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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

Bachelor of Science Program in Cosmetic Science  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะเภสัชศาสตร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     1301 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 

 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Science Program in Cosmetic Science 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)          :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง) 

ชื่อย่อ (ไทย)          :     วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)         :     Bachelor of Science (Cosmetic Science) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ)          :     B.Sc. (Cosmetic Science) 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

 รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 



2 

 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

   ไม่ม ี

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

          ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง) มหาวิทยาลัยพะเยา  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

            6.1 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2564   

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่..........8..........วันที่....26...เดือน.......สิงหาคม.......พ.ศ.........2563....... 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่ ........1........... วันที่ .....13.....เดือน ......มกราคม.....พ.ศ. .......2564.........   

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

   เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่ .........1........... วันที่ .....23....เดอืน .....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. .....2564.......             

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

   วันที่ .....................เดอืน .......................พ.ศ. .......................   

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1  นักวิจัยและพัฒนาในสถานประกอบการการผลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องส าอาง  

8.2  นักวิชาการในสถาบันสุขภาพและความงาม 

8.3  ผูป้ระกอบการธุรกิจผลติเครื่องส าอาง จ าหนา่ยและน าเข้าวัตถุดิบทางเครื่องส าอาง 

8.4  นักวิจัยหรือนักวิชาการท างานเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องส าอางในหนว่ยงานของ      

      สถาบันต่างๆ 

8.5  นักการตลาดในธุรกิจเครื่องส าอาง 

8.6  ศกึษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง และ  

      สาขาที่เกี่ยวข้อง  
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

1 นายจักรินทร์ ศรีวิไล 11999000XXXXX อาจารย์ วท.ด.  

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ 

วทิยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2560 

2556 

 

2552 

2 นายมธุกร สายนาค า 

 

15299000XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

ภ.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์เภสัชกรรม 

เภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2559 

2554 

2551 

3 นางสาวลภัสรดา มุง่หมาย 35506000XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

ชวีวทิยา 

จุลชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2556 

2549 

2546 

4 นายธรรมนูญ รุ่งสังข์ 18097000XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

วทิยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2552 

5 นางสาวจิณฐัข์ดา  เอ็งสุวรรณ์ 21606000XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ 

เภสัชวทิยา 

วทิยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2560 

2555 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา  

 10.2 แหล่งฝึกอุตสาหกรรมผูผ้ลติเครื่องส าอาง และบริษัทผูจ้ัดจ าหน่ายเครื่องส าอาง  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องส าอางมีความส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ เห็นได้

จากตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมียอดจ าหน่ายสูง โดยในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามูลค่าตลาดรวมของ

อุตสาหกรรมเครื่องส าอางมีมูลค่า 1.68 แสนล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี พ.ศ.2559 ถึงร้อยละ 7.8  

(ที่มา: Euromonitor)  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2562)   

โดยอิงจากกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการ

พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการ

ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของการ

พัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท า

รายละเอียดยุทธศาสตรเ์พื่อมุง่สู ่“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนื” สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนา

ประเทศ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยี โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics)  นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กร

ภาคเอกชน ยังตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องส าอางให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

โดยเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง เพื่อให้ก้าวทันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้

ยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการน าความรู้ทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์  และการ

พัฒนานวัตกรรม โดยการผนวกความรู้ทางเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่พืชสมุนไพร และ

วัตถุดิบในท้องถิ่น ส่งผลให้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์

และบริการใหม่ๆ เป็นการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องส าอางในหลายด้าน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของเศรษฐกิจกระแสใหม่ และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) รวมถึงการสร้างสังคม

ผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดฐานการผลิตและส่งเสริมสังคมของผู้ประกอบการทางเครื่องส าอางรายใหม่ให้มี

ความรูท้างวิชาการสามารถผลิตได้และขายเป็น 

  ดังนั้น การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมให้มีการสนับสนุนทางด้านวิชาการ การท าวิจัย

และพัฒนาที่น าทรัพยากรจากชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเพิ่มก าลังการผลิตบุคลากร    

ในวงการวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง จึงเป็นการตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ต่อไปได้ 
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 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพด้วยพืชพรรณสมุนไพร ท าให้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง จึงเป็น

อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโต มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประเทศไทย 

มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งจาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้มุง่เน้นส่งเสริมการใช้ประโยชน์

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติ ผลักดันให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางจากสมุนไพรที่มีนวัตกรรม โดยค้นหาเอกลักษณ์และศักยภาพที่แท้จริงของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ผ่านการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาต่อ

ยอดทางธุรกิจ เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่และสร้างสังคมผู้ประกอบการที่มีทักษะ สามารถใช้นวัตกรรม

ในการสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัย และถูกต้องตามจริยธรรม  

ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ด้วยการใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมและ

ชุมชน 

 ดังนั้น การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมทักษะทางวิชาการ งานวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์

อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จึงตอบโจทย์ความต้องการของ

สถานการณท์างสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาการสร้างความรู้ทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ และ

การพัฒนานวัตกรรม เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์

เครื่องส าอาง เพิ่มศักยภาพในการวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการ

ที่ด ีเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตได้ และขายเป็น เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังที่กล่าวมาข้างต้น 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผดิชอบ มีทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเคียงคู่ชุมชน      

มีการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่าง

แท้จริงในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง       
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จงึมุง่เน้นให้นสิิตได้รับองค์ความรู้ทางวิชาการ มีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เพื่อบูรณาการ

องค์ความรู้ในห้องเรียนกับการปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาบัณฑิตให้ก้าวออกสู่

ตลาดแรงงานและสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาชุมชนและ

น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

 Ready English  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

 Explorative English 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 Step UP English 

002201 พลเมอืงใจอาสา  3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management  

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality 
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 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    

  13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

      13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

241151 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 

 Calculus I  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

 Principles of Chemistry  

242141 เคมีอินทรีย์   4(3-3-8) 

 Organic Chemistry  

247112 สถิตพิืน้ฐานทางการแพทย์ 

Basic Medical Statistics 

2(2-0-4) 

          13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

361101 

 

365215 

 

367200 

 

จุลชีววิทยาทั่วไป  

General Microbiology  

ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

สรีรวทิยาพืน้ฐาน 

Basic Physiology 

4(3-3-8) 

 

4(3-3-8) 

 

3(2-2-5) 

 

  13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี        จ านวนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

 นิสติสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรอื สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น   

342341 สุขภาพและความงาม 3(2-3-6) 

 Health and Beauty 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

              ไม่มี 
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 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน 

คณบดี เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนด

นโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศกึษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี  เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ      

ท าหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  

เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการ

สอนด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

    1) แตง่ตัง้อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์จากสาขาหรือคณะ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการสอนรายวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัด

ตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ 

    2) แต่งตั้งผู้ประสานงานหรือผู้จัดการรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงาน

การวิเคราะหแ์ละออกแบบวัตถุประสงค์ เนือ้หาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการเรยีนการสอนและ

การประเมนิผลใหส้อดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและ

ความงาม สู่การผลิตเครื่องส าอางจากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนสู่สากล บนรากฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสร้าง

บัณฑติที่เรียนรูต้ลอดชวีิตและพรอ้มประกอบอาชีพ ภายใต้แนวคิด “ผลติได้ ขายเป็น เน้นวิชาการ”  

 1.2 ความส าคัญ 

  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี

ศักยภาพสูงด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางโดยบัณฑิตมีทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อผลิต

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางให้ได้มาตรฐานผสมผสานกับการประยุกต์ ใช้ทรัพยากรจากชุมชน และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการเป็นนักการตลาดที่ด ีสามารถน าผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอางออกสู่ตลาดอย่าง

มีจริยธรรมสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน

อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง สามารถแก้ไขปัญหาการพัฒนาและผลิตเครื่องส าอางให้ได้รับประสิทธิภาพ

สูงสุด รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลและค าแนะน าทางด้านการตลาด กฎหมาย และ

มาตรฐานการผลิตที่ดีของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางตลอดจนสามารถเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการกลับสู่

ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรชุมชนและมีความรู้ความเข้าใจในการใช้

เครื่องส าอางอย่างปลอดภัย 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 

  1.3.1 เป็นผู้มคีุณธรรม จริยธรรม ความรับผดิชอบ เจตคตทิี่ดตี่อการประกอบอาชีพ ต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

  1.3.2 มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการหลักการและทฤษฎีทาง

วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางในการประกอบอาชีพ 

  1.3.3 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

ปัจจุบัน อีกทั้ง สามารถประยุกต์องค์ความรู้  จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางได้ 

  1.3.4 เป็นผู้มคีวามรูแ้ละทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และการตลาดทางเครื่องส าอาง 

  1.3.5 มีความใฝ่รู้ พัฒนาความรู้ของตนให้กว้างขวางและทันสมัยอยู่เสมอ และสามารถ

ปรับตัวใหส้อดคล้องเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณป์ัจจุบัน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงการจัดการเรียน

ก า ร ส อ น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง

หลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้

เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตอบสนองต่อความต้องการ

ของประเทศ 

1.1 วางระบบและกลไกการด าเนินการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

 

 

1. รายงานผลการด าเนนิงานหลักสูตร (มคอ.7) 

2. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และ

ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีหน้าท่ีก ากับ

ดูแลการด าเนินงานหลักสูตร 

3. คุณภาพของระบบและกลไกการด าเนินการ

จัดการเรียนการสอน 
1.2 มีการติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

(1) จัดให้มีเวทีวิพากษ์หลักสูตรโดยเชิญ

ศษิยปั์จจุบันท่ีผ่านการเรียนในหลักสูตร

ให้เข้ามามสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

(2) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลผู้มี

ความรู้ความสามารถจากภายนอกเข้า

มามีส่วนร่วมในการร่างและวิพากษ์

หลักสูตร 

1. รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

2.  ผลการประเมินรายวิชา โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวชิา (มคอ.5-6) 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนตอ่

การจัดการเรียนการสอน 

4. ผลการสัมภาษณ์หรือประเมินความพงึพอใจ

ตอ่หลักสูตรโดยผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 

2. แผนพัฒนาการจัดการ

เ รี ยนกา รสอน เพื่ อ ผ ลิ ต

บัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ “ผลิต

ได้ ขายเป็น เนน้วชิาการ” 

 

2.1 ด้านความรู้และทักษะวิชาชพี 

(1) ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย

การปลูกจิตส านึกให้นิสิตมีความใฝ่รู้

ตลอดชีวิต 

(2) ปรับระบบการเรียนการสอนท่ีเน้นนิสิต

เป็นศูนย์กลาง โดยมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

(3) จัดให้มีการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ

ส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ 

(4) จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาเคมี

เชิงฟิสิกส์ประยุกต์ในวิทยาศาสตร์

เครื่องส าอาง 

(5) จัดให้มีการสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้าน

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(6) ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนภาคปฏบัิตท่ีิเนน้การมีสว่นร่วม 

1. แผนการสอนในรูปแบบของ มคอ.3 และ 

มคอ.4 ที่ส่งเสริมให้นิสติเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

2. มีรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนิสิต

เป็นศูนย์กลาง 

3. มรีายวชิาท่ีสง่เสริมทักษะภาษาอังกฤษท่ีเน้น

การพูดและการฟังในหลักสูตร 

4. ร้อยละ 60 ของนิสิต สอบภาษาอังกฤษได้

คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 

ก่อนส าเร็จการศึกษา 

5. มีรายวิชา ท่ีส่ง เสริม ทักษะด้านการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในหลักสูตร 

6. มีรายวิชาท่ีส่งเสริมด้านเคมีเชิงฟิสิกส์ท่ี

จ าเพาะส าหรับวชิาชีพ 
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2.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ส่งเสริมให้นิสติมคีุณธรรม จริยธรรม  

(2) จัดการเรียนการสอนท่ีสร้างเสริม

คุณธรรม จริยธรรม  

(3) จัดให้มีกิจกรรมท่ีสร้างเสริมคุณธรรม 

จรยิธรรม  

1. มกีิจกรรมและงานบริการวิชาการแก่ชุมชน 

3. การพัฒนาบุคลากรสาย

วชิาการให้มคีวามเชี่ยวชาญ 
1. สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าที่มคีุณสมบัติ

ครบถ้วนตามเกณฑ์ กพอ. ยื่นขอก าหนด

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

2. อาจารยใ์หมต่อ้งผ่านการอบรมหลักสูตร

เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการสอน การวัด

และประเมินผล 

3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการ

อบรมสัมมนา อยา่งน้อย 1 คร้ัง/คน/ปี 

4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเป็นระยะ เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

5. มีการจัดสัมมนาการพัฒนาการเรียน

การสอนจากผลการประเมินการเรียนการ

สอนโดยนิสิต เพื่อพัฒนาคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวชิา 

6. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาทักษะด้าน

วทิยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

1. อาจารย์ประจ าและบุคลากรทุกคนได้รับ

การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวชิาชีพ อยา่ง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

2. มีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการ

จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับการ

พัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 

โครงการ 

3. ร้อยละ 80 ของอาจารย์เข้าร่วมโครงการ

เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการ

สอนท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตร 

4. ระดับความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการ

จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ เฉลี่ยไมน่อ้ย

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์

ผู้สอนในหลักสูตร เช่น การจัดสัมมนาวิชาการ

ในสาขา เป็นต้น 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

        การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ         

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

        1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

 ไม่ม ี

       1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลักสูตร  

         2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

   ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 

 ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน - มีนาคม 

         2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

       เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

2.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จ

การศกึษา ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรอืส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.2 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2.2.3 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิด 

ที่กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.4 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะ

ความผิดทางความประพฤติ 

                2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  ไม่ม ี

        2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  ไม่ม ี
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              2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

 2564 2565 2566 2567 2568 

ชัน้ปีท่ี 1 100 100 100 100 100 

ชัน้ปีท่ี 2 - 100 100 100 100 

ชัน้ปีท่ี 3 - - 100 100 100 

ชัน้ปีท่ี 4 - - - 100 100 

รวม 100 200 300 400 400 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา - - - 100 100 

   

 

  2.6 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดอืน 

   1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 

      

7,587,360 

651,500 

 

8,346,000 

750,000 

 

9,181,000 

861,500       

 

10,099,000 

995,000 

 

11,109,000 

1,139,500 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดคา่ตอบแทน 

    2.2 หมวดคา่ใชส้อย 

    2.3 หมวดค่าวสัด ุ

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

375,000 

300,000 

235,000 

60,000 

 

413,000 

330,000 

250,000 

63,000 

 

455,000 

380,000 

255,000 

67,000 

 

500,500 

456,000 

263,000 

71,000 

 

551,000 

548,000 

268,000 

75,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ ์

      

1,000,000 

 

2,000,000 

 

3,000,000 

 

4,000,000 

 

4,500,000 

4. งบเงินอุดหนุน 

4.1 โครงการบริการวิชาการ 

4.2 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.3 วจิัย 

 

100,000 

100,000 

120,000 

 

100,000 

100,000 

120,000 

 

100,000 

100,000 

120,000 

 

100,000 

100,000 

120,000 

 

100,000 

100,000 

120,000 

รวมรายจ่าย 10,528,860 12,472,000 14,519,500 16,704,500 18,510,500 
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2.7 ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หนว่ยกิต 

                    3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตร 

 พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

   1.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคบั  21 หนว่ยกิต 30 หน่วยกิต 

   1.2 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปเลอืก  9 หน่วยกิต  

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 94 หน่วยกติ 90 หนว่ยกติ 

   2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ  41 หนว่ยกิต 31 หนว่ยกิต 

   2.2  กลุ่มวิชาเอก  53 หนว่ยกิต 59 หนว่ยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 130 หนว่ยกติ 126 หนว่ยกติ 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

                    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                          ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

001101  การใชภ้าษาไทย   3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

  Ready English  

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง   3(2-2-5) 

  Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า   3(2-2-5) 

  Step UP English 

002201   พลเมอืงใจอาสา   3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

002202  สังคมพหุวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล  3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

  Health and Environmental Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 

  Arts of Living 

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

  Socialized Personality 
 

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน       จ านวน 90 หน่วยกิต 

                       2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    จ านวน 31 หน่วยกิต 

2.1.1 วิชาพื้นฐาน      จ านวน 27 หน่วยกิต 

146200    ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

                English for Specific Purposes 

241151     แคลคูลัส 1        3(3-0-6) 

      Calculus I  

242101    หลักเคมี        4(3-3-8) 

     Principles of Chemistry  
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242141    เคมีอินทรีย์          4(3-3-8) 

      Organic Chemistry  

247112   สถิตพิืน้ฐานทางการแพทย์      2(2-0-4) 

        Basic Medical Statistics 

361101    จุลชีววิทยาทั่วไป       4(3-3-8) 

     General Microbiology  

365215   ชีวเคมีทั่วไป        4(3-3-8) 

     General Biochemistry 

367200   สรีรวทิยาพืน้ฐาน       3(2-2-5) 

      Basic Physiology 

               2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน  จ านวน     4 หน่วยกิต  

 342110 บทน าสู่วิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง              1(1-0-2) 

  Introduction to Cosmetic Science 

  342111 เคมีเชงิฟิสิกส์ประยุกต์ในวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง    3(2-3-6) 

  Applied Physical Chemistry in Cosmetic Science 
 

            2.2 วิชาเอก    จ านวน    59 หน่วยกิต 

           2.2.1 วิชาเอกบังคับ     จ านวน    53 หน่วยกิต 

342220    วัตถุดิบที่ใชใ้นเครื่องส าอาง      2(2-0-4) 

   Raw Materials in Cosmetics 

342221    การตัง้ต ารับเครื่องส าอางพื้นฐาน     3(2-3-6) 

  Basic formulation in Cosmetics                

342222  เทคนิคและเครื่องมอืวิเคราะหท์างวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง   3(2-3-6) 

  Techniques and Instrumental Analysis for Cosmetic Science 

342223  กฎหมายและจริยธรรมทางเครื่องส าอาง    2(2-0-4) 

  Laws and Ethics in Cosmetics 

342224  ฉลากและบรรจุภัณฑข์องผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง   2(2-0-4) 

  Labeling and Packaging of Cosmetics 

342225   ผลติภัณฑด์ูแลผวิหนัง   3(2-3-6) 

  Skin Care Products  

342226  ผลติภัณฑเ์ครื่องส าอางแต่งสีผิว   3(2-3-6) 

  Color Cosmetic Products 
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342320  ผลติภัณฑธ์รรมชาติที่ใชใ้นเครื่องส าอาง   3(2-3-6) 

  Natural Products in Cosmetics 

342321  ความคงตัวและความคงสภาพทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางขั้นสูง 3(2-3-6) 

  Advanced Stability and Stabilization in Cosmetic Sciences 

342322  ระเบียบวิธีวิจัย   3(2-3-6) 

  Research Methodology  

342323  ศาสตร์แหง่น้ าหอมและสุคนธบ าบัด   3(2-3-6) 

  Perfumery and Aromatherapy  

342324  ผลติภัณฑด์ูแลเส้นผม   3(2-3-6) 

  Hair Care Products 

342325  การตลาดและการเป็นผูป้ระกอบการของธุรกิจสุขภาพและความงาม  3(2-2-5) 

  Marketing and Entrepreneurship of Health and Beauty Business 

342326  การประเมนิประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางเครื่องส าอาง   3(2-3-6) 

  Efficacy and Safety Assessment in Cosmetics 

342327  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางเครื่องส าอาง  2(1-3-2) 

  Innovation and Technology in Cosmetics 

342328  การผลิตเครื่องส าอางที่ดีและ   2(2-0-4) 

                      การผลิตเครื่องส าอางที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม      

  Good manufacturing practice for cosmetics and 

  environmentally friendly production in cosmetics 

342329  สัมมนา   1(0-3-2) 

  Seminar 

342420  การพัฒนาผลติภัณฑ์เครื่องส าอางเชงิประยุกต์  2(1-3-2) 

  Applied Cosmetic Products Development 

342421  โครงงาน    1(0-3-2) 

  Senior Project  

342422  การฝึกงาน*   6 หนว่ยกิต 

  Professional Training 

342423  สหกิจศึกษา*   6 หนว่ยกิต 

  Co-operative Education  

342424 การศกึษาอิสระ*  6 หนว่ยกิต 

 Independent Study 
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หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง  1 รายวิชา 

        2.2.2 วิชาเอกเลือก      จ านวนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

342340  การให้ค าปรึกษาทางดา้นเครื่องส าอางอย่างมืออาชีพ   3(2-2-5) 

  Professional Counseling in Cosmetics 

342341  สุขภาพและความงาม       3(2-3-6) 

  Health and Beauty 

342342  ผูด้ าเนนิการสปาเพื่อสุขภาพ        3(2-2-5) 

  Spa Manager for Health 

342343   ผลติภัณฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม   3(2-2-5) 

  Dietary Supplements for Health and Beauty 

 2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี        จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

 นิสติสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรอื สถาบันอุดมศกึษาอื่น

ที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001101  การใช้ภาษาไทย        3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม      3(2-2-5) 

  Ready English 

002201  พลเมืองใจอาสา        3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship 

241151  แคลคูลัส 1        3(3-0-6) 

 Calculus I 

242101  หลักเคมี        4(3-3-8) 

 Principles of Chemistry 

361101  จุลชีววิทยาทั่วไป        4(3-3-8) 
 General Microbiology 

342110  บทน าสู่วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง                   1(1-0-2)   

 Introduction to Cosmetic Science   

รวม       21  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง       3(2-2-5) 

 Explorative English 

003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม     3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management  

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม     3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

242141  เคมีอินทรีย์        4(3-3-8) 

 Organic Chemistry 

365215 ชีวเคมีทั่วไป         4(3-3-8) 

 General Biochemistry 

342111  เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกตใ์นวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง     3(2-3-6) 
 Applied Physical Chemistry in Cosmetic Science 

รวม       20  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า       3(2-2-5) 

 Step up English 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม       3(2-2-5) 
 Multicultural Society 

247112  สถิตพิืน้ฐานทางการแพทย์      2(2-0-4) 
 Basic Medical Statistics 

342220 วัตถุดิบที่ใชใ้นเครื่องส าอาง      2(2-0-4) 
 Raw Materials for Cosmetics 

342221  การตัง้ต ารับเครื่องส าอางพื้นฐาน     3(2-3-6) 
 Basic Formulation in Cosmetics  

342222 เทคนิคและเครื่องมอืวิเคราะหท์าง     3(2-3-6) 
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง        
Techniques and Instrumental Analysis for Cosmetic Science 

367200 สรีรวทิยาพืน้ฐาน       3(2-2-5) 
 Basic Physiology 

รวม       19  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล      3(2-2-5) 
 Commnication in Digital Society 

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ       3(2-2-5)  

 Arts of Living 

342223 กฎหมายและจริยธรรมทางเครื่องส าอาง     2(2-0-4) 

 Laws and Ethics in Cosmetics 

342224 ฉลากและบรรจุภัณฑข์องผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง                              2(2-0-4) 

 Labeling and Packaging of Cosmetics 

342225 ผลติภัณฑด์ูแลผวิหนัง       3(2-3-6) 

 Skin Care Products 

342226 ผลติภัณฑเ์ครื่องส าอางแต่งสีผิว      3(2-3-6) 

 Color Cosmetic Products 
 

รวม       16  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

342320  ผลิตภัณฑธ์รรมชาติที่ใช้ในเครื่องส าอาง     3(2-3-6) 

 Natural Products in Cosmetics 

342321  ความคงตัวและความคงสภาพทางวิทยาศาสตร์    3(2-3-6)  

เครื่องส าอางขั้นสูง 

Advanced Stability and Stabilization in Cosmetic Sciences 

342322  ระเบียบวิธวิีจัย        3(2-3-6) 

Research Methodology  

342323  ศาสตร์แห่งน้ าหอมและสุคนธบ าบัด     3(2-3-6) 

 Perfumery and Aromatherapy 

342324  ผลิตภัณฑด์ูแลเส้นผม       3(2-3-6) 

 Hair Care Products 

342xxx  วิชาเอกเลือก        3(X-X-X) 

 Major Elective     

รวม       18  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

342325  การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจสุขภาพและความงาม 3(2-2-5) 

Marketing and Entrepreneurship of Health and Beauty Business 

342326 การประเมินประสทิธิภาพและความปลอดภัยทางเครื่องส าอาง  3(2-3-6) 

Efficacy and Safety Assessment in Cosmetics 

342327  นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางเครื่องส าอาง     2(1-3-2) 

 Innovation and Technology in Cosmetics 

342328      การผลติเครื่องส าอางที่ดแีละการผลติเครื่องส าอางที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม    2(2-0-4) 

  Good manufacturing practice for cosmetics and environmentally friendly 

   production in cosmetics 

342329 สัมมนา         1(0-3-2) 

 Seminar 

342xxx  วิชาเอกเลือก        3(x-x-x)    

 Major Elective 

342xxx  วิชาเลอืกเสรี        3(x-x-x) 

 Free Elective 

รวม                                 17  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

342420 การพัฒนาผลติภัณฑ์เครื่องส าอางเชงิประยุกต์    2(1-3-2) 

 Applied Cosmetic Products Development 

342421  โครงงาน         1(0-3-2) 

Senior Project  

xxxxxx  วิชาเลือกเสรี        3(x-x-x) 

 Free Elective 

 รวม       9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

342422 การฝึกงาน*        6 หนว่ยกิต 

 Professional Training 

342423 สหกิจศึกษา*        6 หนว่ยกิต 

  Co-operative Education 

342424  การศกึษาอิสระ*       6 หนว่ยกิต 

Independent Study 

 รวม               6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  * ให้นสิิตเลือกเพียง 1 รายวิชา  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

001101   การใช้ภาษาไทย                                                               3(2-2-5) 

   Usage of Thai Language 

  การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับ

ใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่าน

ทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

 Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language 

usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing 

including thinking expression through the use of appropriate Thai  

001102  ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม                                   3(2-2-5) 

Ready English  

  ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน 

เขียน การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบ

รับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาใน

ร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

  English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily- life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                         3(2-2-5) 

  Explorative English  

  ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสาร

ตามสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่  การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม                   

ผา่นอนิเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใชภ้าษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศ

ของสนามบิน   การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบาย

เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

  Skills of English language:  listening, speaking, reading, and writing, vocabularies 

and English grammar for different situations in communication and effectiveness in international 

context including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone 

calling, communication in airport, airport announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and party 
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001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า      3(2-2-5) 

 Step UP English  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอา่นและ

ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การศกึษาและอาชีพ 

 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for 

listening, speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading 

and sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation 

for further study and future careers 

002201  พลเมืองใจอาสา        3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ 

ความกตัญญู พลเมอืงกับประชาธิปไตย จรยิธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและวัฒนธรรมและกระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, 

adaptation to social and cultural changing 

002202  สังคมพหุวัฒนธรรม         3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคม      

พหุวัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทาง

สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

 Man and society, multicultural society, bias and violence management in 

multicultural society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of 

Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao dimensions  

003201  การสื่อสารในสังคมดิจิทัล       3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ
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ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย  

ที่เกี่ยวข้อง 

  Fundamentals of technology:  hardware, software and networking, innovation in 

digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software 

application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, 

communication through online social networking in accordance with ethical and related legal 

regulation 

003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

  Health and Environmental Management 

  แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ

สุขภาพ การวิ เคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

ในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย  

โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ           

การวางแผนและการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่าง

ประหยัด 

  Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and 

environmental saving 

004101  ศิลปะในการด าเนินชีวติ   3(2-2-5) 

  Arts of Living 

  การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็น

คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิดเชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, 

goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 

economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control 

and management 
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004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

  Socialized Personality 

  ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสรา้งบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 

วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

  Important of personality, personality development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to 

University of Phayao's identity, living in a society, self- adaptation in the Thai and global social 

context 

146200   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ       3(3-0-6) 

  English for Specific Purposes 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลัก คือ 

การพูดและการเขียน โดยรวมหัวข้ออภิปรายที่หลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลัง

ศกึษาอยู่เข้ากับค าศัพท์เชิงวิชาการและเฉพาะทางมากขึ้น รวมถึงโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น 

       Develop integrated English skills focusing mainly on productive skills-speaking and 

writing, combining the various topics related to the students’ study areas with more academic and 

technical terms and more complex grammar structures 

241151  แคลคูลัส 1              3(3-0-6) 

  Calculus I 

  การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตความต่อเนื่องอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง 

และฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์เทคนิคการอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบ  

การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด เมตริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น 

  Mathematical induction, limit, continuity, differentiation and integration of real-

valued and vector- valued functions of a real variable and their applications, techniques of 

integration, improper integrals, applications of derivatives, indeterminate form, matrices and system 

of linear equations  

242101  หลักเคมี          4(3-3-8) 

  Principles of Chemistry 

  สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล 

ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น 

จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 
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  Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and 

molecular structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, electrochemistry, 

nuclear chemistry, environmental chemistry 

242141   เคมีอินทรยี์          4(3-3-8) 

  Organic Chemistry 

 ความแตกต่างระหว่างสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ การจ าแนกสารประกอบ

อินทรีย์ตามหมู่ฟังก์ชัน ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเตรียม สมบัติ 

ปฏิกิริยา และประโยชน์ของสารประกอบชนิดอะลิฟาติกและอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและ 

สารอนุพันธ์ รวมทั้งศกึษาไอโซเมอร์และสเตอรโิอเคมีของสารประกอบอินทรีย์ 

 The differences between organic and inorganic compounds, classification of organic 

compounds, types of organic reactions and reaction mechanisms, nomenclature, preparations, 

properties, reactions and uses of aliphatic compounds and aromatic hydrocarbons and their 

derivatives including study of isomerism and stereochemistry of organic compounds 

247112    สถิติพื้นฐานทางการแพทย์                 2(2-0-4)   

  Basic Medical Statistics 

  แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การน าไปใช้ 

ในชีวติประจ าวัน สถิตพิรรณนา การค านวณขนาดตัวอย่างเบื้องต้น การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ 

การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การทดสอบด้วย 

ไคก าลังสอง อัตราส่วนออดส ์การแปลผลและการน าเสนอผลสถิติ 

  Concepts extent and benefits of statistics for health science, the application of 

statistics in daily life, descriptive statistics, elementary sample size calculation, normal distribution 

test, estimation and hypothesis test, elementary analysis of variance, chi-square test, odds ratio, 

the data interpretation and presentation to research 

342110  บทน าสู่วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง             1(1-0-2)   

  Introduction to Cosmetic Sciences 

  บทน าสู่การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน 

วิวัฒนาการของศาสตร์ทางเครื่องส าอาง ตลาดเครื่องส าอางในปัจจุบัน ศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์

เครื่องส าอาง จรรยาบรรณ บทบาทและแนวทางการประกอบอาชีพของนักวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง

ในสายงานต่างๆ  



 

28 

 

  Introduction to cosmetic sciences education, cosmetics in daily life, evolution of 

cosmetic sciences, current marketing trends in cosmetics, fundamental science related to cosmetics, 

ethics, roles and professional approaches of cosmetic scientists in various fields. 

