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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
Bachelor of Science Program in Cosmetic Science
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเภสัชศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
Bachelor of Science Program in Cosmetic Science

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง)
Bachelor of Science (Cosmetic Science)
B.Sc. (Cosmetic Science)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
6.2 คณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ 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....เดือน .....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. .....2564.......
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................
วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจัยและพัฒนาในสถานประกอบการการผลิตและจัดจาหน่ายเครื่องสาอาง
8.2 นักวิชาการในสถาบันสุขภาพและความงาม
8.3 ผูป้ ระกอบการธุรกิจผลิตเครื่องสาอาง จาหน่ายและนาเข้าวัตถุดิบทางเครื่องสาอาง
8.4 นักวิจัยหรือนักวิชาการทางานเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องสาอางในหน่วยงานของ
สถาบันต่างๆ
8.5 นักการตลาดในธุรกิจเครื่องสาอาง
8.6 ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง และ
สาขาที่เกี่ยวข้อง

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล
นายจักรินทร์ ศรีวิไล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

11999000XXXXX

อาจารย์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปีท่สี าเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2560
2556

วท.บ.

เภสัชศาสตร์
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552

คุณวุฒิ
วท.ด.
วท.ม.

สาขาวิชา

2

นายมธุกร สายนาคา

15299000XXXXX

อาจารย์

วท.ด.
วท.ม.
ภ.บ.

เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2559
2554
2551

3

นางสาวลภัสรดา มุง่ หมาย

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.

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556
2552

5

นางสาวจิณฐั ข์ดา เอ็งสุวรรณ์

21606000XXXXX

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ

เภสัชวิทยา
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2560
2555

3
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา
10.2 แหล่งฝึกอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตเครื่องสาอาง และบริษัทผูจ้ ัดจาหน่ายเครื่องสาอาง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องสาอางมีความสาคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ เห็นได้
จากตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางมียอดจาหน่ายสูง โดยในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามูลค่าตลาดรวมของ
อุ ตสาหกรรมเครื่องส าอางมี มูล ค่า 1.68 แสนล้านบาท ซึ่งเติบ โตจากปี พ.ศ.2559 ถึงร้อยละ 7.8
(ที่มา: Euromonitor) จากแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560–2562)
โดยอิงจากกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการ
ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของการ
พั ฒนาทุก ภาคส่ว น เพื่อร่ว มกั นก าหนดวิสัย ทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท า
รายละเอียดยุทธศาสตร์เพื่อมุง่ สู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนา
ประเทศ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเร่ ง สร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรวิ จั ย ในสาขา STEM (Science, Technology,
Engineering, and Mathematics) นอกจากนี้ ส ภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทยในฐานะอง ค์ ก ร
ภาคเอกชน ยังตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสาอางให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
โดยเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง เพื่อให้ก้าวทันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้
ยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการนาความรู้ทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการ
พัฒนานวัตกรรม โดยการผนวกความรู้ทางเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อผลิตผลิ ตภัณ ฑ์
เครื่องส าอางจากความรู้ท างวิท ยาศาสตร์เ ครื่องสาอาง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่พืชสมุนไพร และ
วัตถุดิบในท้องถิ่น ส่งผลให้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ เป็นการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องสาอางในหลายด้าน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิ จ กระแสใหม่ และการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ตั้ ง ใหม่ ( Start Up) รวมถึ ง การสร้ า งสั ง คม
ผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดฐานการผลิตและส่งเสริมสังคมของผู้ประกอบการทางเครื่องสาอางรายใหม่ให้มี
ความรูท้ างวิชาการสามารถผลิตได้และขายเป็น
ดังนั้น การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมให้มีการสนับสนุนทางด้านวิชาการ การทาวิจัย
และพัฒนาที่นาทรัพยากรจากชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเพิ่มกาลังการผลิตบุคลากร
ในวงการวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง จึงเป็นการตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ต่อไปได้

5

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคั ญ กั บ การดู แ ลสุ ข ภาพด้ ว ยพื ช พรรณสมุ น ไพร ท าให้
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรมเครื่องสาอาง จึงเป็น
อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีอัตราการเจริญ เติบ โต มีก ารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกั บ ประเทศไทย
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้มงุ่ เน้นส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างมู ลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติ ผลักดันให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่ อ งส าอางจากสมุ น ไพรที่ มี น วั ต กรรม โดยค้ น หาเอกลั ก ษณ์ แ ละศั ก ยภาพที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ผ่านการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาต่อ
ยอดทางธุรกิจ เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่และสร้างสังคมผู้ประกอบการที่มีทักษะ สามารถใช้นวัตกรรม
ในการสร้ า งสรรค์ คุ ณ ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพปลอดภั ย และถู ก ต้ อ งตามจริ ย ธรรม
ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน
ดังนั้น การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมทักษะทางวิชาการ งานวิจัย การนาไปใช้ประโยชน์
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ จึ ง ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของ
สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาการสร้างความรู้ทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ และ
การพั ฒ นานวั ต กรรม เพื่ อ ผลิ ต ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพและจริ ย ธรรมด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เครื่องสาอาง เพิ่มศักยภาพในการวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผูป้ ระกอบการ
ที่ดี เข้าสู่สังคมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตได้ และขายเป็น เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังที่กล่าวมาข้างต้น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิท ยาลั ย พะเยา มีพั นธกิจและวัตถุป ระสงค์ใ นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทัก ษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเคียงคู่ชุมชน
มีการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่าง
แท้จริงในระยะยาว ด้ว ยเหตุนี้ หลั ก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์เ ครื่องสาอาง
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จึงมุง่ เน้นให้นสิ ิตได้รับองค์ความรู้ทางวิชาการ มีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เพื่อบูรณาการ
องค์ความรู้ในห้องเรีย นกับการปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาบัณฑิตให้ก้าวออกสู่
ตลาดแรงงานและสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาชุมชนและ
นาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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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 สถิตพิ ืน้ ฐานทางการแพทย์
2(2-0-4)
Basic Medical Statistics
13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
361101 จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
365215 ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
367200 สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Basic Physiology
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรีย นการสอนหมวดวิช าศึก ษาทั่ ว ไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ ห ารหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป โดยมี อธิ ก ารบดี เป็ น ประธาน
คณบดี เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนด
นโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็ น ประธาน รองคณบดี เป็ น กรรมการ และผู้ อ านวยการ เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
ท าหน้ า ที่ พั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอน ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) แต่งตัง้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์จากสาขาหรือคณะ
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสอนรายวิ ช าต่ า งๆ ในการจั ด การด้ า นเนื้ อ หาสาระของวิ ช า การจั ด
ตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ
2) แต่งตั้งผู้ประสานงานหรือผู้จัดการรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงาน
การวิเคราะห์และออกแบบวัตถุประสงค์ เนือ้ หาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและ
ความงาม สู่การผลิตเครื่องสาอางจากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนสู่สากล บนรากฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสร้าง
บัณฑิตที่เรียนรูต้ ลอดชีวิตและพร้อมประกอบอาชีพ ภายใต้แนวคิด “ผลิตได้ ขายเป็น เน้นวิชาการ”
1.2 ความสาคัญ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตบัณ ฑิตที่มี
ศัก ยภาพสู งด้านความรู้ท างวิท ยาศาสตร์เ ครื่องสาอางโดยบัณ ฑิต มีทัก ษะทางเทคโนโลยีเ พื่ อ ผลิ ต
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางให้ได้มาตรฐานผสมผสานกั บการประยุ กต์ ใช้ทรัพยากรจากชุมชน และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการเป็นนักการตลาดที่ดี สามารถนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางออกสู่ตลาดอย่าง
มีจริยธรรมสร้างบัณฑิตให้ มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน
อุตสาหกรรมเครื่องสาอาง สามารถแก้ไขปัญหาการพัฒนาและผลิตเครื่องสาอางให้ได้รับประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลและคาแนะนาทางด้านการตลาด กฎหมาย และ
มาตรฐานการผลิตที่ดีของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางตลอดจนสามารถเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการกลับสู่
ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรชุมชนและมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
เครื่องสาอางอย่างปลอดภัย
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 เป็นผู้มคี ุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ เจตคติที่ดตี ่อการประกอบอาชีพ ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.3.2 มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ แ ละบู ร ณาการหลั ก การและทฤษฎี ท าง
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางในการประกอบอาชีพ
1.3.3 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปั จ จุ บั น อี ก ทั้ ง สามารถประยุ ก ต์ อ งค์ ค วามรู้ จากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอางได้
1.3.4 เป็นผู้มคี วามรูแ้ ละทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และการตลาดทางเครื่องสาอาง
1.3.5 มีความใฝ่รู้ พัฒนาความรู้ของตนให้กว้างขวางและทันสมัยอยู่เสมอ และสามารถ
ปรับตัวให้สอดคล้องเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

1. ปรับปรุงการจัดการเรียน 1.1 วางระบบและกลไกการด าเนิ น การ
ก า ร ส อ น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง จั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รให้
หลั ก สู ต รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ
1.2 มีก ารติด ตามประเมิน หลั ก สู ต รอย่ า ง
สม่าเสมอ
(1) จั ด ให้ มี เ วที วิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รโดยเชิญ
ศิษย์ปัจจุบันที่ผ่านการเรียนในหลักสูตร
ให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
(2) มีก ารเชิญ ผู้ เชี่ย วชาญ หรือ บุ ค คลผู้ มี
ความรู้ความสามารถจากภายนอกเข้า
มามี ส่ ว นร่ ว มในการร่ า งและวิ พ ากษ์
หลักสูตร
2. แผนพั ฒ นาการจั ด การ 2.1 ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ
เ รี ย น ก า ร ส อ น เ พื่ อ ผ ลิ ต (1) ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย
บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ “ผลิต
การปลู ก จิ ต ส านึก ให้ นิสิ ต มีค วามใฝ่ รู้
ได้ ขายเป็น เน้นวิชาการ”
ตลอดชีวิต
(2) ปรับระบบการเรียนการสอนที่เน้นนิสิต
เป็ น ศู น ย์ก ลาง โดยมีก ารแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
(3) จัดให้มีการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
สาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
(4) จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาเคมี
เชิ ง ฟิ สิ ก ส์ ป ระยุ ก ต์ ใ นวิ ท ยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
(5) จั ด ให้ มีก ารสอนที่ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะด้ า น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัตทิ ี่เน้นการมีสว่ นร่วม

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)
2. ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีหน้าที่กากับ
ดูแลการดาเนินงานหลักสูตร
3. คุ ณภาพของระบบและกลไกการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน
1. รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
2. ผลการประเมิ น รายวิ ช าโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา (มคอ.5-6)
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การจัดการเรียนการสอน
4. ผลการสัมภาษณ์หรือประเมินความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรโดยผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย

1. แผนการสอนในรู ป แบบของ มคอ.3 และ
มคอ.4 ที่ส่งเสริมให้นิสติ เรียนรู้ดว้ ยตนเอง
2. มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นนิสิต
เป็นศูนย์กลาง
3. มีรายวิชาที่สง่ เสริมทักษะภาษาอังกฤษที่เน้น
การพูดและการฟังในหลักสูตร
4. ร้อยละ 60 ของนิสิต สอบภาษาอังกฤษได้
คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
ก่อนสาเร็จการศึกษา
5. มี ร ายวิ ช าที่ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะด้ า นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลักสูตร
6. มี ร ายวิ ช าที่ ส่ ง เสริ ม ด้ า นเคมี เ ชิ ง ฟิ สิ ก ส์ ที่
จาเพาะสาหรับวิชาชีพ
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2.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ส่งเสริมให้นิสติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) จั ด การเรี ย นการสอนที่ ส ร้ า งเสริ ม
คุณธรรม จริยธรรม
(3) จัดให้มีกิจกรรมที่สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
3. การพัฒนาบุคลากรสาย 1. สนับสนุนให้อาจารย์ประจาที่มคี ุณสมบัติ
วิชาการให้มคี วามเชี่ยวชาญ ครบถ้วนตามเกณฑ์ กพอ. ยื่นขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ
2. อาจารย์ใหม่ตอ้ งผ่านการอบรมหลักสูตร
เบื้อ งต้น เกี่ ย วกับเทคนิค การสอน การวัด
และประเมินผล
3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการ
อบรมสัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี
4. จั ด ให้ มีก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนในหลั กสู ตรเป็ นระยะ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
5. มี ก ารจั ด สั ม มนาการพั ฒ นาการเรี ย น
การสอนจากผลการประเมินการเรียนการ
สอนโดยนิสิต เพื่อพัฒนาคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
6. ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า น
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

1. มีกิจกรรมและงานบริการวิชาการแก่ชุมชน

1. อาจารย์ประจ าและบุ ค ลากรทุ ก คนได้ รั บ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้
2. มี โ ครงการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาด้ า นการ
จั ด การเรี ย นการสอนที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1
โครงการ
3. ร้อยละ 80 ของอาจารย์เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
หลักสูตร
4. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ การ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ เฉลี่ยไม่นอ้ ย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
5. มีก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระหว่า งอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตร เช่น การจัดสัมมนาวิชาการ
ในสาขา เป็นต้น
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน - มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสาเร็จ
การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า จาก
สถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.2 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิด
ที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.2.4 ไม่ เ คยถู ก คัด ชื่ อ ออก หรื อ ถู ก ไล่ ออกจากสถาบั นการศึก ษาใด ๆ เพราะ
ความผิดทางความประพฤติ
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ไม่มี
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2564
2565
2566
2567
2568

ชัน้ ปีที่ 1
ชัน้ ปีที่ 2
ชัน้ ปีที่ 3
ชัน้ ปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

100
100
-

100
100
200
-

100
100
100
300
-

100
100
100
100
400
100

100
100
100
100
400
100

2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 โครงการบริการวิชาการ
4.2 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.3 วิจัย
รวมรายจ่าย

2563

2564

ปีงบประมาณ
2565

2566

2567

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

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

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

4,500,000

100,000
100,000
120,000
10,528,860

100,000
100,000
120,000
12,472,000

100,000
100,000
120,000
14,519,500

100,000
100,000
120,000
16,704,500

100,000
100,000
120,000
18,510,500
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลั กสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตร
พ.ศ. 2558
30 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564
30 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
94 หน่วยกิต
41 หน่วยกิต
53 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
130 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
90 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
59 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
126 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
001101
001102
001103
001204
002201
002202
003201
003202
004101
004201

146200
241151
242101

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 วิชาพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
แคลคูลัส 1
Calculus I
หลักเคมี
Principles of Chemistry

จานวน 90 หน่วยกิต
จานวน 31 หน่วยกิต
จานวน 27 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
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242141
247112
361101
365215
367200

342110
342111

342220
342221
342222
342223
342224
342225
342226

เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
สถิตพิ ืน้ ฐานทางการแพทย์
Basic Medical Statistics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Physiology
2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
จานวน
บทนาสู่วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
Introduction to Cosmetic Science
เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
Applied Physical Chemistry in Cosmetic Science

4(3-3-8)
2(2-0-4)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
4 หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(2-3-6)

2.2 วิชาเอก
จานวน 59 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
จานวน 53 หน่วยกิต
วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องสาอาง
2(2-0-4)
Raw Materials in Cosmetics
การตัง้ ตารับเครื่องสาอางพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic formulation in Cosmetics
เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
3(2-3-6)
Techniques and Instrumental Analysis for Cosmetic Science
กฎหมายและจริยธรรมทางเครื่องสาอาง
2(2-0-4)
Laws and Ethics in Cosmetics
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
2(2-0-4)
Labeling and Packaging of Cosmetics
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง
3(2-3-6)
Skin Care Products
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางแต่งสีผิว
3(2-3-6)
Color Cosmetic Products

17

342320
342321
342322
342323
342324
342325
342326
342327
342328

342329
342420
342421
342422
342423
342424

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสาอาง
Natural Products in Cosmetics
ความคงตัวและความคงสภาพทางวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางขั้นสูง
Advanced Stability and Stabilization in Cosmetic Sciences
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
ศาสตร์แห่งน้าหอมและสุคนธบาบัด
Perfumery and Aromatherapy
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
Hair Care Products
การตลาดและการเป็นผูป้ ระกอบการของธุรกิจสุขภาพและความงาม
Marketing and Entrepreneurship of Health and Beauty Business
การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางเครื่องสาอาง
Efficacy and Safety Assessment in Cosmetics
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางเครื่องสาอาง
Innovation and Technology in Cosmetics
การผลิตเครื่องสาอางที่ดีและ
การผลิตเครื่องสาอางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Good manufacturing practice for cosmetics and
environmentally friendly production in cosmetics
สัมมนา
Seminar
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเชิงประยุกต์
Applied Cosmetic Products Development
โครงงาน
Senior Project
การฝึกงาน*
Professional Training
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

