์ พรมดี   
รศ.ดร.พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลกัษณ์ ณรงคว์ทิย ์  ผูอ้  านวยการสถาบนักญัชาศาสตร์ฯ 

 ผศ.ดร.ฐนโรจน์  โรจนกุลเสฎฐ ์   
ดร.นพ.ชนินทร์  ลีวานนัท ์ 
ดร.สุเทพ สุวรรณเกตุ 
อ.ประทีป  ตั้งสหไมตรี 
อ.ตน้น ้ า นิยมาภา 
อ.ประกาศ เดชมาก ณ พทัลุง 
อ.พากเพยีร  ตะเคียนศก (เจ๋ง พากเพียร)  
อ.เอกฤทธ์ิ จิตรหาญ 
อ.โชติช่วง ล่ิมถาวรกุล (หน่ึง พเนศวร) 
อ.สกุล หงส์ทอง (จุ๋ย ทายาทมะเร็ง) 
อ.อภิรักษ ์ ปานเนตรแกว้  
ฯลฯ   
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9. หลักสูตรและรายวิชาที่เรียน  
แบ่งออกเป็น 3 หมวด ดงัน้ี 
(1) หมวดความรู้พืน้ฐาน (Fundamental of Cannabis Plant) 
ลักษณะวิชา : วา่ดว้ยความเป็นมาของพชืกญัชา ประวติัศาสตร์แห่งการน ามาใชท้างการแพทย ์สถานการณ์

ของเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 และแนวโนม้ในการพฒันาเป็นพชืยาทางการแพทย ์เพือ่การรักษาและการบริบาล สาย
พนัธุต่์าง ๆ ธรรมชาติของสายพนัธุ ์คุณสมบติัทัว่ไป คุณสมบติัเฉพาะทั้งตวั พฤกษเคมี (Phytochemical) การบ ารุง
เล้ียง การเก็บเก่ียว การเก็บรักษา  

รายวิชาประกอบด้วย 
1) ประวติัความเป็นมาของพชืกญัชา และการใชบ้  าบดัรักษาโรคพื้นฐาน    
2) สายพนัธุก์ญัชาระดบัทอ้งถ่ินและระดบัสากล ความเหมาะสมของพื้นที่ และเทคนิคการปลูกกญัชา  
3) กญัชงและประโยชน์ของกญัชง กบักญัชา  
4) การควบคุม ปกป้อง และพฒันาสายพนัธุก์ญัชา       
5) พฤกษเคมี (Phytochemical) ของกญัชา กบัต ารับของสตัวท์ี่มีกระดูกสนัหลงั    
6) การสกดัสารเคมีในกญัชา กญัชงเพือ่ใชท้างการแพทย ์และการน าสู่เครืออุปโภคบริโภค  
7) ระบบพยาธิสรีรวทิยาเม่ือมีการใชส้ารสกดัจากกญัชา       
8) โรคที่รุนแรง/เร้ือรังที่ควรใชก้ญัชา  
9) กญัชากบัการรักษาโรคลมชกั      
10) โรคเร้ือรัง/ความดนัโลหิตสูง/เบาหวาน/โรคเครียด นอนไม่หลบักบัการใชก้ญัชา     
11) โรคมะเร็งปวดกบัโรคในระบบทางเดินหายใจกบัการใชก้ญัชา      
12) เวชปฏิบติัเบื้องตน้ ในการซกัประวตัิ สงัเกตอาการ และการบนัทึกประวตัิการรักษา    
13) กระแสไทย กระแสโลก กบักฎหมายกญัชา       
14) หลกัพื้นฐานการแพทยแ์ผนไทย        
15) ต ารับยาเขา้กญัชาของการแพทยแ์ผนไทย       
16) หลกัการใหค้  าปรึกษาและกรณีตวัอยา่งการใชก้ญัชาทางการแพทย ์   
17) รูปแบบ ผลิตภณัฑจ์ากสารสกดักญัชา การเก็บรักษา  
18) การใชก้ญัชาเพือ่บริบาลสุขภาพเมนูนิยมในอาหารไทย       
19) ผลขา้งเคียงจาการใชก้ญัชาและการแกอ้าการพษิของกญัชา      
20) กฎหมายกญัชาที่ใชใ้นปัจจุบนั      
21) การเขียนสารนิพนธ ์           
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(2) หมวดศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ  
1) คร้ังที่ ๑ การปลูกกญัชา และการบ ารุงเล้ียง 
2) คร้ังที่ ๒ การฝึกสกดัสาร และการปรุงยา  
3) คร้ังที่ ๓ การแปรรูปผลิตภณัฑก์ญัชา  