342111  เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ในวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง     3(2-3-6) 

  Applied Physical Chemistry in Cosmetic Science 

  หลักการของเคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ในเครื่องส าอาง สมดุลย์วัฏภาค เทอร์โมไดนามกิส์ 

เทอร์โมเคมี ปรากฎการณ์การละลายและการกระจาย ปรากฏการณ์ที่ผิวประจัน สารละลาย 

คอลลอยด์ การกระจายตัวของของแข็ง อนุภาคศาสตร์ พอลิเมอร์ บัฟเฟอร์ ไอโซโทนิก และทฤษฎี

การไหล 

  Principles of applied physical chemistry in cosmetics, phase equilibria, 

thermodynamics, thermochemistry, solubility and distribution phenomena, interfacial phenomena, 

solutions, colloids, coarse dispersions, micromeritics, polymers, buffer, isotonicity and rheological 

theory 

342220   วัตถุดบิที่ใช้ในเคร่ืองส าอาง        2(2-0-4) 

   Raw Materials in Cosmetics  

  หลักการ คุณลักษณะ คุณสมบัติ และหน้าที่ ของวัตถุดิบ การน าไปใช้ในเครื่องส าอาง

ดูแลผิวหนัง เส้นผม และเครื่องส าอางแต่งสี 

  Principles, characteristics, properties and functions of raw materials, cosmetic used 

in skin care, hair care and color cosmetic products 

342221   การตั้งต ารับเคร่ืองส าอางพื้นฐาน     3(2-3-6)  

   Basic Formulation in Cosmetics 

  ความรู้และเทคนิคพื้นฐานของการผสม การใช้เครื่องมือ การค านวณพื้นฐาน 

ส่วนประกอบ เทคนิคการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางพื้นฐานรูปแบบ น้ าใส แขวนตะกอน  

เจล อิมัลชัน น้ ามัน ขี้ผึ้ง ละอองฝอย ผง ผงอัดแข็ง การพิสูจน์และการตรวจสอบคุณลักษณะของ

รูปแบบต ารับ 

  Knowledges and basic techniques for mixing, instrumentation, basic calculation,  

ingredients, technique in basic formulation, solution, suspension, gel, emulsion, oil, ointment, 

aerosol, powder, compact powder, identification and characterization of formulation forms  
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342222   เทคนิคและเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางวทิยาศาสตร์เครื่องส าอาง   3(2-3-6) 

  Techniques and Instrumental Analysis for Cosmetic Science 

  เทคนิคและ หลักการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง เทคนิคและ

หลักการวิเคราะห์ โดยวิธีไตเตรชัน โพเทนทิออเมตรี สเปกโตรสโกปี โครมาโตรกราฟี โพลาริเมตรี    

รีเฟรคโตรเมตร ีและหลักการเลือกวิธีวิเคราะหอ์ย่างเหมาะสม 

  Techniques, principles of quality control for raw materials and cosmetic products; 

techniques and principle analyses by using titration, potentiometry, spectroscopy, chromatography, 

polarimetry, reflectrometry and selection of suitable analytical method 

342223  กฎหมายและจริยธรรมทางเครื่องส าอาง      2(2-0-4) 

  Laws and Ethics in Cosmetics 

  พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ

ผลติภัณฑ์เครื่องส าอาง ผลติภัณฑ์สมุนไพร ผลติภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ อุทยาน

แห่งชาติ การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การคุ้มครองผู้บริโภค การ

น าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ ความลับทางการค้า สิทธิทางปัญญา จริยธรรมและจรรยาบรรณ   ใน

การประกอบอาชีพ 

  Acts, decrees, ministerial regulations, regulations, rules, notifications of cosmetics, 

herbs, healthcare products, harzardous substances, medical devices, national parks, marine and 

coastal resources management, consumer protection, import and export, trade secret, intellectual 

property, professional ethics and morality 

342224   ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง                          2(2-0-4) 

                    Labeling and Packaging of Cosmetics 

  ประเภท ชนิด และวัสดุบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอาง ฉลาก เอกสารแทรก การเลือกใช้

บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง การทดสอบความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุ

ภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ ข้อก าหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการแสดง

ฉลาก การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ส าหรับขนส่งและการทดสอบบรรจุภัณฑ์

ระหว่างขนสง่ บรรจุภัณฑส์มัยใหม่ 

  Classification, type and packaging materials of cosmetic, label, inserted document, 

selection of cosmetic packaging products, packaging compatibility test, packaging quality control, 

packaging and labeling regulation, packaging and labeling design, transport packaging and transport 

packaging test, innovative packaging 
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342225  ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง         3(2-3-6)  

  Skin Care Products 

  โครงสรา้งทางเคมีและกายภาพของผวิหนัง ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับผวิหนัง โรคภูมแิพ้

ทางผิวหนัง ผิวหนังอักเสบ บวม คัน ผื่นแพ้ วิทยาภูมิคุ้มกัน เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน      

การตอบสนองของภูมิคุ้มกัน แอนติเจนและแอนติบอดี การตั้งต ารับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางส าหรับ

ผิวหนัง เช่น ผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ ผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้น ผลิตภัณฑ์ท าให้ผิวขาว ผลิตภัณฑ์

ป้องกันแสงแดด ผลติภัณฑ์ส าหรับผวิแพ้และอักเสบ ผลติภัณฑ์ขจัดสิว และผลติภัณฑ์ท าความสะอาด

ผิว การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง การฝึกปฏิบัติเทคนิคการเตรียม

และวิธีการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอางส าหรับดูแลผวิหนัง 

  Chemical and physical structures of skin, introduction to skin, atopic dermatitis 

disease, eczema, edema, itching, rash, immunology, cell related to immune system, immune 

response, antigen and antibody, cosmetic formulation of skin care product such as anti- aging, 

moisturizing, whitening, sunscreen product, product for sensitive and inflamed skin, anti-acne and 

skin cleansing product, selection of packaging for cosmetic products, practical training on preparation 

technique and stability testing of cosmetic for skin care products 

342226  ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางแต่งสีผิว       3(2-3-6) 

 Color Cosmetic Products 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางแต่งสี ประเภทและคุณลักษณะของ 

สีที่ใช้ในเครื่องส าอาง ความส าคัญของสีที่ใช้ในเครื่องส าอาง การใช้ประโยชน์ ทฤษฎีสี และการ

ตรวจสอบสารสี ความรู้เบื้องต้นและการพัฒนาต ารับของเครื่องส าอางประเภท แป้งผัดหน้า 

เครื่องส าอางส าหรับตา เครื่องส าอางใช้แต่งแก้ม เครื่องส าอางใช้แต่งปาก หรือลิปสติก และ

เครื่องส าอางส าหรับเล็บ การเตรียมและวธิีการทดสอบความคงตัวของผลติภัณฑเ์ครื่องส าอางส าหรับ

แตง่สผีวิ  

  Introduction to color of cosmetic products, type and characteristic of colorants, 

importance of coloring agent, usefulness, color theory and determination of coloring agent, basic 

knowledge and development of cosmetic formulation, face powder, eye cosmetic products, blush-

on products, lipsticks, nail care cosmetic products, preparation technique and stability testing of 

color cosmetic products  

342320  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่ีใช้ในเคร่ืองส าอาง      3(2-3-6) 

  Natural Products in Cosmetics 

  การใชผ้ลติภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบทางเครื่องส าอาง แหลง่ที่มา พฤกษศาสตร์

พื้นบ้าน ชนิดและประโยชน์  การประยุกต์ ใ ช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากภูมิปัญญาท้องถิ่ น  
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ในทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ  

การสกัดสารส าคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเชิงคุณภาพ  

เชงิปริมาณของสารส าคัญ เอกลักษณ์และการควบคุมคุณภาพ ฤทธิ์ทางชีวภาพ อณูชวีวิทยา 

  Raw materials from natural products for cosmetic usage, sources, Ethnobotany, 

types and benefits, application of using natural products based on local wisdom used in cosmetic 

science; physical and chemical properties, biological activity, toxicity, extraction of active ingredients 

from natural products, qualitative and quantitative analysis of active ingredients, identification and 

quality control, biological activity and molecular biology 

342321  ความคงตัวและความคงสภาพทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง    3(2-3-6) 

  Stability and Stabilization in Cosmetic Sciences 

 การประยุกต์อุณหพลศาสตร์ และจลนศาสตร์เพื่อคงสภาพสารส าคัญและผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอาง การออกแบบการทดลอง การทดสอบความคงตัวคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ฟิสิกส์

เคมี จุลชวีวิทยาและฤทธิ์ทางชีวภาพ  

  Application of thermodynamics and kinetics for stabilization of active ingredients 

and cosmetic products, experimental design, stability test in physical, chemical, physicochemical, 

microbiological and biological activity properties 

342322  ระเบียบวิธีวจิัย        3(2-3-6) 

  Research Methodology  

  กระบวนการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ การก าหนดหัวข้อวิจัย ตัวแปร การวางแผนและ

ออกแบบงานวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล การเตรียมข้อเสนอ

โครงการวิจัย และจรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวจิัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

 Systematic approach in conducting research:  topic setting, variables, research 

planning and design, data collection, data analyzing, interpretation of results, proposal preparation, 

and ethical considerations in research work for cosmetic sciences 

342323  ศาสตร์แห่งน้ าหอมและสุคนธบ าบัด     3(2-3-6) 

  Perfumery and Aromatherapy 

  ศาสตร์ของกลิ่นและสุคนธบ าบัด ความรู้เชิงเคมี เคมีฟิสิกส์ การวิเคราะห์ทางเคมี  

ของวัตถุดิบน้ าหอมและสุคนธบ าบัด ประเภทของกลิ่น ปฏิบัติการทางน้ าหอมและสุคนธบ าบัด             

การประเมินทางประสาทสัมผัส ความคงตัว ความเข้ากันได้ การควบคุมคุณภาพ ข้อก าหนดและ

มาตรฐานความปลอดภัยในน้ าหอมและสุคนธบ าบัด การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน 

สุคนธบ าบัดและน้ าหอมในศาสตร์เครื่องส าอาง การประยุกต์ใช้น้ าหอมและสุคนธบ าบัดในผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอาง 



 

32 

 

  Sciences of fragrance and aromatherapy, knowledges of chemistry, physical-

chemistry, analysis of raw materials in perfumery and aromatherapy, classification of scents, 

practices in perfumery and aromatherapy, sensory evaluation, stability, compatibility,quality control, 

regulations and safety standards in perfumery and aromatherapy, application of traditional 

aromatherapy  in cosmetics, application of perfumery and aromatherapy in cosmetics 

342324  ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม         3(2-3-6) 

  Hair Care Products 

  โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของเส้นผม การตั้งต ารับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง

ส าหรับเส้นผม ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเส้นผม ผลิตภัณฑ์นวดเส้นผม ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพและ

บ ารุงเส้นผม ผลิตภัณฑ์ย้อมผม ดัดผม ยืดผม จัดแต่งทรงผม ป้องกันผมร่วง ขจัดรังแค และก าจัดขน 

เทคนิคการเตรียม และวิธีการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอางส าหรับดูแลเส้นผม  

  Chemical and physical structures of hair, cosmetic formulation of hair care products, 

hair cleansing products, hair conditioners, hair treatment and nourishing products, hair dye products, 

hair perm products, hair straightener products, hair stylings, anti-hair loss products, anti-dandruff 

products and hair remover, preparation technique and stability testing of cosmetic for hair care 

products 

342325  การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจ    3(2-2-5) 

  สุขภาพและความงาม  

  Marketing and Entrepreneurship of Health and Beauty Business 

  หลักการ การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งในธุรกิจสุขภาพและความงาม     

กลยุทธ์ทางการตลาด การโฆษณา การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค แนวโน้มการตลาดสุขภาพ

และความงาม แนวคิดและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ วิธีการเริ่มธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ

ใหม่ทางสุขภาพและความงาม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ รูปแบบและการบริหารจัดการของ  

องค์กรธุรกิจ  

  Principle, supply chain and logistic management in health and beauty business; 

marketing strategy; advertisement, analyzing consumer’ s behavior, market trend in health and 

beauty business; concept and characteristic of entrepreneurship, commencement; development of 

health and beauty business; business negotiation; category and management of business 

organization 
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342326  การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางเครื่องส าอาง       3(2-3-6) 

 Efficacy and Safety Assessment in Cosmetics  

  การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 

ผลิตภัณฑ์ดูแลผม เครื่องส าอางที่ใช้ในช่องปากและฟัน ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ผลิตภัณฑ์ชะลอ

ความแก่ ผลิตภัณฑ์ท าให้ผิวขาว ผลิตภัณฑ์กระชับสัดส่วน ผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อและกลิ่นกาย       

การประเมินความปลอดภัยและข้อแนะน าในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง การแพ้ การระคายเคือง 

และการอักเสบของผิวหนัง การออกแบบและการทดสอบในหลอดทดลอง ในสัตว์ทดลอง การทดสอบ

ทางคลินิก จริยธรรมในการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย การปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี      

การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง หลักการประเมินทางประสาทสัมผัสและความพึง

พอใจผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง 

  Efficacy assessment of cosmetic products including skin care products, hair care 

products, oral hygiene products, sunscreen, anti-aging products, whitening products, anti-cellulite 

products, anti-perspirant and deodorant products; safety assessment of cosmetic products, safety 

recommendation of cosmetic uses, skin allergy, skin irritation and skin inflammation, design and 

evaluation in vitro, animal models and clinic, ethics in efficacy and safety assessment, good clinical 

practice, texture analysis of cosmetic products, sensory and satisfaction evaluation of cosmetic 

products 

342327  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางเครื่องส าอาง      2(1-3-2) 

  Innovation and Technology in Cosmetics  

  นวัตกรรมเครื่องส าอางสมัยใหม่  หลักการและปฏิบัติการของระบบน าส่งทาง

เครื่องส าอาง ไลโปโซม ไมโครและนาโนพาร์ติ เคิล ไมโครและนาโนอิมัลชัน ลิควิดคริสตัล                 

ไมโครไดอะไลซิส ไมโครนีดเดิล แผ่นแปะผิวหนัง การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีกายภาพ 

ความคงตัว รูปแบบการปลดปล่อย การดูดซึมสารส าคัญทางผิวหนัง  

 Current innovation in cosmetics, principles and practice in cosmetic delivery 

systems; liposomes, micro/ nano particles, micro/ nano/ pickering emulsions, liquid crystals, 

microdialysis, microneedles, transdermal patches, evaluation of physical and physico- chemical 

properties, stability, release profiles, skin absorption   
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342328      การผลิตเครื่องส าอางที่ดีและการผลิตเครื่องส าอางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

            2(2-0-4) 

  Good manufacturing practice for cosmetics and environmentally friendly 

   production in cosmetics   

       หลักการผลิตเครื่องส าอางที่ดี วิธีการตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนการผลิต อาคาร

สถานที่ผลิต อุปกรณ์การผลิตที่เหมาะสม การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การฝึกอบรมบุคลากร 

สุขอนามัยส่วนบุคคล และการประเมินกระบวนการผลิต การผลิตเครื่องส าอางที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมความรู้พื้นฐานของปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเครื่องส าอาง การประเมินและการจัดการ

ความเสี่ยงของสารพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 Principle of good manufacturing practice in cosmetics, checking method and 

standardization of production process, premise and equipment, selection of high- quality raw 

materials, training and personal hygiene of the staff and process validation, eco- friendly cosmetic 

production, unit operation in cosmetics, measurement and testing of toxin used in cosmetic product, 

risk assessment and management of toxin affecting health and environment 

342329  สัมมนา           1(0-3-2) 

  Seminar 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ        

การอภิปราย ในหัวข้อทางด้านงานวิชาการครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนา

ทางดา้นวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง   

  Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing in 

academic special topics of current research and developments in cosmetic sciences 
 

342420  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเชิงประยุกต์     2(1-3-2) 

  Applied Cosmetic Products Development 

  การพัฒนาต ารับเครื่องส าอางให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การพัฒนาต ารับ

เครื่องส าอางจากผลิตภัณฑธ์รรมชาติในท้องถิ่น การประยุกต์ภูมปิัญญาท้องถิ่นมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอาง การฝึกปฏิบัติ และการพัฒนาสูตรต ารับเครื่องส าอางรว่มกับสถานประกอบการ 

  Development of cosmetic formulations to providing better quality and efficacy, 

development of cosmetic formulations from local natural products, application of local wisdom for 

cosmetic product development, practice and cooperation of cosmetic formulations development with 

manufacture  
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342421  โครงงาน           1(0-3-2)

   Senior Project  

  กระบวนการวางแผนการวิจัย แนวคิด การค้นคว้าเบื้องต้นในหัวข้อที่ก าหนด         

การรวบรวมข้อมูล และการน าเสนอ 

  Research planning process, concept, initial of research article, data collection and 

presentation  

342422   การฝึกงาน                6 หน่วยกิต 

  Professional Training  

  การฝึกปฏิบัติ  เ รียนรู้  เพิ่ มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่ เกี่ ย วข้ อง 

กับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน  

  Training, learning, gaining experience, improving working skill in cosmetic science 

in private or government sectors  

342423  สหกิจศึกษา                6 หน่วยกิต

   Co-operative Education 

  การฝึกปฏิบัติ  เ รียนรู้  เพิ่ มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่ เกี่ ย วข้ อง 

กับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางในฐานะพนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

  Working, learning, gaining experience, improving working skills in cosmetic science 

as an apprentice in private or government sectors 

342424  การศึกษาอิสระ               6 หน่วยกิต 

  Independent Study 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การเขียนรายงาน การน าเสนอ         

การอภิปราย การท าโครงการในหัวข้อทางดา้นวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

  Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and 

discussion in the management of cosmetics science 

342340  การให้ค าปรึกษาทางด้านเครื่องส าอางอย่างมืออาชีพ   3(2-2-5) 

  Professional Counseling in Cosmetics 

  การให้ค าปรึกษาทางเครื่องส าอาง การสัมภาษณ์ การสร้างสัมพันธภาพ การฟัง    

การวิเคราะห ์ประเมินปัญหาของผูร้ับการปรึกษา  

  Cosmetic counseling, interviewing, rapport building, listening, analysis , appraisal of  

customers’needs 
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342341  สุขภาพและความงาม         3(2-3-6) 

  Health and Beauty  

  การดูแลสุขภาพองค์รวม อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม การควบคุมน้ าหนัก     

การปรนนิบัติดูแลผิวหน้า เส้นผมและเล็บ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางให้เหมาะสมกับผิวหน้า 

การแต่งหนา้ขั้นพืน้ฐาน การออกแบบทรงผม และการพัฒนาบุคลิกภาพ เทคโนโลยีทางด้านความงาม 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความงาม และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับดูแลความ

งาม 

  Holistic Health care, food for health and beauty, weight control, facial treatment, 

hair and nails, appropriate cosmetic products selection for facial skin, basic make up, hair styling 

and personality development, beauty technology health and beauty promotion activities 

management, and application of local wisdom in beauty care 

342342  ผู้ด าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ        3(2-2-5) 

  Spa Manager for Health  

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบและประเภทของสปา สมุนไพรไทยที่ใช้ในสปา 

เอกลักษณ์ สปาไทย ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในสปา การบริหารจัดการธุรกิจสปา 

คุณธ ร รมและจริ ย ธ ร รมขอ งผู้ ป ร ะกอบอ า ชีพสปา  กฎหมายที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ กิ จ ก า ร  

สปาเพื่อสุขภาพ 

  Fundamental knowledge about components and types of spa, Thai herbs used in 

spa, identity of Thai spa,  product, equipment and apparatus used in spa, management and 

administration of spa business, morals and ethics of spa entrepreneur, laws concerning the business 

on spa for health 

342343  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม   3(2-2-5) 

 Dietary Supplements for Health and Beauty 

 ผลติภัณฑ์เสริมอาหาร ประเภท ส่วนประกอบ คุณสมบัติ กระบวนการผลิต ประโยชน์ 

แนวโน้มทางการตลาดในปัจจุบัน  และการประยุกต์ใช้สมุนไพรในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ

ความงาม  

 Dietary supplements, types, ingredient, property, production process, benefits, 

current marketing trends and applications of herb in dietary supplements and beauty  
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361101  จุลชวีวิทยาท่ัวไป         4(3-3-8) 

  General Microbiology  

  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์  อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์   

เมแทบอลิซึม วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ พันธุศาสตร์ ความส าคัญของจุลินทรีย์  

ในด้านอาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข  

  Structures and functions of microbial cell, nutrition, growth and reproduction, 

metabolism, microbial control, classification and genetics, significance of microorganisms in food, 

industry, environment, medicine, and public health 

365215  ชีวเคมีท่ัวไป            4(3-3-8)  

  General Biochemistry  

  นิยามและหลักการของชีวเคมี  คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึม

ของสารชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอิก จลนศาสตร์ของเอนไซม์ 

ฮอร์โมน สารอาหาร การแสดงออกของยีนและการควบคุมการ หลักการและเทคนิคทางอณูชีววิทยา 

ชีวพลังงานศาสตร์ หลักการและปฏิบัติการของการเตรียมบัฟเฟอร์ การวัดการดูดกลืนแสง           

การทดสอบสารชีวโมเลกุล การวัดจลนศาสตร์ของเอนไซม์ 

  Definition and principle of biochemistry, chemical properties, types, structures and 

metabolism of biomolecules including carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, enzyme kinetic, 

hormone, nutrition, gene expression and regulation, principle and techniques of molecular biology, 

bioenergetics, principle and laboratory of buffer preparation, optical density determination, 

biomolecules characterization and determination of enzyme kinetics 

367200  สรีรวทิยาพื้นฐาน          3(2-2-5) 

  Basic Physiology 

 บทบาท หน้าที่และกลไกการท างานของร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ เช่น สรีรวิทยา

ของเซลล์ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดิน

อาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายใน

ภาวะปกติ 

 Human body roles, functions and mechanisms of various body systems such as 

cellular physiology, nervous system, muscular system, cardiovascular system, respiratory 

system,gastrointestinal system, urinary system, endocrine system, reproductive system and body 

temperature regulation in normal condition 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา (ระดับปริญญาตรี) 

1. เลข 342   หมายถึง    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง    ระดับช้ันปีของการศกึษา 

 2.1  เลข 1 หมายถึง    รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

 2.2  เลข 2 หมายถึง    รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

 2.3 เลข 3 หมายถึง    รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

 2.4 เลข 4 หมายถึง  รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

3.เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง    หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

3.1 เลข 1   หมายถึง  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์  

เครื่องส าอาง 

 3.2 เลข 2-3 หมายถึง    หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางประยุกต์เพื่อการประกอบอาชีพ 

 3.3 เลข 4  หมายถึง    หมวดวิชาเอกเลือกทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

4.เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง    อนุกรมของรายวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

1 นายจักรินทร ์ศรวีิไล * 

 

11999000XXXXX อาจารย์ วท.ด.  

วท.ม. 

วท.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

เภสัชเคมแีละผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

วิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 

2556 

2552 

2 นายมธุกร สายนาค า * 15299000XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

ภ.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

วิทยาศาสตรเ์ภสัชศาสตร์ 

เภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2559 

2554 

2551 

3 นางสาวลภัสรดา มุ่งหมาย * 35506000XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

ชีววิทยา 

จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 

2549 

2546 

4 นายธรรมนูญ รุ่งสังข์ * 18097000XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 

วิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 

2552 

5 นางสาวจิณัฐข์ดา  เอ็งสุวรรณ์* 21606000XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ 

เภสัชวิทยา 

วิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 

2555 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 
 

ล าดับ  ชื่อ – สกุล  
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา  

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

1 นายชาลี  ทองเรือง 31705000XXXXX รองศาสตราจารย์ Ph.D Health Management and University of Wollongong, 2557 
 Policy Development Australia  

ภ.ม. เภสัชเวท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

ภ.บ. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533 

น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 

2 นางสาวนันทกา  โกรานา 35099004XXXXX รองศาสตราจารย์ 
M.S.-Ph.D. 

Pharmaceutical Science (Medicinal 

Chemistry) 

Virginia Commonwealth 

University,USA 
2546 

ภ.ม. เภสัชเคม ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 

ภ.บ. - มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2532 

3 นายนุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์ 31012016XXXXX รองศาสตราจารย์ Doc.Pharm

.Sci 
Pharmaceutical Technology State University of Ghent, Belgium 2534 

ภ.บ. - มหาวิทยาลัยมหดิล 2527 

4 นางบุษบง  จ าเรญิดารารัศม ี 35099008XXXXX รองศาสตราจารย์ Ph.D. Education University of Surrey, UK 2532 

วท.ม. เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหดิล 2516 

ภ.บ. - มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2514 

5 นายสุรศักดิ์  เสาแก้ว 36703008XXXXX รองศาสตราจารย์ ปร.ด. ระบาดวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2557 

ภ.บ. บรบิาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 

ภ.บ. - มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546 

6 นายกิรติ  เก่งกลา้ 11006001 XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ภ.บ. บรบิาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 2556 

7 นางสาวจันทมิา  ชูรัศม ี 36199001XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ภ.บ. บรบิาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 
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ล าดับ  ชื่อ – สกุล  

เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา  

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

8 นายณัฐกรณ์  ใบแสง 35005002XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Dr.rer.nat Pharmaceutical Technology Free University of Berlin, Germany 2556 

วท.ม. วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2550 

ภ.บ. - มหาวิทยาลัยนเรศวร 2541 

9 นางสาวพัชรวรรณ  ตันอมาตยรัตน์ 35307002XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. เภสัชเคมแีละผลิตภัณฑธ์รรมชาติ มหาวิทยาลัยศลิปากร 2554 

ภ.ม. เภสัชเคม ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2545 

ภ.บ. - มหาวิทยาลัยศลิปากร 2542 

10 นางสาวมาลีรักษ์  อัตต์สินทอง 37105000XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. เภสัชเคมแีละพฤกษเคม ี มหาวิทยาลัยมหดิล 2551 

ภ.ม. เภสัชเคม ี มหาวิทยาลัยมหดิล 2546 

ภ.บ. - มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกยีรต ิ 2542 

11 นางสาวศุภางค์  คนด ี 35699000XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Ph.D. Pharmaceutical Chemistry The University of Kansas , USA 2554 

M.Sc. Pharmaceutical Chemistry The University of Kansas , USA 2552 

ภ.ม. เภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 

ภ.บ. - มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2536 

12 นางสาวสุภาวดี  บุญทา 33499008XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วท.ด. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 

ภ.บ. - มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546 

13 นางสาวแสงระวี  สุทธปิรญิญานนท ์ 33099014XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 

วท.ม. เคมีวิเคราะห ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547 

วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542 

14 นางสาวอดิณัฐ อ านวยพรเลิศ 35203001XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วท.ด. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557 

ภ.บ. บรบิาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 

15 นางสาวอัจฉรา  ปญัโญศักดิ ์ 35101001XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วท.ด. 