3(2-3-6)

การศึกษาอิสระ*

6 หน่วยกิต

Independent Study

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
2(1-3-2)
2(2-0-4)

1(0-3-2)
2(1-3-2)
1(0-3-2)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
2.2.2 วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
342340
การให้คาปรึกษาทางด้านเครื่องสาอางอย่างมืออาชีพ
3(2-2-5)
Professional Counseling in Cosmetics
342341
สุขภาพและความงาม
3(2-3-6)
Health and Beauty
342342
ผูด้ าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Spa Manager for Health
342343
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
3(2-2-5)
Dietary Supplements for Health and Beauty
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
002201
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
241151
แคลคูลัส 1
Calculus I
242101
หลักเคมี
Principles of Chemistry
361101
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
342110
บทนาสู่วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
Introduction to Cosmetic Science
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
242141
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
365215 ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
342111
เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
Applied Physical Chemistry in Cosmetic Science
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(1-0-2)
21 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
20 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002202
247112
342220
342221
342222

367200

003201
004101
342223
342224
342225
342226

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step up English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
สถิตพิ ืน้ ฐานทางการแพทย์
Basic Medical Statistics
วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องสาอาง
Raw Materials for Cosmetics
การตัง้ ตารับเครื่องสาอางพื้นฐาน
Basic Formulation in Cosmetics
เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
Techniques and Instrumental Analysis for Cosmetic Science
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Physiology
รวม
19 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Commnication in Digital Society
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
กฎหมายและจริยธรรมทางเครื่องสาอาง
Laws and Ethics in Cosmetics
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
Labeling and Packaging of Cosmetics
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง
Skin Care Products
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางแต่งสีผิว
Color Cosmetic Products
รวม
16 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
342320
342321

342322
342323
342324
342xxx

342325
342326
342327
342328

342329
342xxx
342xxx

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสาอาง
Natural Products in Cosmetics
ความคงตัวและความคงสภาพทางวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอางขั้นสูง
Advanced Stability and Stabilization in Cosmetic Sciences
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology
ศาสตร์แห่งน้าหอมและสุคนธบาบัด
Perfumery and Aromatherapy
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
Hair Care Products
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม
18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจสุขภาพและความงาม
Marketing and Entrepreneurship of Health and Beauty Business
การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางเครื่องสาอาง
Efficacy and Safety Assessment in Cosmetics
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางเครื่องสาอาง
Innovation and Technology in Cosmetics
การผลิตเครื่องสาอางที่ดแี ละการผลิตเครื่องสาอางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Good manufacturing practice for cosmetics and environmentally friendly
production in cosmetics
สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
17 หน่วยกิต

3(2-3-6)
3(2-3-6)

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(X-X-X)

3(2-2-5)
3(2-3-6)
2(1-3-2)
2(2-0-4)

1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
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146200
342420
342421
xxxxxx

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเชิงประยุกต์
Applied Cosmetic Products Development
โครงงาน
Senior Project
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(3-0-6)
2(1-3-2)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
342422
342423
342424

หมายเหตุ

การฝึกงาน*
Professional Training
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
รวม
* ให้นสิ ิตเลือกเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้ว ยค า วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับ
ใจความสาคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุ ปความ และการแสดงความคิดผ่าน
ทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
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
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน
เขียน การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบ
รับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาใน
ร้านอาหาร การเลือกซือ้ สินค้า 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 คาศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสาร
ตามสถานการณ์ ต่ า งๆ ในบริ บ ทสากล ได้ แ ก่ การวางแผนการเดิ น ทาง การจองโรงแรม
ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศ
ของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบาย
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 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 าศัพ ท์ภาษาอั งกฤษที่ เ กี่ย วข้อ งกั บ ข่ าวสารและสื่ อในชี วิตประจาวัน หลัก การใช้
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ
ถ่ า ยทอดข่ า ว การอ่ า นกราฟและตาราง การตี ค วามและการน าเสนอข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การศึกษาและอาชีพ
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
สิท ธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สานึก สาธารณะ
ความกตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ 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
มนุ ษ ย์ กั บ สั ง คม สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม การจั ด การอคติ แ ละความรุ น แรงในสั ง คม
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 การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและ

25

ชีวิตประจ าวั น การสื่อสารในเครือ ข่ ายสั ง คมออนไลน์ อย่ า งมี จริย ธรรมและเป็ นไปตามกฎหมาย
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
สุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
ในชี วิ ต ประจ าวั น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอารมณ์ กั บ สุ ข ภาพ นั น ทนาการและการออกก าลั ง กาย
โรคระบาด โรคติด ต่อทางเพศสั มพั นธ์ อุบัติเ หตุท างจราจร การรับ มือกั บ อุบั ติภั ย ภัย ธรรมชาติ
การวางแผนและการจัดการน้าในชีวิตประจาวัน 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
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็น
คุ ณค่าในตนเองและผู้ อื่น หลั ก เศรษฐกิจพอเพีย ง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 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
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย
วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม 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 โดยรวมหัวข้ออภิปรายที่หลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกาลัง
ศึกษาอยู่เข้ากับคาศัพท์เชิงวิชาการและเฉพาะทางมากขึ้น 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
และฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของจานวนจริงและการประยุกต์เทคนิคการอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบ
การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กาหนด เมตริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น
Mathematical induction, limit, continuity, differentiation and integration of realvalued 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
ปริมาณสารสั มพั นธ์ ปฏิกิ ริย าเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เ บื้องต้น
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
เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
ความแตกต่างระหว่างสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ การจาแนกสารประกอบ
อินทรีย์ตามหมู่ฟังก์ชัน ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเตรียม สมบัติ
ปฏิ กิ ริ ย า และประโยชน์ ข องสารประกอบชนิ ด อะลิ ฟ าติ ก และอะโรมาติ ก ไฮโดรคาร์ บ อนและ
สารอนุพันธ์ รวมทั้งศึกษาไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมีของสารประกอบอินทรีย์
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
สถิติพ้นื ฐานทางการแพทย์
2(2-0-4)
Basic Medical Statistics
แนวคิ ด ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิ ติ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ การน าไปใช้
ในชีวติ ประจาวัน สถิตพิ รรณนา การคานวณขนาดตัวอย่างเบื้องต้น การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ
การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การทดสอบด้วย
ไคกาลังสอง อัตราส่วนออดส์ การแปลผลและการนาเสนอผลสถิติ
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
บทนาสู่วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
1(1-0-2)
Introduction to Cosmetic Sciences
บทน าสู่ ก ารศึ ก ษาทางวิท ยาศาสตร์เ ครื่ อ งส าอาง เครื่ อ งส าอางในชี วิ ต ประจาวัน
วิวัฒนาการของศาสตร์ทางเครื่องสาอาง ตลาดเครื่องสาอางในปัจจุบัน ศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง จรรยาบรรณ บทบาทและแนวทางการประกอบอาชีพของนักวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
ในสายงานต่างๆ
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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
เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
3(2-3-6)
Applied Physical Chemistry in Cosmetic Science
หลักการของเคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ในเครื่องสาอาง สมดุลย์วัฏภาค เทอร์โมไดนามิกส์
เทอร์ โ มเคมี ปรากฎการณ์ ก ารละลายและการกระจาย ปรากฏการณ์ ที่ ผิ ว ประจั น 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
วัตถุดบิ ที่ใช้ในเครื่องสาอาง
2(2-0-4)
Raw Materials in Cosmetics
หลักการ คุณลักษณะ คุณสมบัติ และหน้าที่ ของวัตถุดิบ การนาไปใช้ในเครื่องสาอาง
ดูแลผิวหนัง เส้นผม และเครื่องสาอางแต่งสี
Principles, characteristics, properties and functions of raw materials, cosmetic used
in skin care, hair care and color cosmetic products
342221
การตั้งตารับเครื่องสาอางพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Formulation in Cosmetics
ความรู้ แ ละเทคนิ ค พื้ น ฐานของการผสม การใช้ เ ครื่ อ งมื อ การค านวณพื้ น ฐาน
ส่ ว นประกอบ เทคนิ ค การเตรี ย มผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางพื้ น ฐานรู ป แบบ น้ าใส แขวนตะกอน
เจล อิมัลชัน น้ามัน ขี้ผ้ึง ละอองฝอย ผง ผงอัดแข็ง การพิสูจน์และการตรวจสอบคุณลักษณะของ
รูปแบบตารับ
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

เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
3(2-3-6)
Techniques and Instrumental Analysis for Cosmetic Science
เทคนิคและ หลักการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง เทคนิคและ
หลักการวิเคราะห์ โดยวิธีไตเตรชัน โพเทนทิออเมตรี สเปกโตรสโกปี โครมาโตรกราฟี โพลาริเมตรี
รีเฟรคโตรเมตรี 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
342223
กฎหมายและจริยธรรมทางเครื่องสาอาง
2(2-0-4)
Laws and Ethics in Cosmetics
พระราชบั ญ ญั ติ พระราชก าหนด กฎกระทรวง ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ อุทยาน
แห่งชาติ การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การคุ้มครองผู้บริโภค การ
นาเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ 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
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
2(2-0-4)
Labeling and Packaging of Cosmetics
ประเภท ชนิด และวัสดุบรรจุภัณฑ์เครื่องสาอาง ฉลาก เอกสารแทรก การเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง การทดสอบความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุ
ภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ ข้อกาหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการแสดง
ฉลาก การออกแบบฉลากและบรรจุภั ณฑ์ บรรจุภัณฑ์สาหรับ ขนส่ งและการทดสอบบรรจุ ภั ณ ฑ์
ระหว่างขนส่ง บรรจุภัณฑ์สมัยใหม่
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
โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของผิวหนัง ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับผิวหนัง โรคภูมแิ พ้
ทางผิว หนัง ผิว หนังอัก เสบ บวม คั น ผื่นแพ้ วิท ยาภูมิคุ้มกั น เซลล์ที่เ กี่ย วข้องกั บ ระบบภูมิคุ้ม กั น
การตอบสนองของภูมิคุ้มกัน แอนติเจนและแอนติบอดี การตั้งตารับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสาหรับ
ผิวหนัง เช่น ผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ ผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้น ผลิตภัณฑ์ทาให้ผิวขาว ผลิตภัณฑ์
ป้องกันแสงแดด ผลิตภัณฑ์สาหรับผิวแพ้และอักเสบ ผลิตภัณฑ์ขจัดสิว และผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ผิว การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง การฝึกปฏิบัติเ ทคนิคการเตรียม
และวิธีการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสาหรับดูแลผิวหนัง
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
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางแต่งสีผิว
3(2-3-6)
Color Cosmetic Products
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางแต่งสี ประเภทและคุณลักษณะของ
สีที่ใ ช้ใ นเครื่องส าอาง ความส าคั ญ ของสีที่ใ ช้ใ นเครื่องสาอาง การใช้ป ระโยชน์ ทฤษฎีสี และการ
ตรวจสอบสารสี ความรู้ เ บื้ อ งต้ น และการพั ฒ นาต ารั บ ของเครื่ อ งส าอางประเภท แป้ ง ผั ด หน้ า
เครื่ อ งส าอางส าหรั บ ตา เครื่ อ งส าอางใช้ แ ต่ ง แก้ ม เครื่ อ งส าอางใช้ แ ต่ ง ปาก หรื อ ลิ ป สติ ก และ
เครื่องสาอางสาหรับเล็บ การเตรียมและวิธีการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสาหรับ
แต่งสีผวิ
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, blushon products, lipsticks, nail care cosmetic products, preparation technique and stability testing of
color cosmetic products
342320
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสาอาง
3(2-3-6)
Natural Products in Cosmetics
การใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบทางเครื่องสาอาง แหล่งที่มา พฤกษศาสตร์
พื้ น บ้ า น ชนิ ด และประโยชน์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ จ ากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
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ในทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ
การสกั ด สารส าคั ญ จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี เ ชิ ง คุ ณ ภาพ
เชิงปริมาณของสารสาคัญ เอกลักษณ์และการควบคุมคุณภาพ ฤทธิ์ทางชีวภาพ อณูชวี วิทยา
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
ความคงตัวและความคงสภาพทางวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
3(2-3-6)
Stability and Stabilization in Cosmetic Sciences
การประยุกต์อุณหพลศาสตร์ และจลนศาสตร์เพื่อคงสภาพสารสาคัญและผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง การออกแบบการทดลอง การทดสอบความคงตัวคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ฟิสิกส์
เคมี จุลชีววิทยาและฤทธิ์ทางชีวภาพ
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
ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-3-6)
Research Methodology
กระบวนการทาวิจัยอย่างเป็นระบบ การกาหนดหัวข้อวิจัย ตัวแปร การวางแผนและ
ออกแบบงานวิ จั ย การเก็ บ ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การแปลผลข้ อ มู ล การเตรี ย มข้ อ เสนอ
โครงการวิจัย และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
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
ศาสตร์แห่งน้าหอมและสุคนธบาบัด
3(2-3-6)
Perfumery and Aromatherapy
ศาสตร์ของกลิ่นและสุคนธบาบัด ความรู้เชิงเคมี เคมีฟิสิกส์ การวิเคราะห์ทางเคมี
ของวั ต ถุ ดิ บ น้ าหอมและสุ ค นธบ าบั ด ประเภทของกลิ่ น ปฏิ บั ติ ก ารทางน้ าหอมและสุ ค นธบ าบั ด
การประเมินทางประสาทสั มผัส ความคงตัว ความเข้ากันได้ การควบคุมคุณภาพ ข้อกาหนดและ
มาตรฐานความปลอดภั ย ในน้ าหอมและสุ ค นธบ าบั ด การประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า น
สุคนธบาบัดและน้าหอมในศาสตร์เครื่องสาอาง การประยุกต์ใช้น้าหอมและสุคนธบาบัดในผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง
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Sciences of fragrance and aromatherapy, knowledges of chemistry, physicalchemistry, 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 การตั้งตารับ ผลิตภัณฑ์เ ครื่องสาอาง
สาหรับเส้นผม ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดเส้นผม ผลิตภัณฑ์นวดเส้นผม ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพและ
บารุงเส้นผม ผลิตภัณฑ์ย้อมผม ดัดผม ยืดผม จัดแต่งทรงผม ป้องกันผมร่วง ขจัดรังแค และกาจัดขน
เทคนิคการเตรียม และวิธีการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสาหรับดูแลเส้นผม
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
หลั ก การ การจัด การห่ วงโซ่อุป ทานและการขนส่ งในธุ รกิจ สุข ภาพและความงาม
กลยุทธ์ทางการตลาด การโฆษณา การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค แนวโน้มการตลาดสุขภาพ
และความงาม แนวคิดและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ วิธีการเริ่มธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ
ใหม่ ท างสุ ข ภาพและความงาม การเจรจาต่ อ รองทางธุ ร กิ จ รู ป แบบและการบริ ห ารจั ด การของ
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

การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางเครื่องสาอาง
3(2-3-6)
Efficacy and Safety Assessment in Cosmetics
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอาง ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว
ผลิตภัณฑ์ดูแลผม เครื่องสาอางที่ใช้ในช่องปากและฟัน ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ผลิตภัณฑ์ชะลอ
ความแก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าให้ ผิ ว ขาว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระชั บ สั ด ส่ ว น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ะงั บ เหงื่ อ และกลิ่ น กาย
การประเมินความปลอดภัยและข้อแนะนาในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง การแพ้ การระคายเคือง
และการอักเสบของผิวหนัง การออกแบบและการทดสอบในหลอดทดลอง ในสัตว์ทดลอง การทดสอบ
ทางคลินิก จริยธรรมในการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย การปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี
การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง หลักการประเมินทางประสาทสัมผัสและความพึง
พอใจผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
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
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางเครื่องสาอาง
2(1-3-2)
Innovation and Technology in Cosmetics
นวั ต กรรมเครื่ อ งส าอางสมั ย ใหม่ หลั ก การและปฏิ บั ติ ก ารของระบบน าส่ ง ทาง
เครื่ อ งส าอาง ไลโปโซม ไมโครและนาโนพาร์ ติ เ คิ ล ไมโครและนาโนอิ มั ล ชั น ลิ ค วิ ด คริ ส ตั ล
ไมโครไดอะไลซิส ไมโครนีดเดิล แผ่นแปะผิวหนัง การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีกายภาพ
ความคงตัว รูปแบบการปลดปล่อย การดูดซึมสารสาคัญทางผิวหนัง
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