 
10. ส านักงานสถาบันกัญชาศาสตร์ฯ  
 107/129 หมู่บา้นเอกลดา ซอย 3 หมู่ 1 ซอยวดัไผ่เหลือง ต.บางรักพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี  

โทร./ไลน์  0814545265 อีเมล ์bodhisastra@gmail.com    
 

11. หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  
(1) ระบบค่าคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ คอื 

     ระดบัคะแนน      ค่าระดบัคะแนน  
   A   4.0 
   B+   3.5 
   B   3.0 
   C+   2.5 
   C   2.0 
   D+   1.5 
   D   1.0 
   F   0 
  รายวชิาที่เทียบโอนใหใ้ชร้หสั  CP - Credit From Portfolio  

 
(2)  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

-  เรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลกัสูตรก าหนด  
 - ตอ้งไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๒.๐๐ 
 - ผา่นการศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบตัิตามที่ก  าหนดในหลกัสูตร 
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12. การจัดแผนการศึกษา  
(1) ระยะเวลาในการเรียน 
- เดือน พ.ค. – ต.ค.2564  จดัการศึกษาในระบบออนไลน ์
- เดือน มิ.ย.2564   ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบตัิ  คร้ังที่ 1 
- เดือน ส.ค. 2564  ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบตัิ  คร้ังที่ 2  
- เดือน ต.ค. 2564  ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบตัิ  คร้ังที่ 3  
- เดือน พ.ย. 2564 เขียนสารนิพนธ ์ และเขา้รับการประเมิน  และเสนอผลงานไปยงัมหาวทิยาลยัแม่ 

เพือ่รับการเทียบโอนเครดิต  
- เดือน ธ.ค. 2564  รับปริญญาบตัร  

-  
(2) เปิดการเรียนรุ่นที่ 1 เดือน พ.ค.2564  - ต.ค.2564  

ก าหนดเรียนทุกวนัพธุ เวลา 19.00 – 20.00 น. 
รายวชิา ผูส้อน วนัที่เรียน(วนัพธุ) เวลาที่เรียน 

ปฐมนิเทศนกัศึกษา  5 พ.ค. 64 19.00-20.00 
1) ประวติัความเป็นมาของพชืกญัชา และการ

ใชบ้  าบดัรักษาโรคพื้นฐาน 
 12 พ.ค. 64  

2) สายพนัธุก์ญัชาระดบัทอ้งถ่ินและระดบั
สากล ความเหมาะสมของพื้นที่ และเทคนิค
การปลูกกญัชา  

 19 พ.ค. 64  

3) กญัชงและประโยชน์ของกญัชง กบักญัชา   26 พ.ค. 64  
4) การควบคุม ปกป้อง และพฒันาสายพนัธุ์