ภ.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

- 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2550 

2545 
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ล าดับ  ชื่อ – สกุล  

เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา  

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

16 นางสาวคณาทิพย์  สงิห์สาย 14013000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560 

ภ.บ. - มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2554 

17* นายจักรนิทร์ ศรีวไิล 11999000XXXXX อาจารย์ Ph.D. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560 

วท.ม. เภสัชเคมแีละผลิตภัณฑธ์รรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 

วท.บ. วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 

18* นางสาวจิณัฐข์ดา เอง็สุวรรณ์ 21606000XXXXX อาจารย์ วท.ม. เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560 

วท.บ วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555 

19 นางสาวฐาปนี  ใจปินตา 15799002XXXXX อาจารย์ ภ.บ. บรบิาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 2556 

20* นายธรรมนูญ รุ่งสังข ์ 1809700091XXX อาจารย์ วท.ม. วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 

วท.บ. วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 

21 นายธีรพิชญ ์เผ่าเพ็ง 3329900192XXX อาจารย์ วท.ด. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 

ภ.บ. บรบิาลเภสัชกรรม เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 

22 นางสาวนทพร  ชัยพิชิต 35404006XXXXX อาจารย์ ปร.ด เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557 
 เภสัชกรรมคลินกิ   

ภม. - มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 

ภ.บ.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2550 

23 นายนวิัฒน์  ศักดิ์สิทธิ ์ 35405002XXXXX อาจารย์ ปร.ด เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560 

ภ.บ. บรบิาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 

24 นางสาวปรียเนตร  วไิลรัตน์ 15601001XXXXX อาจารย์ ภ.บ. บรบิาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 2556 

25 นางสาวปวีสา  ชวลิตพงศ์พันธุ ์ 16599000XXXXX อาจารย์ BCPS Pharmacotherapy Board  of Pharmaceutical 

Specialties, USA 
2557 
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ล าดับ  ชื่อ – สกุล  

เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา  

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

ภ.บ. บรบิาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 

26 นางสาวพิมพ์ชนก  จรุงจิตร 35404006XXXXX อาจารย์ ปร.ด. เภสัชการ มหาวิทยาลัยมหดิล 2560 

ภ.บ. - มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2547 

27 นางสาวภณกิชา วิชยปรชีา 1329900145XXX อาจารย์ ปร.ด. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2562 

วท.ม. เภสัชเคมแีละผลิตภัณฑธ์รรมชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชาน ี 2556 

วท.บ. วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 

28* นายมธุกร สายนาค า 1529900082XXX อาจารย์ วท.ด. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2559 

วท.ม. วิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2554 

ภ.บ. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2551 

29 นางสาวรณิศ เจริญจิตติชัย 15799002XXXXX อาจารย์ วท.ม. เทคโนโลยเีภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 

วท.บ. วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2553 

30* นางสาวลภสัรดา มุ่งหมาย 3550600007XXX อาจารย์ วท.ด. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2556 

วท.ม. ชีววทิยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2549 

วท.บ. จุลชีววทิยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2546 

31 นางสาววีรยา ปรีดาลิขิต 15499001XXXXX อาจารย์ วท.ม. วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2556 

วท.บ. วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2553 

32 นางสาวสนธยา สขุย่ิง 15299000XXXXX อาจารย์ วท.ด. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560 

ภ.บ. บรบิาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 

32 นายองอาจ  มณีใหม ่ 15599001XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ภ.บ. บรบิาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 

33 นางอาทิตา  ดิจค์สตรา 35603005XXXXX อาจารย์ Ph.D. Neurochemistry with molecular neurobiology Stockholm University, Sweden 2560 

ปร.ด. - มหาวิทยาลัยมหดิล 2557 

ภ.บ. เภสัชเคมแีละพฤกษเคม ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2543 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ป ี

1 

  

นางสาวณัฐยา เหลา่ฤทธ์ิ 

  

  

รองศาสตราจารย์ 

  

Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Bioorganic Chemistry 

Organic Chemistry 

เคม ี

2547 

2544 

2540 

2 

  

นายเนติ วระนุช  

  

  

รองศาสตราจารย์ 

  

Ph.D. 

M.Sc. 

ภ.บ. 

Pharmaceutics 

Pharmaceutics 

เภสัชศาสตร์ 

2540 

2538 

2531 

3 

  

นางสาววรรธิดา ชัยญาณะ 

  

  

รองศาสตราจารย์ 

  

วท.ด. 

บธ.ม. 

ภ.บ. 

เภสัชศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ 

เภสัชศาสตร์ 

2556 

2552 

2549 

4 

  

นางดวงพร อมรเลิศพศิาล 

  

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีวีภาพ 

เภสัชศาสตร์ 

พยาบาลศาสตร์ 

2551 

2536 

2532 

5 นางสาวบุศรินทร์  จงเจรญิยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Food Process Engineering 

Food Process Engineering 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

2554 

2551 

2549 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ป ี

6 

 

 

นางสาวสนุีย ์จันทรส์กาว ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 

ภ.ม. 

ภ.บ. 

Phytochemistry 

เภสัชเวท 

เภสัชศาสตร์ 

2543 

2537 

2535 

7 

 

  

นายฉัตรชัย พานิชศภุภรณ ์ อาจารย ์ FACP 

B.PHCP 

 

ภ.ด. 

ภ.บ. 

Social and Administative Parmacy 

Pharmaceutical and Health 

Comsumer Protection 

เภสัชกรรมชุมชน 

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

2561 

2559 

 

2545 

2543 

8 

  

นางสาวพัชทรา มณีสินธุ ์ อาจารย ์ Ph.D. 

M.Sc. 

 

วท.บ. 

Packaging 

Post-harvest and Food Process 

Engineering 

อุตสาหกรรมเกษตร 

- 

- 

- 

9  นางสาวฟาเคราห ์แปนดะเกล อาจารย ์ M.Sc. 

วท.บ. 

Cosmetic Science 

วิทยาศาตรเ์ครื่องส าอาง 

2558 

2553 

10  นางสาวเมสิน ี พุ่มเจรญิ อาจารย ์ M.Sc. 

B.Sc. 

Cosmetic Science 

Chemistry 

2557 

2544 

11  นางสาวเยาวลักษณ ์โพธนิิมิตร์ - วศ.ม. 

วท.บ. 

วิศวกรรมคุณภาพ 

เคมี 

- 

- 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ป ี

12  นางวรัฏฐยา ศรีพัฒนกุล - วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรเ์ภสัชกรรม 

วิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 

2559 

2553 

13 นางสาววาสิณ ีฟักเกต ุ _ วท.บ. วิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 2551 

14 นางสาววิทติา ไปบน - วท.ม. (Inter) 

ภ.บ. 

เภสัชเคมีและผลติภัณฑ์ธรรมชาติ 

เภสัชศาสตร์ 

- 

- 

15  นายสุวัฒน์  วรรัตนกจิ - บธ.ม. 

วท.บ. 

MBA. 

Cosmetic Science 

2555 

2553 

16 

  

นางสาวอุษา  สมนึก - 
 

Ph.D. 

วท.ม. 

บธ.บ. 

วท.บ. 

Polymer Engineering 

Polymer Science 

บรหิารธุรกิจ (การตลาด) 

เคมี 

2550 

2544 

2550 

2542 

17 นายเอกลักษณ ์ แคแดง - วท.บ. วิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง 2553 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (342422 การฝึกงาน หรอื 342423 สหกิจศึกษา หรอื 

342424 การศึกษาอิสระ) 

 การฝึกปฏิบัติงานสาขาวิชาวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอางเน้นให้นิสติสามารถบูรณาการองค์ความรู้

และทักษะวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางจากการเรียนการสอน โดยจัดให้นิสิตไปปฏิบัติงานจริง ณ สถาน

ประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการท างานจริงเป็นหลัก 

โดยนิสิตต้องฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น วิจัยและพัฒนาเครื่องส าอาง 

การตลาดเครื่องส าอาง การผลิตเครื่องส าอาง เป็นต้น เพื่อเพิ่มทักษะทางอาชีพที่ส าคัญ รวมไปถึง

ทัศนคติและเจตคติที่ดีต่องานวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง และเพื่อให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับ

บุคลากรในสถานประกอบการหรือองค์กรอื่น 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ของประสบการณภ์าคสนาม 

(1) มวีินัย ตรงเวลา เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

(2) มคีุณธรรม จรยิธรรม และตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(3) มภีาวะความเป็นผู้น า 

(4) มมีนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ดี 

(5) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีทางสถิติ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงาน 

จรงิได้ 

(6) เข้าใจวัตถุประสงค์ของงาน และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการท างานได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม 

(7) เข้าใจบทบาทและหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย 

(8) ปฏิบัติตามหนา้ที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

(9) สามารถใช้ขอ้มูลสารสนเทศในการแก้ไขปัญหา และพัฒนางานของตนเองได้ 

(10) สามารถรวบรวม วิเคราะห์ สรุปปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปัญหาได้ 

(11) สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารและน าเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางวาจา

และการเขียน 

(12) มทีักษะในการบริการวิชาการด้านสถิติให้แก่ผูส้นใจหรอืบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

(13) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

(14) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
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4.2 ลักษณะงานและช่วงเวลา 

รายวิชา 342422 การฝึกงาน  ก าหนดให้ฝึกภาคการศึกษาปลาย ของช้ันปีที่ 4 

 ลักษณะงาน 

     (1) เป็นนิสิตฝกึงาน 

     (2) ขึ้นอยู่กับแหล่งฝึกงาน    

     (3) ท างานเต็มเวลา (Full Time) 

รายวิชา 342423 สหกิจศึกษา ก าหนดใหฝ้กึภาคการศึกษาปลาย ของช้ันปีที่ 4  

 ลักษณะงาน 

     (1) เสมอืนหนึ่งเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

     (2) มหีนา้ที่รับผดิชอบงานที่แนน่อน (งานมคีุณภาพ) 

     (3) ท างานเต็มเวลา (Full Time) 

รายวิชา 342424 การศกึษาอิสระ ก าหนดให้ฝึกภาคการศกึษาปลาย ของช้ันปีที่ 4 

ลักษณะงาน 

     (1) โครงการหัวข้อทางดา้นวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

     (2) ขึ้นอยู่กับการมอบหมายงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 

     (3) ท างานเต็มเวลา (Full Time) 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 การฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการหรือองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับ

เครื่องส าอาง ก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติในช่วงเดือน พฤศจิกายน – มีนาคม ของทุกปี และก าหนด 

ให้มกีารเสนอผลการไปปฏิบัติงานในสาขาวิชา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
     

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย (342421 โครงงาน) 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ วิชาโครงงาน จัดให้นสิิตท าโครงงานวิจัยโดยมีกระบวนการวางแผนการ

วิจัย ด าเนินงานวิจัย วิเคราะห์ และแปลผลการอภิปรายผลสรุปผลและการน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อเป็น

การเสริมทักษะในการท าวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์แก่นิสติ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 ด้านพุทธพิสัยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาน้ีแล้ว นิสิตสามารถ 

(1) อธิบายหลักการพืน้ฐาน และขั้นตอนการท าวิจัยได้ 

(2) ออกแบบโครงรา่ง วางแผน และวิธีการวิจัยได้อย่างถูกต้อง  

 (3) เขียนรายงานการวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัยได้ 
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 5.2.2 ด้านทักษะพิสัย เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานี้แล้ว นิสิต 

 (1) มทีักษะในการท างานวิจัย ตั้งแตก่ารก าหนดปัญหาที่เกี่ยวข้อง การใชร้ะเบียบวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะหข์้อมูล และประมวลผล โดยมีขอบเขตการวิจัยที่เหมาะสม

กับปัจจัยในการด าเนินงานและเวลาที่ก าหนด 

 (2) มีทักษะในการเขียนรายงานวิจัย ทั้งในเรื่องการล าดับความ การใช้ถ้อยค าส านวน 

ในการเขียน การอา้งองิขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ และรูปแบบของการพมิพ์รายงานวิจัย 

  (3) มีทักษะในการน าเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบการน าเสนอด้วยวาจา และรูปแบบ

ของโปสเตอร์ 

  5.2.3 ด้านจติพิสัย เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาน้ีแล้ว นิสิต 

 (1) มีจิตส านึกที่ดี เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของความรู้ที่ได้รับ และตระหนัก 

ถึงความส าคัญของรายวิชาในการน าไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

(2) มคีวามตระหนักในจรรยาบรรณในการท าวิจัย 

(3) มีความรักและสามัคคีในกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนและการท างานของกลุ่ม 
 

5.3  ช่วงเวลา   

342421 รายวิชาโครงงาน  ช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาต้น 
 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 1 หนว่ยกิต  
 

5.5 การเตรยีมการ 

  5.5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการจัดระบบและท าความเข้าใจกับนิสิตที่

ลงทะเบียน รวมไปถึงอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่เกี่ยวข้อง ถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ก าหนดการ การประเมนิผลในส่วนตา่งๆ และระเบียบ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานวิจัย 

5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ควบคุมดูแล และให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในการท า

โครงงาน ให้เป็นไปตามกระบวนการ และรูปแบบที่คณะก าหนดตลอดภาคการศกึษา 

  5.5.3 นิสิตจะต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อโครงงานจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 

และผูจ้ัดการรายวิชา  

  5.5.4 นิสิตจะต้องส่งเอกสารประกอบการน าเสนอ (Handout) ให้กับอาจารย์สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและสาขาที่เกี่ยวข้อง คณะเภสัชศาสตร์ และผูป้ระสานงานรายวิชา (เจ้าหนา้ที่

ผู้รับผิดชอบในการจัดสัมมนา) ล่วงหน้าก่อนการน าเสนอจริง 1 สัปดาห์ (ก าหนดเป็นรายปีการศึกษา

ตามปฏิทินการศกึษา) 

  5.5.5 รูปเล่มรายงานวิจัย ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยส่งที่ผู้

ประสานงานรายวิชา จ านวน 2 เล่ม และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 เล่ม 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 

เกณฑ์การวัดผลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  

เรื่อง การวัดและประเมินผลกระบวนวิชาโครงงาน ประกอบด้วย 

1) คะแนนจากตัวเล่มรายงานโครงงาน    

ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินผลรายงานโครงงาน 

2) คะแนนจากการน าเสนอด้วยวาจา     

ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าโครงงาน 

โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบปากเปล่าโครงงาน 

3) คะแนนจากการน าเสนอภาคโปสเตอร์     

ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบภาคโปสเตอร์ และนิสิต 

โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบปากเปล่าโครงงาน 

เกณฑ์การประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1) ผา่น    S (Satisfactory)  คะแนนรวม ≥ 60% 

2) ไม่ผ่าน U (Unsatisfactory) คะแนนรวม < 60% 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1. ออกแบบจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอกให้นิสิตมีการน าเสนอ

ผลงานหน้าช้ันเรียน สอดแทรกวิธีการสร้างบุคลิกภาพตลอดจนแนะน า

เรื่องการวางตัวในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการแต่งกายให้เหมาะสม 

สะอาด เรียบร้อย 

2. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพ

และความงาม เช่น ประกวดแต่งหน้าและจัดแต่งทรงผม  

3. ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาบุคลิกภาพ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนอก

ห้องเรียน เช่น จัดนิทรรศการในกจิกรรมต่างๆ ในท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมให้นิสิตร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ โดย

รณรงคก์ารแต่งกายให้ถูกกาลเทศะกับการเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร ์เช่น 

งานมุทิตาจิต งานรดน้ าด าหัว เป็นต้น 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

และจรรยาบรรณ 

1. มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ  

2. มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 

ความเคารพในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 

3. มีการสอดแทรกให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางต่อผู้บรโิภค 

4. มีการจัดกิจกรรมการฝึกน าเสนองานวิจัย ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นให้

บุคคลภายนอก อย่างมีจริยธรรมและคุณธรรมต่อจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ 

5. มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรมในการ

ด ารงชีวติอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 

3. ด้านภาวะผู้น า 1. ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอกให้นิสิตมีการ

ท างานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น าและการเป็นสมาชิกในกลุ่ม 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและสร้างแรงจูงใจให้นิสิตร่วมกิจกรรม 

การแสดงออก และการแสดงความคดิเห็น 

3. ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้น าในกิจกรรมพี่สอนน้อง เช่น ผู้ช่วยสอน 

สัปดาห์วทิยาศาสตร ์เป็นต้น 

4. ปลูกฝังการมีวนิัย ซื่อสัตย์และการมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ  

(2)  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย  

(3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น   

(4)  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1)   มีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนเน้นย้ าความส าคัญของบทบาทอาชีพและเกียรติภูมิแห่ง

อาชีพ การตระหนักส านกึในความเป็นไทย การเคารพสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น เพื่อให้นสิิตตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว 

และปฏิบัติตนให้มคีวามกตัญญู คุณธรรมจริยธรรม เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

(2)   มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมใหม้ีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ

สังคม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)   ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม โดยวิธีการประเมิน 360 องศา นิสิตประเมินตนเอง     

นิสติประเมินเพื่อนร่วมกลุ่ม นิสติประเมินอาจารย์ อาจารย์ประเมินนิสติ 

(2)  ประเมินจากคะแนนเฉลี่ยด้านจิตพิสัย (Affective) ในรายวิชาที่มีการประเมินผลการ

เรียนรู้ดา้น คุณธรรม จรยิธรรม 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่

ศกึษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ่ๆ 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นชั้นเรียน โดยให้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

(2)  แนะน าเอกสารอ้างอิงหรอืแหลง่ค้นคว้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอน  

(3)  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจ เพื่อดึงความสนใจของนสิิต พรอ้มทั้งสอดแทรก

การสาธิต  หรอื การยกตัวอย่างประกอบตลอดเวลา เพื่อให้นสิิตสามารถเข้าใจได้งา่ย 
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(4) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เช่น การสอนบรรยาย การสอนปฏิบัติการ การอภิปราย

กลุ่ม การน าเสนอหน้าช้ันเรียน การสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case-based learning) การสอนโดยเอาปัญหา

เป็นฐาน (Problem-based learning) การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based leaning)  

(5) เน้นการสอนใหม้ีกิจกรรมนิทรรศการโดยบูรณาการความรู้จากรายวิชาเอก 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประเมินจากการทดสอบความรู้ เช่น การสอบย่อย การสอบกลางภาค-ปลายภาค  

สอบปฏิบัติการ 

(2) ประเมินจากคะแนนในส่วนของรายงาน การประเมินการน าเสนอผลงาน 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่าง  

เป็นระบบ 

(2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้  ทักษะ และการใช้เครื่องมือ  

ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(3)  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(4)  ใช้ประสบการณท์างภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหมใ่นการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา 

 (1)  จัดให้มีกิ จกรรมนอกเหนือจากการสอนในห้อง เรียนเพียงอย่ าง เดียว  เ ช่น  

การทัศนศกึษา เพื่อให้นสิิตได้รับองค์ความรู้ใหม ่ๆ นอกเหนอืจากในช้ันเรยีน  

 (2)  การตั้งโจทย์ปัญหาบูรณาการเพื่อให้นิสิตได้ฝึกการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงโดย

น าความรูท้ี่ได้มาใช้ในการคิดวิเคราะห ์โดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) ให้นสิิตมสี่วน

ร่วมในการเรียนและได้ลงมอืปฏิบัติมากขึ้น 

 (3)  การจัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเพื่อให้ได้

ประสบการณ์จริงและสามารถวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อให้นิสิตได้สัมผัส

ประสบการณจ์รงิ 
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2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินจากระดับความสามารถในการแก้ปัญหา ควบคู่ไปกับการประเมินผล  

ด้านความรู้ คะแนนในส่วนของรายงาน การประเมนิการน าเสนอผลงาน 

(2) ประเมินทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทางปัญญา เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ( self study)  ทักษะการใ ช้ เหตุผล (Reasoning skill)  ทักษะการคิดอย่ าง 

มีวิจารณญาณ (Critical thinking) ทักษะในการตัดสินใจ (Decision making) ทักษะ 

ในกระบวนการกลุ่ม (Group process) เช่น การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มการท างาน

ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เป็นต้น  

(3) มีการให้น้ าหนักคะแนนการประเมิน ได้แก่ นิสิตประเมินตนเอง (self-assessment)  

การให้เพื่อนร่วมกลุ่มประเมิน (peer-assessment) อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์

ประจ ากลุ่ม ผูป้ระกอบการประจ าแหลง่ฝึกประเมิน 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาท 

หนา้ที่และความรับผดิชอบ 

(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ท างานเป็นทีม

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูต้นเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(1) จัดการเรยีนการสอนโดยให้นสิิตได้แสดงบทบาทสมมุตใินรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

(2) การจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดให้นิสิตประมวลความรู้ การคิดวิเคราะห์ ร่วมกัน  

เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนผ่านการน าเสนอหน้าช้ันเรียน โดยมีอาจารย์กระตุ้นให้แสดงความ

คิดเห็นในเรื่องตา่ง ๆ และให้ค าแนะน าตามความเหมาะสม 

(3) การก าหนดหัวข้อหรือปัญหาหรือกรณีศึกษาส าหรับการอภิปรายกลุ่มหรือ 

การแลกเปลี่ยนหน้าช้ันเรียน เป็นเรื่องที่ทันต่อกระแสธุรกิจและสังคม เพื่อกระตุ้น  

ให้นิสิตมีความตระหนักในการหาความรู้และประสบการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของตัวนิสิตเองอย่างยั่งยืน และเป็นการพัฒนาตนเอง

อย่างตอ่เนื่องในอนาคต 
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2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 (1) การสร้างแบบประเมินส าหรับการน าเสนอหน้าช้ันเรียน ตามหัวข้อและวัตถุประสงค์ 

ตลอดจนจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงความสามารถในการคิด

วิเคราะหเ์พื่อตอบค าถามหน้าช้ันเรยีนของนิสิต 

2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการ 

ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ 

ในการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

(3) มีทักษะการใชภ้าษาไทยในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)   การก าหนดให้นสิิตใชเ้ครื่องมอืหรอืสื่อสารสนเทศประกอบในการเรียนหรือการน าเสนอ

ผลงาน 

(2) การเน้นการวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้นิสิตวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้

สถิตใินงานวิจัยรูปแบบต่าง ๆ การแปลผลความหมายของสถิตใินงานวิจัย และสามารถ

ระบุสถิตทิี่เหมาะสมส าหรับงานวิจัยชนดินั้น ๆ ได้  

(3) ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมน าเสนอผลงานสอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินความเหมาะสมของสื่อ ความชัดเจนและรูปแบบการน า เสนอผลงาน  

ในทุกกิจกรรมที่มกีารน าเสนอผลงาน 

(2)  การก าหนดให้มกีารสอบปฏิบัติทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลขในส่วนของภาคปฏิบัติการ  
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2.6 สุนทรียภาพ 

2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

       มคีวามรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตรท์ี่ศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

(1)  ก าหนดให้นิสิตได้ออกแบบ พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง โดยใช้ทั้ง

ศาสตร์และศิลป์สอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

(2)  ก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในรูปแบบของการสร้างสรรค์

ความงามในมิตติ่าง ๆ ที่สะท้อนคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 

        2.6.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

                   ประเมินความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง จากการน าเสนอ โดยนิสติ อาจารย์ 

2.7  ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1)  มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2)  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

สอดแทรก และแนะน าเรื่องการวางตัว บุคลิกภาพในการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน

ตลอดจนการแต่งกาย ให้เหมาะสม เรียบร้อย ดูเป็นมืออาชีพ 

2.7.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

แทรกเป็นหัวข้อย่อยในการประเมินการน าเสนอหนา้ช้ันเรียน  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

รายวชิา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 1 2 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

001101 การใชภ้าษาไทย ● ● ○ 
 

● ○ ○ ● 
   

○ ○ ○ ● ○ 
  

● ● 
  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม ● 
 

● 
 

● ● ● 
 

● 
  

● ● ● ● 
   

● 
   

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง ● 
 

● 
 

● ● ● 
 

● 
  

● ● ● ● 
   

● 
   

001204 ภาษาอังกฤษกา้วหน้า ● 
 

● 
 

● ● ● 
 

● 
  

● ● ● ● 
   

● 
   

002201 พลเมืองใจอาสา ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● 
  

● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 
  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 
 

● ● 
 

● 
  

○ ○ 
  

● ● 
 

○ ● ○ ○ ○ ● 
  

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 
  

● 
 

● ● ● ● ● 
   

○ ○ ● 
 

● ● 
 

○ 
  

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 
  

● ● ● ● ● 
 

● 
   

● ● ● 
 

● ● 
 

○ ● ○ 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ ● 
 

● 
 

● ● ● ● ○ 
  

○ ○ ○ 
  

○ 
 

○ ● 
  

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 
 

● ● 
 

● ● ● ● ● 
  

● 
      

● ● 
 

● 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ 

วชิาพื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ ● 
   

● 
          

● 
   

●     
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รายวชิา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 1 2 

241151 แคลคูลสั 1 ○ 
   

● ● 
 

● ● 
   

○ 
 

○ 
     

    

242101 หลักเคม ี
 

● 
 

○ ● 
 

● ● ● ○ ● ○ 
  

○ 
     

    

242141 เคมีอินทรย์ี 
 

● 
 

○ ● 
 

● ● ● ○ ● ○ 
 

○ 
      

    

247112  สถิตพิืน้ฐานทางการแพทย์  ○ 
 

○ 
 

● 
   

● 
       

● ● 
  

    

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 
 

○ ○ 
 

● 
   

● ● 
  

○ 
   

○ ● 
  

    

365215 ชีวเคมีทั่วไป ● 
 

○ 
 

● ○ ● ● ○ ○ ○ 
    

○ 
  

○ 
 

    

367200 สรรีวิทยาพืน้ฐาน 
 

● 
   

● 
  

● 
           

    

วชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน 

342110 บทน าสู่วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง ● 
 

  
 

● 
        

○ ●    ○ 
  

 ●   ○   ○ 

342111 เคมีเชิงฟิสกิส์ในวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง     ● ● ○ ● ● ○ ○   ○ ○  ○ ●     

วชิาเอก 

วชิาเอกบังคับ 

342220 วัตถุดิบที่ใช้ในเคร่ืองส าอาง     ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○     ●     ● ○ ○       

342221 การตั้งต ารับเคร่ืองส าอางพืน้ฐาน       ○ ● ○  ●  ○  ○ ○             

342222 เทคนิคและเคร่ืองมือวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์

เคร่ืองส าอาง 

○ 
   

● ● ○ ● ● ● ○ 
 

○ ● ● 
 

● ● 
    

342223 กฎหมายและจรยิธรรมทางเคร่ืองส าอาง ○ ○ ●  ● ○ ○   ●   ○  ○  ○  ○   ○ 

342224 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง ○    ● ○ ● ○ ● ○ ○   ● ○  ● ○ ○ ●  ○ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 1 2 

342225 ผลิตภัณฑ์ดูแลผวิหนงั   ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○   

342226 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางแต่งสีผิว 
   

○ ● ○ ● ● ● ● ● 
  

○ ○ 
 

○ ○ 
 

● 
  

342320 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใชใ้นเคร่ืองส าอาง 
   

○ ● ● ○ ● ● ○ ○ 
  

○ ○ 
 

● ○ ○ ○ 
 

○ 

342321 ความคงตัวและความคงสภาพทางวิทยาศาสตร์

เคร่ืองส าอาง 

○    ● ● ○ ● ● ● ○   ○ ○  ● ●     

342322 ระเบียบวิธีวิจัย ○ 
 

○ 
 

● 
 

○ ● ○ ● 
 

● ○ ○ ○ 
 

○ ● 
    

342323 ศาสตร์แหง่น้ าหอมและสุคนธบ าบัด  ●  ○ ● ● ● ● ● ● ○   ○ ○  ○  ○ ● ● ○ 

342324 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม   ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ●  ○ ○ ○  ○  ○ ○   

342325 การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจ

สุขภาพและความงาม 

  ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○  ○ ○ ○   ○ 

342326 การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยทาง

เคร่ืองส าอาง 

○  ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○  ● ●    ○ 

342327 นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางเคร่ืองส าอาง   ○  ● ● ○  ○ ● ○   ● ○  ● ○ ○    

342328 การผลิตเครือ่งส าอางทีดี่และเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม ○   ● ● ○ ○ ○ ● ○ ●    ●   ○    ○ 

342329 สัมมนา 
  

○ 
 

● ● ○ ● ○ ● 
 

○ ○ ● ○ 
 

○ ○ ● 
  

● 

342420 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเชิงประยุกต์   ○  ● ○ ● ○ ● ○ ●    ○   ○  ○  ○ 

342421 โครงงาน  
  

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● 
  

● 

342422 การฝึกงาน* ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● 
 

● 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 1 2 

342423 สหกิจศกึษา* ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● 
 

● 

342424 การศึกษาอิสระ* ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●  ● 

วชิาเอกเลือก 

342340 การใหค้ าปรึกษาทางด้านเครื่องส าอางอยา่งมอือาชีพ ○ ○ ●  ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○    ● ● ○ ● 

342341 สุขภาพและความงาม  ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○  ○ ○ ● ○  ○  ○ ● ○ ● 

342342 ผู้ด าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ  ●   ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○   ○     ● ● ○ 

342343 ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ○   ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○   ○      ○ ○ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิต เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของคณะที่มีการท าความเข้าใจให้ตรงกัน และด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ให้ผู้ประเมินภายนอก

ตรวจสอบได้ 

2.1 การทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติที่ยังไม่ส าเร็จการศกึษาโดยกระบวนการต่างๆ เช่น  

2.1.1  ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม โดยวิธีการประเมิน 360 องศา นิสิตประเมิน

ตนเอง นิสติประเมินเพื่อนร่วมกลุ่ม นิสติประเมินอาจารย์ อาจารย์ประเมินนิสติ 

2.1.2  ประเมินจากการทดสอบความรู้ เช่น การสอบย่อย การสอบกลางภาค-ปลายภาค 

สอบปฏิบัติการ 

2.1.3  ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยประเมินจากอาจารย์นิเทศสหกิจ 