การผลิตเครื่องสาอางที่ดีและการผลิตเครื่องสาอางที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
Good manufacturing practice for cosmetics and environmentally friendly
production in cosmetics
หลักการผลิตเครื่องสาอางที่ดี วิธีการตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนการผลิต อาคาร
สถานที่ผลิต อุปกรณ์การผลิตที่เหมาะสม การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การฝึกอบรมบุคลากร
สุ ข อนามั ย ส่ ว นบุ ค คล และการประเมิ น กระบวนการผลิ ต การผลิ ต เครื่ อ งส าอางที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมความรู้พื้นฐานของปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเครื่องสาอาง 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
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ
การอภิ ป ราย ในหั ว ข้ อ ทางด้ า นงานวิ ช าการครอบคลุม เนื้ อหาที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ งานวิ จั ย และพั ฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing in
academic special topics of current research and developments in cosmetic sciences
342420

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเชิงประยุกต์
2(1-3-2)
Applied Cosmetic Products Development
การพัฒนาตารับเครื่องสาอางให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การพัฒนาตารับ
เครื่องสาอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในท้องถิ่น การประยุกต์ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง การฝึกปฏิบัติ และการพัฒนาสูตรตารับเครื่องสาอางร่วมกับสถานประกอบการ
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
กระบวนการวางแผนการวิ จั ย แนวคิ ด การค้ น คว้ า เบื้ อ งต้ น ในหั ว ข้ อ ที่ ก าหนด
การรวบรวมข้อมูล และการนาเสนอ
Research planning process, concept, initial of research article, data collection and
presentation
342422
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skill in cosmetic science
in private or government sectors
342423
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ 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
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ก ารเขี ย นรายงาน การน าเสนอ
การอภิปราย การทาโครงการในหัวข้อทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and
discussion in the management of cosmetics science
342340
การให้คาปรึกษาทางด้านเครื่องสาอางอย่างมืออาชีพ
3(2-2-5)
Professional Counseling in Cosmetics
การให้ค าปรึก ษาทางเครื่องสาอาง การสัมภาษณ์ การสร้างสัมพันธภาพ การฟัง
การวิเคราะห์ ประเมินปัญหาของผูร้ ับการปรึกษา
Cosmetic counseling, interviewing, rapport building, listening, analysis , appraisal of
customers’needs
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342341

สุขภาพและความงาม
3(2-3-6)
Health and Beauty
การดู แ ลสุ ข ภาพองค์ ร วม อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพและความงาม การควบคุ ม น้ าหนั ก
การปรนนิบัติดูแลผิวหน้า เส้นผมและเล็บ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางให้เหมาะสมกับผิวหน้า
การแต่งหน้าขั้นพืน้ ฐาน การออกแบบทรงผม และการพัฒนาบุคลิกภาพ เทคโนโลยีทางด้านความงาม
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความงาม และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาหรับดูแลความ
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
ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Spa Manager for Health
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบและประเภทของสปา สมุนไพรไทยที่ใช้ในสปา
เอกลั ก ษณ์ สปาไทย ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุป กรณ์ที่ใ ช้ในสปา การบริหารจัดการธุ รกิจสปา
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ส ป า ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั 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
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 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

จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์ อาหาร การเจริ ญ และการสื บ พั น ธุ์
เมแทบอลิซึม วิธี ก ารควบคุ ม จุลิ นทรีย์ การจัดหมวดหมู่ พันธุ ศาสตร์ ความสาคัญ ของจุลิ น ทรี ย์
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
ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึม
ของสารชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอิก จลนศาสตร์ของเอนไซม์
ฮอร์โมน สารอาหาร การแสดงออกของยีนและการควบคุมการ หลักการและเทคนิคทางอณูชีววิทยา
ชี ว พลั ง งานศาสตร์ หลั ก การและปฏิ บั ติ ก ารของการเตรี ย มบั ฟ เฟอร์ การวั ด การดู ด กลื น แสง
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
สรีรวิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Physiology
บทบาท หน้าที่และกลไกการทางานของร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ 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

38

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา (ระดับปริญญาตรี)
1. เลข 342
หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง ระดับชั้นปีของการศึกษา
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.เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 1
หมายถึ ง หมวดวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐานเฉพาะด้ า นทางวิ ท ยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
3.2 เลข 2-3 หมายถึง หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางประยุกต์เพื่อการประกอบอาชีพ
3.3 เลข 4
หมายถึง หมวดวิชาเอกเลือกทางวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
4.เลขในลาดับที่ 6
หมายถึง อนุกรมของรายวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

1

นายจักรินทร์ ศรีวิไล *

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
11999000XXXXX

2

นายมธุกร สายนาคา *

15299000XXXXX

อาจารย์

3

นางสาวลภัสรดา มุ่งหมาย *

35506000XXXXX

อาจารย์

4

นายธรรมนูญ รุ่งสังข์ *

18097000XXXXX

อาจารย์

5

นางสาวจิณัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ์*

21606000XXXXX

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

เภสัชศาสตร์
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2560
2556
2552
2559
2554
2551
2556
2549
2546
2556
2552

เภสัชวิทยา
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2560
2555

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
ภ.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
1

2

3

4

5

ชื่อ – สกุล
นายชาลี ทองเรือง

นางสาวนันทกา โกรานา

นายนุวัตร วิศวรุ่งโรจน์

นางบุษบง จาเริญดารารัศมี

นายสุรศักดิ์ เสาแก้ว

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

31705000XXXXX

รองศาสตราจารย์

Ph.D

35099004XXXXX

31012016XXXXX

35099008XXXXX

36703008XXXXX

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

สาขาวิชา

Health Management and
Policy Development
ภ.ม.
เภสัชเวท
ภ.บ.
น.บ.
นิติศาสตร์
Pharmaceutical Science (Medicinal
M.S.-Ph.D.
Chemistry)
ภ.ม.
เภสัชเคมี
ภ.บ.
Doc.Pharm
Pharmaceutical Technology
.Sci
ภ.บ.
Ph.D.
Education
วท.ม.
เภสัชวิทยา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of Wollongong,
Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Virginia Commonwealth
University,USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีท่สี าเร็จ
การศึกษา
2557
2538
2533
2540
2546
2537
2532

State University of Ghent, Belgium

2534

มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Surrey, UK
มหาวิทยาลัยมหิดล

2527
2532
2516

ภ.บ.

-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2514

ปร.ด.

ระบาดวิทยาคลินิก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2557

ภ.บ.

บริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2548

ภ.บ.

-

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2546

6

นายกิรติ เก่งกล้า

11006001 XXXXX

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

ภ.บ.

บริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา

2556

7

นางสาวจันทิมา ชูรัศมี

36199001XXXXX

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

ภ.บ.

บริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550

40

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

8

นายณัฐกรณ์ ใบแสง

35005002XXXXX

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

9

นางสาวพัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์

35307002XXXXX

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

10

นางสาวมาลีรักษ์ อัตต์สินทอง

37105000XXXXX

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

11

นางสาวศุภางค์ คนดี

35699000XXXXX

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

12

นางสาวสุภาวดี บุญทา

33499008XXXXX

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

13

นางสาวแสงระวี สุทธิปริญญานนท์

33099014XXXXX

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

14

นางสาวอดิณัฐ อานวยพรเลิศ

35203001XXXXX

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

15

นางสาวอัจฉรา ปัญโญศักดิ์

35101001XXXXX

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปีท่สี าเร็จ
การศึกษา

Pharmaceutical Technology
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เภสัชเคมี
เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
เภสัชเคมี
Pharmaceutical Chemistry
Pharmaceutical Chemistry
เภสัชกรรม
เภสัชศาสตร์
วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
เคมีวิเคราะห์
เคมี

Free University of Berlin, Germany
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
The University of Kansas , USA
The University of Kansas , USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556
2550
2541
2554
2545
2542
2551
2546
2542
2554
2552
2541
2536
2554
2546
2551
2547
2542

วท.ด.

เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2557

ภ.บ.

บริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550

วท.ด.
ภ.บ.

เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2550
2545

คุณวุฒิ
Dr.rer.nat
วท.ม.
ภ.บ.
ปร.ด.
ภ.ม.
ภ.บ.
ปร.ด.
ภ.ม.
ภ.บ.
Ph.D.
M.Sc.
ภ.ม.
ภ.บ.
วท.ด.
ภ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

-

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

16

นางสาวคณาทิพย์ สิงห์สาย

14013000XXXXX

อาจารย์

17*

นายจักรินทร์ ศรีวไิ ล

11999000XXXXX

อาจารย์

18*

นางสาวจิณัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ์

21606000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปีท่สี าเร็จ
การศึกษา

ปร.ด.
ภ.บ.
Ph.D.
วท.ม.

เภสัชวิทยา
เภสัชศาสตร์
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2560
2554
2560
2556

วท.บ.

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552

วท.ม.

เภสัชวิทยา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2560

วท.บ

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2555

19

นางสาวฐาปนี ใจปินตา

15799002XXXXX

อาจารย์

ภ.บ.

บริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา

2556

20*

นายธรรมนูญ รุ่งสังข์

1809700091XXX

อาจารย์

วท.ม.

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556

วท.บ.

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552

วท.ด.

เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2561

ภ.บ.

บริบาลเภสัชกรรม เกียรตินิยมอันดับ 1

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2548

ปร.ด

เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
เภสัชกรรมคลินกิ
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553
2550

ปร.ด

เภสัชวิทยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2560

ภ.บ.

บริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551

21
22

นายธีรพิชญ์ เผ่าเพ็ง
นางสาวนทพร ชัยพิชิต

3329900192XXX
35404006XXXXX

อาจารย์
อาจารย์

ภม.
ภ.บ.
23

นายนิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์

35405002XXXXX

อาจารย์

24

นางสาวปรียเนตร วิไลรัตน์

15601001XXXXX

อาจารย์

ภ.บ.

บริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา

2556

25

นางสาวปวีสา ชวลิตพงศ์พันธุ์

16599000XXXXX

อาจารย์

BCPS

Pharmacotherapy

Board of Pharmaceutical
Specialties, USA

2557
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปีท่สี าเร็จ
การศึกษา

ภ.บ.

บริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551

ปร.ด.
ภ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
ภ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
ภ.บ.

เภสัชการ
เภสัชศาสตร์
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
เภสัชศาสตร์
ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
เภสัชศาสตร์
บริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2560
2547
2562
2556
2553
2559
2554
2551
2559
2553
2556
2549
2546
2556
2553
2560
2552

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2554

26

นางสาวพิมพ์ชนก จรุงจิตร

35404006XXXXX

อาจารย์

27

นางสาวภณิกชา วิชยปรีชา

1329900145XXX

อาจารย์

28*

นายมธุกร สายนาคา

1529900082XXX

อาจารย์

29

นางสาวรณิศ เจริญจิตติชัย

15799002XXXXX

อาจารย์

30*

นางสาวลภัสรดา มุ่งหมาย

3550600007XXX

อาจารย์

31

นางสาววีรยา ปรีดาลิขิต

15499001XXXXX

อาจารย์

32

นางสาวสนธยา สุขยิ่ง

15299000XXXXX

อาจารย์

32

นายองอาจ มณีใหม่

15599001XXXXX

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

ภ.บ.

บริบาลเภสัชกรรม

33

นางอาทิตา ดิจค์สตรา

35603005XXXXX

อาจารย์

Ph.D.
ปร.ด.

Neurochemistry with molecular neurobiology Stockholm University, Sweden
มหาวิทยาลัยมหิดล

2560
2557

ภ.บ.

เภสัชเคมีและพฤกษเคมี

2543

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

43

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี

1

นางสาวณัฐยา เหล่าฤทธิ์

รองศาสตราจารย์

Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.

Bioorganic Chemistry
Organic Chemistry
เคมี

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 อมรเลิศพิศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

เทคโนโลยีชวี ภาพ
เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

2551
2536
2532

5

นางสาวบุศรินทร์ จงเจริญยานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.

Food Process Engineering
Food Process Engineering
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2554
2551
2549

44

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี

6

นางสาวสุนีย์ จันทร์สกาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.
ภ.ม.
ภ.บ.

Phytochemistry
เภสัชเวท
เภสัชศาสตร์

2543
2537
2535

7

นายฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์

อาจารย์

FACP
B.PHCP

Social and Administative Parmacy
Pharmaceutical and Health
Comsumer Protection
เภสัชกรรมชุมชน
เทคโนโลยีเภสัชกรรม

2561
2559

-

วท.บ.
M.Sc.
วท.บ.

Packaging
Post-harvest and Food Process
Engineering
อุตสาหกรรมเกษตร
Cosmetic Science
วิทยาศาตร์เครื่องสาอาง

M.Sc.
B.Sc.
วศ.ม.
วท.บ.

Cosmetic Science
Chemistry
วิศวกรรมคุณภาพ
เคมี

ภ.ด.
ภ.บ.
8

นางสาวพัชทรา มณีสินธุ์

อาจารย์

9

นางสาวฟาเคราห์ แปนดะเกล

อาจารย์

10

นางสาวเมสินี พุ่มเจริญ

อาจารย์

11

นางสาวเยาวลักษณ์ โพธินิมิตร์

-

Ph.D.
M.Sc.

2545
2543

2558
2553
2557
2544
-

45

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี

วท.ม.
วท.บ.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

2559
2553
2551

12

นางวรัฏฐยา ศรีพัฒนกุล

-

13

นางสาววาสิณี ฟักเกตุ

_

14

นางสาววิทติ า ไปบน

-

วท.ม. (Inter)
ภ.บ.

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เภสัชศาสตร์

15

นายสุวัฒน์ วรรัตนกิจ

-

บธ.ม.
วท.บ.

MBA.
Cosmetic Science

2555
2553

16

นางสาวอุษา สมนึก

-

17

นายเอกลักษณ์ แคแดง

-

Ph.D.
วท.ม.
บธ.บ.
วท.บ.
วท.บ.