กญัชา  
 2 มิ.ย.64  

5) พฤกษเคมี (Phytochemical) ของกญัชา กบั
ต ารับของสตัวท์ี่มีกระดูกสนัหลงั 

 9 มิ.ย. 64  

6) การสกดัสารเคมีในกญัชา กญัชงเพือ่ใชท้าง
การแพทย ์และการน าสู่เครืออุปโภคบริโภค 

 16 มิ.ย. 64  

7) ระบบพยาธิสรีรวทิยาเม่ือมีการใชส้ารสกดั
จากกญัชา   

 23 มิ.ย. 64  

ศึกษาดูงานคร้ังที่  1 การปลูกและการบ ารุงเลีย้ง  29  มิ.ย.-1 ก.ค. 64  
8) โรคที่รุนแรง/เร้ือรังที่ควรใชก้ญัชา   7 ก.ค. 64  
9) กญัชากบัการรักษาโรคลมชกั   14 ก.ค. 64  
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10) โรคเร้ือรัง/ความดนัโลหิตสูง/เบาหวาน/โรค
เครียด นอนไม่หลบักบัการใชก้ญัชา   

 21 ก.ค. 64  

11) โรคมะเร็งปวดกบัโรคในระบบทางเดิน
หายใจกบัการใชก้ญัชา 

 28 ก.ค. 64  

12) เวชปฏิบติัเบื้องตน้ ในการซกัประวตัิ สงัเกต
อาการ และการบนัทึกประวตัิการรักษา 

 4 ส.ค. 64  

13) กระแสไทย กระแสโลก กบักฎหมายกญัชา  11 ส.ค. 64  
14) หลกัพื้นฐานการแพทยแ์ผนไทย  18 ส.ค. 64  
ศึกษาดูงานคร้ังที่  2 การฝึกสกดัสารและการ
ปรุงยา  

 24 – 26 ส.ค. 64  

15) ต ารับยาเขา้กญัชาของการแพทยแ์ผนไทย
  

 1 ก.ย. 64  

16) หลกัการใหค้  าปรึกษาและกรณีตวัอยา่งการ
ใชก้ญัชาทางการแพทย ์

 8 ก.ย. 64  

17) รูปแบบ ผลิตภณัฑจ์ากสารสกดักญัชา การ
เก็บรักษา  

 15 ก.ย. 64  

18) การใชก้ญัชาเพือ่บริบาลสุขภาพเมนูนิยมใน
อาหารไทย   

 22 ก.ย. 64  

19) ผลขา้งเคียงจาการใชก้ญัชาและการแก้
อาการพษิของกญัชา    

 29 ก.ย. 64  

20) กฎหมายกญัชาที่ใชใ้นปัจจุบนั  6 ต.ค. 64  
21) การเขียนสารนิพนธเ์พือ่เทียบโอนเครดิต   13 ต.ค. 64  
  20 ต.ค. 64  
ศึกษาดูงานคร้ังที่  3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์
กัญชา   

 26 – 28 ต.ค. 64  

การน าเสนอสารนิพนธ ์(ประเมินผลงาน)  20 พ.ย. 2564  
การมอบประกาศนียบตัร/ปริญญาบตัร  5 ธ.ค. 2564   

 
หมายเหตุ  รายวชิา ผูส้อน และก าหนดวนั เวลา อาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  
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13. การรับสมัคร และค่าใช้จ่าย 
(1) รับสมคัรตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป ถึงวนัที่  30 เมษายน 2564 ที่ ไอดีไลน์ 0814545265 และเมล ์

bodhisastra@gmail.com 
(2) ค่าสมคัร เป็นเงิน 1,500 บาท ค่าใชจ่้ายในการเรียน เป็นเงิน 15,000 บาท  รวมค่าศึกษาดูงาน ไม่รวมค่าครุย 

และการเดินทางไปรับปริญญา  
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ใบสมคัรเขา้ศกึษา 
หลกัสตูร กญัชาศาสตรฯ์ รุน่ที ่๒ 

สถาบนักญัชาศาสตรเ์พือ่ผูป่้วย 

สถาบนัสมทบ Bodhisastra University USA. เพือ่การเทยีบโอนเครดติในระดบัปรญิญาบตัร  
 

Personal information / ขอ้มูลสว่นบุคคล   กรุณากรอกเป็นภาษาองักฤษ 

ชือ่ นามสกลุภาษา Thailand, Laos, Cambodia or Other 
 
 

ชือ่ นามสกลุภาษาอังกฤษ First Name & Family Name  
 

Highest Education 

วฒุกิารศกึษาสงูสดุของผูส้มัคร  …………………………................................................................................................... 