สถานประกอบการและอาจารย์ 

 2.2 การทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต กระท าโดยการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และน าผลการวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียน

การสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

2.2.1  ประเมินภาวะการมีงานท าของบัณฑติแตล่ะรุ่นที่จบการศกึษา  

2.2.2  ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตในบัณฑิตที่จบการศกึษา  
   

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร 

I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน 

3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย         

และเป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักสูตรที่สอน การประกันคุณภาพ

การศึกษาและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย

และจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม มีการจัดอบรมเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการจัดการ

เรียนการ 

1.2 แนะน าเครื่องมือรวมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น i-classroom, e-learning และระบบจัดการ

สอนออนไลน์ 

1.3 คณะมอบหมายใหง้านวิชาการช้ีแจงและแนะน าหลักสูตร และรายวิชาในหลักสูตร 

1.4 คณะมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการ

เรียนการสอน 

1.5 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้านการเพิ่มพูนความรู้และด้านการสร้างเสริม

ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม  

ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะในแก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียน 

การสอน การวัดและการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบาย  

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง  ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวชิาการเป็นประจ าทุกปี 

 2.1.2 คณะเภสัชศาสตร์มีโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

ของบุคลากรสายวิชาการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมเพื่อเป็นแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง

คณาจารย์ผู้สอนในแตล่ะสายวิชา น าไปพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรยีนการสอนให้เข้ากับรายวิชา  

 2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการ

เรียนการสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยด้านการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ 

ในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรยีนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน 



63 

 

 

 

 

  2.1.4  มีรายวิชาที่มกีารเรียนสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารของอาจารย์ 

2.1.5  มีทุนพัฒนาอาจารย์ส าหรับการอบรมระยะสั้น / postdoc และอื่น ๆ เพื่อเพิ่ม

ความเช่ียวชาญในด้านนั้น ๆ 

2.1.6 ส าหรับอาจารย์ที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะฯ จะสนับสนุนให้คณาจารย์

ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า โดยวิเคราะห์ตามความต้องการเฉพาะทางในรายวิชา  

ที่เปิดสอนของหลักสูตร  

2.1.7 สนับสนุนการเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาองค์

ความรูใ้ห้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาวิชาการที่จัดทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการน าเสนอ

ผลงานในการประชุมวิชาการในสาขาวิชาการ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอผลงาน 

ปีละ 1 เรื่อง 

2.2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านการพัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านโดยส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมเพิ่มพูนความรู้หรือฝึกอบรมปฏิบัติระยะสั้น  

การน าเสนอผลงานทางดา้นการวิจัย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองให้มคีวามพร้อมในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2561 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การประกันคุณภาพ โดยม ี

การด าเนนิการ ดังนี้ 

1.1 คณะแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่ในการยกร่างหลักสูตรตามแบบ  

ของ มคอ. 2 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษาทุกฉบับ 

1.2 คณะแตง่ตัง้คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร มีหน้าที่ 

(1) ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอ้บังคับ ระเบียบ ประกาศ และ

แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษาทุกฉบับ 

(2) บริหารหลักสูตรและจัดการเรยีนการสอน 

(3) ติดตามผลการประเมินหลักสูตร 

(4) เสนอการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร 

(5) หน้าที่อื่น ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

 1.3 สาขาวิชาควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตาม

รายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผดิชอบและเสนอคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

 การบริหารจัดการหลักสูตรด าเนินการโดยคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรเป็นผูก้ ากับดูแล

ให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย รวมถึงการก ากับตารางเรียน ตารางสอน  

การประเมินผลการศึกษาและประเมินอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 

และสอดคล้องกับวิชาชีพ โดยจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้มีการประชุมสัมมนาอาจารย์

ผู้สอนในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทางวิชาการ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ส่งเสริมความเข้มแข็ง 

ของหลักสูตร อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง มีการก ากับติดตามบัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษา และก ากับการส ารวจ

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑติเพื่อผลลัพธ์และน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

2. บัณฑิต 

 คณะเภสัชศาสตร์มีการติดตามบัณฑิตหลังจากส าเร็จการศึกษาโดยสอบถามความคิดเห็นและ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี มีการส ารวจข้อมูลความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องส าอาง ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

เจ้าหน้าที่ อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครอง เพื่อน าข้อมูลที่ได้  

มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียนให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันมากขึ้น 

เพื่อให้ได้บัณฑติที่มีลักษณะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร   

3. นิสิต 

3.1 กระบวนการรับนิสิตและการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 3.1.1 กระบวนการรับนิสิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 3.1.2 ก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่จัดขึ้นทุกปี 

โดยมหาวิทยาลัย 

 3.1.3 คณะจัดกิจกรรมแนะน าหลักสูตร และแนะน ากิจกรรมต่าง ๆ ในหลักสูตร เพื่อให้นสิิต

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะเรียน การวางแผนการเรียน การลงทะเบียน และเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหม้ีความพร้อมและเกิดประสทิธิผลสูงสุด 

3.2 การให้ค าปรกึษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นิสิต 

3.2.1 คณะเภสัชศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการให้แก่นิสิตสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางทุกช้ันปี เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะแก่นิสิตด้านต่างๆ อาทิ เช่น  

ด้านการเรียน ด้านการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การฝึกงาน การแนะแนว

อาชีพ และการศึกษาต่อ ตลอดจนการให้ค าแนะน าด้านการสมัครขอทุนต่าง ๆ ทั้งจากภายใน  

และภายนอกมหาวิทยาลัย เชน่ ทุนกู้ยืมเพื่อการศกึษา ทุนแลกเปลี่ยนนิสติเพื่อฝึกงานทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ หรือการแลกเปลี่ยนนิสิตท าวิจัยระยะสั้นของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ  

เป็นต้น 

3.2.2  มี ก ารติ ดตามความก้ าวหน้ าทางวิ ช าการจากระบบบริ การการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัย ติดตามพฤติกรรมของนิสิตจากการพูดคุยกับผู้สอน การสังเกตจากการท ากิจกรรม 

และผลการประเมินหลังจากนิสิตไปฝกึปฏิบัติงาน  

3.2.3  คณะมอบหมายให้นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการคงอยู่

และการส าเร็จการศึกษาของนสิิตในแตล่ะหลักสูตรเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  

3.2.4  มีแฟ้มบันทึกการให้ค าปรึกษาและความก้าวหน้าของนสิิตทุกคน 

3.2.5  คณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะฯ จะเป็นที่ปรึกษาให้นิสิต กรณีที่มีปัญหา 

เกินกว่าความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดการ 
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3.3 การอุทธรณ์ของนิสิต 

กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลในรายวิชาใด นิสิตสามารถยื่นค าร้อง

เพื่อขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ

รายวิชาได้ ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 4.1.1  ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยค านึงถึง

คุณวุฒิทางการศกึษาในสาขาที่ตอ้งการ และความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษ  

4.1.2 ตรวจสอบข้อมูลและคัดเลือกผูม้ีคุณสมบัติอย่างเป็นธรรม 

4.1.3  เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

4.2 อาจารย์ประจ า 

4.2.1 สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเป็นไปตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต ค านวณตามค่า (Full)Time Equivalent Student, 

FTES )ส าหรับการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง มีสัดส่วนไม่มากกว่า 1:8 และ

วางแผนด้านอัตราก าลังดา้นอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

4.2.2 คุณวุฒิของอาจารย์ คิดเป็นอัตราส่วนขั้นต่ า ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า: ปริญญา

โทหรือเทียบเท่า เท่ากับ 60:40 หรือมีแผนการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ 

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4.2.3 มีอาจารย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาและมีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม

การท างานตามความช านาญของแต่ละคน 

4.2.4 ภาระงานของอาจารย์ อาจารย์ 1 คนควรมีช่ัวโมงสอนไม่เกิน 10 หน่วยกิต 

ต่อภาคการศึกษา (โดยคิดภาระงานต่อสัปดาห์ไม่เกิน 10 ช่ัวโมงส าหรับการสอนภาคทฤษฎีหรือไม่เกิน  

20 ช่ัวโมงส าหรับการสอนภาคปฏิบัติ หรอื 20 หนว่ยกิตตอ่ปีการศึกษา) 

4.2.5  อาจารย์ที่มีภาระหน้าที่อื่น เช่น งานบริการ งานบริหาร งานวิจัย ฯลฯ จ านวน

ช่ัวโมงสอนตอ้งลดลง และมหาวิทยาลัยเพิ่มจ านวนอาจารย์จากเกณฑ์ปกติเพื่อชดเชย 

4.2.6  มีระบบการมอบหมายภาระงานด้านการสอนให้อาจารย์ประจ าแต่ละคน 

ตลอดหลักสูตร มีระบบประเมินการสอนและการประเมินภาระงานอาจารย์ 

4.2.7  มีอาจารย์ประจ าเต็มเวลาของแต่ละรายวิชาอย่างน้อย 2 คน เพื่อท าหน้าที่

รับผิดชอบในการสอน การบริหารการเรียนการสอน และการประเมินผลตามแผนการเรียนการสอน 



67 

 

 

 

 

และที่ส าคัญคือ ต้องท าหน้าที่ประเมินและปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง  

คอยติดตามและให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นสิิต 

4.2.8  มีอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอน จ านวนไม่เกินครึ่งหนึ่งของอาจารย์

ประจ าทั้งหมด และต้องมีกระบวนการพัฒนาทักษะด้านการสอนและการวิจัยใหแ้ก่อาจารย์ใหม่ 

4.2.9  อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนา โดยการสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ศึกษา ดูงาน 

สัมมนา ประชุมวิชาการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศทุกปี โดยแสดงให้เห็นว่ามีแผนปฏิบัติการ  

อย่างชัดเจน 

 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

4.3.1  อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละ 

ภาคการศกึษา 

4.3.2  อาจารย์ร่วมในการสัมมนาในสาขาวิชาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยน 

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนิสติ การวัดและประเมินผล 

4.3.3  สาขาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อสรุปผล 

การด าเนินการและปรับปรุงหลักสูตร 

4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

4.4.1  ก าหนดให้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษเฉพาะในหัวข้อที่ต้องการความเช่ียวชาญพิเศษ 

หรอืประสบการณเ์ฉพาะ 

4.4.2  การพิจารณาต้องผ่านการกลั่นกรองของสาขาวิชาและต้องเสนอประวัติและ

ผลงานที่ตรงกับหัวข้อวชิาที่ให้สอน 

4.4.3  การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 

4.4.4  จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ โดยนิสิตและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาทุกครั้งที่มกีารสอน 

4.4.5 อาจารย์พิเศษจะต้องสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนช่ัวโมงทั้งหมดในรายวิชาที่สอน 

5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรยีน 

5.1 การบริหารจัดการหลักสูตรด าเนินการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแล  

ให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย รวมถึงการก ากับตารางการเรียนการสอน             

การประเมินผลการศึกษาและประเมินอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย           

และสอดคล้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง โดยจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ 

มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร สัมมนาเสริมความเข้มแข็งของหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
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มีการก ากับติดตามบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และก ากับการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใ ช้บัณฑิต  

เพือ่ผลลัพธ์และน าข้อเสนอแนะไปพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรอย่างตอ่เนื่อง 

5.2 อาจารย์ผู้สอนมีการวางแผนเพื่อให้แต่ละรายวิชามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 

(Course learning outcome: CLOs) ที่ครอบคลุม ELO ของหลักสูตรและมีการก าหนดกลยุทธ์การจัด 

การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายตามบริบทของรายวิชา  

ดังรายละเอียดที่ระบุใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยให้สอดคล้องกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาต่าง ๆ ทั้งความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง

ให้แก่ผู้เรียน มีการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสิ้นปีการศึกษา  

ซึ่ งสามารถตรวจสอบได้จากเวปไซต์ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา (http://tqf.up.ac.th/) อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ า

หลักสูตรน าผลการประเมินจากผู้เรยีนมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ปีการศกึษาถัดไป 

5.3 การประเมนิผู้เรยีน 

5.3.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ((เกรดใช้เกณฑ์การประเมิน 

ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี  

5.3.2 การพิจารณาเกรดผ่านการพิจารณาจากคณาจารย์ในสาขาวิชาและคณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตรในการประชุมสาขาวิชา ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการของคณะ  

และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจ าคณะ ก่อนส่งระดับผลการเรียนให้งานทะเบียนและ

ประเมินผล กองบริการการศึกษา ต่อไป 

5.3.3 มีการพิจารณาผลการสอบในการประชุมสาขาวิชาเพื่อให้อาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วม

ในการเสนอแนะการจัดการเรียนและผลการสอบ 

5.3.4 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใช้เกณฑ์การประเมินตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์

และคณะฯ มีแนวทางในการบริหารงบประมาณตามยุทธศาสตรข์องคณะฯ ดังนี้ 

6.1.1 งบประมาณแผ่นดินเป็นงบประมาณเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนิสิตเภสัชศาสตร์ 

เพื่อการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยจัดสรรให้แก่ผู้รับผิดชอบ

โครงการเป็นผู้บริหาร ดูแล และติดตามงบประมาณในการด าเนินการได้ด้วยตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่  

ในส านักงานคณะฯ เป็นผู้ช่วยใหด้้านการจัดการเอกสาร ตลอดจนการด าเนินการเบิกจ่าย 
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6.1.2 งบประมาณรายได้ จัดสรรตามยุทธศาสตร์ของคณะในด้านการบริหารจัดการ  

ท านุศลิปวัฒนธรรม บริการวิชาการ วิจัยและการประกันคุณภาพ และด้านอื่น ๆ 

 6.2 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดการให้บริหารจัดการแบบองค์รวมและเป็นศูนย์กลาง คือ 

การจัดห้องเรียนไว้ที่อาคารเรียนรวม เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการจัดตั้งศูนย์บรรณสาร

เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการยืม-คืนหนังสือทุกสหสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

สื่อ โสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ไว้บริการ  

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย

หนังสือซึ่งเป็นตัวเล่ม จ านวน 67,726 เล่ม เป็นหนังสือทางด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เครื่องส าอางจ านวน 3,872 เล่ม และสื่อโสตอิเล็กทรอนิกส์จ านวนทั้งสิ้น 3,318 รายการ เมื่อรวมกับ

จ านวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนมากกว่า 100,000 รายการ นิสิตสามารถที่จะเข้าใ ช้ 

ผา่นเครือขา่ยของมหาวิทยาลัยได้ และสืบค้นผ่านหนา้เว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและการสื่อสาร  

 นอกเหนือจากทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ยังมีบริการของคณะเภสัชศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ที่นสิิตสามารถเข้าไปใช้

บริการ ซึ่งมีจ านวนหนังสือเพียงพอต่อการให้บริการนสิิตและอาจารย์  

มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษามีบริการฐานข้อมูล และต ารา

อิเล็กทรอนิกส์ (Online database) ที่สามารถค้นคว้าหาข้อมูลอ้างอิงทางด้านเภสัชศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพได้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา เช่น Access Medicine, UpToDate, 

MedLine, SAGE Journal, SciencesDirect, Scopus, SpringerLink, American Chemical Society Journal 

(ACS), WiLey InterScience, Web of Sciences และ ThaiLIS เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีบริการหอ้งสมุดและแหลง่เรียนรูอ้ื่น ๆ ดังนี้ 

1) บริการห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ให้บริการยืม-คืนหนังสอื สื่อ โสตทัศนวัสดุ 

ฐานขอ้มูลออนไลน์ หนังสืออเิล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2) แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 

   2.1  ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ผลิตบทเรียน e-learning เพื่อให้นิสิตได้เข้ามาเรียน

ด้วยตนเอง โดยนิสิตสามารถเข้ามาเรียนได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน www.lms.up.ac.th  

ซึ่งตั้งแต่ ปี 2556 ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้น าการเรียนการสอนระบบ I-classroom ซึ่งเป็น

ระบบที่บันทึกภาพและเสียงในระหว่างการเรียนการสอนของอาจารย์ ทั้งนี้ นิสิตสามารถเข้าไปเรียน

ย้อนหลังเพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนมาด้วยตนเอง 

   2.2  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  

ผา่นระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 
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6.3 การจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการในการ

สืบค้นข้อมูลและสื่อสารสนเทศ ประกอบด้วย  

1. คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการนิสิต ความเร็วในการให้บริการ (bandwidth) AIS 2.65 Gbps และ 

Uninet 4 Gbps มีดังนี ้

 1.1 คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล self-access จ านวน 50 เครื่อง ณ ห้องบริการ

คอมพิวเตอร์ อาคารเรยีนรวมหลังเก่า เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแตเ่วลา 8.30-16.30 น. 

 1.2 คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล self-access จ านวน 116 เครื่อง ณ ห้องบริการสืบค้น

ข้อมูลศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-16.30 น. วันเสาร์ 

-วันอาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น. และในช่วงก่อนสอบ 1 สัปดาห์ จนถึงวันสุดท้ายของการสอบ  

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-24.00 น. 

 2 .  Wireless Access Point Area จ านวน  1 ,57 1  จุ ด  ครอบคลุ มพื้ นที่ ทั่ ว มหาวิ ทยาลั ย        

ที่ความเร็วของการรับส่งขอ้มูล (Bandwidth) AIS 2.65 Gbps และ Uninet 4 Gbps 

ภายในมหาวิทยาลัยมีการบริการจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและจุดบริการเครือข่ายไร้สายอย่าง

ทั่วถึง โดยจุดเชื่อมตอ่อินเตอรเ์น็ตของคณะเภสัชศาสตร์มีจ านวนทั้งหมด 52 จุด แบ่งเป็นจุดแลน 40 จุด 

และจุดบริการเครือข่ายไร้สาย 12 จุด ซึ่งการบริหารจัดการ ดูแลและติดตามให้มีคุณภาพและปริมาณที่

เ พี ย งพอต่ อความต้ อ งการของผู้ เ รี ยน  จึ ง เ ป็ นก ารบริ ห ารจั ดการ โดยหน่ วย ง านกลาง 

ของมหาวิทยาลัย ที่ผู้เรียนและผู้สอนจะเป็นผู้ท าหน้าที่สะท้อนข้อมูลป้อนกลับให้แก่ทางมหาวิทยาลัย

เป็นประจ าทุกปี 

มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน

ปฏิบัติการที่ตอ้งใชค้อมพิวเตอร์จ านวนเพียงพอส าหรับทุกคณะในมหาวิทยาลัย โดยจัดสรร 

ไว้ ณ อาคารเรยีนและปฏิบัติการดา้นภาษา จ านวน 8 หอ้ง รวม 640 เครื่อง ได้แก่ 

- หอ้งคอมพิวเตอร์ ICT1102  จ านวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน)  

- หอ้งคอมพิวเตอร์ ICT1102/1 จ านวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน) 

- หอ้งคอมพิวเตอร์ ICT1103  จ านวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน) 

- หอ้งคอมพิวเตอร์ ICT1103/1 จ านวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน)  

- หอ้งคอมพิวเตอร์ ICT1104  จ านวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน) 

- หอ้งคอมพิวเตอร์ ICT1104/1 จ านวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน) 

- หอ้งคอมพิวเตอร์ ICT1105  จ านวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน) 

- หอ้งคอมพิวเตอร์ ICT1106  จ านวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน) 
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6.4  คณะเภสัชศาสตร์ตั้งอยู่บริเวณกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการจัดสรร

พื้นที่ส าหรับห้องส านักงานและห้องท างานของบุคลากร ได้แก่ ห้องคณบดี ห้องท างานของคณาจารย์ 

ห้องท างานของบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ 

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมระบบอินเตอร์เน็ต และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยการใช้ห้องเรียน 

หอ้งปฏิบัติการ หอ้งคอมพิวเตอร์ จะใช้บริการใน 2 สว่น คือ 

6.4.1 หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ และหอ้งคอมพิวเตอร์ ที่คณะเภสัชศาสตร์จัดไว้ให้บริการ

เฉพาะนิสิตและอาจารย์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์เท่านั้น โดยในห้อง

บรรยายที่คณะรับผิดชอบได้จัดให้มีชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง โปรเจคเตอร์ 

และเครื่องฉายแผ่นทึบ โดยมีเจ้าหนา้ประจ าคณะที่คอยดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ 

6.4.2 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เป็นห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ และห้องคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยใช้ร่วมกัน 

โดยทางมหาวิทยาลัยมีการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมและมีจ านวนเพียงพอในแต่ละห้องเรียน 

ซึ่งประกอบด้วย ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉาย  

แผ่นทึบ โดยมีเจ้าหนา้ประจ าตึกที่คอยดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางใช้ทรัพยากรร่วมกับสาขาวิชาบริบาลภายใต้การ

บริหารของคณะเภสัชศาสตร์ มีการจัดสรรห้องเพื่อใช้ส าหรับการเรียนการสอนภาคบรรยายจ านวน  

2 หอ้ง และมีห้องปฏิบัติการ 4 หอ้ง โดยมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องแก้ว ครุภัณฑท์างการศึกษาและ

จัดซื้อสารเคมีที่จ าเป็นส าหรับจัดการเรียนการสอนให้นิสิต รวมถึงการขอความอนุเคราะห์จากผู้แทน

จ าหนา่ยวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ความหลากหลายและสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทันต่อสมัยอยู่เสมอ 

ทั้งนี้จ านวนห้องเรียนและขนาดพื้นที่ของอาคารเรียนและห้องเรียนนั้นมีจ านวน 

ที่เหมาะสมกับจ านวนนิสิตในแต่ละรายวิชาตามช่ัวโมงสอน สามารถรองรับนิสิตได้ตั้งแต่ 50 คน  

ถึง 700 คน  

ตารางแสดงจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ 

ห้อง 
จ านวน (ห้อง) 

มหาวทิยาลัย คณะเภสัชศาสตร ์ รวม 

ห้องเรียนบรรยาย 160 2 162 

ห้องปฏบัิตกิาร 131 4 135 

ห้องสมุด 5 1 6 

ห้องคอมพิวเตอร์ 19 0 19 
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หอ้งปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 

1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม จ านวน 4 หอ้ง ดังนี้ 

  1.1 หอ้งปฏิบัติการเภสัชกรรม (PHAR 2201) ขนาด 50 ที่นั่ง 

  1.2 ห้องปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ ์(PHAR 2206) ขนาด 60 ที่นั่ง 

  1.3 หอ้งปฏิบัติการเภสัชเวท (PHAR 2401) ขนาด 50 ที่นั่ง 

  1.4 ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม (อาคารปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์) ขนาด 40 ที่นั่ง  

ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ส าหรับการเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมของ 

คณะเภสัชศาสตร์มีเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  

   

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวน

การด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน   

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  

ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่  

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี      

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ)      

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้  

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ตัวบ่งชีท้ี่ 1-5) มผีลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชีท้ี่มผีลด าเนินการ

บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่ งชี้

รวมในแต่ละปี 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนตามแผนที่วางไว้  

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้นโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียน 

ในทุกรายวิชาว่าผูเ้รียนมีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม

ของนิสิต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในช้ันเรียน และท าการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น ผนวกกับแบบประเมินกลางของมหาวิทยาลัยที่ประเมินโดยนิสิต ซึ่งจะท าให้

ผูส้อนสามารถประเมินตนเองและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเรียนการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

1.1.2 การสอบวัดประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้

ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ และเป็นข้อมูลให้กับอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาการเรียน 

การสอนตอ่ไป 

1.1.3 การประชุมรว่มของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า

และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรูแ้ละประสบการณ์หรอืเพื่อนรว่มงาน 

1.1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการพูดคุยกับนิสิต (focus group)  เพื่อสะท้อนผลการ

จัดการเรยีนการสอนในชว่งของการเรียนแตล่ะรายวิชา 

1.1.5 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์ในคณะเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์  

ในการสอนทุกรายวิชาเมื่อสิน้สุดการสอนของทุกภาคการศกึษาเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์

การสอนตอ่ไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนิสิต นิสิตสามารถประเมิน

การสอนของอาจารย์ในทุกด้าน โดยใช้แบบประเมินกลางของมหาวิทยาลัย ทุกสิ้นภาคการศึกษาตาม

ระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถรับทราบผลการประเมินเป็นรายบุคคล และผู้บริหารได้รับผลการ

ประเมินดว้ยในภาพรวม เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแนวทางทักษะการสอนของอาจารย์ต่อไปได้ 

 1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร 

หรอืเพื่อนรว่มงาน ตามระบบการประเมนิผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายวิชาการ 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินจากนสิิตและอาจารย์ 

ประเมินหลักสูตรโดยนิสิตปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุง

การจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อนไม่ทันสมัย  
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ความยาก/ง่าย เป็นต้น ด าเนินการประเมินจากนิสิตโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกงาน  

ซึ่งอาจารย์นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนิสิตเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนีอ้าจจัดประชุมก่อน

นิสติจะส าเร็จการศกึษา 

2.1 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า  

เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตร 

ไปใช้ในการท างาน และบางสว่นน ามาใช้ปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต  

ด าเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยัง

ผูใ้ช้บัณฑิตเพื่อส ารวจความพงึพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูใ้ช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพ

ของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี ้

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ให้ด า เนินการประ เมินตามตั วบ่ ง ชี้ ผลการด า เนิ นงานที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น  หมวด 7  ข้อ  7  

โดยคณะกรรมการภายในประเมิน อย่างนอ้ย 3 คน  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

น าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการ

วางแผนปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ 

ผูใ้ช้บัณฑิต ดังนี้ 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์

โดยนิสิต ผู้บังคับบัญชา และ/หรือเพื่อนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาที่ตนรับผดิชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตร ของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุง

แก้ไขในจุดที่มขี้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนิสิตปัจจุบัน 

อาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาพิจารณาทบทวนเพื่อน าไปแก้ไขปรับปรุง

หลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร  

ต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบ 5 ปีของการใชห้ลักสูตร 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. 2564 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตรใหม ่

 พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั  21 หนว่ยกิต 30 หน่วยกิต 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก  9 หนว่ยกิต  

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 94 หน่วยกติ 90 หนว่ยกติ 

   2.1  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ  41 หนว่ยกิต 31 หนว่ยกิต 

   2.2  กลุ่มวิชาเอก  53 หนว่ยกิต 59 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 130 หนว่ยกติ 126 หนว่ยกติ 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

(หลักสูตรเดิม) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

(หลักสูตรที่เสนอ) 
สาระที่

ปรับปรุง 
วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต                    วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต            
กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต                    กลุ่มวิชาภาษา                             12  หน่วยกิต 
001103 ทักษะภาษาไทย                                 3(3-0-6) 

Thai Language Skills       

           ทักษะการใชภ้าษาไทย ทั้งในด้านการฟังการ

อ่าน การพูดและการเขียน เพื่อการสื่อสารโดยเน้น

ทักษะการเขียนเป็นส าคัญ 

       Thai languageskills in listening, reading, 

speaking and writing for communication 

emphasizing on writing skills 

  ปิดรายวิชา 

 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                           3(3-0-6) 

Fundamental of English    

      ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ

และไวยากรณ์ระดับพืน้ฐานเพื่อการสื่อสารใน ปรบิท

ทางวิชาการและปริบทอื่นๆ  

English listening, speaking, reading, and writing 

skills, and grammar for communicative purpose in 

academic contexts and others                        

  ปิดรายวิชา 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา                            3(3-0-6) 

Developmental English         

          ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

และไวยากรณ์ระดับซับซ้อน เพื่อการสื่อสาร ใน 

บรบิททางวิชาการและบริบทอื่นๆ  

More complete English listening, speaking, 

reading, and writing skills, and grammar for 

communicative purposes in academic contexts and 

others                      

  ปิดรายวิชา 

 

  001101 การใชภ้าษาไทย                                      3(2-2-5) 

Usage of Thai Language          

          การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน 

และโวหารในภาษาไทย การจับ ใจความส าคัญจากการ

ฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และ

การแสดงความคิดผ่าน ทักษะการใช้ภาษาไทยที่

เหมาะสม  

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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          Communicative skill through word, phrase, 

sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, 

paragraph writing, brief summarizing including thinking 

expression through the use of appropriate Thai 

  001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                         3(2-2-5) 

Ready English  

          ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการ

ใชภ้าษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเอง

และบุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน 

การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การ

สนทนาในร้านอาหาร การเลือกซื้อสินค้า และการกล่าว

ลา 

          English vocabulary and grammar, fundamental 

English usage in listening, speaking, reading and 

writing, development of English usage for daily- life 

including getting acquainted with someone, accept and 

decline invitation, direction giving, direction asking and 

direction planning, conversation in restaurant, smart 

shopping and saying goodbye for someone 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

  001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                            3(2-2-5) 

Explorative  English 

           ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ตา่งๆ 

ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจอง

โรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสาร

ระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน 

ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้า

เมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบาย

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลีย้งและการ

รับประทานอาหารแบบตะวันตก 

          Skills of English language: listening, speaking, 

reading, and writing, vocabularies and English grammar 

for different situations in communication and 

effectiveness in international context including trip 

planning, flight andaccommodation booking using 

internet, international phone calling, communication in 

airport, airport announcement, communication in 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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customs and immigration, communication in bad 

situations and party 

 