Polymer Engineering
Polymer Science
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
เคมี
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

2550
2544
2550
2542
2553

46

47

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (342422 การฝึกงาน หรือ 342423 สหกิจศึกษา หรือ
342424 การศึกษาอิสระ)
การฝึกปฏิบัติงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางเน้นให้นิสติ สามารถบูรณาการองค์ความรู้
และทักษะวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางจากการเรียนการสอน โดยจัดให้นิสิตไปปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทางานจริงเป็น หลัก
โดยนิสิตต้องฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น วิจัยและพัฒนาเครื่องสาอาง
การตลาดเครื่องสาอาง การผลิตเครื่องสาอาง เป็นต้น เพื่อเพิ่มทักษะทางอาชีพที่สาคัญ รวมไปถึง
ทัศนคติและเจตคติ ที่ดี ต่อ งานวิ ท ยาศาสตร์เ ครื่ อ งส าอาง และเพื่อให้ นิ สิตได้ ฝึก ปฏิบั ติ ง านร่ ว มกั บ
บุคลากรในสถานประกอบการหรือองค์กรอื่น
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) มีวินัย ตรงเวลา เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นา
(4) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
(5) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีทางสถิติ และสามารถนาไปประยุก ต์ใ ช้ใ นงาน
จริงได้
(6) เข้าใจวัตถุประสงค์ของงาน และสามารถเลือกใช้เครื่อ งมือในการทางานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
(7) เข้าใจบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(8) ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถ
(9) สามารถใช้ขอ้ มูลสารสนเทศในการแก้ไขปัญหา และพัฒนางานของตนเองได้
(10) สามารถรวบรวม วิเคราะห์ สรุปปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ไ ข
ปัญหาได้
(11) สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารและนาเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางวาจา
และการเขียน
(12) มีทักษะในการบริการวิชาการด้านสถิติให้แก่ผสู้ นใจหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(13) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
(14) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
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4.2 ลักษณะงานและช่วงเวลา
รายวิชา 342422 การฝึกงาน กาหนดให้ฝึกภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 4
ลักษณะงาน
(1) เป็นนิสิตฝึกงาน
(2) ขึ้นอยู่กับแหล่งฝึกงาน
(3) ทางานเต็มเวลา (Full Time)
รายวิชา 342423 สหกิจศึกษา กาหนดให้ฝกึ ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 4
ลักษณะงาน
(1) เสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(2) มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่แน่นอน (งานมีคุณภาพ)
(3) ทางานเต็มเวลา (Full Time)
รายวิชา 342424 การศึกษาอิสระ กาหนดให้ฝึกภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 4
ลักษณะงาน
(1) โครงการหัวข้อทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
(2) ขึ้นอยู่กับการมอบหมายงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
(3) ทางานเต็มเวลา (Full Time)
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึก ปฏิบัติ ง าน ณ สถานประกอบการหรือ องค์ ก รภาครั ฐ และเอกชนที่เ กี่ ย วกั บ
เครื่องสาอาง กาหนดให้มีก ารฝึกปฏิบัติใ นช่วงเดือน พฤศจิกายน – มีนาคม ของทุกปี และก าหนด
ให้มกี ารเสนอผลการไปปฏิบัติงานในสาขาวิชา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (342421 โครงงาน)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ วิชาโครงงาน จัดให้นสิ ิตทาโครงงานวิจัยโดยมีกระบวนการวางแผนการ
วิจัย ดาเนินงานวิจัย วิเคราะห์ และแปลผลการอภิปรายผลสรุปผลและการนาเสนอผลงานวิจัยเพื่อเป็น
การเสริมทักษะในการทาวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์แก่นิสติ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 ด้านพุทธพิสัยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานี้แล้ว นิสิตสามารถ
(1) อธิบายหลักการพืน้ ฐาน และขั้นตอนการทาวิจัยได้
(2) ออกแบบโครงร่าง วางแผน และวิธีการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
(3) เขียนรายงานการวิจัย และนาเสนอผลงานวิจัยได้
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5.2.2 ด้านทักษะพิสัย เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานี้แล้ว นิสิต
(1) มีทักษะในการทางานวิจัย ตั้งแต่การกาหนดปัญหาที่เกี่ยวข้อง การใช้ระเบียบวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผล โดยมีขอบเขตการวิจัยที่เหมาะสม
กับปัจจัยในการดาเนินงานและเวลาที่กาหนด
(2) มีทักษะในการเขียนรายงานวิจัย ทั้งในเรื่องการลาดับความ การใช้ถ้อยคาสานวน
ในการเขียน การอ้างอิงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และรูปแบบของการพิมพ์รายงานวิจัย
(3) มีทักษะในการนาเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบการนาเสนอด้วยวาจา และรูปแบบ
ของโปสเตอร์
5.2.3 ด้านจิตพิสัย เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานี้แล้ว นิสิต
(1) มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี เห็ น ถึ ง ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ และตระหนั ก
ถึงความสาคัญของรายวิชาในการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
(2) มีความตระหนักในจรรยาบรรณในการทาวิจัย
(3) มีความรักและสามัคคีในกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนและการทางานของกลุ่ม
5.3 ช่วงเวลา
342421 รายวิชาโครงงาน ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
5.4 จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการจัดระบบและทาความเข้าใจกับ นิสิตที่
ลงทะเบี ย น รวมไปถึ ง อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาโครงงานที่เ กี่ย วข้ อ ง ถึ ง รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน
กาหนดการ การประเมินผลในส่วนต่างๆ และระเบียบ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานวิจัย
5.5.2 อาจารย์ที่ป รึ ก ษาโครงงาน ควบคุมดูแล และให้คาปรึก ษาแก่นิสิตในการท า
โครงงาน ให้เป็นไปตามกระบวนการ และรูปแบบที่คณะกาหนดตลอดภาคการศึกษา
5.5.3 นิสิตจะต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อโครงงานจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ ม
และผูจ้ ัดการรายวิชา
5.5.4 นิสิตจะต้องส่งเอกสารประกอบการนาเสนอ (Handout) ให้กับอาจารย์สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางและสาขาที่เกี่ยวข้อง คณะเภสัชศาสตร์ และผูป้ ระสานงานรายวิชา (เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการจัดสัมมนา) ล่วงหน้าก่อนการนาเสนอจริง 1 สัปดาห์ (กาหนดเป็นรายปีการศึกษา
ตามปฏิทินการศึกษา)
5.5.5 รูปเล่มรายงานวิจัย ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยส่งที่ผู้
ประสานงานรายวิชา จานวน 2 เล่ม และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 เล่ม
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5.6 กระบวนการประเมินผล
เกณฑ์การวัดผลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
เรื่อง การวัดและประเมินผลกระบวนวิชาโครงงาน ประกอบด้วย
1) คะแนนจากตัวเล่มรายงานโครงงาน
ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินผลรายงานโครงงาน
2) คะแนนจากการนาเสนอด้วยวาจา
ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าโครงงาน
โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบปากเปล่าโครงงาน
3) คะแนนจากการนาเสนอภาคโปสเตอร์
ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบภาคโปสเตอร์ และนิสิต
โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินผลการสอบปากเปล่าโครงงาน
เกณฑ์การประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1) ผ่าน S (Satisfactory)
คะแนนรวม ≥ 60%
2) ไม่ผ่าน U (Unsatisfactory)
คะแนนรวม < 60%
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต

1. ออกแบบจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอกให้นิสิตมีการนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน สอดแทรกวิธีการสร้างบุคลิกภาพตลอดจนแนะนา
เรื่อ งการวางตั ว ในสถานการณ์ต่า งๆ รวมถึง การแต่ง กายให้เหมาะสม
สะอาด เรียบร้อย
2. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพ
และความงาม เช่น ประกวดแต่งหน้าและจัดแต่งทรงผม
3. ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาบุคลิกภาพ โดยการเข้าร่วมกิจ กรรมนอก
ห้องเรียน เช่น จัดนิทรรศการในกิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่น
4. ส่งเสริมให้นิสิตร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ โดย
รณรงค์การแต่งกายให้ถูกกาลเทศะกับการเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ เช่น
งานมุทิตาจิต งานรดน้าดาหัว เป็นต้น
2. ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม 1. มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
และจรรยาบรรณ
2. มี ก ารบู ร ณาการสอดแทรกคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความซื่อ สั ต ย์
ความเคารพในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
3. มี ก ารสอดแทรกให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอางต่อผู้บริโภค
4. มีการจัดกิจกรรมการฝึกนาเสนองานวิจัย ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นให้
บุ คคลภายนอก อย่า งมีจ ริยธรรมและคุณ ธรรมต่อจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ
5. มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดารงชีวติ อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
3. ด้านภาวะผู้นา
1. ออกแบบการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าเอกให้ นิสิ ต มี การ
ทางานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นาและการเป็นสมาชิกในกลุ่ม
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและสร้างแรงจูงใจให้นิสิตร่วมกิจกรรม
การแสดงออก และการแสดงความคิดเห็น
3. ส่งเสริม ภาวะการเป็นผู้นาในกิจกรรมพี่สอนน้อ ง เช่น ผู้ช่วยสอน
สัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ เป็นต้น
4. ปลูกฝังการมีวนิ ัย ซื่อสัตย์และการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีการกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนเน้นย้าความสาคัญของบทบาทอาชีพและเกียรติภูมิแห่ง
อาชีพ การตระหนักสานึกในความเป็นไทย การเคารพสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เพื่อให้นสิ ิตตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว
และปฏิบัติตนให้มคี วามกตัญญู คุณธรรมจริยธรรม เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต
(2) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการทางานเป็นกลุ่ม โดยวิธีการประเมิน 360 องศา นิสิตประเมินตนเอง
นิสติ ประเมินเพื่อนร่วมกลุ่ม นิสติ ประเมินอาจารย์ อาจารย์ประเมินนิสติ
(2) ประเมินจากคะแนนเฉลี่ยด้านจิตพิสัย (Affective) ในรายวิชาที่มีการประเมินผลการ
เรียนรู้ดา้ น คุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นชั้นเรียน โดยให้ผู้เรียนเป็นสาคัญ
(2) แนะนาเอกสารอ้างอิงหรือแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอน
(3) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจ เพื่อดึงความสนใจของนิสิต พร้อมทั้งสอดแทรก
การสาธิต หรือ การยกตัวอย่างประกอบตลอดเวลา เพื่อให้นสิ ิตสามารถเข้าใจได้งา่ ย
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(4) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เช่น การสอนบรรยาย การสอนปฏิบัติการ การอภิปราย
กลุ่ม การนาเสนอหน้าชั้นเรียน การสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case-based learning) การสอนโดยเอาปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based learning) การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based leaning)
(5) เน้นการสอนให้มีกิจกรรมนิทรรศการโดยบูรณาการความรู้จากรายวิชาเอก
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินจากการทดสอบความรู้ เช่น การสอบย่อย การสอบกลางภาค-ปลายภาค
สอบปฏิบัติการ
(2) ประเมินจากคะแนนในส่วนของรายงาน การประเมินการนาเสนอผลงาน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทัก ษะการคิด อย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิด อย่าง
เป็นระบบ
(2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา รวมทั้ ง ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ทั ก ษะ และการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสื บ ค้ น รวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หา เพื่ อ ใช้ ใ นการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) จั ด ให้ มี กิ จ กรรมนอกเหนื อ จากการสอนในห้ อ งเรี ย นเพี ย งอย่ า งเดี ย ว เช่ น
การทัศนศึกษา เพื่อให้นสิ ิตได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ นอกเหนือจากในชั้นเรียน
(2) การตั้งโจทย์ปัญหาบูรณาการเพื่อให้นิสิตได้ฝึกการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงโดย
นาความรูท้ ี่ได้มาใช้ในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) ให้นสิ ิตมีส่วน
ร่วมในการเรียนและได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น
(3) การจัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเพื่อให้ได้
ประสบการณ์จริงและสามารถวิเ คราะห์ และจัดลาดับ ความส าคัญ ของปัญ หาเพื่อให้นิ สิตได้ สั ม ผั ส
ประสบการณ์จริง
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2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมิ น จากระดั บ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา ควบคู่ ไ ปกั บ การประเมิ น ผล
ด้านความรู้ คะแนนในส่วนของรายงาน การประเมินการนาเสนอผลงาน
(2) ประเมินทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทางปัญญา เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (self study) ทั ก ษะการใช้ เ หตุ ผ ล (Reasoning skill) ทั ก ษะการคิ ด อย่ า ง
มี วิ จ ารณญาณ (Critical thinking) ทั ก ษะในการตั ด สิ น ใจ (Decision making) ทั ก ษะ
ในกระบวนการกลุ่ม (Group process) เช่น การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มการทางาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เป็นต้น
(3) มี ก ารให้ น้ าหนั ก คะแนนการประเมิ น ได้ แ ก่ นิ สิ ต ประเมิ น ตนเอง (self-assessment)
การให้ เ พื่ อ นร่ ว มกลุ่ ม ประเมิ น (peer-assessment) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาหรื อ อาจารย์
ประจากลุ่ม ผูป้ ระกอบการประจาแหล่งฝึกประเมิน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ าม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทางานเป็นที ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูต้ นเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) จัดการเรียนการสอนโดยให้นสิ ิตได้แสดงบทบาทสมมุตใิ นรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
(2) การจัดการเรียนการสอนที่กาหนดให้นิสิตประมวลความรู้ การคิดวิเคราะห์ ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนผ่านการนาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมีอาจารย์กระตุ้นให้แสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และให้คาแนะนาตามความเหมาะสม
(3) การก าหนดหั ว ข้ อ หรื อ ปั ญ หาหรื อ กรณี ศึ ก ษาส าหรั บ การอภิ ป รายกลุ่ ม หรื อ
การแลกเปลี่ย นหน้าชั้ นเรีย น เป็นเรื่องที่ทันต่อกระแสธุ รกิจ และสัง คม เพื่อกระตุ้ น
ให้นิสิตมีความตระหนักในการหาความรู้และประสบการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของตัวนิสิตเองอย่างยั่งยืน และเป็นการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องในอนาคต
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2.4.3 วิธีก ารวั ด และประเมินผลการเรีย นรู้ด้านทัก ษะความสัม พันธ์ระหว่างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) การสร้างแบบประเมินสาหรับการนาเสนอหน้าชั้นเรียน ตามหัวข้อและวัตถุประสงค์
ตลอดจนจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์เพื่อตอบคาถามหน้าชั้นเรียนของนิสิต
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ ไ ขปัญ หาโดยใช้ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ห รือ น าสถิ ติม าประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การกาหนดให้นสิ ิตใช้เครื่องมือหรือสื่อสารสนเทศประกอบในการเรียนหรือการนาเสนอ
ผลงาน
(2) การเน้นการวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้นิสิตวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้
สถิตใิ นงานวิจัยรูปแบบต่าง ๆ การแปลผลความหมายของสถิตใิ นงานวิจัย และสามารถ
ระบุสถิตทิ ี่เหมาะสมสาหรับงานวิจัยชนิดนั้น ๆ ได้
(3) กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานสอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น ความเหมาะสมของสื่ อ ความชั ด เจนและรู ป แบบการน า เสนอผลงาน
ในทุกกิจกรรมที่มกี ารนาเสนอผลงาน
(2) การกาหนดให้มกี ารสอบปฏิบัติทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในส่วนของภาคปฏิบัติการ
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2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) กาหนดให้นิสิตได้ออกแบบ พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง โดยใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์สอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
(2) กาหนดให้มีการนาเสนอผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางในรูปแบบของการสร้างสรรค์
ความงามในมิตติ ่าง ๆ ที่สะท้อนคุณค่าของผลิตภัณฑ์
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
ประเมินความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง จากการนาเสนอ โดยนิสติ อาจารย์
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
สอดแทรก และแนะน าเรื่ อ งการวางตั ว บุ ค ลิ ก ภาพในการน าเสนอผลงานหน้ า ชั้ น เรีย น
ตลอดจนการแต่งกาย ให้เหมาะสม เรียบร้อย ดูเป็นมืออาชีพ
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
แทรกเป็นหัวข้อย่อยในการประเมินการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
003202 การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1

2

3

●
●
●
●
●

●

○
●
●
●
●
●
●
●
●
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2. ความรู้

4

●

●

 ความรับผิดชอบรอง

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

2

3

4
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

●
○
●
●
○

○
○
●
●

●
●
●
●
○
○

○
●

6.
สุนทรี
ยภาพ
1

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
1
2

●

○
●
○
○
●
●

●

○
●

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

●

●

●

●
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1
241151 แคลคูลสั 1
242101 หลักเคมี
242141 เคมีอินทรีย์
247112 สถิตพิ นื้ ฐานทางการแพทย์
361101 จุลชีววิทยาทั่วไป
365215 ชีวเคมีทั่วไป
367200 สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
342110 บทนาสู่วทิ ยาศาสตร์เครื่องสาอาง
342111 เคมีเชิงฟิสกิ ส์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
342220 วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องสาอาง
342221 การตั้งตารับเครื่องสาอางพืน้ ฐาน
342222 เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
342223 กฎหมายและจริยธรรมทางเครื่องสาอาง
342224 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
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2. ความรู้
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3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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○
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6.
สุนทรี
ยภาพ

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
1
2

○
○

●
●

○

4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

○

○

○
○

●

○
○
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1
342225 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง
342226 ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางแต่งสีผิว
342320 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสาอาง
342321 ความคงตัวและความคงสภาพทางวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
342322 ระเบียบวิธีวิจัย
342323 ศาสตร์แห่งน้าหอมและสุคนธบาบัด
342324 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
342325 การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจ
สุขภาพและความงาม
342326 การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยทาง
เครื่องสาอาง
342327 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางเครื่องสาอาง
342328 การผลิตเครือ่ งสาอางทีด่ ีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

342329 สัมมนา
342420 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเชิงประยุกต์
342421 โครงงาน
342422 การฝึกงาน*
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3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

○
○
●

○
○

○

○
○

○
○
○
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7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
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○
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○

6.
สุนทรี
ยภาพ
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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5

342423 สหกิจศึกษา*
342424 การศึกษาอิสระ*
วิชาเอกเลือก
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342340 การให้คาปรึกษาทางด้านเครื่องสาอางอย่างมืออาชีพ
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342341 สุขภาพและความงาม
342342 ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
342343 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม

○

●
○

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
○
○

○

○
○

1

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิต เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของคณะที่มีการทาความเข้าใจให้ตรงกัน และดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ให้ผู้ประเมินภายนอก
ตรวจสอบได้
2.1 การทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาโดยกระบวนการต่างๆ เช่น
2.1.1 ประเมินจากการทางานเป็นกลุ่ม โดยวิธีการประเมิน 360 องศา นิสิตประเมิน
ตนเอง นิสติ ประเมินเพื่อนร่วมกลุ่ม นิสติ ประเมินอาจารย์ อาจารย์ประเมินนิสติ
2.1.2 ประเมินจากการทดสอบความรู้ เช่น การสอบย่อย การสอบกลางภาค-ปลายภาค
สอบปฏิบัติการ
2.1.3 ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยประเมินจากอาจารย์นิเทศสหกิจ
สถานประกอบการและอาจารย์
2.2 การทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ ของนิสิ ต กระท าโดยการท าวิ จัย สั มฤทธิ์ ผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และนาผลการวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร โดยมีการดาเนินการดังนี้
2.2.1 ประเมินภาวะการมีงานทาของบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา
2.2.2 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตในบัณฑิตที่จบการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร
I หรืออักษร P
2. หลักสูตรปริญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียน
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
และเป็นไปตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มคี วามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักสูตรที่สอน การประกันคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย
และจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม มีการจัดอบรมเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการจัดการ
เรียนการ
1.2 แนะนาเครื่องมือรวมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น i-classroom, e-learning และระบบจัดการ
สอนออนไลน์
1.3 คณะมอบหมายให้งานวิชาการชีแ้ จงและแนะนาหลักสูตร และรายวิชาในหลักสูตร
1.4 คณะมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการ
เรียนการสอน
1.5 ส่งเสริมให้อาจารย์ไ ด้ พั ฒ นาตนเองทั้ งทางด้ านการเพิ่ มพู นความรู้ และด้ า นการสร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ดู ง านทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในองค์ ก รต่ า ง ๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะในแก่คณาจารย์
2.1การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กาหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียน
การสอน การวั ด และการประเมิ น ผล ตามความต้ อ งการของอาจารย์ และเป็ น ไปตามนโยบาย
ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารเปิ ด หลั ก สู ต รอบรมเพื่ อ พั ฒ นาอาจารย์ ใ นหั ว ข้ อ ต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการเป็นประจาทุกปี
2.1.2 คณะเภสัชศาสตร์มีโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ของบุคลากรสายวิชาการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมเพื่อเป็นแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
คณาจารย์ผู้สอนในแต่ละสายวิชา นาไปพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับรายวิชา
2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการ
เรียนการสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทาวิจัยด้านการเรียนการสอนที่สามารถนาไปเผยแพร่
ในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน
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2.1.4 มีรายวิชาที่มกี ารเรียนสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารของอาจารย์
2.1.5 มีทุนพั ฒนาอาจารย์สาหรับ การอบรมระยะสั้น / postdoc และอื่น ๆ เพื่อเพิ่ม
ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ
2.1.6 สาหรับอาจารย์ที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะฯ จะสนับสนุนให้คณาจารย์
ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า โดยวิเคราะห์ตามความต้องการเฉพาะทางในรายวิชา
ที่เปิดสอนของหลักสูตร
2.1.7 สนั บ สนุ น การเข้ า ร่ ว มเสนอผลงานวิ จั ย ทั้ ง ในและต่ า งประเทศเพื่ อ พั ฒ นาองค์
ความรูใ้ ห้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาวิชาการที่จัดทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการนาเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการในสาขาวิชาการ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนาเสนอผลงาน
ปีละ 1 เรื่อง
2.2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านการพัฒนาความรู้ ความเชี่ย วชาญ
เฉพาะด้ า นโดยส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ เ ข้ า ร่ ว มการอบรมเพิ่ ม พู น ความรู้ ห รื อ ฝึ ก อบรมปฏิ บั ติ ร ะยะสั้ น
การนาเสนอผลงานทางด้านการวิจัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองให้มคี วามพร้อมในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการกากับมาตรฐานหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2561
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ โดยมี
การดาเนินการ ดังนี้
1.1 คณะแต่งตั้งคณะกรรมการพั ฒนาหลัก สูต ร มีหน้าที่ใ นการยกร่า งหลัก สูต รตามแบบ
ของ มคอ. 2 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฉบับ
1.2 คณะแต่งตัง้ คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่
(1) ก ากั บ การด าเนิ นงานให้เ ป็น ไปตามมาตรฐานหลัก สูต ร กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ
แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฉบับ
(2) บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
(3) ติดตามผลการประเมินหลักสูตร
(4) เสนอการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร
(5) หน้ า ที่ อื่ น ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
1.3 สาขาวิชาควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตาม
รายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
การบริหารจัดการหลักสูตรดาเนินการโดยคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรเป็นผูก้ ากับดูแล
ให้ มี กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ร่ ว มกั บ คณะฯ และมหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง การก ากั บ ตารางเรี ย น ตารางสอน
การประเมินผลการศึกษาและประเมินอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
และสอดคล้องกับวิชาชีพ โดยจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้มีการประชุมสัมมนาอาจารย์
ผู้ ส อนในหลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาทางวิ ช าการ ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น ส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง
ของหลักสูตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการกากับติดตามบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา และกากับการสารวจ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตเพื่อผลลัพธ์และนาข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2. บัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์มีการติดตามบัณฑิตหลังจากสาเร็จการศึกษาโดยสอบถามความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี มีการสารวจข้อมูลความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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กั บ ผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย ที่เ กี่ ย วข้อง คือ ผู้ป ระกอบการในธุ รกิจเครื่องสาอาง ผู้บ ริหารมหาวิท ยาลั ย
เจ้าหน้าที่ อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครอง เพื่อนาข้อมูลที่ได้
มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียนให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันมากขึ้น
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีลักษณะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
3. นิสิต
3.1 กระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.1.1 กระบวนการรับนิสิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.1.2 ก าหนดให้ นิ สิ ต เข้ า ร่ ว มโครงการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า ศึ ก ษา ที่ จั ด ขึ้ น ทุ ก ปี
โดยมหาวิทยาลัย
3.1.3 คณะจัดกิจกรรมแนะนาหลักสูตร และแนะนากิจกรรมต่าง ๆ ในหลักสูตร เพื่อให้นสิ ิต
มีค วามรู้ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ หลัก สูตรที่จะเรียน การวางแผนการเรีย น การลงทะเบีย น และเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3.2 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นิสิต
3.2.1 คณะเภสัชศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการให้แก่นิสิตสาขาวิชา
วิท ยาศาสตร์เ ครื่อ งส าอางทุก ชั้ นปี เพื่อให้คาแนะน าและข้ อเสนอแนะแก่ นิสิ ตด้ านต่ างๆ อาทิ เช่ น
ด้านการเรียน ด้านการทากิจกรรมเสริมหลักสูตร การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การฝึกงาน การแนะแนว
อาชี พ และการศึ ก ษาต่ อ ตลอดจนการให้ ค าแนะน าด้ า นการสมั ค รขอทุ น ต่ า ง ๆ ทั้ ง จากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนแลกเปลี่ยนนิสติ เพื่อฝึกงานทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ หรือการแลกเปลี่ย นนิสิ ตท าวิจั ย ระยะสั้ นของมหาวิท ยาลัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ
เป็นต้น
3.2.2 มี ก ารติ ด ตามความก้ า วหน้ า ท างวิ ช าการจากระบ บ บริ ก ารการศึ ก ษา
ของมหาวิทยาลัย ติดตามพฤติกรรมของนิสิตจากการพูดคุยกับผู้สอน การสังเกตจากการทากิจกรรม
และผลการประเมินหลังจากนิสิตไปฝึกปฏิบัติงาน
3.2.3 คณะมอบหมายให้นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการคงอยู่
และการสาเร็จการศึกษาของนิสิตในแต่ละหลักสูตรเป็นประจาทุกปีการศึกษา
3.2.4 มีแฟ้มบันทึกการให้คาปรึกษาและความก้าวหน้าของนิสิตทุกคน
3.2.5 คณะกรรมการกิ จการนิสิ ตของคณะฯ จะเป็นที่ป รึก ษาให้ นิสิ ต กรณีที่มีปั ญ หา
เกินกว่าความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดการ
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3.3 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลในรายวิชาใด นิสิตสามารถยื่นคาร้อง
เพื่อขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาได้ ทั้งนีใ้ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยคานึงถึง
คุณวุฒิทางการศึกษาในสาขาที่ตอ้ งการ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
4.1.2 ตรวจสอบข้อมูลและคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติอย่างเป็นธรรม
4.1.3 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัย
4.2 อาจารย์ประจา
4.2.1 สั ด ส่ ว นอาจารย์ ต่ อ นิ สิ ต เต็ ม เวลาเป็ น ไปตามเกณฑ์ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) จานวนอาจารย์ประจาต่อนิสิต คานวณตามค่า (Full)Time Equivalent Student,
FTES )สาหรับการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง มีสัดส่วนไม่มากกว่า 1:8 และ
วางแผนด้านอัตรากาลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
4.2.2 คุณวุฒิของอาจารย์ คิดเป็นอัตราส่วนขั้นต่า ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า : ปริญญา
โทหรื อ เที ย บเท่ า เท่ า กั บ 60:40 หรื อ มี แ ผนการพั ฒ นาอาจารย์ ใ ห้ มี คุ ณ วุ ฒิ ต าแหน่ ง วิ ช าการ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
4.2.3 มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาและมีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม
การทางานตามความชานาญของแต่ละคน
4.2.4 ภาระงานของอาจารย์ อาจารย์ 1 คนควรมี ชั่ ว โมงสอนไม่ เ กิ น 10 หน่ ว ยกิ ต
ต่อภาคการศึกษา (โดยคิดภาระงานต่อสัปดาห์ไม่เกิน 10 ชั่วโมงสาหรับการสอนภาคทฤษฎีหรือไม่เกิน
20 ชั่วโมงสาหรับการสอนภาคปฏิบัติ หรือ 20 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา)
4.2.5 อาจารย์ที่มีภาระหน้าที่อื่น เช่น งานบริก าร งานบริหาร งานวิจัย ฯลฯ จานวน
ชั่วโมงสอนต้องลดลง และมหาวิทยาลัยเพิ่มจานวนอาจารย์จากเกณฑ์ปกติเพื่อชดเชย
4.2.6 มี ร ะบบการมอบหมายภาระงานด้ า นการสอนให้ อ าจารย์ ป ระจ าแต่ ล ะคน
ตลอดหลักสูตร มีระบบประเมินการสอนและการประเมินภาระงานอาจารย์
4.2.7 มี อ าจารย์ ป ระจ าเต็ ม เวลาของแต่ ล ะรายวิ ช าอย่ า งน้ อ ย 2 คน เพื่ อ ท าหน้ า ที่
รับผิดชอบในการสอน การบริหารการเรียนการสอน และการประเมินผลตามแผนการเรียนการสอน
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และที่สาคัญ คือ ต้องทาหน้าที่ป ระเมินและปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
คอยติดตามและให้คาปรึกษาทางวิชาการแก่นสิ ิต
4.2.8 มีอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอน จานวนไม่เกินครึ่งหนึ่งของอาจารย์
ประจาทั้งหมด และต้องมีกระบวนการพัฒนาทักษะด้านการสอนและการวิจัยให้แก่อาจารย์ใหม่
4.2.9 อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนา โดยการสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ศึกษา ดูงาน
สั ม มนา ประชุ ม วิ ช าการทั้ ง ในประเทศหรื อต่ า งประเทศทุ ก ปี โดยแสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี แ ผนปฏิ บั ติ ก าร
อย่างชัดเจน
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
4.3.1 อาจารย์ร่ ว มกั บ ผู้ เ รี ย นประเมิ น รายวิ ช าเมื่อ สิ้น สุ ดการเรีย นการสอนในแต่ ล ะ
ภาคการศึกษา
4.3.2 อาจารย์ร่วมในการสัมมนาในสาขาวิชาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนิสติ การวัดและประเมินผล
4.3.3 สาขาเสนอข้ อ มู ล ต่ อ คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร เพื่ อ สรุ ป ผล
การดาเนินการและปรับปรุงหลักสูตร
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
4.4.1 กาหนดให้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษเฉพาะในหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเ ศษ
หรือประสบการณ์เฉพาะ
4.4.2 การพิจารณาต้ องผ่ า นการกลั่นกรองของสาขาวิ ช าและต้ อ งเสนอประวั ติ แ ละ
ผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่ให้สอน
4.4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย
4.4.4 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ โดยนิสิตและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาทุกครั้งที่มกี ารสอน
4.4.5 อาจารย์พิเศษจะต้องสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนชั่วโมงทั้งหมดในรายวิชาที่สอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
5.1 การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รด าเนิ น การโดยอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเป็ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ล
ให้ มี กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ร่ ว มกั บ คณะฯ และมหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง การก ากั บ ตารางการเรี ย นการสอน
การประเมิ น ผลการศึ ก ษาและประเมิ น อาจารย์ ผู้ ส อนให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย
และสอดคล้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง โดยจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้
มีการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร สัมมนาเสริมความเข้มแข็งของหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

