
สรุปยอชีวประวัติและผลงาน 
ของ 

นายพิศิษฐ  เบญจมงคลวาร ี
นําเสนอเพื่อขอรับปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 

นําเสนอโดย 
คณะครุศาสตร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
แบบฟอรมสรุปยอชีวประวัติและผลงานของผูสมควรไดรับการพิจารณาให

ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ช่ือ-สกุล   นายพิศิษฐ  เบญจมงคลวารี 
 
2. เสนอเพ่ือขอรับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์   

ช่ือปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
       ช่ือสาขาวิชา การสงเสริมสุขภาพ 
 
3. วัน-เดือน-ปเกิด 18  ธันวาคม  2478 
 
4. ตําแหนง หรือหนาท่ีความรับผิดชอบในปจจุบัน  ผูอํานวยการโรงเรียนพิศิษฐเวชกรรมแผนไทย 
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5. การศึกษา 
 
 การศึกษาของนายพิศิษฐ  เบญจมงคลวารี  สรุปไดดังนี้ 
 

ระดับ ชื่อสถานศึกษา/
จังหวัด 

ชื่อวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร
หรือปริญญาบัตรท่ีไดรับ 

ป พ.ศ.     
ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สาขาท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ประถมศึกษา
ตอนตน 

โรงเรียนวัดปากทอ ประถมศึกษาปท่ี 4 - - 

มัธยมศึกษา
ตอนตน 

โรงเรียนวัดปากทอ มัธยมศึกษาปท่ี 3 - - 

การอบรม วัดปากทอ นักธรรมตรี 2499 ศาสนา 
การอบรม วัดปากทอ ธรรมศึกษาโท 2499 ศาสนา 
การอบรม สมาคมวัดสามพระยา เภสัชกรรม 2521 เภสัชกรรม 
การอบรม สมาคมวัดสามพระยา เวชกรรม 2521 เวชกรรม 
การอบรม กระทรวงสาธารณสุข อบรมครูผูใหการอบรม

ศึกษาทางการแพทย               
แผนโบราณท่ัวไป 

2539 แพทย        
แผนโบราณ 

การอบรม กรมการแพทย               
กรมการศึกษานอก
โรงเรียน 

ครูฝกนวดไทย 2540 การนวดไทย 

การอบรม กระทรวงสาธารณสุข อบรมและข้ึนทะเบียนเปน
ครูผูรับมอบตัวศิษย  สาขา
เวชกรรมและเภสัชกรรม 

2541 เวชกรรม
และ          

เภสัชกรรม 
การอบรม กระทรวงสาธารณสุข  

กระทรวงแรงงานและ   
สวัสดิการสังคม 

อบรมหลักสูตรนวดแผน
ไทยสําหรับทํางาน               
ตางประเทศ 

2544 นวด         
แผนไทย 

การอบรม กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 

สัมมนาเพื่อพฒันาศักยภาพ 
Spa Therapist 

2549 แพทย        
แผนไทย 
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6. ประวัติการทํางาน 
ป พ.ศ. 
2491-2504 ผลิตเคร่ืองมือทางการเกษตร 
2505-2514 หัวหนาแผนกบริการโรงแรมบางกอก 
2515  แพทยแผนไทย 
2522  ผูรวมกอต้ังการสอนวิชาชีพการนวดแผนไทยใหผูพกิารทางสายตา และ 

เปนครูสอนคนแรกจนถึงปจจุบัน รวม 29 ป 
2524  คลินิกพิศิษฐแพทยแผนไทย 
2543   ผูอํานวยการโรงเรียนพิศิษฐเวชกรรมแผนไทย 
2522-ปจจุบัน ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษและวิทยากร 
  -ระดับปริญญาโท  วิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
  -ระดับปริญญาตรี  วิชาการนวดไทย มหาวิทยาลัยรังสิต 
  -ระดับปริญญาตรี  เร่ืองการนวดแผนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล 
  -ระดับปริญญาตรี  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
  -ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  -ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  -ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 
  -โครงการฟนฟูการนวดไทย 
  -การกฬีาแหงประเทศไทย 
  -ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  -สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน 
  -อบรมการนวดแผนไทยเพ่ือบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากภาวะวกิฤต 

  ทางเศรษฐกจิ ปงบประมาณ 2542 (มิยาซาวา) 
2534-2541 นายกสมาคมเภสัชและอายเุวชโบราณแหงประเทศไทย 
2541  กรรมการดําเนนิการจัดสอบความรูผูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณท่ัวไป 
2542  กรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย 
2546  กรรมการพิจารณารูปแบบและเกณฑมาตรฐานการใหบริการการแพทย 

แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
2547  กรรมการมูลนิธิพัฒนาการแพทยแผนไทย 
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2548  อนุกรรมการประเมินความรูและจรรยาบรรณของบุคคลท่ีไดรับ 
การรับรองจากสวนราชการวาเปนผูมีประสบการณดานการนวดไทย 

2548  ประธานสมาพันธแพทยแผนไทยแหงประเทศไทย 
2549-2551 มูลนิธิพัฒนาชีวิตอบรม เร่ือง การออกกําลังกายทําสมาธิดวย 

การเคล่ือนไหว 
2541-2550 มูลนิธิหมอชาวบาน อบรมเร่ือง 21 ทาดัดกายคลายโรค 
2550-2551 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมจดักิจกรรมการเรียนรู                           

ณ ศูนยการเรียนรูจันทรเกษม  
 2550-2551 สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน บรรยายเร่ือง การดูแลตนเอง 

ดวยวิธีธรรมชาติ 
2550  คณะกรรมการการอุดมศึกษา แตงต้ังเปนอนุกรรมการทํางานจัดทํา             

เกณฑมาตรฐานการนวดไทย 
 2550  กระทรวงสาธารณสุข แตงต้ังเปนอนุกรรมการจัดทําพจนานุกรม 

ศัพทแพทยและเภสัชกรรมแผนไทย 
 2550  มหาวิทยาลัยรังสิต แตงต้ังเปนคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ  

สาขาวิชาการแพทยแผนตะวันออก 
 

7. ความสามารถพิเศษในสาขาท่ีเสนอขอรับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์  แพทยแผนไทย 
 
8. ผลงานท่ีดีเดน  

 
 จากการปฏิบัติงานในหนาท่ีตางๆ ท่ีกลาวมาแลว นายพิศิษฐ  เบญจมงคลวารี มีผลงานท่ี
ดีเดนปรากฏเดนชัดดังตอไปน้ี 
 1. ครูผูสอนการนวดไทย คือ เปนครูคนแรกของผูพิการทางสายตาและสอนมาเปนเวลา          
29 ป ผลท่ีไดรับคือผูพิการทางสายตาสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองไดเปนจํานวนมาก ไมเปน
ภาระของสังคม นอกจากผูพิการทางสายตาแลวยังเปนครูใหกับหนวยงานท่ีจัดอบรมการนวดไทย  
และเปนครูรับมอบตัวศิษย สาขาเภสัชกรรม สาขาเวชกรรม และครูรับมอบตัวศิษย สาขาการแพทย           
แผนไทย ประเภทการนวดไทย และเปนอาจารยพิเศษสอนในมหาวิทยาลัยตางๆ รวมท้ังเปน
วิทยากรในการฝกอบรมของมูลนิธิตางๆ 
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 2. อนุกรรมการดานการแพทยแผนไทย ในการจัดทําเกณฑมาตรฐานการนวดไทย ของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และจัดทําพจนานุกรมศัพทแพทยและเภสัชกรรมแผนไทย ของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 3. หนังสือทางดานสุขภาพ 
  3.1  25 จุดหยุดความเครียด 
  3.2  21 ทาดัดตนคลายโรค  พิมพคร้ังแรก พ.ศ. 2543  ปจจุบัน พิมพคร้ังท่ี 10 พ.ศ. 2550 
  3.3 นวดไทยเพื่อสุขภาพ เลม 1 : นวดเพื่อผอนคลายรางกาย พิมพคร้ังแรก พ.ศ. 2545  
พิมพคร้ังท่ี  6  พ.ศ. 2550 
  3.4 นวดไทยเพื่อสุขภาพ เลม 2 : 40 ทานวดดัดกายคลายโรค พิมพคร้ังแรก พ.ศ. 2548  
พิมพคร้ังท่ี  3  พ.ศ. 2550 
  3.5 ประธานกรรมการพัฒนาตํารา สาขาเวชกรรมแผนโบราณ กองการประกอบ              
โรคศิลปะ พ.ศ. 2541 
  3.6 ที ่ปรึกษา  ตําราการนวดไทย  เลม  1 ของมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา          
พิมพคร้ังแรก พ.ศ. 2541  พิมพคร้ังท่ี  3  พ.ศ.  2550 
 

9. ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ท่ีเคยไดรับ   -ไมมี- 