  001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                               3(2-2-5) 

Step UP English 

           ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและ

สื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง 

พูด อา่น เขียน ไดแ้ก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความ

จากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและ

ตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อการศึกษาและอาชีพ 

           English vocabulary related to news and media 

in daily life, English usage for listening, speaking, 

reading and writing including e-mail, summarizing 

from media, news reading and sharing, data 

interpretation from graphs and tables, interpretation 

and information presentation for further study and 

future careers 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                        3  หน่วยกิต                                             ปิดกลุ่มวิชาสังคมศกึษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่           3(3-0-6) 

Civilization  and  Indigenous  Wisdom 

          อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถี

ชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

          Civilization throughout history, cultural 

evolution, ways of life, traditions, ritual practices, 

beliefs and contribution and development are 

preservative of wisdom 

  ปิดรายวิชา 

 

003136 พะเยาศกึษา                                     3(2-2-5) 

Phayao Studies 

          พัฒนาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดี 

พลวัตทางสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ

และวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การ

วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาด้านต่างๆ ในอนาคต 

ภายใต้บริบทโลกาภิวัฒน์และประชาคมอาเซียน 

         History, archeology, social dynamics, 

politics, economics and culture from the past to 

  ปิดรายวิชา 
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present, factors influencing the changes, analytical 

study of the sustainable development in the 

future; globalization and ASEAN communities 

context 

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต                                 บังคับเลือก         1 หน่วยกิต                       ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ                                              1(0-2-1) 

Golf 

          ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ

เสรมิสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬากอล์ฟ 

การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกามารยาทของกฬีา

กอล์ฟ 

          History, definition, importance and physical 

fitness for golf basic skill training rules and 

etiquette of golf 

  ปิดรายวิชา 

 

004151 เกม                                                 1(0-2-1) 

Game  

          ป ร ะ วั ติ  วิ วั ฒ น า ก า ร ค ว า ม เ ป็ น ม า 

ความส าคัญ ความหมาย ทฤษฎีการเล่น เทคนิคการ

เป็นผู้น าการฝึกกิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิค

การสอน ตลอดจนการใช้เคร่ืองอ านวยความสะดวก 

อุปกรณ์รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งส่งเสริม

การใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

          History philosophy definition and 

importance of games type of games basic game 

leadership and games participation 

  ปิดรายวิชา 

 

004152 บรหิารกาย                                        1(0-2-1) 

Body Conditioning  

          ประวัติ ความหมาย ความส าคัญของการ

บริหารกาย หลักการออกก าลังกาย กิจกรรมการ 

ส ร้ า งสมรรถภาพทางกาย  และการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย     

           History, definition and importance of body 

conditioning; principle of exercises, physical fitness 

activities, and physical fitness test 

  ปิดรายวิชา 

 

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ                              1(0-2-1) 

Rhythmic Activities 

           ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญการ

เคลื่ อน ไหว เบื้ อ งต้น  ท่ า เต้นร าพื้ น เมื อง  และ

วัฒนธรรม การเต้นร าของนานาชาติ  

  ปิดรายวิชา 

 



96 

 

           History, definition, importance and basic 

movements of folk dances and international folk 

dances 

004154 ว่ายน้ า                                             1(0-2-1) 

Swimming 

           ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาว่ายน้ า

การ ฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกามารยาทของ

กีฬาวา่ยน้ า 

          History, definition, importance physical 

fitness basic skill training rules and etiquette of 

swimming 

  ปิดรายวิชา 

 

004155 ลีลาศ                                               1(0-2-1) 

Ballroom Dance 

           ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญการ

เคลื่อนไหวเบื้องต้น รูปแบบการเต้นร าสากลและ

มารยาทของการเต้นร าสากล 

           History, definition, importance, basic 

movement, types, and etiquette of social dances 

  ปิดรายวิชา 

 

004156 ตะกร้อ                                             1(0-2-1) 

Takraw  

          ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬา

ตะกร้อ การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกามารยาท

ของกีฬาตะกร้อ     

          History, definition, importance physical 

fitness basic skill training, rules and etiquette of 

takraw 

  ปิดรายวิชา 

 

004157 นันทนาการ                                       1(0-2-1) 

Recreation 

          ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของ

กิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ ตลอดจน

สามารถน ากิจกรรมนันทนาการไปประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมและเกิดประโยชน์ 

          History philosophy definition and 

importance of recreation nature of activities 

andrecreation participation 

  ปิดรายวิชา 

 

004158 ซอฟท์บอล                                        1(0-2-1) 

Softball 
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          ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาซอท์ฟ

บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของ

กีฬาซอท์ฟบอล 

          History, definition, importance and physical 

fitness for softball; basic skill training, rulesand 

etiquette of softball 

004159 เทนนิส                                             1(0-2-1) 

Tennis 

          ประวัติ ความหมาย ความส าคัญการ

เสรมิสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเทนนิส

การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของ

กีฬาเทนนิส 

          History, definition, importance and physical 

fitness for tennis basic skill training rules  and 

etiquette of tennis 

  ปิดรายวิชา 

 

004160 เทเบิลเทนนิส                                     1(0-2-1) 

Table Tennis 

          ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเทเบิล 

เทนนิส การฝึกทักษะเบื้องต้นและกฎกติกา มารยาท

ของกีฬาเทเบิลเทนนิส 

          History, definition, importance and physical 

fitness for table tennis basic skill training rules and 

etiquette of table tennis 

  ปิดรายวิชา 

 

004161 บาสเกตบอล                                      1(0-2-1) 

Basketball 

          ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับบาสเกตบอล 

การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬา

บาสเกตบอล     

          History, definition, importance and physical 

fitness for basketball basic skill training rules and 

etiquette of basketball 

  ปิดรายวิชา 

 

004162 แบดมินตัน                                        1(0-2-1) 

Badminton 

          ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญการ

เส ริมส ร้ า งสมรรถภาพทางกายส าห รับกีฬา

แบดมินตันการฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา 

มารยาทของกีฬาแบดมินตัน 

  ปิดรายวิชา 
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          History, definition, importance and physical 

fitness for badminton; basic skill training, rules and 

etiquette of badminton 

004163 ฟุตบอล                                            1(0-2-1) 

Football 

          ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาฟุตบอล 

การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของ

กีฬาฟุตบอล 

          History, definition, importance and physical 

fitness for football basic skill training rules and 

etiquette of football 

 

  ปิดรายวิชา 

 

004164 วอลเลย์บอล                                      1(0-2-1) 

Volleyball 

          ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับวอลเลย์บอล 

การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬา

วอลเลย์บอล     

         History, definition, importance and physical 

fitness for volleyball; basic skill training, rules and 

etiquette of volleyball 

  ปิดรายวิชา 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว                       1(0-2-1) 

Art of Self Defense      

          ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับศิลปะการ

ต่อสู้ ป้องกันตัว ทักษะเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้

ป้องกันตัว กฎหมายส าหรับการป้องกันตัวและกฎ

กติกา มารยาทของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

        History, definition importance and physical 

fitness for the art of self–defense; basic skill of the 

art of self–defense, laws for self–defense; rules 

and etiquette of the art of self-defense    

  ปิดรายวิชา 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8 หน่วยกิต                       กลุ่มวิชาบูรณาการ                          18 หน่วยกติ 

005171 ชีวติและสขุภาพ                                 3(3-0-6) 

Life  and  Health          

         ความรู้ ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับ

วงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพของ 

มนุษย์ วัยรุ่น และสุขภาพการออกก าลังกายเพื่อ

  ปิดรายวิชา 
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สุขภาพและนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต 

อาหาร และสุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกัน

อุบัติเหตุ ประกันสังคม การป้องกันตัวจากอุบัติภัย 

อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด  

          Integrated knowledge and understanding 

about the life cycle, healthy behavior and human 

health care, adolescence and exercise and 

recreation for health, enrichment of mental health, 

medicine and health, environment and health, 

health insurance, life insurance, accident 

insurance. And social security; protection from 

danger, accidents, natural disasters and 

communicable diseases 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต                    3(2-2-5) 

Living Management 

         ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ 

และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและ

สังคม การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

โลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการ ความขัดแย้งการ

คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เศรษฐศาสตร์กับการ

ด าเนินชีวติที่ดี และคุณธรรมจรยิธรรม 

         Knowledge and skills relating to role, duty, 

and responsibility as a member of a family and a 

member of a society, adaptation to changes in a 

global society, world communication,conflict 

management resolutions, methods of creative 

problem solutions, a good economy and living 

conditions and ethics 

  ปิดรายวิชา 

 

005173 ทักษะชีวติ                                         2(1-2-3) 

Life Skills  

          การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก 

ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม ที่เน้นการเป็นผู้น าและผู้

ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลให้มีจติสาธารณะ และการ

พัฒนาคุณสมบัติ ด้านอื่น ๆ ของบุคคล 

         Significance and characteristics of Thai 

language, Practice to achieve effective language 

usage with concentration on listening, speaking in 

daily life, public speaking and communicative 

writing skills 

  ปิดรายวิชา 
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  002201 พลเมืองใจอาสา                                     3(3-2-5)                           

Citizen Mind by Citizenship 

          สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก

ระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเมือง

กับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้า

กับการเปลี่ยนแปลงทาง สังคมและวัฒนธรรมและ

กระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก  

           Rights, roles and duties of citizens, 

volunteerism,public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the 

changing society, cultural appreciation, adaptation to 

social and cultural changing 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                                  3(3-2-5) 

Multicultural  Society   

           มนุษยก์ับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการ

อคติและความรุนแรงในสังคม พหุวัฒนธรรม กระแสการ

เปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความ

หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 

ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา 

          Man and society, multicultural society, bias 

and violence management in multicultural society, 

social and cultural trends in global, ASEAN, social and 

cultural diversity of Thailand’s regional, Phayao and 

University of Phayao dimensions   

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

  003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                         3(3-2-5)                            

Communication in Digital Society 

       ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ และ

ระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรม

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงาน

อัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม 

การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ใน

การท างานและชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่าย

สังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง 

       Fundamentals of technology: hardware, 

software and networking, innovation in the digital 

economy, electronic commerce transaction, office 

automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and 

selection data for work and daily life, communication 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 



101 

 

through online social networking in accordance with 

ethical and related legal regulation 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม               3(3-2-5) 

Health and Environmental Management    

         แนวคิดดา้นสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสขุภาพ

กาย จิต อารมณ ์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์

และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชวีิตประจ าวัน ความสัมพันธ์

ระหว่างอารมณก์ับสุขภาพ นันทนาการและการออก

ก าลังกาย โรคระบาดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบตัิภัย ภัยธรรมชาติ 

การวางแผนและการจัดการน้ าในชีวติประจ าวัน การ

จัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

           Concept of health and environment, state of 

health, mental, emotion, health factors, analysis and 

planning of healthy consumption, daily-health 

product, relation between emotion and health, 

recreation and exercise, pandemic, sexual transmitted 

Infection, traffic accident, planning with accident, 

natura ldisaster, water management in daily life, 

waste processing and environmental saving     

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

  004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                             3(3-2-5)                           

Arts of Living 

           การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและ

การวางแผนการด าเนินชีวติ การเห็นคุณค่าในตนเองและ

ผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ 

คิดสรา้งสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์  

          Inspiration making, goal setting and life 

planning, appreciation in self value and others, goal 

setting in life and planning, fundamental of sufficiency 

economy, lifestyle concept of sufficiency economy, 

thinking system, positive thinking, analytical thinking, 

creative thinking, emotion control and management 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม                  3(2-2-5) 

Socialized Personality 

          ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกายวาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน 

คุณลั กษณะที่ พึ ง ปร ะส งค์ ต ามอั ตลั กษณ์ของ

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การ

ปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

           Important of personality, personality 

development, personality development of physical, 

verbal, mind, manner, Thai culture, public 

communication skills, desired traits relating to 

University of Phayao's identity, living in a society, 

self-adaptation in the Thai and global social  

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                          ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ                      3(3-0-6) 

English for Academic Purposes 

          ทักษะภาษาองักฤษ เน้นทกัษะการอา่นและ

การเขียนงานวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวจิัยที่

เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียน  

          English skills emphasizing on reading and 

writing pertaining to students’ academic areas and 

research interest 

  ปิดรายวิชา 

 

กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6) 

Information Science for Study and Research 

          ความหมาย ความส าคัญและประเภทของ

แหล่งสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศการ เข้าถงึ

สารสนเทศต่ างๆ การสืบค้นสารสนเทศด้วย

คอมพิวเตอร์ บริการฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศการเลือกการสังเคราะห์และการน าเสนอ

สารสนเทศ ตลอดจนเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ 

ดีและมีนสิัยในการใฝ่หาความรู้  

          Meaning and significance of information 

sources, approaches, and database services; 

information technology application, selection, 

synthesis, and presentation of information as well 

as creating positive attitudes and sense of inquiry 

in students 

  ปิดรายวิชา 

 

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต                                 3(3-0-6) 

Philosophy for Life 

          ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด 

โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนิน 

ชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ปัจจัยหรือเงื่อนไข

  ปิดรายวิชา 
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ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้

มีชื่อเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนา

ชีวติที่มีคุณภาพมีประโยชน์ และคุณค่าต่อสังคม  

          Introduction to philosophy, philosophical 

concepts on life and world, philosophy of life, way 

of life, valuable experiences, factors leading to 

success in life and works of outstanding persons as 

to apply for creativity and life enhance 

002123 ภาษาสังคมและวัฒนธรรม                    3(3-0-6) 

Language Society and Culture 

          ความ รู้ทั่ ว ไปเกี่ยวกับภาษา สั งคมและ

วัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อ

สังคม และวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใช้ภาษาเพื่อ

การสื่อสาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษา อัน

เนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม  

          Knowledge about language Thai society 

and culture, relation between language and 

society and language and culture and language 

change caused by social and cultural factors 

  ปิดรายวิชา 

 

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย                  3(3-0-6) 

Thai Performing Arts 

          ลักษณะและคุณค่าของนาฎศิลป์ไทยแบบ

มาตรฐานและแบบพืน้บ้านเพื่อใหเ้กิดสุนทรียะในการ

ชมนาฏศิลป์ไทยประเภทต่าง ๆ 

          The characteristics and values of both Thai 

classical and local dance to enable student to 

understand and have background knowledge of 

different kinds of Thai dance 

  ปิดรายวิชา 

 

002125 ดุรยิางควิจักขณ์                                3(3-0-6) 

Music Appreciation 

          ลั ก ษ ณ ะ  ค ว า ม ส า คั ญ  พั ฒ น า ก า ร 

องค์ประกอบทางด้านดนตรี บทเพลง คีตกวี  

สุนทรียศาสตร์ ทางด้านดนตรีไทยและตะวันตก 

ลักษณะและบทเพลงที่ใชใ้นการแสดงดนตรี มารยาท

ในการเข้าฟังดนตรี การวิจารณ์และอภิปรายจากการ

ฟังและชมการแสดงดนตรี รวมทั้งบทบาทของดนตรี

ไทย และตะวันตก ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน  

          Musical characteristics, importance of 

music development, musical components, lyrics, 

  ปิดรายวิชา 
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music composers, aesthetics of Thai and Western 

music, the characteristics and repertoire for 

musical performance, music etiquette, criticism 

and discussion on the musical performance 

including the roles of Thai and Western music in 

Thai society from the past to the present 

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                         3(3-0-6) 

Arts in Daily Life 

          ก า ร รั บ รู้ ท า ง ด้ า น ศิ ล ป ก ร ร ม แ ล ะ

สถาปัตยกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ประกอบด้วย ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น ศิลปะภาพถ่าย 

ภาพเคลื่อนไหว การ ออกแบบการสื่อสาร รวมทั้ง

ความรู้ ทางสถาปัตยกรรม ด้าน การประหยัด

พลังงาน คติความเชื่อต่างๆ อันจะน าไปสู่การเห็น

คุณค่าของรสนิยมและสุนทรีย์ในการด ารงชีวิตที่

สัมพันธ์กับบรบิทต่างๆ ทั้งของไทย และสากล     

          Recognition of the arts and architecture for 

application in daily life, Topics include visual art, 

craftsmanship, product design, fashion design, 

photography, animation and visual communication 

design, Knowledge of architecture in energy-

saving management, Beliefs concerning 

appreciation of values in taste and aesthetics to 

live in harmony in national and international 

contexts 

  ปิดรายวิชา 

 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ           3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life   

          ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายและ

ประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้น 

พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวข้อง

กับการปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเพื่อการ 

อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการ 

พัฒนาคุณภาพชีวติของนิสิต  

          Fundamental Knowledge of legal systems 

and types of laws, human rights and basic rights 

  ปิดรายวิชา 
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under the constitution, civil and commercial law, 

criminal law, intellectual property law, information 

technology law, law concerning local 

administration, law on natural resources and 

traditional knowledge preservation, an laws 

concerning contemporary phenomenon and 

student’s quality of life 

003132 ไทยกับประชาคมโลก                          3(3-0-6) 

Thai and the World Community   

         ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกบัสังคมโลก 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในชว่งเวลาตา่งๆ ตัง้แต่ ก่อน

สมัยใหม่จนถงึสังคมในยุคปัจจุบัน บทบาทของไทย

บนเวทีโลกและแนวโนม้ในอนาคต  

         Relations between Thailand and the world 

community under changes during various times 

stating from the pre-modern age up to the 

present, roles of Thailand in the world forum and 

future trends        

  ปิดรายวิชา 

 

003133 วิถีไทย วถิีทัศน์                                  3(3-0-6) 

Thai Way and Vision 

          ความหมาย ความส าคัญของวิถีไทย วิถีทัศน์ 

พัฒนาการของวิถีไทยสู่ปัจจุบัน ลักษณะเฉพาะ 

แล ะอั ตลั กษ ณ์ค ว าม เป็ น ไทย  ก ระบวนการ

เปลี่ยนแปลง แนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีไทย การด ารง

ความเป็น ไทยในโลกปัจจุบัน   

          Meaning, significance of Thai ways and 

vision, development of Thai ways up to the 

present, specific features and identity of Thai-

ness, the change process, concepts regarding the 

Thai way, and conservation Thai-ness in a 

changing world 

  ปิดรายวิชา 

 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม               3(3-0-6) 

Politics  Economy and Society    

ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการเมืองไทยและระดับ

สากล การเมือง และการปรับตัวของประเทศพัฒนา

และก าลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของ

โลกาภิวัตน์กับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทย 

  ปิดรายวิชา 
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Meaning and relation among politics, 

economy, and society, Thai and international 

political development, politics and adjustment of 

developed countries, the global economics system, 

impacts of globalization on politics economy and 

society, relations between the world system and 

Thailand       

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม                          3(3-0-6) 

Man and Environment 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลของกา iเปลี่ยนแปลง

ประชากรมนุษย์ และสิ่ งแวดล้อม กรณีปัญหา

สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ

ระดับโลก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อุบัติภัย

ธรรมชาติและการรับมือ การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม 

การปลูกจิตส านึก การสร้างความตระหนัก และการ

มีส่วนรว่มในการจัดการ สิ่งแวดล้อมอยา่งย่ังยืน  

Relationship between man and the 

environment, cause of environmental problems, 

effects of population change related to 

environmental problems case studies of global 

climate change, natural disasters and encounter, at 

the global and local scale and the building of 

environmental awareness and participation in 

sustainable environmental management 

  ปิดรายวิชา 

 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน          3(2-2-5) 

Introduction to Computer Information Science 

ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อนิเตอรเ์น็ต 

และการประยุกต์ใช้งาน ระบบส านักงานอัตโนมัติ 

ระบบจ านวนและการแทนข้อมูล การจัดการข้อมูล 

แ ล ะ ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล  ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ 

ภ า ษ า ค อ มพิ ว เ ต อ ร์  ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก รม 

ปัญญาประดิษฐ์ ระบบ เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ  

Computer systems, hardware, software, 

operating system, computer networks, the internet 

and its application, office automation systems, 

number system and data representation, data 

management and database systems, information 

  ปิดรายวิชา 
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system, programming languages, program design, 

artificial intelligent, geographic information system 

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุคสารสนเทศ  3(3-0-6) 

Mathematics for Life in the Information Age  

การประยุกต์ใช้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้จริง

กับชีวิตประจ าวัน เช่น การเงินการธนาคาร การ

ประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวม

ข้อมูลทางสถิติเพื่อการส ารวจและการตัดสินใจ

เบือ้งต้น  

Application of mathematics for daily life 

including banking and finance, insurance, business 

and statistics for data collection and decision making 

  ปิดรายวิชา 

 

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน             3(3-0-6) 

Drugs and Chemicals in Daily Life   

ความรู้ของยาและเคมีภัณฑ์เคร่ืองส าอาง 

อาหารและยาจากสมุนไพรที่ใชใ้นชวีิตประจ าวันที่

เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตลอดจนการเลอืกใช้และ

จัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพ และ

สิ่งแวดล้อม  

Basic knowledge of drugs and chemicals 

including cosmetics and herbal medicinal product 

commonly used in daily life and related to health 

as well as their proper selection and management 

for health and environmental safety        

  ปิดรายวิชา 

006144 อาหารและวิถีชวีติ                              3(3-0-6) 

Food  and  Life  Style 

บทบาทและความส าคัญของอาหารใน

ชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค 

อาหารในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและในประเทศไทย 

รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อ

พฤติกรรมการบริโภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่

เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย อาหารเพื่อ

สุขภาพ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซือ้อาหาร 

และอาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุค

โลกาภิวัตน์  

Roles and importance of food in daily life, 

cultures and consumption behavior around the 

world including the influence of foreign cultures on 

Thai consumption behavior, identity and wisdom of 

  ปิดรายวิชา 
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food in Thai, proper food selection according to 

basic needs, health foods, information for 

purchasing food, and food and life style according 

in the age of globalization 

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว               3(3-0-6) 

Energy and Technology  Around  Us 

ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี 

การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างฉลาด 

ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม 

ที่มาของพลังงานไฟฟ้า และพลังงานอื่นๆ และการ 

ใช้พลังงานอย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย 

หลักการท างานและการเลือกใช้ระบบปรับอากาศ 

รถยนต์  เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน การใช้

พลังงานในอนาคต การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

นิวเคลียร์ เทคโนโลยสี าหรับรถยนต์ในอนาคต ระบบ

ขนส่งมวลชน การเตรียมความพร้อมส าหรับการ

เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี และการตัดสินใจเลือกใช้

อย่างเหมาะสม 

Basic knowledge of energy and 

technology, energy conservations, intelligent 

methods for consuming energy, impact of 

consuming energy on environment, source of 

electricity and other energy, proper, economical 

and safe methods for consuming energy, principle 

of selecting air conditioner and vehicle, consuming 

energy in the future, electricity generation by 

nuclear energy, mass transportation system, 

preparation for changing technology and decision 

making on proper use 

  ปิดรายวิชา 

 

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                3(3-0-6) 

Science in Daily Life 

บ ท บ า ท ข อ ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ชี ว ภ า พ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้ง

ระบบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม สารเคมี 

พลังงาน และไฟฟ้า การสื่อสารและคมนาคม 

อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยใีนชวีิตประจ าวัน  

Role of biological science and physical 

science and integration of earth science in daily 

  ปิดรายวิชา 
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life organisms, environments, chemical substances, 

energies and electricity, telecommunications, 

meteorology, earth and space including, the-

application of science and technology in daily life 

กลุ่มวิชาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์                                3(3-0-6) 

Human Behavior         

แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐาน

ทางชี วภาพของพฤติก รรมและประ เภทของ

พฤติ ก ร รม  ค ว า ม รู้ สึ ก แ ล ะ ก า ร รั บ รู้  ก า รมี

สติสัมปชัญญะ การเรียนรู้และความจ า การคิดและ

ภาษา เชาว์ ปัญญาและการยกระดับเชาว์ปัญญา 

การจั ดการอารมณ์และก ารส ร้า งแ รง จู ง ใ จ 

พฤติกรรมมนุษย์ทาง สังคม พฤติกรรมอปกติ และ

การวิเคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการ

ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ าวัน  

     Concept of human behavior, biology and 

type of behavior, sensation and perception, state 

of consciousness, learning and memory, thinking 

and language, intelligence and intelligence 

management of emotions and development of 

motivation, human social behavior, abnormal 

behavior, analysis of human behavior case studies 

for application in daily life        

  ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                   94 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                              90 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  37 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      27หน่วยกิต  

  146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ           3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

      การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ โดย

มุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลัก คือ การพูดและการเขียน 

โดยรวมหัวข้ออภิปรายที่หลากหลายที่มีความเกี่ยวข้อง

กับศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษาอยู่เข้ากับค าศัพท์เชิง

วิชาการและเฉพาะทางมากขึ้น รวมถึงโครงสร้างทาง

ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึน้ 

      Develop integrated English skills focusing mainly 

on productive skills—speaking and writing, combining 

the various topics related to the students’ study 

areas with more academic and technical terms and 

more complex grammar structures 

เปิด 

รายวิชา

ใหม่ 

242111 เคมีเชงิฟิสิกสแ์ละการประยุกต์              4(3-3-8) 

 Physical Chemistry and Applications 

 แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สมบัติการ

ถ่ายเท ได้แก่ การแพร่ผ่าน ความหนืดและการน า

ความร้อน แนวความคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และ

การน าไปประยุกต์ ระบบองค์ประกอบเดี่ยวและ

หลายองค์ประกอบ แผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี 

สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และอิเล็กโทรไลต์ 

ทฤษฎีกรด-เบส ไฟฟ้าเคมี สมดุลการเกาะกันทาง

โมเลกุลจลนศาสตร์เคมีและการประยุกต์ ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับสารจ าพวกพอลิเมอร์ เคมีพื้นผิว 

ไดแ้ก่ แรงตึงผิว ระบบของคอลลอยด์ 

 Gases and kinetic theory of gases, 

transport phenomena such as diffusion, viscosity 

and thermal conductivity, ideas about 

thermodynamics and its applications, pure 

substances and multicomponent systems, phase 

diagram, chemical equilibrium, solutions of non-

and electrolytes, acid-base theory, 

electrochemistry, molecular binding equilibrium, 

chemical kinetics and its applications, introduction 

  ปิดรายวิชา 
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to polymer materials, surface chemistry, including 

surface tension, colloidal system 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น                                   4(3-3-8) 

Introductory Physics 

         การเคลื่อนทีแ่บบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 มิติและ 

2 มิติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โม

เมนตัมและการชน การเคลื่อนทีแ่บบหมุน สมดุลเชิง

สถิตและสมบัตขิองสสาร กลศาสตร์ของไหล เทอร์

โมไดนามิกส์ คลื่นและการสั่นสะเทือน เสียง ทัศน

ศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหลก็ วงจรไฟฟา้เบือ้งต้น 

ฟิสิกส์ยุคใหม ่

           Transitional motion in 1 and 2 dimensions, 

force and law of motion, work and energy, 

momentum and collisions, rotation motion, static 

equilibrium and properties of matter, fluid 

mechanics, thermodynamics, wave and vibrations, 

sound, optics, electricity and magnetism, basic 

electric circuits, modern physics 

  ปิดรายวิชา 

363203 

 
สรรีวิทยาเบือ้งต้น                               2(2-0-4) 

Introduction to Physiology           

            หน้าที่และกลไกทางสรีรวิทยาพื้นฐานของ

ร่างกายมนุษย์ใน ระบบต่างๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของ

เซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจ

และหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ 

และการควบคุมอุณหภูมิกาย  

            Basic physiological functions and 

mechanisms of the human body systems.  

This is composed of cellular physiology, nervous 

system, muscular system, cardiovascular system, 

respiratory system, gastrointestinal system, 

urinary system, endocrine system, reproductive 

system and body temperature regulation. 