68

มีก ารก ากั บ ติด ตามบัณฑิตที่ส าเร็จการศึก ษา และก ากั บ การสารวจความพึงพอใจของผู้ใ ช้บัณ ฑิ ต
เพือ่ ผลลัพธ์และนาข้อเสนอแนะไปพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
5.2 อาจารย์ผู้สอนมีการวางแผนเพื่อให้แต่ละรายวิชามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
(Course learning outcome: CLOs) ที่ค รอบคลุม ELO ของหลัก สูตรและมีก ารก าหนดกลยุ ท ธ์ก ารจั ด
การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายตามบริบทของรายวิชา
ดังรายละเอียดที่ระบุใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยให้สอดคล้องกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาต่าง ๆ ทั้งความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง
ให้แก่ผู้เรียน มีการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสิ้นปีการศึกษา
ซึ่ ง สามารถตรวจสอบได้ จ ากเวปไซต์ ร ะบบฐานข้ อ มู ล หลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา (http://tqf.up.ac.th/) อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจา
หลักสูตรนาผลการประเมินจากผู้เรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ปีการศึกษาถัดไป
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 กฎระเบี ย บหรือ หลั ก เกณฑ์ใ นการให้ ร ะดับ คะแนน ((เกรดใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิน
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.3.2 การพิจารณาเกรดผ่านการพิจารณาจากคณาจารย์ในสาขาวิชาและคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรในการประชุมสาขาวิชา ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการของคณะ
และผ่านการรับ รองจากคณะกรรมการประจาคณะ ก่อนส่ง ระดับ ผลการเรีย นให้งานทะเบีย นและ
ประเมินผล กองบริการการศึกษา ต่อไป
5.3.3 มีการพิจารณาผลการสอบในการประชุมสาขาวิชาเพื่อให้อาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะการจัดการเรียนและผลการสอบ
5.3.4 เกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์
และคณะฯ มีแนวทางในการบริหารงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ ดังนี้
6.1.1 งบประมาณแผ่นดินเป็นงบประมาณเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนิสิตเภสัชศาสตร์
เพื่อการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยจัดสรรให้แก่ผู้รับผิดชอบ
โครงการเป็นผู้บริหาร ดูแล และติดตามงบประมาณในการดาเนินการได้ด้วยตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่
ในสานักงานคณะฯ เป็นผู้ช่วยให้ด้านการจัดการเอกสาร ตลอดจนการดาเนินการเบิกจ่าย
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6.1.2 งบประมาณรายได้ จัดสรรตามยุ ท ธศาสตร์ ของคณะในด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทานุศลิ ปวัฒนธรรม บริการวิชาการ วิจัยและการประกันคุณภาพ และด้านอื่น ๆ
6.2 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดการให้บริหารจัดการแบบองค์รวมและเป็นศูนย์กลาง คือ
การจัดห้องเรียนไว้ที่อาคารเรียนรวม เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการจัดตั้งศูนย์บรรณสาร
เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการยืม -คืนหนังสือทุกสหสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
สื่ อ โสตทั ศ นวั ส ดุ ฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ รวมถึ ง หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ ไ ว้ บ ริ ก าร
จานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
หนั ง สื อ ซึ่ ง เป็ น ตั ว เล่ ม จ านวน 67,726 เล่ ม เป็ น หนั ง สื อ ทางด้ า นเภสั ช ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
เครื่องสาอางจานวน 3,872 เล่ม และสื่อโสตอิเล็กทรอนิกส์จานวนทั้งสิ้น 3,318 รายการ เมื่อรวมกับ
จ านวนหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะมี จ านวนมากกว่ า 100,000 รายการ นิ สิ ต สามารถที่ จ ะเข้ า ใช้
ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ และสืบค้นผ่านหน้าเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและการสื่อสาร
นอกเหนือจากทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ยังมีบริการของคณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ที่นสิ ิตสามารถเข้าไปใช้
บริการ ซึ่งมีจานวนหนังสือเพียงพอต่อการให้บริการนิสิตและอาจารย์
มหาวิ ท ยาลั ย โดยศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษามี บ ริ ก ารฐานข้ อ มู ล และต ารา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Online database) ที่ ส ามารถค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง ทางด้ า นเภสั ช ศาสตร์ แ ละ
วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพได้ ภ ายในเครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เช่ น Access Medicine, UpToDate,
MedLine, SAGE Journal, SciencesDirect, Scopus, SpringerLink, American Chemical Society Journal
(ACS), WiLey InterScience, Web of Sciences และ ThaiLIS เป็นต้น
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารบริ ห ารจั ด การบริ ก ารห้ อ งสมุ ด และแหล่ ง เรี ย นรู้ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรูอ้ ื่น ๆ ดังนี้
1) บริการห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้บริการยืม-คืนหนังสือ สื่อ โสตทัศนวัสดุ
ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2) แหล่งเรียนรู้อ่นื ๆ
2.1 ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ผลิตบทเรียน e-learning เพื่อให้นิสิตได้เข้ามาเรียน
ด้ ว ยตนเอง โดยนิ สิ ต สามารถเข้ า มาเรี ย นได้ อ ย่ า งสะดวก ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ผ่ า น www.lms.up.ac.th
ซึ่งตั้งแต่ ปี 2556 ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นาการเรียนการสอนระบบ I-classroom ซึ่งเป็น
ระบบที่บันทึกภาพและเสียงในระหว่างการเรียนการสอนของอาจารย์ ทั้งนี้ นิสิตสามารถเข้าไปเรีย น
ย้อนหลังเพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนมาด้วยตนเอง
2.2 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
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6.3 การจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการในการ
สืบค้นข้อมูลและสื่อสารสนเทศ ประกอบด้วย
1. คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการนิสิต ความเร็วในการให้บริการ (bandwidth) AIS 2.65 Gbps และ
Uninet 4 Gbps มีดังนี้
1.1 คอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล self-access จ านวน 50 เครื่ อ ง ณ ห้ อ งบริ ก าร
คอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวมหลังเก่า เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
1.2 คอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้นข้อมูล self-access จานวน 116 เครื่อง ณ ห้องบริการสืบค้น
ข้อมูลศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เปิดให้บริการวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 8.00-16.30 น. วันเสาร์
-วั น อาทิ ต ย์ เวลา 9.00-17.00 น. และในช่ ว งก่ อ นสอบ 1 สั ป ดาห์ จนถึ ง วั น สุ ด ท้ า ยของการสอบ
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-24.00 น.
2 . Wireless Access Point Area จ า น ว น 1 ,5 7 1 จุ ด ค ร อ บ ค ลุ ม พื้ นที่ ทั่ ว ม ห า วิ ท ยาลั ย
ที่ความเร็วของการรับส่งข้อมูล (Bandwidth) AIS 2.65 Gbps และ Uninet 4 Gbps
ภายในมหาวิทยาลัยมีการบริการจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและจุดบริการเครือข่ายไร้สายอย่าง
ทั่วถึง โดยจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคณะเภสัชศาสตร์มีจานวนทั้งหมด 52 จุด แบ่งเป็นจุดแลน 40 จุด
และจุดบริการเครือข่ายไร้สาย 12 จุด ซึ่งการบริหารจัดการ ดูแลและติดตามให้มีคุณภาพและปริมาณที่
เ พี ย ง พ อ ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง กา ร ข อง ผู้ เ รี ยน จึ ง เ ป็ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โด ยห น่ วย ง า น กล าง
ของมหาวิทยาลัย ที่ผู้เรียนและผู้สอนจะเป็นผู้ทาหน้าที่สะท้อนข้อมูลป้อนกลับให้แก่ทางมหาวิทยาลัย
เป็นประจาทุกปี
มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติก ารคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
ปฏิบัติการที่ตอ้ งใช้คอมพิวเตอร์จานวนเพียงพอสาหรับทุกคณะในมหาวิทยาลัย โดยจัดสรร
ไว้ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษา จานวน 8 ห้อง รวม 640 เครื่อง ได้แก่
- ห้องคอมพิวเตอร์ ICT1102
จานวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน)
- ห้องคอมพิวเตอร์ ICT1102/1
จานวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน)
- ห้องคอมพิวเตอร์ ICT1103
จานวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน)
- ห้องคอมพิวเตอร์ ICT1103/1
จานวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน)
- ห้องคอมพิวเตอร์ ICT1104
จานวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน)
- ห้องคอมพิวเตอร์ ICT1104/1
จานวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน)
- ห้องคอมพิวเตอร์ ICT1105
จานวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน)
- ห้องคอมพิวเตอร์ ICT1106
จานวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน)
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6.4 คณะเภสัชศาสตร์ตั้งอยู่บริเวณกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการจัดสรร
พื้นที่สาหรับห้องสานักงานและห้องทางานของบุคลากร ได้แก่ ห้องคณบดี ห้องทางานของคณาจารย์
ห้องทางานของบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมสิ่งอานวยความสะดวก เช่น โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ
คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล พร้ อ มระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต และเครื่ อ งปริ้ น เตอร์ โดยการใช้ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ จะใช้บริการใน 2 ส่วน คือ
6.4.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องคอมพิวเตอร์ ที่คณะเภสัชศาสตร์จัดไว้ให้บริการ
เฉพาะนิสิตและอาจารย์ใ ช้ใ นกระบวนการเรีย นการสอนของคณะเภสั ช ศาสตร์เ ท่ านั้ น โดยในห้ อ ง
บรรยายที่คณะรับผิดชอบได้จัดให้มีชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง โปรเจคเตอร์
และเครื่องฉายแผ่นทึบ โดยมีเจ้าหน้าประจาคณะที่คอยดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ
6.4.2 ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นกลาง เป็ น ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ และห้องคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยใช้ร่วมกัน
โดยทางมหาวิทยาลัยมีการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมและมีจานวนเพียงพอในแต่ละห้องเรียน
ซึ่งประกอบด้วย ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉาย
แผ่นทึบ โดยมีเจ้าหน้าประจาตึกที่คอยดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องสาอางใช้ท รัพยากรร่วมกับ สาขาวิชาบริบ าลภายใต้ก าร
บริหารของคณะเภสัชศาสตร์ มีการจัดสรรห้องเพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนภาคบรรยายจานวน
2 ห้อง และมีห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง โดยมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องแก้ว ครุภัณฑ์ทางการศึกษาและ
จัดซื้อสารเคมีที่จาเป็นสาหรับจัดการเรียนการสอนให้นิสิต รวมถึงการขอความอนุเคราะห์จากผู้แทน
จาหน่ายวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ความหลากหลายและสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทันต่อสมัยอยู่เสมอ
ทั้ ง นี้ จ านวนห้ อ งเรี ย นและขนาดพื้ น ที่ ข องอาคารเรี ย นและห้ อ งเรี ย นนั้ น มี จ านวน
ที่ เ หมาะสมกั บ จ านวนนิ สิ ต ในแต่ล ะรายวิ ช าตามชั่ ว โมงสอน สามารถรองรั บ นิ สิ ต ได้ ตั้ งแต่ 50 คน
ถึง 700 คน
ตารางแสดงจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์
ห้อง
ห้องเรียนบรรยาย
ห้องปฏิบัตกิ าร
ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัย
160
131
5
19

จานวน (ห้อง)
คณะเภสัชศาสตร์
2
4
1
0

รวม
162
135
6
19
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ห้องปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม จานวน 4 ห้อง ดังนี้
1.1 ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม (PHAR 2201) ขนาด 50 ที่นั่ง
1.2 ห้องปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ (PHAR 2206) ขนาด 60 ที่นั่ง
1.3 ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท (PHAR 2401) ขนาด 50 ที่นั่ง
1.4 ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม (อาคารปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์) ขนาด 40 ที่นั่ง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและอุ ป กรณ์ ส าหรั บ การเรี ย นปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ เ ภสั ช กรรมของ
คณะเภสัชศาสตร์มีเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวน
การดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4 ปีท่ี 5











































1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

เกณฑ์ป ระเมิน: หลั ก สู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ป ระเมินดังนี้
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ตัวบ่งชีท้ ี่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชีท้ ี่มผี ลดาเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่ งชี้
รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนตามแผนที่ว างไว้
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้นโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียน
ในทุกรายวิชาว่าผูเ้ รียนมีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม
ของนิ สิ ต ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอาจารย์ กั บ นิ สิ ต การตอบค าถามของนิ สิ ต ในชั้ น เรี ย น แล ะท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น ผนวกกับแบบประเมินกลางของมหาวิทยาลัยที่ประเมินโดยนิสิต ซึ่งจะทาให้
ผูส้ อนสามารถประเมินตนเองและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเรียนการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
1.1.2 การสอบวัดประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้
ผู้เ รีย นมี ค วามเข้าใจในเนื้อหาที่เ รีย นได้ และเป็นข้อมูลให้กั บ อาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาการเรียน
การสอนต่อไป
1.1.3 การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคาแนะนา
และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์หรือเพื่อนร่วมงาน
1.1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการพูดคุยกับนิสิต (focus group) เพื่อสะท้อนผลการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละรายวิชา
1.1.5 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ร่วมกันของอาจารย์ในคณะเพื่อปรับปรุงกลยุ ท ธ์
ในการสอนทุกรายวิชาเมื่อสิน้ สุดการสอนของทุกภาคการศึกษาเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์
การสอนต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนิสิต นิสิตสามารถประเมิน
การสอนของอาจารย์ในทุกด้าน โดยใช้แบบประเมินกลางของมหาวิทยาลัย ทุกสิ้นภาคการศึกษาตาม
ระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถรับทราบผลการประเมินเป็นรายบุคคล และผู้บริหารได้รับผลการ
ประเมินด้วยในภาพรวม เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแนวทางทักษะการสอนของอาจารย์ต่อไปได้
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร
หรือเพื่อนร่วมงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของอาจารย์/พนักงานสายวิชาการ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินจากนิสิตและอาจารย์
ประเมินหลักสูตรโดยนิสิตปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อนาข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุง
การจั ด การแผนการเรี ย น การจั ด การเรี ย นการสอน และเนื้ อ หารายวิ ช าที่ อ าจซ้ าซ้ อ นไม่ ทั น สมั ย
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ความยาก/ง่าย เป็นต้น ดาเนินการประเมินจากนิสิตโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาฝึก งาน
ซึ่งอาจารย์นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนิสิตเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนีอ้ าจจัดประชุมก่อน
นิสติ จะสาเร็จการศึกษา
2.1 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า
เพื่ อ ติ ด ตามผลการน าความรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษาในหลั ก สู ตร
ไปใช้ในการทางาน และบางส่วนนามาใช้ปรับปรุงหลักสูตร
2.2 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต
ดาเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยัง
ผูใ้ ช้บัณฑิตเพื่อสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพ
ของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ ด าเนิ น การประเมิ น ตามตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น งานที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น หมวด 7 ข้ อ 7
โดยคณะกรรมการภายในประเมิน อย่างน้อย 3 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
นาข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้บัณฑิต ดังนี้
4.1 อาจารย์ประจาวิชา อาจารย์ผู้สอน นาผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
โดยนิสิต ผู้บังคับบัญชา และ/หรือเพื่อนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
4.2 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รน าผลประเมิ น ตามระบบการจั ด การหลั ก สู ต ร ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งดาเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนาเสนอแนวทางปรับปรุง
แก้ไขในจุดที่มขี ้อบกพร่อง สาหรับปีการศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นาผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนิสิตปัจจุบัน
อาจารย์ ศิษ ย์เ ก่ า ผู้ใ ช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาพิจารณาทบทวนเพื่อนาไปแก้ไขปรับปรุง
หลั ก สู ต รและจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผล และเสนอประเด็ น ที่ จ าเป็ น ในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบ 5 ปีของการใช้หลักสูตร

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2558
30 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564
30 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
94 หน่วยกิต
41 หน่วยกิต
53 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
130 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
90 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
59 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
126 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
(หลักสูตรเดิม)
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งในด้านการฟังการ
อ่าน การพูดและการเขียน เพื่อการสื่อสารโดยเน้น
ทักษะการเขียนเป็นสาคัญ
Thai languageskills in listening, reading,
speaking and writing for communication
emphasizing on writing skills

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
(หลักสูตรที่เสนอ)
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
30 หน่วยกิ ต
กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

001111

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of English
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ
และไวยากรณ์ระดับพืน้ ฐานเพื่อการสื่อสารใน ปริบท
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
และไวยากรณ์ ร ะดั บ ซั บ ซ้ อ น เพื่ อ การสื่ อ สาร ใน
บริบททางวิชาการและบริบทอื่นๆ
More complete English listening, speaking,
reading, and writing skills, and grammar for
communicative purposes in academic contexts and
others

ปิดรายวิชา

001101

การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน
และโวหารในภาษาไทย การจับ ใจความสาคัญจากการ
ฟัง และการอ่า น การเขียนย่อหน้า การสรุป ความ และ
การแสดงความคิ ด ผ่ า น ทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยที่
เหมาะสม

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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001102

001103

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
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้
ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการ
ใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเอง
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
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
คาศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ตา่ งๆ
ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจอง
โรงแรม ผ่า นอิน เทอร์เ น็ ต การโทรศัพท์ในการสื่อ สาร
ระหว่ า งประเทศ การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในสนามบิ น
ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้า
เมื อ ง ศุ ล กากร การเข้ า พั ก ในโรงแรม การอธิ บ าย
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลีย้ งและการ
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

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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customs and immigration, communication in bad
situations and party
001204

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
Civilization and Indigenous Wisdom
อารยธรรมในยุ ค ต่า ง ๆ วิ ถี วั ฒ นธรรม วิ ถี
ชี วิ ต ประเพณี พิ ธี ก รรม คติ ค วามเชื่อ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้ อ งถิ่ น และการอนุ รั ก ษ์ สื บ ทอด และพั ฒ นาภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น
Civilization throughout history, cultural
evolution, ways of life, traditions, ritual practices,
beliefs and contribution and development are
preservative of wisdom
3(2-2-5)
003136 พะเยาศึกษา
Phayao Studies
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ โ บราณคดี
พลวัตทางสัง คม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
และวัฒ นธรรมของจัง หวัด พะเยาตั้ง แต่ อดีต จนถึ ง
ปั จ จุ บั น ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง การ
วิเคราะห์แ นวโน้ม การพัฒ นาด้า นต่า งๆ ในอนาคต
ภายใต้บริบทโลกาภิวัฒน์และประชาคมอาเซียน
History, archeology, social dynamics,
politics, economics and culture from the past to

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและ
สื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง
พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความ
จากสื่อ การอ่า นและถ่ายทอดข่า ว การอ่า นกราฟและ
ตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์
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
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
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004150

004151

004152

004153

present, factors influencing the changes, analytical
study of the sustainable development in the
future; globalization and ASEAN communities
context
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬากอล์ฟ
การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬา
กอล์ฟ
History, definition, importance and physical
fitness for golf basic skill training rules and
etiquette of golf
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
ความสาคัญ ความหมาย ทฤษฎีการเล่น เทคนิคการ
เป็ นผู้นาการฝึก กิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิค
การสอน ตลอดจนการใช้เครื่องอานวยความสะดวก
อุปกรณ์รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งส่งเสริม
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
History philosophy definition and
importance of games type of games basic game
leadership and games participation
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
ประวั ติ ความหมาย ความส าคัญ ของการ
บริห ารกาย หลั ก การออกก าลั ง กาย กิจกรรมการ
ส ร้ า ง ส ม รรถภ าพทางกาย แ ล ะก ารทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
History, definition and importance of body
conditioning; principle of exercises, physical fitness
activities, and physical fitness test
กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เคลื่ อ นไหวเบื้ อ งต้ น ท่ า เต้ น ร าพื้ น เมื อ ง และ
วัฒนธรรม การเต้นราของนานาชาติ