Degree level to apply 

ประสงคจ์ะสมัครเรยีน หลักสตูร กัญชาศาสตรฯ์ เทยีบโอนในระดบัปรญิญาตร ี 

วันเดอืนปีเกดิ Date of Birth  วันที ่             เดอืน                              ค.ศ. 

Identification เอกสารแสดงตน (X) Passport / เลขทีบ่ัตรประชาชน  ............................................................................... 

Postal address / ทีอ่ยูส่ถานทีต่ดิตอ่สะดวก  

City / เมอืง Postcode / รหัส ปณ. Country / ประเทศ 

Email 

Tel. / หมายเลขโทรศัพท ์ Facebook  

Line ID  

Other communication device  หรอื อเีมลข์องทา่น  

Gender/ เพศ (  ) Male  (  ) Female Citizenship / สญัชาต ิ Religion / ศาสนา 

Attaching Documents / หลกัฐานการสมคัร 

(   ) Picture รปูถา่ยขนาดพาสปอรต์  (กรณุาสง่เป็นไฟล ์ภาพครึง่ตัวหนา้ตรง พืน้หลังเรยีบ)  

(   ) Copy of ID card or passport หรอื ส าเนาบัตร ปชช. หรอืพาสปอต ส าคัญมาก 

(   ) Photocopy of previous diploma / ส าเนาปรญิญาวฒุกิารศกึษาเดมิ 

(   ) Photocopy of name change verification / ส าเนาหลักฐานการเปลีย่นชือ่หรอืนามสกลุ (ถา้ม)ี  

**ส าคญัมาก** Terms & Conditions / การรบัรองเงือ่นไข 

นักศกึษารับทราบวา่ สถาบันสือ่กัญชาศาสตรเ์พือ่ผูป่้วย ไมไ่ดเ้ป็นจดทะเบยีนเป็นสถาบันอดุมศกึษากับรัฐบาลไทย แตเ่ป็นสถาบัน

รว่มมอืกับ  Bodhisastra University,  Florida  USA ทีจ่ดทะเบยีนทีรั่ฐฟลอรดิา สหรัฐเมรกิา และเป็นสถาบันศกึษาอสิระ ภายใต ้

Florida Commission for Independent Education เพือ่ยกระดับการเรยีนรูใ้หก้บัประชาชนทั่วไป และ Bodhisastra University 

สหรัฐอเมรกิา,  ไมไ่ดไ้ปยืน่ขอการรับรองจากกระทรวงศกึษาธกิารประเทศไทยเชน่กัน ใบปรญิญาบัตรจงึไปใชส้มัครงานในระบบ

ราชการไมไ่ด ้*** 

ขา้พเจา้รับทราบเงือ่นไข Signature / ลงชือ่ Apply date / วันทีส่มัคร 

 คา่สมัครและคา่เลา่เรยีน ใหถ้อืวา่เป็นการบรจิาคไปยังมลูนธิโิพธศิาสตร ์โอนเงนิ ธนาคารกรุงเทพ ชือ่บญัช ีมูลนธิ ิ

โพธศิาสตร ์เลขทีบ่ญัช ี917-0-11518-3  

 สง่ใบสมัครไปทีเ่มล ์Send application form to  bodhisastra@gmail.com, สง่ ส าเนา sakprasandee3@gmail.com 

หรอืสง่ผ่านไลน์ ไอด ี 0814545265  

 

กรุณาสง่เป็นไฟลภ์าพ 

หนา้ตรง พืน้หลังเรยีบ 

ถา่ยดว้ยโทรศัพท ์ดทีีส่ดุ 

(อย่าเอาโทรศัพทไ์ป

ถา่ยรูปเกา่สง่ไป) 