  ปิดรายวิชา 

363204 กายวิภาคศาสตร์เบือ้งต้น                     2(2-0-4) 

Introductory Anatomy 

           บทน าสู่กายวิภาคศาสตร์และเซลล์วิทยา 

เนื้อเย่ือบุผิวและเนื้อเย่ือเกี่ยวพัน ระบบปกคลุม

ร่างกาย ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ

  ปิดรายวิชา 
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ประสาท ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก

พิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เลือดและระบบ

น้ าเหลือง ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบ

ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์เพศ

ชายและเพศหญิง 

            Introduction to anatomy and cytology, 

Epithelium and connective tissue, Integumentary 

system, Skeletal system, Muscular system, 

Nervous system, Sensory system and special 

sense organs, Cardiovascular system, Blood and 

lymphatic system, Respiratory system, Digestive 

system, Urinary system, Endocrine system, Male 

and female reproductive systems 

  367200 สรรีวิทยาพืน้ฐาน                  3(2-2-5) 

Basic Physiology  

บทบาท หน้าที่และกลไกการท างานของร่างกาย

มนุษย์ในระบบต่างๆ เช่น สรีรวิทยาของเซลล์ระบบประสาท 

ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้

ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายใน

ภาวะปกติ 

Human body roles, functions and mechanisms 

of various body systems such as cellular 

physiology,nervous system, muscular system, 

cardiovascular system, respiratory system, 

gastrointestinal system, urinary system, endocrine system, 

reproductive system and body temperature 

regulation in normal condition 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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361201 จุลชีววทิยาทั่วไป                           4(3-3-8) 

General Microbiology 

                โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ 

อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม 

วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่  พันธุ

ศาสตร์ ความส าคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร 

อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการ

สาธารณสุข  

 Structures and functions of microbial cell, 

nutrition, growth and reproduction, metabolism, 

microbial control, classification and genetics, 

significance of microorganisms in food, industry, 

environment, medicine, and public health 

361101 จุลชีววทิยาทั่วไป                                    4(3-3-8) 

General Microbiology 

              โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ 

อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม วิธีการ

ควบคุมจุลินทรี ย์  การจัดหมวดหมู่  พันธุศาสตร์ 

ความส าคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร อุตสาหกรรม 

สิ่งแวดล้อม การแพทย ์และการสาธารณสุข  

 Structures and functions of microbial cell, 

nutrition, growth and reproduction, metabolism, microbial 

control, classification and genetics, significance of 

microorganisms in food, industry, environment, medicine, 

and public health  

ปรับรหัส

รายวิชา 

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน                                 4 หน่วยกิต         กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน                         6 หน่วยกิต 

  342110 บทน าสู่วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง                1(1-0-2) 

Introduction to Cosmetic Science   

              บ ทน า สู่ ก า ร ศึ ก ษ าทา ง วิ ท ย า ศาสต ร์

เค ร่ือ งส าอาง  เค ร่ือ งส าอาง ในชี วิ ตป ระจ า วั น 

วิวัฒนาการของศาสตร์ทางเค ร่ืองส าอาง ตลาด

เคร่ืองส าอางในปัจจุบัน ศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์

เคร่ืองส าอาง จรรยาบรรณ บทบาทและแนวทางการ

ประกอบอาชีพของนักวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางในสาย

งานต่างๆ  

 Introduction to cosmetic sciences 

education, cosmetics in daily life, evolution of 

cosmetic sciences, current marketing trends in 

cosmetics, fundamental science related to cosmetics, 

ethics, roles and professional approaches of cosmetic 

scientists in various fields 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

342210 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางเบือ้งต้น          2(2-0-4) 

Introduction to Cosmetic Science 

 ความ รู้พื้ นฐาน และหลักการของ

รูปแบบของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์

เวชส าอาง ได้แก่ อิมัลชัน เจล รูปแบบน้ าใส สาร

แขวนลอย รูปแบบผง ขี้ผ้ึง ละอองฝอย รูปแบบแท่ง 

เพสต์ และการน าไปใชป้ระโยชน์  

 Basic knowledge and principles of 

cosmetic and cosmeceutical dosage forms such as 

emulsions, gels, solutions, suspensions, powders, 

342221 การตั้งต ารับเคร่ืองส าอางพืน้ฐาน               3(2-3-6) 

Basic Formulation in Cosmetics  

 ความรู้และเทคนิคพื้นฐานของการผสม 

การใช้เคร่ืองมือ การค านวณพื้นฐาน ส่วนประกอบ 

เทคนิคการเตรียมผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางพื้นฐาน

รูปแบบ น้ าใส แขวนตะกอน เจล อิมัลชัน น้ ามัน ขี้ผ้ึง 

ละอองฝอย ผง ผงอัดแข็ง การพิสูจน์และการตรวจสอบ

คุณลักษณะของรูปแบบต ารับ 

 Knowledges and basic techniques for 

mixing, instrumentation, basic calculation,  ingredients, 

ปรับรหัส

,ชื่อรายวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา

และ 

จ านวน

หน่วยกิต 
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ointments, sprays, sticks, pastes and the use of the 

dosage forms 

 

technique in basic formulation, solution, suspension, 

gel, emulsion, oil, ointment, aerosol, powder, compact 

powder, identification and characterization of 

formulation forms   

กลุ่มวิชาเอก                                                    53 หน่วยกิต       กลุ่มวิชาเอก                                           61 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                            47 หน่วยกิต        กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                  55 หน่วยกิต 

342211 วัตถุดิบที่ใช้ในเคร่ืองส าอาง                    2(2-0-4) 

Raw Materials for Cosmetics  

                หลักการ คุณลักษณะ คุณสมบัติ และ

หน้าที่ ของวัตถุดิบ การน าไปใช้ในเคร่ืองส าอางดูแล

ผิวหนัง เส้นผม และเคร่ืองส าอางแต่งสี 

 Principle, characteristics, properties and 

function of raw materials, cosmetic used in skin 

care, hair care and color cosmetic products 

342220 วัตถุดิบที่ใช้ในเคร่ืองส าอาง                       2(2-0-4) 

Raw Materials in Cosmetics  

                หลักการ คุณลักษณะ คุณสมบัติ  และ

หน้าที่ ของวัตถุดิบ การน าไปใช้ในเคร่ืองส าอางดูแล

ผิวหนัง เส้นผม และเคร่ืองส าอางแต่งสี 

 Principles, characteristics, properties and 

functions of raw materials, cosmetic used in skin 

care, hair care and color cosmetic products 

ปรับรหัส ,

ชื่อวิชา

ภาษา 

อังกฤษและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

342220 กฎหมายและจรยิธรรมทางเคร่ืองส าอาง   2(2-0-4) 

Laws and Ethics in Cosmetics 

 พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ

ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

เคร่ืองส าอาง กฎหมายเกี่ยวกับสารควบคุมทาง

เค ร่ืองส าอาง หลักการของกฎหมายคุ้มครอง

ผู้บริโภค บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน

การคุ้มครองผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 

การจดสิทธิบัตร และเคร่ืองหมายทางการค้า แนวคิด

เ ร่ืองการคุ้มครองผู้บริโภค การจดแจ้ง การขึ้น

ทะเบียน อย. ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง จริยธรรม

ในการประกอบอาชีพ ข้อก าหนดทางกฎหมาย

เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการแสดงฉลาก และการ

ปรับประสานกฎระเบียบเคร่ืองส าอางให้สอดคล้อง

กัน ในประ เทศอา เซียน  ความลับทางการค้ า 

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง 

                Acts, ministerial regulations, 

regulations and  laws related to cosmetic science, 

regulation of controlled substances, fundamental of 

consumer protection law, role of private 

manufacturers and government sections on 

cosmetic products responsibility, patents and 

trademarks; concept of consumer protection, 

342223 กฎหมายและจรยิธรรมทางเคร่ืองส าอาง       2(2-0-4) 

Laws and Ethics in Cosmetics 

 พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ  พ ร ะ ร า ช ก า ห น ด 

กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

วัตถุอันตราย เคร่ืองมือแพทย์ อุทยานแห่งชาติ การ

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง การคุ้มครองผู้บริโภค การน าเข้าและส่งออก

ผลิตภัณฑ์ ความลับทางการค้า สิทธิทางปัญญา 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

 Acts, decrees, ministerial regulations, 

regulations, rules, notifications of cosmetics, herbs, 

healthcare products, harzardous substances, medical 

devices, national parks, marine and coastal resources 

management, consumer protection, import and 

export, trade secret, intellectual property, 

professional ethics and morality 

ปรับรหัส

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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license and registering for Food and Drug Safety, 

ethics in doing business, regulation in packaging 

and labeling and Asean Harmonization Good 

Laboratory Practice, trade secret, national parks 

act, marine and coastal resources management 

act 

  342111 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ในวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

                                          3(2-3-6)                       

 Applied Physical Chemistry in Cosmetic Science 

                หลักการของเคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ ใน

เคร่ืองส าอาง สมดุลย์วัฏภาค เทอร์โมไดนามิกส์ เทอร์

โมเคมี ปรากฎการณ์การละลายและการกระจาย 

ปรากฏการณ์ที่ผิวประจัน สารละลาย คอลลอยด์ การ

กระจายตัวของของแข็ง อนุภาคศาสตร์ พอลิเมอร์ 

บัฟเฟอร์ ไอโซโทนิก และทฤษฎีการไหล 

 Principles of applied physical chemistry in 

cosmetics, phase equilibria, thermodynamics, 

thermochemistry, solubility and distribution 

phenomena, interfacial phenomena, solutions, 

colloids, coarse dispersions, micromeritics, polymers, 

buffer, isotonicity and rheological theory 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  342222 เทคนิคและเค ร่ืองมือวิ เคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

เคร่ืองส าอาง                              3(2-3-6) 

Techniques and Instrumental Analysis for Cosmetic 

Science 

                เทคนิคและหลักการควบคุมคุณภาพ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เค ร่ืองส าอาง เทคนิคและ

หลักการวิเคราะห์ โดยวิธีไตเตรชัน โพเทนทิออเมตรี 

สเปกโตรสโกปี โครมาโตรกราฟี โพลาริเมตรี รีเฟรค

โตรเมตรี และหลักการเลือกวิธีวิเคราะห์อย่างเหมาะสม 

 Techniques, principles of quality control 

for raw materials and cosmetic products; techniques 

and principle analyses by using titration, 

potentiometry, spectroscopy, chromatography, 

polarimetry, reflectrometry and selection of suitable 

analytical method 

 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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342222 ผลิตภัณฑ์ดูแลผวิหนัง                          3(2-3-6)  

Skin Care Products 

                  โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของ

ผิวหนัง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผิวหนัง โรคภูมิแพ้

ทางผิวหนังผิวหนังอักเสบ บวม คัน ผ่ืนแพ้ วิทยา

ภูมิคุ้มกัน เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน การ

ตอบสนองของภูมิคุ้มกัน แอนติเจนและแอนติบอดี 

การตั้งต ารับผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางส าหรับผิวหนัง 

เช่น ผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ ผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่ม

ชื้น ผลิตภัณฑ์ท าให้ ผิวขาว ผลิตภัณฑ์ป้องกั น

แสงแดด ผลิตภัณฑ์ส าห รับผิวแพ้และอักเสบ 

ผลิตภัณฑ์ขจัดสิว และผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผวิ 

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง การฝึกปฏิบัติเทคนิคการเตรียมและ

วิ ธี ก า ร ท ด ส อบ ค ว า มค ง ตั ว ข อ ง ผ ลิ ต ภัณฑ์

เคร่ืองส าอางส าหรับดูแลผวิหนัง 

 Chemical and physical structures of 

skin, introduction to skin, atopic dermatitis disease, 

eczema, edema, itching, rash, immunology, cell 

related to immune system, immune response, 

antigen and antibody, cosmetic formulation of skin 

care product such as anti-aging, moisturizing, 

whitening, sunscreen product, product for sensitive 

and inflamed skin, anti-acne and skin cleansing 

product, selection of packaging for cosmetic 

products, practical training on preparation 

technique and stability testing of cosmetic for skin 

care products 

342225 ผลิตภัณฑ์ดูแลผวิหนัง                 3(2-3-6)  

Skin Care Products 

                   โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของ

ผิวหนัง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผิวหนัง โรคภูมิแพ้ทาง

ผิวหนัง ผิวหนังอักเสบ บวม คัน ผ่ืนแพ้ วิทยาภูมิคุ้มกัน 

เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน      การตอบสนอง

ของภูมิคุ้มกัน แอนติเจนและแอนติบอดี การตั้งต ารับ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางส าหรับผิวหนัง เช่น ผลิตภัณฑ์

ชะลอความแก่ ผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้น ผลิตภัณฑ์ท า

ให้ผิวขาว ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ผลิตภัณฑ์ส าหรับ

ผิวแพ้และอักเสบ ผลิตภัณฑ์ขจัดสิว และผลิตภัณฑ์ท า

ความสะอาดผวิ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง การฝึกปฏิบัติเทคนิคการเตรยีม

และวิ ธี ก ารทดสอบความคงตั ว ของผลิ ตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางส าหรับดูแลผวิหนัง 

                Chemical and physical structures of skin, 

introduction to skin, atopic dermatitis disease, 

eczema, edema, itching, rash, immunology, cell 

related to immune system, immune response, 

antigen and antibody, cosmetic formulation of skin 

care product such as anti-aging, moisturizing, 

whitening, sunscreen product, product for sensitive 

and inflamed skin, anti-acne and skin cleansing 

product, selection of packaging for cosmetic products, 

practical training on preparation technique and 

stability testing of cosmetic for skin care products 

ปรับรหัส

วิชาและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  342321 ความคงตัวและความคงสภาพทางวทิยาศาสตร์

เคร่ืองส าอางขั้นสงู                                 3(2-3-6) 

 Advanced Stability and Stabilization in Cosmetic 

Sciences 

                ก า รประ ยุกต์ อุณหพลศาสต ร์  แ ล ะ

จลนศาสตร์เพื่อคงสภาพสารส าคัญและผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง การออกแบบการทดลอง การทดสอบ

ความคงตัวคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ฟิสิกส์เคมี จุล

ชีววทิยาและฤทธิ์ทางชีวภาพ  

 Application of thermodynamics and kinetics 

for stabilization of active ingredients and cosmetic 

products, experimental design, stability test in 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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physical, chemical, physicochemical, microbiological 

and biological activity properties 

342323 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางแต่งสีผิว             3(2-3-6) 

Color Cosmetic Products 

             ความ รู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภัณฑ์

เคร่ืองส าอางแต่งสี ประเภทและคุณลักษณะของสีที่

ใช้ ใน เค ร่ืองส าอาง  ความส าคัญของสีที่ ใ ช้ ใน

เคร่ืองส าอาง การใช้ประโยชน์ ทฤษฎีสี และการ

ตรวจสอบสารสีความรู้เบื้องต้นและการพัฒนาต ารับ

ของเคร่ืองส าอางประเภท แป้งผัดหน้า เคร่ืองส าอาง

ส าหรับตา เคร่ืองส าอางใช้แต่งแก้ม เคร่ืองส าอางใช้

แต่งปาก หรือลิปสติก และเคร่ืองส าอางส าหรับเล็บ 

การเตรียมและวิธีการทดสอบความคงตัวของ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางส าหรับแต่งสีผิว 

             Introduction to color of cosmetic products, 

type and characteristic of colorants, importance 

of coloring agent, usefulness, color theory and 

determination of coloring agent, basic knowledge 

and development of cosmetic formulation, face 

powder, eye cosmetic products, blush-on products, 

lipsticks, nail care cosmetic products, preparation 

technique and stability testing of color cosmetic 

products 

342226 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางแต่งสีผิว               3(2-3-6) 

Color Cosmetic Products 

               ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ผลิ ต ภั ณฑ์

เคร่ืองส าอางแต่งสี ประเภทและคุณลักษณะของ 

สีที่ ใช้ ใน เค ร่ืองส าอาง  ความส าคัญของสีที่ ใช้ ใน

เคร่ืองส าอาง การใช้ประโยชน์ ทฤษฎีสี  และการ

ตรวจสอบสารสี ความรู้เบื้องต้นและการพัฒนาต ารับ

ของเคร่ืองส าอางประเภท แป้งผัดหน้า เคร่ืองส าอาง

ส าหรับตา เคร่ืองส าอางใชแ้ต่งแก้ม เคร่ืองส าอางใชแ้ต่ง

ปาก หรือลิปสติก และเคร่ืองส าอางส าหรับเล็บ การ

เตรียมและวิธีการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางส าหรับแต่งสีผิว  

 Introduction to color of cosmetic products, 

type and characteristic of colorants, importance of 

coloring agent, usefulness, color theory and 

determination of coloring agent, basic knowledge and 

development of cosmetic formulation, face powder, 

eye cosmetic products, blush-on products, lipsticks, 

nail care cosmetic products, preparation technique 

and stability testing of color cosmetic products 

ปรับรหัส

วิชา 

342321 สารธรรมชาติที่ใชใ้นเคร่ืองส าอาง           4(3-3-8) 

Natural Substances in Cosmetics 

 การใช้สารจากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ

ทางเคร่ืองส าอาง แหล่งที่มา พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 

ชนิดและประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่น ามาใช้ใน

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติจากภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณสมบัติทาง

กายภาพและเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ การ

สกัดสารส าคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิเคราะห์

องค์ประกอบทางเคมีเชิงคุณภาพและปริมาณของ

สารส าคัญและผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง ด้วยเทคนิค

พืน้ฐาน เช่น ไตเตรชัน สเปกโตรโฟโตเมทร ีโครมาโต

กราฟฟี เอกลักษณแ์ละควบคุมคุณภาพของสารสกัด

ธรรมชาติ  

342320 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใชใ้นเคร่ืองส าอาง       4(3-3-8) 

Natural Products in Cosmetics 

              การใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ

ทางเคร่ืองส าอาง แหล่งที่มา พฤกษศาสตรพ์ืน้บ้าน ชนิด

และประโยชน์ การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในทางวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความ

เป็นพิษ การสกัดสารส าคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

การวิ เคราะห์องค์ประกอบทางเคมี เชิ งคุณภาพ  

เชิงปริมาณของสารส าคัญ เอกลักษณ์และการควบคุม

คุณภาพ ฤทธิ์ทางชีวภาพ อณูชีววทิยา 

 Raw materials from natural products for 

cosmetic usage, sources, Ethnobotany, types and 

benefits, application of using natural products based 

on local wisdom used in cosmetic science; physical 

ปรับรหัส

วิชา, ชื่อ

รายวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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 Raw materials from natural sources for 

cosmetic usage, sources, Ethnobotany, types and 

benefits of herbs used in cosmetic product, 

application of using natural products based on 

local wisdom, physical and chemical properties, 

biological activity, toxicity, extraction of active 

ingredients from natural products, qualitative and 

quantitative analysis of chemical compositions of 

substances and cosmetic products using basic 

techniques such as titration technique, 

spectrophotometry, chromatography, identification 

and quality control of natural extract 

and chemical properties, biological activity, toxicity, 

extraction of active ingredients from natural products, 

qualitative and quantitative analysis of active 

ingredients, identification and quality control, 

biological activity and molecular biology 

 

342322 การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจ

เคร่ืองส าอาง                                    3(2-2-5) 

Marketing and Entrepreneurship of Cosmetic Business 

                  หลักการ และกลยุทธ์ทางการตลาด

เค ร่ืองส าอาง  ขั้ นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางใหม่ออกสู่ตลาด การโฆษณา การ

กระจายสินค้า และการจัดการระบบขนส่งผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค

ต่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง แนวโน้มการตลาด

เคร่ืองส าอางในประเทศไทย แนวคิดและคุณลักษณะ

ของการเป็นผู้ประกอบการ วิธีการเร่ิมธุรกิจ หรือ

พัฒนาธุรกิจใหม่ทางเคร่ืองส าอาง การบริหาร

จัดการการประกอบการธุรกิจชุมชน OTOP SME 

สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน  

 Principle and strategy of cosmetic 

marketing; the new cosmetic product development 

process launch to market, advertising, distribution 

and cosmetic product logistic management, 

analyzing cosmetic product consumer’s behavior 

and cosmetic market trend in Thailand, concept 

and characteristic of entrepreneurship, 

commencement or development of cosmetic 

business, management of community business, 

OTOP, SME, cooperatives, and community 

enterprise 

342325 การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจสุขภาพ

และความงาม                                       3(2-2-5) 

Marketing and Entrepreneurship of Health and Beauty 

Business 

 หลักการ การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการ

ขนส่งในธุรกิจสุขภาพและความงาม     กลยุทธ์ทาง

การตลาด การโฆษณา การวิเคราะห์พฤติกรรมของ

ผู้บริโภค แนวโน้มการตลาดสุขภาพและความงาม 

แนวคิดและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 

วิธีการเร่ิมธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจใหม่ทางสุขภาพและ

ความงาม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ รูปแบบและการ

บรหิารจัดการขององค์กรธุรกิจ  

 Principle, supply chain and logistic 

management in health and beauty business; 

marketing strategy; advertisement, analyzing 

consumer’s behavior, market trend in health and 

beauty business; concept and characteristic of 

entrepreneurship, commencement; development of 

health and beauty business; business negotiation; 

category and management of business organization 

ปรับรหัส

วิชา,ชื่อ

รายวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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342324 ระเบียบวิธีวิจัย                                  3(3-0-6) 

Research Methodology 

 กระบวนการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ การ

เลือกหัวข้อวิจัย ตัวแปร การวางแผนและออกแบบ

งานวิจัย การเก็บข้อมูล เคร่ืองมือเกบ็ข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมลู การแปลผลข้อมูล การเตรยีม

ข้อเสนอโครงการวิจัย และจรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกบั

งานวิจัย 

 Systematic approach in conducting 

research: topic setting, variables, research 

planning and design, data collection, research 

tools, data analyzing, interpretation of results, 

proposal preparation, and ethical considerations in 

research work 

342322 ระเบียบวิธีวิจัย                                        3(2-3-6) 

Research Methodology 

          กระบวนการท าวิจัยอยา่งเป็นระบบ การเลอืก

หัวข้อวิจัย ตัวแปร การวางแผนและออกแบบงานวิจัย การ

เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล การ

เตรยีมข้อเสนอโครงการวิจัย และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

           Systematic approach in conducting research: 

topic setting, variables, research planning and design, 

data collection, data analyzing, interpretation of results, 

proposal preparation, and ethical considerations in 

research work for cosmetic sciences 

ปรับรหัส

วิชา,

ค าอธิบาย

รายวิชา

,และ

จ านวน

หน่วยกิต 

342328 สัมมนา                                             1(0-3-2) 

Seminar 

                การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย ในหัวข้อทางด้านงานวิชาการครอบคลุม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาทางด้าน

วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง  

 Searching, collecting data, analyzing, 

report writing, presenting, discussing in academic 

special topics of current research and 

developments in cosmetic sciences 

342329 สัมมนา                                                 1(0-3-2) 

Seminar 

                การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ   การอภิปราย 

ในหัวข้อทางด้านงานวิชาการครอบคลุมเนื้อหาที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์

เคร่ืองส าอาง   

 Searching, collecting data, analyzing, 

report writing, presenting, discussing in academic 

special topics of current research and developments 

in cosmetic sciences 

ปรับรหัส

รายวิชา 

342326 สุคนธบ าบดั                              3(2-3-6) 

Aromatherapy 

 ความเป็นมา วัตถุดบิ กระบวนการผลิต 

การวิเคราะห์ทางเคมีของน้ ามันหอมระเหย การ

ตรวจวัดทางประสาทสมัผัสของสคุนธบ าบัดและ

น้ าหอม เทคนิคการใชน้้ ามันหอมระเหยในสุคนธ

บ าบัด สุคนธบ าบัดเพื่อการรักษา สุคนธบ าบัดเพื่อ

ความงามและผลิตภัณฑ์ การฝึกปฏบิตัิการรับรูก้ลิ่น 

การสกัด การวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ ามันหอม

ระเหย และการใชน้้ ามันหอมระเหยในการพัฒนา

ต ารับเคร่ืองส าอาง การประเมินประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์สุคนธบ าบัด 

342323 ศาสตร์แห่งน้ าหอมและสุคนธบ าบัด            3(2-3-6) 

Perfumery and Aromatherapy 

 ศาสตร์ของกลิ่นและสุคนธบ าบัด ความรู้เชิง

เคมี เคมีฟิสิกส์ การวิเคราะห์ทางเคมีของวัตถุดิบ

น้ าหอมและสุคนธบ าบัด ประเภทของกลิ่น ปฏิบัติการ

ทางน้ าหอมและสุคนธบ าบัดการประเมินทางประสาท

สัมผัส ความคงตัว ความเข้ากันได้ การควบคุมคุณภาพ 

ข้อก าหนดและมาตรฐานความปลอดภัยในน้ าหอมและ 

สุคนธบ าบัด การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน 

สุคนธบ าบัดและน้ าหอมในศาสตร์เค ร่ืองส าอาง  

การประยุกต์ใช้น้ าหอมและสุคนธบ าบัดในผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง 

ปรับรหัส

วิชา ชื่อ

รายวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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 History, raw materials, manufacturing 

process, chemical analysis of essential oil, fragrance 

notes and odor detection, techniques of the 

application of essential oil for aromatherapy, 

aromatherapy for treatment and beauty, odor 

detection, extraction, composition analysis of 

essential oils and the use of essential oil in cosmetic 

formulation development, efficacy evaluation of 

aromatherapy products 

               Sciences of fragrance and aromatherapy, 

knowledges of chemistry, physical-chemistry, analysis 

of raw materials in perfumery and aromatherapy, 

classification of scents, practices in perfumery and 

aromatherapy, sensory evaluation, stability, 

compatibility, quality control, regulations and safety 

standards in perfumery and aromatherapy, application 

of traditional aromatherapy  in cosmetics, application 

of perfumery and aromatherapy in cosmetics 

342325 ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย

เคร่ืองส าอาง                                     3(2-3-6) 

Quality and Safety Assessment of Cosmetics  

 สาร เ คมี ต้ อ ง ห้ า ม ใน เ ค ร่ื อ ง ส า อ า ง 

ข้อก าหนดและปริมาณการใช้สารประกอบใน

เคร่ืองส าอาง ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง การแพ้ การระคายเคือง และการ

อักเสบของผิวหนัง ที่เกิดจากสารประกอบที่ใช้ใน

เคร่ืองส าอาง หรือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง การ

วิธีการทดสอบทางคลินิก ข้อแนะน าการใชผ้ลิตภัณฑ์

ที่เหมาะสม จุลินทรีย์ที่พบบนผิวหนัง การปนเปื้อน

ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น เ ค ร่ื อ ง ส า อ า ง  ก า ร ใ ช้ แ ล ะ

ประสิทธิภาพของสารต้านจุลินทรีย์ หลักการประเมนิ

คุณภาพและความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง

ทั้งการทดสอบในห้องทดลอง และการทดสอบทาง

คลินิก การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง การประเมินความปลอดภัย

ทางคลินิก จริยธรรมในการทดสอบทางคลินิก และ

การฝึกปฏิบัติทางเทคนิค  

 Prohibited ingredients in cosmetics, 

cosmetic ingredient implementation, safety in 

cosmetic usage, allergy, irritation and inflammation 

of skin, induced by the compounds used in cosmetic 

substances or cosmetic products, clinical testing and 

the products suggestion, microorganism on skin, 

contamination in cosmetic, use and efficiency of 

preservatives, evaluation quality and satisfaction of 

cosmetic products in laboratory and clinical tests, 

physical property evaluation of cosmetic products, 

342326 การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยทาง

เคร่ืองส าอาง                                        3(2-3-6) 

Efficacy and Safety Assessment in Cosmetics  

 การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ดูแล

ผม เคร่ืองส าอางที่ใช้ในช่องปากและฟัน ผลิตภัณฑ์

ป้องกันแสงแดด ผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ ผลิตภัณฑ์ท า

ให้ผิวขาว ผลิตภัณฑ์กระชับสัดส่วน ผลิตภัณฑ์ระงับ

เหงื่อและกลิ่นกาย  การประเมินความปลอดภัยและ

ข้อแนะน าในการใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง การแพ้  

การระค าย เคื อ ง  แ ล ะก า รอั ก เ สบของ ผิวหนั ง  

การออกแบบและการทดสอบในหลอดทดลอง  

ในสัตว์ทดลอง การทดสอบทางคลินิก จริยธรรมในการ

ท ด ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  

การปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส

ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง หลักการประเมินทาง

ป ร ะ ส าทสั ม ผั ส และคว ามพึ ง พอ ใ จ ผลิ ตภั ณฑ์

เคร่ืองส าอาง 

 Efficacy assessment of cosmetic products 

including skin care products, hair care products, oral 

hygiene products, sunscreen, anti-aging products, 

whitening products, anti-cellulite products, anti-

perspirant and deodorant products; safety assessment 

of cosmetic products, safety recommendation of 

cosmetic uses, skin allergy, skin irritation and skin 

inflammation, design and evaluation in vitro, animal 

models and clinic, ethics in efficacy and safety 

assessment, good clinical practice, texture analysis of 

ปรับรหัส

วิชา,ชื่อ

รายวิชา

และ

ค าอธิบาย

วิชา 
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clinical safety evaluation, ethics of clinical trials and 

technical practice 
cosmetic products, sensory and satisfaction evaluation 

of cosmetic products 

342327 เทคโนโลยกีารผลิตเคร่ืองส าอาง             3(2-2-5) 

Technology in Cosmetic Formulation 

 เทคโนโลยีในการผลิตเคร่ืองส าอาง 

หลักการ วิธีการใช ้เคร่ืองมือ เทคนิคและวิธีการใหม่

ที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ และการ

ผลิต เค ร่ืองส าอาง  ความ รู้ เบื้องต้นทางนาโน

เทคโนโลยี เวชส าอาง การน าส่งทางผิวหนังและ

นวัตกรรมปัจจุบัน 

 Technology of cosmetic production, 

principle, method, devices, technology and new 

currently method for analysis, research, validation 

and cosmetic production, fundamental knowledge 

of nanotechnology, cosmeceautical, transdermal 

delivery and current innovations 

 

342327 นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางเคร่ืองส าอาง     2(1-3-2) 

Innovation and Technology in Cosmetics  

               นวัตกรรมเคร่ืองส าอางสมัยใหม่ หลักการ

และปฏิบัติการของระบบน าส่งทางเคร่ืองส าอาง ไลโป

โซม ไมโครและนาโนพาร์ติเคิล ไมโครและนาโนอิมัลชัน 

ลิควิดคริสตัล ไมโครไดอะไลซิส ไมโครนีดเดิล แผ่นแปะ

ผิวหนัง การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี

กายภาพ ความคงตัว รูปแบบการปลดปล่อย การดูดซึม

สารส าคัญทางผิวหนัง  

 Current innovation in cosmetics, principles 

and practice in cosmetic delivery systems; liposomes, 

micro/nano particles, micro/nano/pickering emulsions, 

liquid crystals, microdialysis, microneedles, 

transdermal patches, evaluation of physical and 

physico-chemical properties, stability, release 

profiles, skin absorption   

ปรับชื่อ

รายวิชา,

ค าอธิบาย

วิชาและ

จ านวน

หน่วยกิต 

342320 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม                          3(2-3-6) 

Hair Care Products 

 โครงสรา้งทางเคมีและกายภาพของเส้น

ผม การตั้งต ารับผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางส าหรับเส้น

ผม ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเส้นผม ผลิตภัณฑ์นวด

เส้นผมและผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม ผลิตภัณฑ์

ย้อมผม ดัดผม ยืดผม ป้องกันผมร่วง และขจัดรังแค 

เทคนิคการเตรียม และวิธีการทดสอบความคงตัว

ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางส าหรับดูแลเส้นผม  

 Chemical and physical structures of 

hair, cosmetic formulation of hair care product, hair 

cleansing products, hair conditioner and treatment, 

hair dye products, hair perm products, hair 

straightener products, hair loss prevention and 

anti- dandruff, preparation technique and stability 

testing of cosmetic for hair care products 

 

342324 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม                             3(2-3-6) 

Hair Care Products 

 โครงสรา้งทางเคมีและกายภาพของเส้นผม 

การตั้งต ารับผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางส าหรับเส้นผม 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเส้นผม ผลิตภัณฑ์นวดเส้น

ผม ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพและบ ารุงเส้นผม ผลิตภัณฑ์

ย้อมผม ดัดผม ยืดผม จัดแต่งทรงผม ป้องกันผมร่วง 

ขจัดรังแค และก าจัดขน เทคนิคการเตรียม และวิธีการ

ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางส าหรับ

ดูแลเส้นผม  

 Chemical and physical structures of hair, 

cosmetic formulation of hair care products, hair 

cleansing products, hair conditioners, hair treatment 

and nourishing products, hair dye products, hair perm 

products, hair straightener products, hair stylings, 

anti-hair loss products, anti-dandruff products and 

hair remover, preparation technique and stability 

testing of cosmetic for hair care products 

ปรับรหัส

วิชา และ

ค าอธิบาย

วิชา 
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342431 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง             

                                                    3(2-2-5) 

Labeling and Packaging of Cosmetics 

               ประเภท ชนิด  และวัสดุบรรจุภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง ฉลาก เอกสารแทรก การเลือกใช้บรรจุ

ภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง การ

ควบคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ ข้อก าหนดทาง

กฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการแสดงฉลาก 

การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ 

                Classification, type and packaging 

materials of cosmetic, label, inserted document, 

selection of cosmetic packaging products, 

packaging quality control, packaging and labeling 

regulation, packaging and labeling design 

342224 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง                                  

                                                        2(2-0-4)  

Labeling and Packaging of Cosmetics 

 ประ เภท  ชนิ ด  และวั สดุ บ รรจุ ภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง ฉลาก เอกสารแทรก การเลือกใช้บรรจุ

ภั ณฑ์ ที่ เ ห ม า ะ สมกั บผลิ ต ภัณฑ์ เ ค ร่ื อ ง ส า อ า ง  

การทดสอบความเข้ากันไดข้องผลิตภัณฑ์กบับรรจภุณัฑ์ 

การควบคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ ข้อก าหนดทาง

กฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการแสดงฉลาก การ

ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ส าหรับ

ขนส่งและการทดสอบบรรจุภัณฑ์ระหว่างขนส่ง บรรจุ

ภัณฑ์สมัยใหม่ 

 Classification, type and packaging materials 

of cosmetic, label, inserted document, selection of 

cosmetic packaging products, packaging compatibility 

test, packaging quality control, packaging and labeling 

regulation, packaging and labeling design, transport 

packaging and transport packaging test, innovative 

packaging 

ปรับรหัส

วิชา,

ค าอธิบาย

รายวิชา

และจ านวน

หน่วยกิต 

342221 การผลิตเคร่ืองส าอางที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

                                                     2(2-0-4) 

Good and Green Manufacturing in Cosmetics 

 กระบวนการผลิ ตที่ ดี ใ นก า รผลิ ต

เคร่ืองส าอาง วิธีการตรวจสอบและควบคุมขั้นตอน

การผลิต อาคารสถานที่ผลิต อุปกรณ์การผลิตที่

เหมาะสม การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การ

ฝึกอบรมบุคลากร สุขอนามัยส่วนบุคคล และการ

ประเมินกระบวนการผลิต การผลิตเคร่ืองส าอางที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวัด การตรวจสอบ

สารพษิในวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง การ

ประเมินและการจัดการความเสี่ยงของสารพิษต่อ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 Good manufacturing practice in 

cosmetic production, checking method and 

standardization of production process, premise and 

equipment, selection of high-quality raw 

materials, training and personal hygiene of the 

staff and process validation, eco-friendly cosmetic 

production, measurement and testing of toxin used 

342328 การผลิตเคร่ืองส าอางที่ดีและการผลิตเคร่ืองส าอางที่

เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม             2(2-0-4) 

Good manufacturing practice for cosmetics and 

environmentally friendly production in cosmetics

 หลักการผลิต เค ร่ืองส าอางที่ดี  วิธีการ

ตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนการผลิต อาคารสถานที่

ผลิต อุปกรณ์การผลิตที่เหมาะสม การคัดเลือกวัตถุดิบ

ที่มีคุณภาพ การฝึกอบรมบุคลากร สุขอนามัยส่วน

บุคคล และการประเมินกระบวนการผลิต การผลิต

เคร่ืองส าอางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ความรู้พื้นฐาน

ของปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเคร่ืองส าอาง การ

ประเมินและการจัดการความเสี่ยงของสารพิษต่อ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 Principle of good manufacturing practice in 

cosmetics, checking method and standardization of 

production process, premise and equipment, selection 

of high-quality raw materials, training and personal 

hygiene of the staff and process validation, eco-

friendly cosmetic production, unit operation in 

cosmetics, measurement and testing of toxin used in 

ปรับรหัส

วิชา ,ชื่อ

รายวิชา

และค า 

อธิบาย

รายวิชา 
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in cosmetic product, risk assessment and 

management of toxin affecting health and 

environment 

cosmetic product, risk assessment and management of 

toxin affecting health and environment 

342329 

 
โครงงาน 1                                        1(0-3-2) 

Senior Project I 

               กระบวนการวางแผนการวิจัย แนวคิด 

การค้นคว้าเบื้องต้นในหัวข้อที่ก าหนด การรวบรวม

ข้อมูล และการน าเสนอ 

               Research planning process, concept, 

initial of research article, data collection and 

Presentation 

  ปิด 

รายวิชา 

342432 โครงงาน 2                                       1(0-3-2) 

Senior Project II 

              การท างานวิจัย การวิเคราะห์และแปลผล 

การอภิปรายผล สรุปผล และการน าเสนองานวิจัย 

               Research conducting, critical analysis, 

interpretation of results and research presentation 

  ปิด 

รายวิชา 

  342421 โครงงาน                                              1(0-3-2) 

Senior Project  

              กระบวนการวางแผนการวิจัย แนวคิด  

การค้นคว้าเบื้องต้นในหัวข้อที่ก าหนด การรวบรวม

ข้อมูล และการน าเสนอ 

 Research planning process, concept, initial 

of research article, data collection and presentation 

เปิด 

รายวิชา

ใหม่ 

342433 การฝึกงาน                                     6 หน่วยกิต 

Professional Training 

            การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่ เกี่ ยวข้องกับวิทยาศาสต ร์

เคร่ืองส าอาง ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน 

             Training, learning, gaining experience, 

improving working skill in cosmetic science in 

private or government sectors 

342422 การฝึกงาน                 6 หน่วยกิต 

Professional Training  

             การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทั กษ ะ ใน ง านที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ท ยาศาสต ร์

เคร่ืองส าอาง ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน  

              Training, learning, gaining experience, 

improving working skill in cosmetic science in private 

or government sectors 

ปรับรหัส

รายวิชา 

342434 สหกิจศกึษา                                     6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

342423 สหกิจศกึษา                              6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

ปรับรหัส

รายวิชา 
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     การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 

เค ร่ืองส าอางในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

       Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in cosmetic science as an 

apprentice in private or government sectors 

        การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้อง 

กับวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางในฐานะพนักงานฝึกหัดใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

        Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in cosmetic science as an 

apprentice in private or government sectors 

  342424 การศึกษาอิสระ                6 หน่วยกิต 

Independent Study 

                 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย 

การท า โครงการในหัวข้อทางด้านวิทยาศาสตร์

เคร่ืองส าอาง 

 Studying, collecting data, researching, 

analyzing, report writing, presenting and discussion in 

the management of cosmetics science 

เปิด 

รายวิชา

ใหม่ 

342430 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง       3(2-3-6) 

Cosmetic Products Development 

 การพัฒนาต ารับเคร่ืองส าอาง ให้มี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น การพัฒนาต ารับ

เคร่ืองส าอางจากสารธรรมชาติในท้องถิ่น การฝึก

ปฏิบัติ  และการพัฒนาสูตรต ารับเคร่ืองส าอาง

ร่วมกับสถานประกอบการ 

 Development of cosmetic formulations 

from local natural substances, practice and 

cooperation of cosmetic formulations development 

with manufacture  

 

342420 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเชิงประยุกต์                                       

                                                         2(1-3-2) 

Applied Cosmetic Products Development 

               การพัฒนาต ารับเคร่ืองส าอางให้มีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาต ารับเคร่ืองส าอาง

จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในท้องถิ่น การประยุกต์ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง การ

ฝึกปฏิบัติ  และการพัฒนาสูตรต ารับเคร่ืองส าอาง

ร่วมกับสถานประกอบการ 

  Development of cosmetic formulations to 

providing better quality and efficacy, development of 

cosmetic formulations from local natural products, 

application of local wisdom for cosmetic product 

development, practice and cooperation of cosmetic 

formulations development with manufacture 

ปรับรหัส

วิชา ,ชื่อ

รายวิชา,ค า 

อธิบาย

รายวิชา

และจ านวน

หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                            6 หน่วยกิต        กลุม่วิชาเอกเลือก                                        6 หน่วยกิต 

  342340 การให้ค าปรกึษาทางด้านเคร่ืองส าอางอย่างมืออาชีพ 

                                            3(2-2-5) 

Professional Counseling in Cosmetics 

 การให้ค าปรึกษาทางเคร่ืองส าอาง การ

สัมภาษณ์ การสรา้งสัมพันธภาพ การฟัง  การวิเคราะห์ 

ประเมินปัญหาของผู้รับการปรกึษา  

เปิด 

รายวิชา

ใหม่ 
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 Cosmetic counseling, interviewing, rapport 

building, listening, analysis , appraisal of customers’ 

needs 

342343 สุขภาพและความงาม             3(2-3-6) 

Health and Beauty  

 การดูแลสุขภาพองค์รวม อาหารเพื่อ

สุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ

การควบคุมน้ าหนัก การปรนนิบัติดูแลผิวหน้า เส้น

ผมและเล็บ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางให้

เหมาะสมกับผิวหน้า การแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน การ

ออกแบบทรงผม และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

เทคโนโลยทีางด้านความงาม เช่น ไอออนโต โฟโนโฟ

เรซีส อินเท็นส์พัลส์ไลท์ การจัดกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพและความงามร่วมกับชุมชน 

 Holistic Health care, food for health and 

beauty, dietary supplement products, weight 

control, facial treatment, hair and nails, 

appropriate cosmetic products selection for facial 

skin, basic make up, hair styling and personality 

development, beauty technology such as 

iontophoresis, phonophoresis, intense pulsed light, 

health and beauty promotion activities 

management with community 

342341 สุขภาพและความงาม                              3(2-3-6) 

Health and Beauty  

 การดูแลสุขภาพองค์รวม อาหารเพื่อสุขภาพ

และความงาม การควบคุมน้ าหนัก     การปรนนิบัติดูแล

ผิวหน้า  เส้นผมและเล็บ  การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางให้เหมาะสมกับผิวหน้า การแต่งหน้าขั้น

พืน้ฐาน การออกแบบทรงผม และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

เทคโนโลยีทางด้านความงาม การจัดกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพและความงาม และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นส าหรับดูแลความงาม 

 Holistic Health care, food for health and 

beauty, weight control, facial treatment, hair and nails, 

appropriate cosmetic products selection for facial skin, 

basic make up, hair styling and personality 

development, beauty technology health and beauty 

promotion activities management, and application of 

local wisdom in beauty care 

ปรับรหัส

วิชาและ 

ค าอธิบาย

วิชา 

342340 สปาเพื่อสุขภาพ                                 3(2-2-5) 

Spa for Health  

                ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบ

และประเภทของสปา สมุนไพรไทยที่ ใช้ในสปา 

เอกลักษณ์สปาไทย การนวดเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ 

เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในสปา การบรหิารจัดการ

ธุรกิจสปา คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบ

อาชีพสปา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสปาเพื่อ

สุขภาพ 

            Fundamental knowledge about 

components and types of spa, Thai herbs used in 

spa, identity of Thai spa, massage for health, 

product, equipment and apparatus used in spa, 

management and administration of spa business, 

342342 ผู้ด าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ                 3(2-2-5) 

Spa Manager for Health  

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบและ

ประเภทของสปา สมุนไพรไทยที่ใช้ในสปา เอกลักษณ์   

สปาไทย ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในสปา 

การบริหารจัดการธุรกิจสปา คุณธรรมและจริยธรรม

ของผู้ประกอบอาชีพสปา กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ

กิจการสปาเพื่อสุขภาพ    

              Fundamental knowledge about 

components and types of spa, Thai herbs used in 

spa, identity of Thai spa,  product, equipment and 

apparatus used in spa, management and 

administration of spa business, morals and ethics of 

spa entrepreneur, laws concerning the business on 

spa for health 

ปรับรหัส

วิชา,ชื่อ

รายวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 



126 

 

morals and ethics of spa entrepreneur, laws 

concerning the business on spa for health 

342342 อาหารเสรมิ                                     3(2-2-5) 

Dietary Supplements 

               ช นิ ด ขอ งอาห าร เส ริม  โ ค ร งส ร้ า ง 

คุณสมบัติ กระบวนการผลิต แนวโน้มที่เกี่ยวกับ

อาหารเส ริมในยุคปัจจุบัน  และประโยชน์ของ

สารอาหารที่มีต่อสุขภาพ การประยุกต์สมุนไพร

ท้องถิ่นในรูปแบบอาหารเสรมิ  

 Type of dietary supplements, structure, 

property, production process, current trends of 

dietary supplements and benefits of dietary 

supplements to health, applications of local herb in 

dietary supplements 

342343 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม                                           

                                                         3(2-2-5) 

Dietary Supplements for Health and Beauty 

              ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส ริ ม อ า ห า ร  ป ร ะ เ ภ ท

ส่วนประกอบ คุณสมบัติ กระบวนการผลิต ประโยชน์ 

แนวโน้มทางการตลาดในปัจจุบัน  และการประยุกต์ใช้

สมุนไพรในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม  

 Dietary supplements, types, ingredient, 

property, production process, benefits, current 

marketing trends and applications of herb in dietary 

supplements and beauty 

ปรับรหัส

วิชา,ชื่อ

รายวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

342341 เทคโนโลยชีีวภาพทางเคร่ืองส าอาง         3(2-2-5) 

Biotechnology in Cosmetics 

             ค าจ ากัดความของเทคโนโลยีชีวภาพ 

ความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพต่อวิทยาศาสตร์

เคร่ืองส าอาง เทคโนโลยีการหมัก พันธุวิศวกรรม 

การเพาะเลี้ยงเนือ้เย่ือ ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและการ

น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า รตั้ ง ต า รั บ ท า ง เ ค ร่ื อ ง ส า อ า ง  

การวิเคราะห์ฤทธิ์ทางชีวภาพ  

 Definition of biotechnology, importance 

of biotechnology to cosmetic science, fermentation 

technology, genetic engineering, biological 

products and cell culture use in the formulation of 

cosmetics, biological analysis 

  ปิดรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาต้น 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

001172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

242101 หลักเคม ี 4(3-3-8) 241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 242101 หลักเคม ี 4(3-3-8) 

   361101 จุลชีววทิยาท่ัวไป 4(3-3-8) 

      342110 บทน าสู่วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 1(1-0-2) 

  รวม 17 หน่วยกติ  รวม 21 หน่วยกติ 

ภาคการศกึษาปลาย  ภาคการศกึษาปลาย   

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง 3(2-2-5) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 

003134* อารยธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

003136* พะเยาศึกษา 3(3-0-6) 242141 เคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 

004xxx กลุ่มวชิาพลานามัย 1(0-2-1) 365215 ชีวเคมทีั่วไป 4(3-3-8) 

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 342111 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ในวทิยาศาสตร์

เครื่องส าอาง   

3(2-3-6) 

242141 เคมีอินทรีย ์ 4(3-3-8)       

365215 ชีวเคมทีั่วไป 4(3-3-8)       

  รวม 20 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเพยีง 1 รายวชิา 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาต้น 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8) 247112 สถิติพื้นฐานทางการแพทย์ 2(2-0-4) 

342210 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางเบื้องต้น 2(2-0-4) 342220 วัตถุดิบที่ใช้ในเคร่ืองส าอาง 2(2-0-4) 

342211 วัตถุดิบที่ใช้ในเคร่ืองส าอาง 2(2-0-4) 342221 การตั้งต ารับเคร่ืองส าอางพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

361201 
จุลชีววิทยาทั่วไป 

4(3-3-8) 342222 
เทคนิคและเคร่ืองมือวิเคราะห์ทาง

วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง    
3(2-3-6) 

 
 

 367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

  รวม 18 หน่วยกิต   รวม 19 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

001171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 342223 กฎหมายและจริยธรรมทางเคร่ืองส าอาง 2(2-0-4) 

342220 
กฎหมายและจริยธรรมทาง

เคร่ืองส าอาง 
2(2-0-4) 342224 

ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง 
2(2-0-4) 

342221 
การผลิตเคร่ืองส าอางที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
2(2-0-4) 342225 ผลิตภัณฑ์ดูแลผวิหนัง 3(2-3-6) 

342222 ผลิตภัณฑ์ดูแลผวิหนัง 3(2-3-6) 342226 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางแต่งสีผิว 3(2-3-6) 

363204 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4)    

367203 สรีรวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4)       

  รวม 20 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 
ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาต้น 

342320 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 3(2-3-6) 342320 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่ีใช้ใน

เครื่องส าอาง 

3(2-3-6) 

342321 สารธรรมชาติท่ีใช้ในเครื่องส าอาง 4(3-3-8) 342321

  

ความคงตัวและความคงสภาพทาง

วทิยาศาสตร์เครื่องส าอางขั้นสูง 

3(2-3-6) 

342322 การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ

ของธุรกิจเคร่ืองส าอาง 

3(2-2-5) 342322 ระเบยีบวธิีวิจัย 3(2-3-6) 

342323 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางแต่งสีผวิ 3(2-3-6) 342323 ศาสตร์แห่งน้ าหอมและสุคนธบ าบัด 3(2-3-6) 

342324 ระเบยีบวธิีวิจัย 3(3-0-6) 342324 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 3(2-3-6) 

342xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 342xxx วชิาเอกเลือก 3(X-X-X) 
 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

342325 การประเมินคุณภาพและความ

ปลอดภัยเครื่องส าอาง 

3(2-3-6) 342325 การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ

ของธุรกจิสขุภาพและความงาม 

3(2-2-5) 

342326 สุคนธบ าบัด  3(2-3-6) 342326 การประเมินประสทิธิภาพและความ

ปลอดภัยทางเครื่องส าอาง 

3(2-3-6) 

342327 เทคโนโลยกีารผลิตเครื่องส าอาง 3(2-2-5) 342327 นวัตกรรมและเทคโนโลยทีาง

เครื่องส าอาง 

2(1-3-2) 

342328 สัมมนา 1(0-3-2) 342328 การผลิตเครื่องส าอางที่ดีเป็นมติรกับ

ส่ิงแวดล้อม 

2(2-0-4) 

342329 โครงงาน 1 1(0-3-2) 342329 สัมมนา 1(0-3-2) 

342xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 342xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) 342xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 17 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

146131 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

342430 การพัฒนาผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอาง 

3(2-3-6) 342420 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเชิง

ประยุกต์ 

2(1-3-2) 

342431 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอาง 

3(2-2-5) 342421

  
โครงงาน 

1(0-3-2) 

342432 โครงงาน 2 1(0-3-2) xxxxxx

  
วชิาเลือกเสรี 

3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x)     
รวม 13 หน่วยกิต   รวม 9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

342433 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 342422 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

342434 สหกิจศกึษา* 6 หน่วยกิต 342423 สหกิจศกึษา* 6 หน่วยกิต 

   342424 การศึกษาอิสระ* 6 หน่วยกิต 

  รวม 6 หน่วยกิต   รวม 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  * ให้นิสิตเลือกเพียง 1 รายวิชา 

หมายเหตุ  จัดท าตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษาทุกชัน้ปี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2564 โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

 

 

 

ผู้ทรงคณุวุฒ ิ ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ การด าเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุโดย

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

รศ.ดร.ณัฐยา  เหลา่ฤทธ์ิ 1. ตรวจสอบความถูกต้องของสาขาวิชา และ

สถาบันของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ให้ถูกตอ้ง 

เชน่ กรณขีอง อ.วรียา ควรจะเป็น วท.บ.

วทิยาศาสตร์เครื่องสําอาง เป็นตน้ 

1. ตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 

2. เนื่องจากเป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปี 

2564 ดังนัน้ สถานการณ ์หรอืการพัฒนาทาง

สังคมและวัฒนธรรม ในขอ้ 11.2 ควรจะมกีาร

อา้งอิง หรอื พจิารณาแนวโนม้การ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกดิขึน้ ในระยะยาวกวา่ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 

12 (2560-2564) เพื่อท่ีจะทําให้หลักสูตรมี

ความเป็นปัจจุบันเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และ

สอดคล้องสัมพันธ์กับหัวขอ้ 12 

2. อา้งอิงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบัน

คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับท่ี 12 (2560-2564) เนื่องจาก

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ยังไม่ประกาศใช ้

รศ.ดร.จารุภา  วิโยชน์ 1. ต้องพจิารณาผู้เรียนในอนาคต ว่า เป็นนิสติ 

ม. ปลายอยา่งเดียวหรือไม ่และสามารถเรียน

แบบสะสมหน่วยกิตได้หรือไม ่ซึง่จะนําไปสู่การ

ออกแบบหลักสูตร 

1. หลักสูตรท่ีออกแบบมาใหมน่ัน้ได้

ออกแบบมาเพื่อรองรับนักเรียนท่ีจบจาก

มัธยมปลายสายวทิยาศาสตร์ เป็นหลัก 

รศ.ดร.มยุรี  กัลยาวัฒนกุล 1. ตรวจสอบคุณวุฒฯิ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรอกีครัง้ 

1. ตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

ผู้ทรงคณุวุฒ ิ ข้อวิพากษโ์ดยผู้ทรงคุณวฒุ ิ การด าเนนิการแก้ไข/ปรับปรงุโดย

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

รศ.ดร.ณัฐยา  เหลา่ฤทธ์ิ - ไมม่ขี้อเสนอแนะ   

รศ.ดร.จารุภา  วิโยชน์ 1. เสนอให้ใช้ ปรัชญาของหลักสูตร ดังนี้  

“หลักสูตรนี้มุ่ งส่งเสริมให้ เกิดองค์ความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอางผสมผสาน

กับการประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะใน

การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ เค ร่ื อ งสํ าอา ง ใ ห้ ไ ด้

มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องในการ

พัฒนาและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ มีความรู้

ด้ านการตลาดและกฎหมายท่ี เกี่ ย วข้ อง 

สามารถให้ข้อมูล คําแนะนําในการเลือกใช้

ผลิตภัณฑใ์ห้แกผู่้บริโภค โดยมีความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และมีคุณธรรม 

จรยิธรรมในการประกอบอาชพี” 

1. ได้ปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะและ

ปรับเปลี่ยน ปรัชญาของหลักสูตร ดังนี้ 

"หลักสูตรนี้มุ่งเนน้ พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้

มคีวามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์เครื่องสําอาง มี

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสามารถ

ผลิตผลิตภัณฑเ์ครื่องสําอางท่ีมีมาตรฐาน

ออกสู่ตลาดสากลบนรากฐานของคุณธรรม 

จรยิธรรม ในการประกอบอาชพี ภายใต้

แนวคิด ผลิตได้ ขายเป็น เนน้วชิาการ" 

2. เสนอแนะให้ปรับ “ความสําคัญ” ดังนี้  

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เคร่ืองสําอางพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมี

ศักยภาพสูงด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์

เคร่ืองสําอาง โดยบัณฑิตมีทักษะในการใช้

เทคโนโลยีเพื่อการผลิต การวิจัยและพัฒนา

รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางให้ได้

มาตรฐาน ผสมผสานกับการประยุกต์ใช้

ท รั พ ย า ก ร จ า ก ชุ ม ช น  แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า

ท้องถิ่น………...  

2. ปรับแก้“ความสําคัญ” จาก “บัณฑิตมี

ทักษะทางเทคโนโลยีเภสัชกรรมสู่การวิจัย

และพัฒนารวมถึ งการผลิตผลิตภัณฑ์

เครื่องสําอางให้ได้มาตรฐาน” เป็น “บัณฑิตมี

ทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์

เครื่องสําอางให้ได้มาตรฐาน” 

รศ.ดร.มยุรี  กัลยาวัฒนกุล 1. หัวข้อ 1.2 ความสําคัญในหัวข้อ 1.ปรัชญา 

ความสําคัญและวัตถุประสงค์ บรรทัดท่ี 2 

พิจารณาตัด “ทักษะทางเทคโนโลยีเภสัช

กรรม” ออกอาจเหมาะสมกว่า  

 1. ดําเนนิการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
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3. หัวข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ใน

หั ว ข้ อ  1.  ป รั ช ญ า  ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ

วัตถุประสงค์ข้อ 1.3.2  มีทักษะแก้ไขปัญหา

ผสมผสานกับความเข้าใจทางภูมิ ปัญญา

ท้องถิ่น เนื้อหารายละเอียดวิชาไม่ค่อยแสดง

ถึงจุดนี้มากนักอาจจะมีการเพิ่มรายละเอียด

ของเนื้อหารายวิชาให้ตอบวัตถุประสงค์นี้ให้

ชัดเจน 

2. ได้ปรับแก้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรในขอ้  

1.3.2 มีทักษะแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสําอางโดยใช้ความรู้และเข้าใจใน

เนื้อหาทางวิชาการผสานกับความเข้าใจใน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น “1.3.2 มีทักษะแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง

โดยใช้ความ รู้และ เข้า ใจในเนื้อหาทาง

วิชาการ ให้สอดคล้องกัทรัพยากรธรรมชาติ

ในท้องถิ่น” 

  
หมวดที่ 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

รศ.ดร.ณัฐยา  เหลา่ฤทธ์ิ 1. มีการเรียนในหมวด 2.1.1 ท่ีอาจจะมากเกิน

ความจําเป็นควรเปลี่ยนวิชาแคลคูลัส 1 เป็น

วชิาทางคณิตศาสตร์อ่ืนท่ีมีความเหมาะสมและ

จําเป็นหรือตัดออก เช่นเดียวกับ วิชาฟิสิกส์

เบื้องต้นและเคม ีอินทรีย์ เพราะจากคําอธิบาย

รายวิชา นักศึกษาน่าจะผ่านการเรียนเนื้อหา

เหลา่นีม้าแล้วจากมัธยมปลาย ส่วนวชิาเคมีเชิง

ฟิสิกส์และการประยุกต์ มีเนื้อหาท่ีอาจจะไม่

นํามาประยุกต์ในทางเคร่ืองสําอางรายวิชา จุล

ชีววิทยาท่ัวไป ชีวเคมี ท่ัวไป และสรีรวิทยา

พื้นฐาน ควรปรับให้มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องและ 

สามารถประยุกต์ได้ในทางเคร่ืองสําอางให้

ชัดเจน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงและ

ประยุกต์ได้ และตรงตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

1. รายวิชา แคลคูลัส 1 จุลชวีวทิยาท่ัวไป 

ชวีเคมีท่ัวไป และสรรีวทิยาพื้นฐาน ได้มีการ

ปรับเนื้อหาให้สอดคลอ้งกับการประยุกตใ์ช้

ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

2. ควรย้ายรายวชิา กฎหมายและจรยิธรรม

ทางเคร่ืองสําอางเป็นหมวด 2.1.2 วิชาพืน้ฐาน

เฉพาะด้าน 

2. สําหรับรายวชิากฎหมายและจรยิธรรมคง

อยู่ใน หมวด 2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน 

เนื่องจากมีการกําหนดหน่วยกิตพื้นฐาน

เฉพาะด้านตามมาตรฐาน 

3.หมวด 2.2.1 วิชาเอกบังคับ ควรพิจารณา 

รวม รายวิชาเทคนิคและเคร่ืองมือวิเคราะห์

ทางเคร่ืองสําอาง และ รายวิชาการประเมิน

3.รายวิชาเทคนิคและเคร่ืองมือและวเิคราะห์

เค ร่ืองสําอางและรายวิชาการประเมิน

ประสิท ธิภาพและความปลอดภัยทาง
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ประ สิ ท ธิ ภ า พและ ค วา มปลอดภั ยทา ง

เคร่ืองสําอาง เนื่องจากมีความทับซ้อนใน

เนื้อหา   

เคร่ืองสําอาง คงอยู่ในหมวด 2.2.1 วิชาเอก

บังคับ เนื่องจาก นิสิตต้องมีความรู้และเข้าใจ

เทคนิคและเค ร่ืองมือ ท่ีใช้วิ เคราะห์ทาง

วทิยาศาสตร์เคร่ืองสําอางก่อนจึงจะสามารถ

ใชเ้ครื่องมือสําหรับการประเมนิประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยทางเคร่ืองสําอางได้อยา่ง

ถูกต้อง 

4. เมื่อพิจารณาจากคําอธิบายรายวิชาควร 

ปรับวิชาการตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ

ของธุรกิจสุขภาพและความงาม เป็นวิชาเลือก 

เนื่องจากไมส่อดคล้องกับ ปรัชญา ความสําคญั 

และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

4. ดําเนินการปรับปรัชญา ความสําคัญและ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งสอดคลอ้งกับ

รายวชิาการตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ

ของธุรกิจ จึงคงรายวชิานีใ้นหมวด 2.2.1 เอก

บังคับ  

 

5. ควรปรับรายวิชาระเบียบวิ ธีวิจั ยทาง

วิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง ออกจากหมวด 

2.2.1 วชิาเอกบังคับ  

5. คงรายวชิาระเบียบวธีิวิจัยทาง

เครื่องสําอางในหมวด 2.2.1 เนื่องจากนิสติ

จําเป็นต้องเรียนรู้หลักการพื้นฐานในการ

ทํางานวิจัยในระเบียบวธีิการวิจัย เพื่อเป็น

แนวทางในการใชเ้รียนต่อวชิาโครงงาน  

6.  ควรรวมรายวิชาเทคโนโลยีการผลิต

เคร่ืองสําอางและการผลิตเคร่ืองสําอางท่ีเป็น

มติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

6.  เนื่ องจากเนื้ อหาในรายวิชามีความ

แตกต่างกันโดยรายวิชาเทคโนโลยีการผลิต

เคร่ืองสําอางจะเน้นเทคโนโลยีใหม่ในการ

ผลิตเคร่ืองสําอาง ส่วน รายวิชาการผลิต

เครื่องสําอางท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเน้น

กระบวนการผลิตเคร่ืองสําอางท่ีด ี(GMP) 

จึ ง แ ย ก เ ป็ น ร า ย วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ผ ลิ ต

เ ค ร่ื อ ง สํ า อ า ง แ ล ะ ร า ย วิ ช า ก า ร ผ ลิ ต

เครื่องสําอางท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มดังเดิม 

7. หมวด 2.2.2 วิชาเอกเลือก ควรยา้ย รายวชิา

ฉ ล า ก แ ล ะ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

เคร่ืองสําอางเป็นรายวิชาใน หมวด 2.2.1 

วชิาเอกบังคับ 

7. ให้รายวชิาฉลากและบรรจุภัณฑข์อง

ผลิตภัณฑเ์ครื่องสําอางยังอยูใ่นหมวด 2.2.2 

วชิาเอกเลอืก เน่ืองจากเพื่อให้สอดคลอ้งกับ

ปรัชญาและความสําคญัของหลักสูตร 
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8. ควรปรับรายวิชา ความคงตัวและความคง

สภาพทางวิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอางขั้นสูง 

ออก เปลี่ ยน เ ป็นรายวิชา ท่ี เกี่ ยวข้ องกั บ

นวัตกรรม ในดา้นตา่งๆ เชน่ dosage form หรือ 

ingredient เป็นต้น 

8. ยังคงรายวิชาความคงตัวและความคง

สภาพทางวิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอางขั้นสูงไว้

ในหลักสูตร เนื่องจากนิสิตต้องมีพื้นฐาน

เกี่ยวกับรายวิชานี้จึงจะสามารถนําความรู้ไป

ต่อยอดเพื่อทํางานวิจัยในรายวิชาโครงงาน 

โดยหลักสูตรมี รายวิ ชา ท่ี เกี่ ย วข้ องกับ

นวัตกรรมทางเค ร่ืองสํ าอางซึ่ งจะ เน้น

นวัตกรรมใหม่ๆ ทางเครื่องสําอาง 

9. ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล ของ 

อาจารย์ประจําหลักสูตร ในหัวขอ้ 3.2.1 และ 

หัวขอ้ 3.2.x 

9. ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

รศ.ดร.จารุภา  วิโยชน์ 1. แผนการศกึษาช้ันปีท่ี 2 ภาคการศกึษาตน้ 

การเรียนรายวชิาพื้นฐาน ได้แก่ เคมีเชงิฟิสิกส์

และการประยุกต ์(242111) / สรีรวทิยาพื้นฐาน 

(367200) รว่มกับวชิาเอก ได้แก่ เคมเีชงิฟิสิกส์

ประยุกตใ์นวทิยาศาสตร์เครื่องสําอาง 

(342221) / ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนัง (342223) 

อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอน 

เชน่ หัวข้อซ้ํากันหรือไมเ่ป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ส่งผลให้ประโยชนข์องการเรียนวชิา

พื้นฐาน เพื่อเป็นพืน้ฐานของวชิาเอก อาจไมไ่ด้

ประโยชนเ์ต็มท่ี ควรมกีารปรับแผนให้ เรียน

เคมีเชงิฟิสิกสแ์ละการประยุกต ์242111 / 

สรีรวทิยาพื้นฐาน 367200 ก่อน เคมเีชงิฟิสิกส์

ประยุกตใ์นวทิยาศาสตร์เครื่องสําอาง 342221 

/ ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนัง 342223 

1. หลักสูตรมกีารวางแผนจัดลําดับหัวข้อการ

เรียนในรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์และการ

ประยุกตแ์ละรายวชิาเคมีเชงิฟิสิกสป์ระยุกต์

ในวิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง ให้มีความ

สอดคล้องกันโดยให้รายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์

และการประยุกต์มีลําดับเนื้อหานําหัวข้อใน

ร า ย วิ ช า เ ค มี เ ชิ ง ฟิ สิ ก ส์ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ น

วิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง เพื่อให้เป็น

ความรู้พื้นฐานในการนํามาไปใช้ในรายวิชา

เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ในวิทยาศาสตร์

เคร่ืองสําอางได้และนิสิตสามารถนําความรู้

ท้ั ง  2  รายวิ ช ามา ใ ช้ ใ นการตั้ ง ตํ า รั บ

เคร่ืองสําอางและเข้าใจผลกระทบของ

เคร่ืองสําอางต่อสรีระของร่างกายในภาค

การศึกษาต่อไปคือรายวิชาสรีรวิทยา

เบือ้งต้นและรายวชิาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง  

2. รายวิ ช าพื้ นฐานทางวิ ทยาศาสต ร์ ใน

หลักสูตร  

เสนอให้พิจาณาปรับเปลี่ยนรายวิชาพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชนในการ

เรียนวิชาเอก เช่น รายวิชา ผลิตภัณฑ์ดูแล

ผิวหนัง (342223)  ท่ีกําหนดให้มีการเรียน 

“วิทยาภูมิคุ้มกันเซลล์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ

2.ในรายวชิาของเชลล์มีการเรียนรู้ร่วมกันกับ

รายวชิาชีวเคมีกับสรีระวิทยาพื้นฐานอยู่แล้ว

ซึ่งสามารถนําไปตอ่ยอดเร่ืองระบบภูมิคุม้กัน

ในรายวชิาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนงั 
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ภูมิคุ้ มกั น  การตอบสนองของภูมิ คุ้ มกัน 

แอนติเจนและแอนติบอดี” แต่ไม่มีรายวิชา

พื้นฐานท่ีเกี่ยวกับ cell biology ซึ่งอาจส่งผลให้

นสิิตทําความเขา้ใจตอนเรียนวชิาเอกยากยิ่งขึ้น 

3. เนื่องจากในหลักสูตร ระบุว่าให้ความสําคัญ

กับการวิจัยพัฒนา แต่หน่วยกิต ของรายวิชา  

Senior Project II ค่อนข้ างน้อย (นิสิต ได้ ทํา

ปฏบัิตกิารวจิัย 3 ชม./สัปดาห์) 

3. นอกจากนิสติได้เรียนปฏบัิตกิาร 3 ชั่วโมง

ตอ่สัปดาห์ นสิิตยังมีการศึกษาด้วยตนเองอีก 

2 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ซึ่งมคีวามเพยีงพอต่อวชิา

โครงงาน 

4. Professional Training / Co-operative 

Education 

Professional Training วัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะ

เตรียมความพร้อมนสิิต ก่อนไปทํางานจริง ต่าง

กับ Co-operative Education ซึ่งนสิิตมคีวาม

พร้อมท่ีจะไปทํางาน มศีักยภาพเหมอืนกับ

พนักงานขององค์กร จึงไม่นา่ใชแ้ทนกันได้ โดย

ให้นิสติเลอืก 

4.ก่อนการเลือกรายวิชาอาจารย์ได้มีการ

ชี้แจงรายละเอียดการฝึกงานและสหกิจ

ศกึษา ให้กับนสิิตก่อนตัดสนิใจ 

รศ.ดร.มยุรี  กัลยาวัฒนกุล 1.พจิารณารายวชิาเอกเลอืก 342340 ความคง

ตัวและความคงสภาพทางวทิยาศาสตร์

เครื่องสําอางขั้นสูงวา่ควรเป็นวชิาเอกบังคับ

หรือไม ่

1.ความรู้พื้นฐานด้านความคงตัวและคง

สภาพได้เรียนแล้วในรายวิชาผลิตภัณฑ์ดูแล

ผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสีผิว ผลิตภัณฑ์

ดูแลเส้นผม ส่วนรายวิชาความคงตัวและ

ความคงสภาพทางวิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง

ขั้นสูงจะเน้นการศึกษาและออกแบบการ

ทดสอบระยะยาว จึงยังคงรายวิชาความคง

ตัวและความคงสภาพทางวิทยาศาสตร์

เค ร่ืองสําอางขั้นสูง  อยู่ ในหมวด 2.2.2 

วชิาเอกเลอืก 

2. ทบทวนวิชาแคลคูลัส จํานวนรวม 3 หนว่ย

กิต นํามาใชป้ระโยชนต์อ่ในรายวชิาอ่ืนๆ 

อย่างไรบ้าง 

2 .  วิ ชาแคลคูลั สมี เนื้ อหารายวิ ชาทาง

คณิตศาสตร์ท่ีให้นิสิตสามารถเข้าใจถึง

สมการทางคณิตเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ใน

เนื้อหารายวชิา เชน่ เคมีเชงิฟิสิกสป์ระยุกตใ์น

วทิยาศาสตร์เครื่องสําอาง 
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3. ควรมีรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีเพิ่มมาก

ขึน้ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เลอืกมากขึ้น ซึ่ง

กําหนดให้เลือกจํานวน 6 หน่วยกิต และมีให้

เลอืกเพยีง 6 หนว่ยกิต 

3. สําหรับหมวดวิชาเลือกเสรีกําหนดให้นิสิต

เลือกจํานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาท่ีเปิด

สอนในมหาวิทยาลัยและมีการเปิดรายวิชา

เลือกเสรีภายในคณะเพิ่มเติม เช่น รายวิชา

สุขภาพและความงาม เพื่อให้นิสิตท่ีสนใจ

เ ส ริ ม ส ร้ า ง ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม รู้ ใ นด้ า น

วทิยาศาสตร์เครื่องสําอางเพิ่มเตมิ 

4. ตรวจเช็คเนื้อหารายวชิา เคมีเชงิฟิสิกสแ์ละ

การประยุกต ์และเคมเีชงิฟิสิกสป์ระยุกตใ์น

วทิยาศาสตร์เครื่องสําอางว่ามคีวามแตกตา่ง

กันอย่างไร เพื่อใหม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน 

4. รายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์

เป็นวชิาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานท่ัวไปทางด้าน

ฟิสิกส์และเคมี  นิสิตสามารถนําไปเป็น

พื้นฐานในการเรียนรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์

ประยุกต์ในวิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอางท่ีมี

รายละเอียดรายวิชาเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสําอางโดยเฉพาะเพื่อให้มีความเข้าใจ

มากขึ้น  

5 .  ต ร ว จ เ ช็ ค ลํ า ดั บ วิ ช า ใ น ก า ร เ รี ย น 

วิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอางเบื้องต้นและวัตถุดิบ

ทางเคร่ืองสําอาง ควรจะอยู่ในภาคการศึกษา

เดียวกันหรือไม่ เนื่องจากการสอนรูปแบบของ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ต้ อ ง มี ค ว า ม รู้ เ ร่ื อ ง วั ต ถุ ดิ บ

ประกอบด้วย น่าจะทําให้มีความเข้าใจใน

เนื้อหาได้ชัดเจน 

5 .หลั กสู ต ร ได้ จั ดการสอนในรายวิ ชา

วิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอางในช่วงแรกก่อน

รายวิชาวัตถุดิบทางเคร่ืองสําอางเนื่องจาก

ต้องการให้นสิิตมีความรู้ความเข้าใจภาพรวม

ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางในรูปแบบต่างๆ 

ก่อน เพื่อให้นิสิตเข้าใจรายละเอียดของ

ส่วนประกอบของตํารับเพิ่มเติมในลําดับ

ถัดไป 

6. ทบทวนวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก ใน

บางรายวิชาเช่น ความคงตัวและการคงสภาพ

ทางวิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอางขั้นสูง น่าจะอยู่

ในเอกบังคับหรือไม่ หรือเทคโนโลยีการผลิต

เคร่ืองสําอาง การผลิตเคร่ืองสําอางเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ในเอกเลือกได้

หรือไม ่

6.  ในหลักสูตรได้จั ดรายวิชาการผลิต

เคร่ืองสําอางท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่ใน

หมวดวิชาเอกบังคับเนื่องจากเป็นรายวิชาท่ี

นสิิตจําเป็นต้องนําไปใชใ้นการประกอบอาชีพ

หรือเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ส่ วน

รายวิชาความคงตัวและการคงสภาพทาง

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ ค ร่ื อ ง สํ า อ า ง ขั้ น สู ง  มี

รายละเอียดเนื้อหาแทรกอยู่ ในรายวิชา

ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนัง ผลิตภัณฑต์กแตง่สีผิว 

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ส่วนรายวิชาความคง

ตัวและความคงสภาพทางวิทยาศาสตร์
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เคร่ืองสําอางขั้นสูงเป็นรายวิชาท่ีเน้นองค์

ความรู้เชิงลึกทางผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางซึ่ง

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความคงตัวมีอยู่ใน

รายวิชาอื่นๆ จึงจัดให้รายวิชานี้อยู่ในหมวด

วชิาเอกเลอืก 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล 

รศ.ดร.ณัฐยา  เหลา่ฤทธ์ิ -           ไมม่ขี้อเสนอแนะ - 

รศ.ดร.จารุภา  วโิยชน ์ 1. AUN QA หากต้องการพัฒนาประกันคุณภาพ

หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ในอนาคต ควรมี

การระบุ Expected Learning Outcomes (ELO) 

แ ล ะ จั ด ทํ า  Curriculum Mapping แ ส ด ง

ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ELO (ใน

หมวดท่ี 7 ข้อ 5.2 ได้ระบุ “5.2 อาจารย์ผู้สอน

มีการวางแผนเพื่อให้แต่ละรายวิชามีผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course learning 

outcome:  CLOs)  ท่ี ค ร อ บ ค ลุ ม  ELO ข อ ง

หลักสูตรและมีการกําหนดกลยุทธ์การจัดการ

เรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลด้วย

วิธีการประเมินท่ีหลากหลายตามบริบทของ

รายวชิา....”) 

1. นําข้อเสนอแนะไปใช้พัฒนาใน AUN – QA  

รศ.ดร.มยุรี  กัลยาวัฒนกุล -  ไมม่ขี้อเสนอแนะ - 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนสิิต 

รศ.ดร.ณัฐยา  เหลา่ฤทธ์ิ  - ไมม่ขี้อเสนอแนะ - 

รศ.ดร.จารุภา  วิโยชน์ 1.มาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนสิิตยังไม่สําเร็จ

การศึกษา ควรรวมผลประเมินจากแหล่งฝึก 

1.เพิ่มเตมิการทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้

ขณะนิสติยังไมส่ําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

2.1.3 ประเมินจากผลการฝึกปฏบัิตสิหกิจ

ศกึษา โดยประเมินจากอาจารยน์เิทศสหกิจ 

สถานประกอบการและอาจารย์ 

รศ.ดร.มยุรี  กัลยาวัฒนกุล  - ไมม่ขี้อเสนอแนะ 

 

  

- 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 

รศ.ดร.ณัฐยา  เหลา่ฤทธ์ิ  - ไมม่ขี้อเสนอแนะ - 

รศ.ดร.จารุภา  วิโยชน์ อยู่ในดุลยพนิจิของคณะฯ 
 

รศ.ดร.มยุรี  กัลยาวัฒนกุล  -  ไมม่ขี้อเสนอแนะ - 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร  

รศ.ดร.ณัฐยา  เหลา่ฤทธ์ิ  -  ไมม่ขี้อเสนอแนะ - 

รศ.ดร.จารุภา  วิโยชน์ 1. การแตง่ตัง้คณาจารย์พิเศษควรพจิารณา

คัดเลอืกอาจารย์พิเศษท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตาม 

ท่ีระบุในเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 

1. การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 

2.ตัวบ่งช้ีผลการดําเนนิงาน (Key Performance 

Indicators; KPI) ควรพจิารณาทบทวนการใช/้

รูปแบบ มคอ. ตา่งๆ ให้เป็นไปตามสถานการณ์

ปัจจุบันตามท่ี กระทรวงอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กําหนด   

2. การทบทวนรูปแบบเป็นไปตาม

สถานการณ์ท่ี กระทรวงอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กําหนด   

3. เสนอแนะให้ม ีKPI เกี่ยวกับการได้งานทํา

ของนิสติ 

3. เพิ่มเตมิตัวบ่งช้ีผลการดําเนนิงาน (KPI)  

ข้อ 13 บัณฑิตมงีานทําหลกัจากสําเร็จ

การศึกษาภายใน 1 ปี ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

ตอ่ปี   

ข้อ 14 หลังจากจบการศึกษาอย่างน้อย 5 ปี 

มบัีณฑิตจํานวนอย่างนอ้ย 1 รายเป็น

ผู้ประกอบการด้านเครื่องสําอาง 

รศ.ดร.มยุรี  กัลยาวัฒนกุล  - ไมม่ขี้อเสนอแนะ   

หมวดที่ 8 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
รศ.ดร.ณัฐยา  เหลา่ฤทธ์ิ -ไมม่ขี้อเสนอแนะ - 

รศ.ดร.จารุภา  วิโยชน์  -ไมม่ขี้อเสนอแนะ - 

รศ.ดร.มยุรี  กัลยาวัฒนกุล  -ไมม่ขี้อเสนอแนะ - 
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มธุกร สายนาค า (2562). สูตรต ารับและกรรมวิธีการผลิตครมีรูชตกแต่งแก้มที่มี ส่วนผสมของสีจาก
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    ภ.บ. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2551 
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นางสาวลภสัรดา มุ่งหมาย 

35506000XXXX
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อาจารย์ 
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    วท.บ. จุลชีววทิยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2546 

4 นายธรรมนูญ รุ่งสังข ์ 18097000XXXXX อาจารย์ วท.ม. วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 
600 600 600 600 600 

วท.บ. วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 

5 นางสาวจิณัฐข์ดา  

เอ็งสุวรรณ์ 

15499001XXXXX อาจารย์ วท.ม. เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560 
600 600 600 600 600 
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ภาคผนวก ซ 

ตารางรายการครุภัณฑ์พื้นฐาน 

ส าหรับการจดัการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 
 

 



 

 

ตารางรายการครุภัณฑ์พ้ืนฐานส าหรับการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางของ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ล าดับที่ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ 
ระบุ

จ านวน 
หน่วย ที่ตั้งของเครื่องมือ หมายเหตุ 

1 กลอ้งจุลทรรศน์ แบบธรรมดา Optical Microscope 21 เครื่อง PHAR 2401   

2 กลอ้งจุลทรรศน์ แบบ stereo Stereo Stereomicroscope 6 เครื่อง PHAR 2401   

3 เครื่องอ่านขอบเขตการยับยั้งเชือ้ Zone Reader 1 เครื่อง SC2205 (ห้องจุลชวีวิทยา) ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

4 เครื่องนับเชือ้ Colony Counter 1 เครื่อง SC2205 (ห้องจุลชวีวิทยา) ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

5 กรงเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ Animal Cages 5 ชุด SC2210 (ห้องจุลชวีวิทยา) ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

6 
สื่อระบบคอมพิวเตอรช์่วยสอนทาง

สรีรวิทยา 

Computer Aid Instruction 

for Physiology 
12 ชุด SC 3110 (ห้องสรรีวิทยา) ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

7 
เครื่องบันทึกการท างานทางสรีรวิทยาโพ

ลิ-กราฟและเครื่องแปลงสัญญาณ 

Physiological Polygraph 

Recorders and Transducers 
1 เครื่อง SC2210 (ห้องจุลชวีวิทยา) ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

8 หลอดอัลตราไวโอเลต UV Lamp 1 ชุด PHAR 2401   

9 
ตู้ตรวจสอบแผ่นทีแอลซภีายใต้แสงอัลต

รา้ไวโอเลต 
UV Chamber 1 ตู้ PHAR 2401   

10 โถดูดความซื้น Desiccator  25 โถ PHAR 2201   

11 ตู้ดูดควัน Fume Hood 4 ตู้ PHAR2201,PHAR2206,PHAR2401   

12 ตู้บ่มเชื้อ Incubator 3 ตู้ SC2205 (ห้องจุลชวีวิทยา) ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

13 ตู้อบร้อนอุณหภูมิสูง Hot Air Oven 3 ตู้ PHAR2201,PHAR2206   
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ล าดับที่ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ 

ระบุ

จ านวน 
หน่วย ที่ตั้งของเครื่องมือ หมายเหตุ 

14 ตู้อบแห้งแบบถาดส าหรับอบสมุนไพร Tray Dryer 2 ตู้ PHAR 2401   

15 ตู้ควบคุมอุณหภูม ิ(ตู้เย็น) Refrigerator 3 ตู้ PHAR2201,PHAR2206,PHAR2401   

16 ตู้ควบคุมอุณหภูมแิละความชื้น 
Temperature and Humidity 

Controlled Chamber 
3 ตู้ SC2205 (ห้องจุลชวีวิทยา) ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

17 อุปกรณ์ชุดกรองแบบแรงดันลบ Negative Pressure Filter 1 ชุด 

คณะเกษตรศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

18 อุปกรณ์ชุดกรองแบบแรงดันบวก Positive Pressure Filter 1 ชุด PHAR 3406   

19 ตู้กรองอากาศแบบลามินาร์ 
HEPA Fiter and Lamina Air 

Flow Hood 
1 ตู้ shop   

20 หมอ้น่ึงอัดความดัน Autoclave 1 เครื่อง PHAR 2206   

21 

เครื่องน่ึงความดันสูงส าหรับเตรยีม

ภาชนะปราศจากเชื้อและอาหาร

จุลินทรยี์ 

Autoclave 1 เครื่อง PHAR 2206   

22 อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ 
Thermoregulated Water 

Bath 
2 เครื่อง PHAR 2201,PHAR2206   

23 หมอ้อังไอน้ าแบบหลายหลุม Water bath 2 เครื่อง PHAR 2201   

24 เตาไฟฟ้า Hot Plate 10 เครื่อง PHAR2201,PHAR2206,PHAR2401   

25 เครื่องชั่งชนิดต่าง ๆ  Balances 17 เครื่อง PHAR2201,PHAR2206,PHAR2401   
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ล าดับที่ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ 

ระบุ

จ านวน 
หน่วย ที่ตั้งของเครื่องมือ หมายเหตุ 

26 
เครื่องชั่งแบบจานเดยีวชนดิวางน้ าหนัก

ตอนบน 
Top - Loading Balance 12 เครื่อง PHAR 2201   

27 
เครื่องชั่งแบบจานเดยีวชนดิแขวนความ

ไวต่าง ๆ  

Single-Pan Top-Loading 

Balance 
25 เครื่อง PHAR 2201   

28 เครื่องเขย่าผสม Shaker 1 เครื่อง PHAR 2206   

29 เครื่องเขย่าผสมสาร Vortex Mixer 10 เครื่อง PHAR 2206   

30 เครื่องป่ันความเร็วต่ า Centrifuge 1 เครื่อง PHAR 2201   

31 
เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วต่ าแบบต้ัง

โต๊ะ 
Bench-Top Centrifuge 20 เครื่อง PHAR 2201   

32 เครื่องป่ันตกตะกอนโดยการหมุนเหวี่ยง Microcentrifuge 1 เครื่อง PHAR 2206   

33 เครื่องกวนสารแบบควบคุมอุณหภูมิ Stirrer Hot Plate 5 เครื่อง PHAR 2201   

34 
เครื่องเขย่าผสมสารโดยใชเ้สยีงความถี่

สูง 
Sonicator 2 เครื่อง PHAR 2201   

35 เครื่องกวนสารละลายแบบแท่งแม่เหล็ก Magnetic Stirrer 5 เครื่อง PHAR 2201   

36 เครื่องผสมเป็นเนื้อเดยีวกัน Homogenizer 1 เครื่อง PHAR 2201   

37 โกรง่และลูกโกร่งท าจากแก้ว Glass Mortar & Pestle 106 ชิน้ PHAR 2201   

38 โกรง่และลูกโกร่งท าจากกระเบือ้ง Porcelain Mortar & Pestle 183 ชิน้ PHAR 2201   

39 เครื่องและอุปกรณ์เร่งมาตรฐาน 
Standard Seives of Various 

Sieve numbers 
24 เครื่อง PHAR 2201   
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ล าดับที่ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ 

ระบุ

จ านวน 
หน่วย ที่ตั้งของเครื่องมือ หมายเหตุ 

40 เครื่องบดสมุนไพร Hammer Mill 1 เครื่อง PHAR 2401   

41 เครื่องระเหยสารสกัดภายใต้ความดันต่ า Rotary Evaporator 2 เครื่อง PHARMACOG   

42 เครื่องสกัดสมุนไพรแบบต่อเนื่อง Soxlet Apparatus 2 เครื่อง PHARMACOG   

43 
เครื่องวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าของ

สารละลาย 
Potentiometer 1 เครื่อง PHAR 2206   

44 เครื่องวัดความเป็นกรดดา่ง pH Meter 8 เครื่อง PHAR 220 1   

45 เครื่องวัดดรรชนีหักเห Refractometer 1 เครื่อง PHAR 2201   

46 เครื่องหาปรมิาณของน้ าโดยวิธีไทเทรชัน Karl-Fisher Titrator 1 เครื่อง PHAR 2201   

47 เครื่องวัดการดูดกลนืแสง 
Visible/UV 

Spectrophotometer 
2 เครื่อง PHAR 2206   

48 เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี Gas Chromatography 1 เครื่อง SC 4313 (ห้องเคม ี2 ) ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

49 
เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลง

สมรรถนะสูง 

High Performance Liquid 

Chromatography 
3 เครื่อง PHAR 1303   

50 
เครื่องวัดความหนืดแบบต่างๆ เช่น Cone 

and Plate 

Viscometer e.g. Cone and 

Plate Viscometer 
2 เครื่อง PHAR 2201   

51 ตู้ปลอดเชื้อ Laminar flow 1 เครื่อง     

52 
เครื่องเขย่าผสมสารโดยใชเ้สยีงความถี่

สูง 
Sonicator 1 เครื่อง     

53 อ่างท าความรอ้นแบบหมุนวน Heating Thermostat Bath 2 เครื่อง     
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ล าดับที่ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ 

ระบุ

จ านวน 
หน่วย ที่ตั้งของเครื่องมือ หมายเหตุ 

54 เครื่องชั่งชนิดต่าง ๆ  Balances 4 เครื่อง     

55 ตู้ควบคุมอุณหภูม ิ(ตู้เย็น) Refrigerator 2 เครื่อง     

56 เครื่องกวนสารชนิดให้ความร้อน Hot plate stirrers 5 เครื่อง     

57 ตู้เลีย้งเชือ้ Incubator 1 เครื่อง     

58 
เครื่องวัดริ้วรอยและความหยาบละเอียด

ของผิวหนัง 
Skin Visiometer 1 เครื่อง     

59 เครื่องผสมเป็นเนื้อเดยีวกัน Homogenizer 10 เครื่อง     

60 เครื่องบดลดขนาดวัตถุดิบท่ีแห้งและแข็ง Cutting mill 1 เครื่อง     

61 เครื่องท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง Freeze dryer 1 เครื่อง     

62 เครื่องทดสอบค่าการป้องกันแสง 
Sun Protection Factor 

(Automatic SPF Analyzer 
1 เครื่อง     

63 เครื่องผสมสารความดันสูง 
High Pressure 

Homogenizer 
1 เครื่อง     

64 เครื่องทดสอบการซึมผ่านของยา 
Transdermal Diffusion Cell 

Manual System 
1 เครื่อง     
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