บังคับเลือก

1 หน่วยกิต

ปิดกลุ่มพลานามัย
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History, definition, importance and basic
movements of folk dances and international folk
dances
1(0-2-1)
004154 ว่ายน้า
Swimming
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริม สร้า งสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาว่ายน้า
การ ฝึก ทั ก ษะเบื้องต้น และกฎกติก ามารยาทของ
กีฬาว่ายน้า
History, definition, importance physical
fitness basic skill training rules and etiquette of
swimming
1(0-2-1)
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เคลื่ อ นไหวเบื้ อ งต้ น รู ป แบบการเต้ น ร าสากลและ
มารยาทของการเต้นราสากล
History, definition, importance, basic
movement, types, and etiquette of social dances
1(0-2-1)
004156 ตะกร้อ
Takraw
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายส าหรั บ นั ก กี ฬ า
ตะกร้อ การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกามารยาท
ของกีฬาตะกร้อ
History, definition, importance physical
fitness basic skill training, rules and etiquette of
takraw
1(0-2-1)
004157 นันทนาการ
Recreation
ความหมาย ขอบข่า ยและความส าคัญของ
กิ จ กรรมนั น ทนาการในรู ป แบบต่ า งๆ ตลอดจน
สามารถน ากิ จ กรรมนั น ทนาการไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์
History philosophy definition and
importance of recreation nature of activities
andrecreation participation
1(0-2-1)
004158 ซอฟท์บอล
Softball
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ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริม สร้า งสมรรถภาพทางกายส าหรับ กีฬาซอท์ฟ
บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของ
กีฬาซอท์ฟบอล
History, definition, importance and physical
fitness for softball; basic skill training, rulesand
etiquette of softball
1(0-2-1)
004159 เทนนิส
Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาเทนนิส
การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของ
กีฬาเทนนิส
History, definition, importance and physical
fitness for tennis basic skill training rules and
etiquette of tennis
1(0-2-1)
004160 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริม สร้า งสมรรถภาพทางกายส าหรับ กีฬาเทเบิล
เทนนิส การฝึกทักษะเบื้องต้นและกฎกติกา มารยาท
ของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History, definition, importance and physical
fitness for table tennis basic skill training rules and
etiquette of table tennis
1(0-2-1)
004161 บาสเกตบอล
Basketball
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับบาสเกตบอล
การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬา
บาสเกตบอล
History, definition, importance and physical
fitness for basketball basic skill training rules and
etiquette of basketball
1(0-2-1)
004162 แบดมินตัน
Badminton
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เ ส ริ ม ส ร้ า งสมรรถ ภาพทางกายส าหรั บ กี ฬ า
แบดมิ น ตั น การฝึ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น และกฎกติ ก า
มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
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History, definition, importance and physical
fitness for badminton; basic skill training, rules and
etiquette of badminton
1(0-2-1)
004163 ฟุตบอล
Football
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาฟุตบอล
การฝึก ทั ก ษะเบื้องต้น และกฎกติก า มารยาทของ
กีฬาฟุตบอล
History, definition, importance and physical
fitness for football basic skill training rules and
etiquette of football
วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับวอลเลย์บอล
การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬา
วอลเลย์บอล
History, definition, importance and physical
fitness for volleyball; basic skill training, rules and
etiquette of volleyball
1(0-2-1)
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายส าหรั บ ศิ ล ปะการ
ต่อสู้ ป้องกันตัว ทักษะเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้
ป้องกัน ตั ว กฎหมายส าหรับการป้องกัน ตัวและกฎ
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
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
3(3-0-6)
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
ความรู้ ความเข้า ใจเชิ ง บู ร ณาการเกี่ยวกับ
วงจรชี วิ ต พฤติ ก รรม และการดู แ ลสุ ข ภาพของ
มนุ ษ ย์ วั ย รุ่ น และสุ ข ภาพการออกก าลั ง กายเพื่ อ
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005172

005173

สุ ข ภาพและนั น ทนาการ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต
อาหาร และสุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและ
สุ ข ภาพ การประกั น สุ ข ภาพ ประกั น ชี วิ ต ประกั น
อุบัติเหตุ ประกันสังคม การป้องกันตัวจากอุบัติภั ย
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
การจัดการการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
ความรู้ ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ บทบาท หน้า ที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค คลในครอบครั ว และ
สังคม การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการ ความขัดแย้งการ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เศรษฐศาสตร์กับการ
ดาเนินชีวติ ที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม
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
ทักษะชีวติ
2(1-2-3)
Life Skills
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก
ฝึกทักษะการทางานเป็นทีม ที่เน้นการเป็นผู้นาและผู้
ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลให้มีจติ สาธารณะ 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
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พลเมืองใจอาสา
3(3-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก
ระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเมือง
กับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้า
กั บ การเปลี่ ย นแปลงทาง สั ง คมและวั ฒ นธรรมและ
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
3(3-2-5)
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม 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
3(3-2-5)
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
ความรู้พ้นื ฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ และ
ระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรม
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การใช้ โ ปรแกรมส านั ก งาน
อัต โนมั ติ และโปรแกรมประยุก ต์เ พื่อการผลิต สื่อ ผสม
การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ใน
การท างานและชีวิ ตประจาวัน 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
002201
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through online social networking in accordance with
ethical and related legal regulation
3(3-2-5)
003202 การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ
กาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์
และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์
ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออก
กาลังกาย โรคระบาดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบตั ิภัย ภัยธรรมชาติ
การวางแผนและการจัดการน้าในชีวติ ประจาวัน การ
จัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
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
3(3-2-5)
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
การสร้า งแรงบัน ดาลใจ การตั้ง เป้าหมายและ
การวางแผนการดาเนินชีวติ การเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อ่ืน หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ 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
3(2-2-5)
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
ความส าคัญ ของบุ ค ลิก ภาพ การเสริม สร้ า ง
บุ ค ลิก ภาพ การพัฒ นาบุ ค ลิก ภาพทางกายวาจา ใจ
มารยาท วั ฒ นธรรมไทย ทั ก ษะการพู ด ในที่ ชุ ม ชน
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อง
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วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
ทักษะภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการอ่านและ
การเขียนงานวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียน
English skills emphasizing on reading and
writing pertaining to students’ academic areas and
research interest
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของ
แหล่งสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศการ เข้าถึง
สารสนเทศต่ า งๆ การสื บ ค้ น สารสนเทศด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ บริก ารฐานข้อมู ล การใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศการเลือกการสังเคราะห์และการนาเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่
ดีและมีนสิ ัยในการใฝ่หาความรู้
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
3(3-0-6)
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด
โลกทั ศน์ ชีวทั ศน์ ปรัช ญาชีวิต และวิถีก ารด าเนิ น
ชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ปัจจัยหรือเงื่อนไข

มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา การอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คม 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
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
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002123

002124

002125

ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้
มีชื่อเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนา
ชีวติ ที่มีคุณภาพมีประโยชน์ 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
ภาษาสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ภาษา สั ง คมและ
วัฒ นธรรมไทย ความสั ม พัน ธ์ระหว่า งภาษาที่มีต่อ
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
ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
ลักษณะและคุณค่าของนาฎศิลป์ไทยแบบ
มาตรฐานและแบบพืน้ บ้านเพื่อให้เกิดสุนทรียะในการ
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
ดุรยิ างควิจักขณ์
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
องค์ ป ระกอบทางด้ า นดนตรี บทเพลง คี ต กวี
สุ น ทรี ย ศาสตร์ ทางด้ า นดนตรี ไ ทยและตะวั น ตก
ลักษณะและบทเพลงที่ใช้ในการแสดงดนตรี มารยาท
ในการเข้าฟังดนตรี การวิจารณ์และอภิปรายจากการ
ฟังและชมการแสดงดนตรี รวมทั้งบทบาทของดนตรี
ไทย และตะวั น ตก ในสั ง คมไทยตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง
ปัจจุบัน
Musical characteristics, importance of
music development, musical components, lyrics,
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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
3(3-0-6)
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
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
สถาปั ต ยกรรม เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
ประกอบด้ ว ย ทั ศ นศิ ล ป์ หั ต ถศิ ล ป์ การออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การออกแบบแฟชั่ น ศิ ล ปะภาพถ่ า ย
ภาพเคลื่อนไหว การ ออกแบบการสื่อสาร รวมทั้ง
ความรู้ ทางสถาปั ต ยกรรม ด้ า น การประหยั ด
พลั ง งาน คติค วามเชื่อต่า งๆ อั น จะน าไปสู่ก ารเห็น
คุ ณ ค่ า ของรสนิ ย มและสุ น ทรี ย์ ใ นการด ารงชี วิ ต ที่
สัมพันธ์กับบริบทต่างๆ 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 energysaving management, Beliefs concerning
appreciation of values in taste and aesthetics to
live in harmony in national and international
contexts
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
Fundamental Laws for Quality of Life
ความรู้พื้น ฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายและ
ประเภทของกฎหมาย สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสิ ท ธิ ขั้ น
พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา กฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวข้อง
กั บ การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กฎหมายเพื่ อ การ
อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของนิสิต
Fundamental Knowledge of legal systems
and types of laws, human rights and basic rights
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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
3(3-0-6)
003132 ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับสังคมโลก
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ ตัง้ แต่ ก่อน
สมัยใหม่จนถึงสังคมในยุคปัจจุบัน บทบาทของไทย
บนเวทีโลกและแนวโน้มในอนาคต
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
3(3-0-6)
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
ความหมาย ความสาคัญของวิถีไทย วิถีทัศน์
พั ฒ นาการของวิ ถี ไ ทยสู่ ปั จ จุ บั น ลั ก ษณะเฉพาะ
แ ล ะ อั ต ลั ก ษ ณ์ ค ว า ม เ ป็ น ไ ท ย ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ ย นแปลง แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ถีไ ทย การด ารง
ความเป็น ไทยในโลกปัจจุบัน
Meaning, significance of Thai ways and
vision, development of Thai ways up to the
present, specific features and identity of Thainess, the change process, concepts regarding the
Thai way, and conservation Thai-ness in a
changing world
3(3-0-6)
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง
เศรษฐกิ จ สั ง คม พั ฒ นาการเมื อ งไทยและระดั บ
สากล การเมือง และการปรับตัวของประเทศพัฒนา
และกาลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของ
โลกาภิ วั ต น์ กั บ การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทย
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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
3(3-0-6)
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
สาเหตุปั ญ หาสิ่งแวดล้อม ผลของกาiเปลี่ยนแปลง
ประชากรมนุ ษ ย์ และสิ่ ง แวดล้ อ ม กรณี ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ
ระดับโลก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อุบัติภัย
ธรรมชาติและการรับมือ การพัฒ นากับสิ่งแวดล้อม
การปลูกจิตสานึก การสร้างความตระหนัก และการ
มีส่วนร่วมในการจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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
3(2-2-5)
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ด แวร์ ซอฟต์แ วร์
ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
และการประยุก ต์ใช้ง าน ระบบส านั ก งานอัต โนมั ติ
ระบบจานวนและการแทนข้อมูล 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 ม พิ ว เ ต อ ร์ ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม
ปัญญาประดิษฐ์ ระบบ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
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
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system, programming languages, program design,
artificial intelligent, geographic information system
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information Age
การประยุกต์ใช้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้จริง
กั บ ชี วิ ต ประจ าวั น เช่ น การเงิ น การธนาคาร การ
ประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวม
ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ เ พื่ อ การส ารวจและการตั ด สิ น ใจ
เบือ้ งต้น
Application of mathematics for daily life
including banking and finance, insurance, business
and statistics for data collection and decision making
3(3-0-6)
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรู้ของยาและเคมีภัณฑ์เครื่องสาอาง
อาหารและยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจาวันที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้และ
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
3(3-0-6)
006144 อาหารและวิถีชวี ติ
Food and Life Style
บทบาทและความส าคั ญ ของอาหารใน
ชีวิตประจาวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและในประเทศไทย
รวมถึ ง อิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมต่ า งประเทศต่ อ
พฤติก รรมการบริโภคของไทย เอกลั ก ษณ์แ ละภู มิ
ปั ญ ญาด้ า นอาหารของไทย การเลื อ กอาหารที่
เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย อาหารเพื่อ
สุขภาพ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซือ้ อาหาร
และอาหารและวิ ถีชี วิ ต กับ การเปลี่ย นแปลงในยุค
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
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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
3(3-0-6)
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี
การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งฉลาด
ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
ที่มาของพลังงานไฟฟ้า และพลังงานอื่นๆ และการ
ใช้ พ ลั ง งานอย่ า งถู ก ต้ อ ง ประหยั ด และปลอดภั ย
หลั ก การท างานและการเลือกใช้ระบบปรับอากาศ
รถยนต์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศพื้ น ฐาน การใช้
พลั ง งานในอนาคต การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
นิวเคลียร์ เทคโนโลยีสาหรับรถยนต์ในอนาคต ระบบ
ขนส่ ง มวลชน การเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การ
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
3(3-0-6)
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
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
พลั ง งาน และไฟฟ้ า การสื่ อ สารและคมนาคม
อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
Role of biological science and physical
science and integration of earth science in daily
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ปิดรายวิชา
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life organisms, environments, chemical substances,
energies and electricity, telecommunications,
meteorology, earth and space including, theapplication of science and technology in daily life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐาน
ท า ง ชีวภ าพข องพฤ ติ ก รรมแ ละประเภทของ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ค ว า ม รู้ สึ ก แ ล ะ ก า ร รั บ รู้ ก า ร มี
สติสัมปชัญญะ การเรียนรู้และความจา การคิดและ
ภาษา เชาว์ ปั ญ ญาและการยกระดั บ เชาว์ ปั ญ ญา
ก า รจั ด ก ารอาร ม ณ์ แ ล ะก าร ส ร้ า ง แ รง จู ง ใ จ
พฤติกรรมมนุษย์ทาง สังคม พฤติกรรมอปกติ และ
การวิเคราะห์ก รณีศึก ษาพฤติกรรมมนุ ษย์เ พื่อการ
ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจาวัน
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
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

94 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 37 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
4(3-3-8)
Physical Chemistry and Applications
แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สมบัติการ
ถ่ายเท ได้แ ก่ การแพร่ผ่า น ความหนืด และการนา
ความร้อน แนวความคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และ
การน าไปประยุ ก ต์ ระบบองค์ ป ระกอบเดี่ ย วและ
หลายองค์ ป ระกอบ แผนผั ง วั ฏ ภาค สมดุ ล เคมี
สารละลายนอนอิ เ ล็ ก โทรไลต์ แ ละอิ เ ล็ ก โทรไลต์
ทฤษฎีกรด-เบส ไฟฟ้าเคมี สมดุลการเกาะกันทาง
โมเลกุล จลนศาสตร์เ คมี แ ละการประยุก ต์ ความรู้
เบื้องต้น เกี่ยวกับ สารจาพวกพอลิเ มอร์ เคมี พื้น ผิว
ได้แก่ 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 nonand electrolytes, acid-base theory,
electrochemistry, molecular binding equilibrium,
chemical kinetics and its applications, introduction

90 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
146200

242111

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564

27หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ โดย
มุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลัก คือ การพูดและการเขียน
โดยรวมหัวข้ออภิปรายที่หลากหลายที่มีความเกี่ยวข้อง
กั บ ศาสตร์ ที่ นิ สิ ต ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ เ ข้ า กั บ ค าศั พ ท์ เ ชิ ง
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

ปิดรายวิชา
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to polymer materials, surface chemistry, including
surface tension, colloidal system
244103

ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
การเคลื่อนทีแ่ บบเปลี่ยนตาแหน่งใน 1 มิติและ
2 มิติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โม
เมนตัมและการชน การเคลื่อนทีแ่ บบหมุน สมดุลเชิง
สถิตและสมบัตขิ องสสาร กลศาสตร์ของไหล เทอร์
โมไดนามิกส์ คลื่นและการสั่นสะเทือน เสียง ทัศน
ศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้าเบือ้ งต้น
ฟิสิกส์ยุคใหม่
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

สรีรวิทยาเบือ้ งต้น
2(2-0-4)
Introduction to Physiology
หน้า ที่แ ละกลไกทางสรีรวิทยาพื้นฐานของ
ร่างกายมนุษย์ใน ระบบต่างๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของ
เซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้า มเนื้อ 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.
กายวิภาคศาสตร์เบือ้ งต้น
2(2-0-4)
Introductory Anatomy
บทน าสู่ ก ายวิ ภ าคศาสตร์ แ ละเซลล์วิท ยา
เนื้ อ เยื่ อ บุ ผิ ว และเนื้ อ เยื่ อ เกี่ ย วพั น ระบบปกคลุ ม
ร่างกาย ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ

ปิดรายวิชา

363204

ปิดรายวิชา
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ประสาท ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก
พิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เลือดและระบบ
น้ าเหลื อ ง ระบบหายใจ ระบบย่ อ ยอาหาร 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
3(2-2-5)
367200 สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Physiology
บทบาท หน้าที่และกลไกการทางานของร่างกาย
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

จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8) 361101
General Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์
อาหาร การเจริ ญ และการสื บ พั น ธุ์ เมแทบอลิซึม
วิ ธี ก ารควบคุ ม จุ ลิ น ทรี ย์ การจั ด หมวดหมู่ พั น ธุ
ศาสตร์ ความส าคั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นด้ า นอาหาร
อุ ต สาหกรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม 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

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

342210

4 หน่วยกิต
342110

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางเบือ้ งต้น
2(2-0-4) 342221
Introduction to Cosmetic Science
ความรู้ พื้ น ฐาน และหลั ก การของ
รูป แบบของผลิตภัณฑ์เ ครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
เวชส าอาง ได้ แ ก่ อิ มั ล ชั น เจล รู ป แบบน้ าใส สาร
แขวนลอย รูปแบบผง ขี้ผึ้ง ละอองฝอย รูปแบบแท่ง
เพสต์ และการนาไปใช้ประโยชน์
Basic knowledge and principles of
cosmetic and cosmeceutical dosage forms such as
emulsions, gels, solutions, suspensions, powders,

จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์
อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม วิธีการ
ควบคุ ม จุ ลิ น ทรี ย์ การจั ด หมวดหมู่ พั น ธุ ศ าสตร์
ความสาคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร อุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข

ปรับรหัส
รายวิชา

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

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
6 หน่วยกิต
บทนาสู่วทิ ยาศาสตร์เครื่องสาอาง
1(1-0-2)
เปิด
Introduction to Cosmetic Science
รายวิชา
บ ท น า สู่ ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ใหม่
เค รื่ อ ง ส าอาง เค รื่ อ ง ส าอาง ในชี วิ ต ป ระ จ า วั น
วิ วั ฒ นาการของศาสตร์ ท างเครื่ อ งส าอาง ตลาด
เครื่องส าอางในปั จจุบั น ศาสตร์พื้น ฐานวิท ยาศาสตร์
เครื่องสาอาง จรรยาบรรณ บทบาทและแนวทางการ
ประกอบอาชีพของนักวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางในสาย
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
การตั้งตารับเครื่องสาอางพืน้ ฐาน
3(2-3-6) ปรับรหัส
Basic Formulation in Cosmetics
,ชื่อรายวิชา
ความรู้ แ ละเทคนิ ค พื้ น ฐานของการผสม คาอธิบาย
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ การค านวณพื้ น ฐาน ส่ ว นประกอบ รายวิชา
เทคนิ ค การเตรี ย มผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางพื้ น ฐาน
และ
รูป แบบ น้าใส แขวนตะกอน เจล อิมั ล ชั น น้ามั น ขี้ผึ้ง
จานวน
ละอองฝอย ผง ผงอัดแข็ง การพิสูจน์และการตรวจสอบ หน่วยกิต
คุณลักษณะของรูปแบบตารับ
Knowledges and basic techniques for
mixing, instrumentation, basic calculation, ingredients,

114
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
2(2-0-4) 342220 วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องสาอาง
2(2-0-4) ปรับรหัส ,
342211 วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องสาอาง
Raw Materials for Cosmetics
Raw Materials in Cosmetics
ชื่อวิชา
หลักการ คุณลักษณะ คุณสมบัติ และ
หลั ก การ คุ ณ ลั ก ษณะ คุ ณ สมบั ติ และ
ภาษา
หน้าที่ ของวัตถุดิบ การนาไปใช้ในเครื่องสาอางดูแล
หน้า ที่ ของวัต ถุดิบ การน าไปใช้ในเครื่องส าอางดู แ ล อังกฤษและ
ผิวหนัง เส้นผม และเครื่องสาอางแต่งสี
ผิวหนัง เส้นผม และเครื่องสาอางแต่งสี
คาอธิบาย
Principle, characteristics, properties and
Principles, characteristics, properties and
รายวิชา
function of raw materials, cosmetic used in skin
functions of raw materials, cosmetic used in skin
care, hair care and color cosmetic products
care, hair care and color cosmetic products
342220

กฎหมายและจริยธรรมทางเครื่องสาอาง 2(2-0-4) 342223
Laws and Ethics in Cosmetics
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
เครื่ อ งส าอาง กฎหมายเกี่ ย วกั บ สารควบคุ ม ทาง
เครื่ อ งส าอาง หลั ก การของกฎหมายคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
การคุ้มครองผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
การจดสิทธิบัตร และเครื่องหมายทางการค้า แนวคิด
เรื่ อ งการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค การจดแจ้ ง การขึ้ น
ทะเบียน อย. ของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง จริยธรรม
ในการประกอบอาชี พ ข้ อ ก าหนดทางกฎหมาย
เกี่ยวกับ บรรจุภั ณฑ์แ ละการแสดงฉลาก และการ
ปรับประสานกฎระเบียบเครื่องสาอางให้สอดคล้อง
กั น ในประเทศอาเซี ย น ความลั บ ทางการค้ า
พระราชบั ญ ญั ติอุ ท ยานแห่ ง ชาติ พระราชบั ญ ญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
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,

กฎหมายและจริยธรรมทางเครื่องสาอาง
2(2-0-4)
Laws and Ethics in Cosmetics
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ พ ร ะ ร า ช ก า ห น ด
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง ผลิต ภั ณฑ์ส มุ น ไพร ผลิต ภั ณฑ์สุ ข ภาพ
วัต ถุอัน ตราย เครื่องมือแพทย์ อุท ยานแห่ง ชาติ การ
ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง การคุ้ม ครองผู้บ ริโภค การน าเข้า และส่งออก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ความลั บ ทางการค้ า สิ ท ธิ ท างปั ญ ญา
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
คาอธิบาย
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

เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
3(2-3-6)
Applied Physical Chemistry in Cosmetic Science
หลั ก การของเคมี เ ชิ ง ฟิ สิ ก ส์ ป ระยุ ก ต์ ใ น
เครื่องสาอาง สมดุลย์วัฏภาค เทอร์โมไดนามิกส์ เทอร์
โมเคมี ปรากฎการณ์ ก ารละลายและการกระจาย
ปรากฏการณ์ที่ผิวประจัน สารละลาย คอลลอยด์ การ
กระจายตั ว ของของแข็ ง อนุ ภ าคศาสตร์ พอลิ เ มอร์
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

เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ท างวิ ท ยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
3(2-3-6)
Techniques and Instrumental Analysis for Cosmetic
Science
เทคนิ ค และหลั ก การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
วั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอาง เทคนิ ค และ
หลั ก การวิเ คราะห์ โดยวิธีไตเตรชั น 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

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง
3(2-3-6) 342225 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง
3(2-3-6)
Skin Care Products
Skin Care Products
โครงสร้า งทางเคมี แ ละกายภาพของ
โครงสร้ า งทางเคมี แ ละกายภาพของ
ผิวหนัง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผิวหนัง โรคภูมิแพ้
ผิวหนัง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผิวหนัง โรคภูมิแพ้ทาง
ทางผิ ว หนั ง ผิว หนั ง อั ก เสบ บวม คั น ผื่ น แพ้ วิ ท ยา
ผิวหนัง ผิวหนังอักเสบ บวม คัน ผื่นแพ้ วิทยาภูมิคุ้มกัน
ภูมิคุ้มกัน เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน การ
เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภู มิคุ้มกัน การตอบสนอง
ตอบสนองของภูมิคุ้มกัน แอนติเจนและแอนติบ อดี
ของภูมิคุ้มกัน แอนติเจนและแอนติบอดี การตั้งตารับ
การตั้งตารับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสาหรับผิวหนัง
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสาหรับผิวหนัง เช่น ผลิตภัณฑ์
เช่น ผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ ผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่ม
ชะลอความแก่ ผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้น ผลิตภัณฑ์ทา
ชื้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าให้ ผิ ว ขาว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น
ให้ผิวขาว ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ผลิตภัณฑ์สาหรับ
แสงแดด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ ผิ ว แพ้ แ ละอั ก เสบ
ผิวแพ้และอักเสบ ผลิตภัณฑ์ขจัดสิว และผลิตภัณฑ์ทา
ผลิตภัณฑ์ขจัดสิว และผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิว
ความสะอาดผิว การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ
การเลือกใช้บ รรจุภั ณฑ์ให้เ หมาะสมกับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง การฝึกปฏิบัติเทคนิคการเตรียม
เครื่องสาอาง การฝึกปฏิบัติเทคนิคการเตรียมและ
แ ล ะวิ ธีก ารท ด ส อบ ค วาม ค ง ตั ว ข อง ผลิต ภั ณ ฑ์
วิ ธี ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม ค ง ตั ว ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอางสาหรับดูแลผิวหนัง
เครื่องสาอางสาหรับดูแลผิวหนัง
Chemical and physical structures of skin,
Chemical and physical structures of
introduction to skin, atopic dermatitis disease,
skin, introduction to skin, atopic dermatitis disease,
eczema, edema, itching, rash, immunology, cell
eczema, edema, itching, rash, immunology, cell
related to immune system, immune response,
related to immune system, immune response,
antigen and antibody, cosmetic formulation of skin
antigen and antibody, cosmetic formulation of skin
care product such as anti-aging, moisturizing,
care product such as anti-aging, moisturizing,
whitening, sunscreen product, product for sensitive
whitening, sunscreen product, product for sensitive
and inflamed skin, anti-acne and skin cleansing
and inflamed skin, anti-acne and skin cleansing
product, selection of packaging for cosmetic products,
product, selection of packaging for cosmetic
practical training on preparation technique and
products, practical training on preparation
stability testing of cosmetic for skin care products
technique and stability testing of cosmetic for skin
care products
342321 ความคงตัวและความคงสภาพทางวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอางขั้นสูง
3(2-3-6)
Advanced Stability and Stabilization in Cosmetic
Sciences
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ อุ ณ ห พ ล ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
จลนศาสตร์ เ พื่ อ คงสภาพสารส าคั ญ และผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องส าอาง การออกแบบการทดลอง การทดสอบ
ความคงตัวคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ฟิสิกส์เคมี จุล
ชีววิทยาและฤทธิ์ทางชีวภาพ
Application of thermodynamics and kinetics
for stabilization of active ingredients and cosmetic
products, experimental design, stability test in

ปรับรหัส
วิชาและ
คาอธิบาย
รายวิชา

เปิด
รายวิชา
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physical, chemical, physicochemical, microbiological
and biological activity properties
342323

ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางแต่งสีผิว
3(2-3-6) 342226 ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางแต่งสีผิว
3(2-3-6)
Color Cosmetic Products
Color Cosmetic Products
ค วาม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอางแต่งสี ประเภทและคุณลัก ษณะของสีที่
เครื่องสาอางแต่งสี ประเภทและคุณลักษณะของ
ใช้ ใ นเครื่ อ งส าอาง ความส าคั ญ ของสี ที่ ใ ช้ ใ น
สี ที่ ใ ช้ ใ นเครื่ อ งส าอาง ความส าคั ญ ของสี ที่ ใ ช้ ใ น
เครื่ อ งส าอาง การใช้ ป ระโยชน์ ทฤษฎี สี และการ
เครื่ อ งส าอาง การใช้ ป ระโยชน์ ทฤษฎี สี และการ
ตรวจสอบสารสีความรู้เบื้องต้นและการพัฒนาตารับ
ตรวจสอบสารสี ความรู้เบื้องต้นและการพัฒนาตารับ
ของเครื่องสาอางประเภท แป้งผัดหน้า เครื่องสาอาง
ของเครื่องสาอางประเภท แป้ง ผัด หน้า เครื่องส าอาง
สาหรับตา เครื่องสาอางใช้แต่งแก้ม เครื่องสาอางใช้
สาหรับตา เครื่องสาอางใช้แต่งแก้ม เครือ่ งสาอางใช้แต่ง
แต่งปาก หรือลิปสติก และเครื่องสาอางสาหรับเล็บ
ปาก หรือลิป สติก และเครื่องส าอางสาหรับ เล็บ การ
การเตรี ย มและวิ ธี ก ารทดสอบความคงตั ว ของ
เตรียมและวิธีก ารทดสอบความคงตั วของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสาหรับแต่งสีผิว
เครื่องสาอางสาหรับแต่งสีผิว
Introduction to color of cosmetic products,
Introduction to color of cosmetic products,
type and characteristic of colorants, importance
type and characteristic of colorants, importance of
of coloring agent, usefulness, color theory and
coloring agent, usefulness, color theory and
determination of coloring agent, basic knowledge
determination of coloring agent, basic knowledge and
and development of cosmetic formulation, face
development of cosmetic formulation, face powder,
powder, eye cosmetic products, blush-on products,
eye cosmetic products, blush-on products, lipsticks,
lipsticks, nail care cosmetic products, preparation
nail care cosmetic products, preparation technique
technique and stability testing of color cosmetic
and stability testing of color cosmetic products
products

ปรับรหัส
วิชา

342321

สารธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสาอาง
4(3-3-8) 342320 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสาอาง
4(3-3-8)
Natural Substances in Cosmetics
Natural Products in Cosmetics
การใช้ ส ารจากธรรมชาติ เ ป็ น วั ต ถุ ดิบ
การใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ
ทางเครื่องสาอาง แหล่งที่มา พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
ทางเครือ่ งสาอาง แหล่งที่มา พฤกษศาสตร์พนื้ บ้าน ชนิด
ชนิ ด และประโยชน์ ข องพื ช สมุ น ไพรที่ น ามาใช้ ใ น
และประโยชน์ การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง การประยุกต์ใช้ผลิ ต ภั ณฑ์
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในทางวิ ท ยาศาสตร์ เ ครื่ อ งส าอาง
ธรรมชาติ จ ากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น คุ ณ สมบั ติ ท าง
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความ
กายภาพและเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ การ
เป็ น พิษ การสกัด สารส าคัญจากผลิต ภั ณฑ์ธ รรมชาติ
สกัดสารสาคัญจากผลิตภั ณฑ์ธ รรมชาติ วิเคราะห์
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี เ ชิ ง คุ ณ ภาพ
องค์ป ระกอบทางเคมี เชิงคุณภาพและปริมาณของ
เชิงปริมาณของสารสาคัญ เอกลักษณ์และการควบคุม
สารสาคัญและผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ด้วยเทคนิค
คุณภาพ ฤทธิท์ างชีวภาพ อณูชีววิทยา
พืน้ ฐาน เช่น ไตเตรชัน สเปกโตรโฟโตเมทรี โครมาโต
Raw materials from natural products for
กราฟฟี เอกลักษณ์และควบคุมคุณภาพของสารสกัด
cosmetic usage, sources, Ethnobotany, types and
ธรรมชาติ
benefits, application of using natural products based
on local wisdom used in cosmetic science; physical

ปรับรหัส
วิชา, ชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
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
342322

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

การตลาดและการเป็ น ผู้ ป ระกอบการของธุ ร กิ จ 342325 การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจสุขภาพ
เครื่องสาอาง
3(2-2-5)
และความงาม
3(2-2-5)
Marketing and Entrepreneurship of Cosmetic Business
Marketing and Entrepreneurship of Health and Beauty
หลั ก การ และกลยุท ธ์ท างการตลาด
Business
เ ค รื่ อ ง ส าอาง ขั้ น ตอนก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
หลักการ การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการ
เครื่ อ งส าอางใหม่ อ อกสู่ ต ลาด การโฆษณา การ
ขนส่ง ในธุ รกิจสุ ข ภาพและความงาม กลยุ ท ธ์ท าง
กระจายสินค้า และการจัดการระบบขนส่งผลิตภัณฑ์
การตลาด การโฆษณา การวิเ คราะห์พฤติก รรมของ
เครื่องสาอาง การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค
ผู้ บ ริ โ ภค แนวโน้ ม การตลาดสุ ข ภาพและความงาม
ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอาง แนวโน้ ม การตลาด
แนวคิ ด และคุ ณ ลั ก ษณะของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
เครื่องสาอางในประเทศไทย แนวคิดและคุณลักษณะ
วิธีการเริ่มธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจใหม่ทางสุขภาพและ
ของการเป็ น ผู้ป ระกอบการ วิธีก ารเริ่ม ธุ รกิจ หรือ
ความงาม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ รูปแบบและการ
พั ฒ นาธุ ร กิ จ ใหม่ ท างเครื่ อ งส าอาง การบริ ห าร
บริหารจัดการขององค์กรธุรกิจ
จั ด การการประกอบการธุ ร กิ จ ชุ ม ชน OTOP SME
Principle, supply chain and logistic
สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน
management in health and beauty business;
Principle and strategy of cosmetic
marketing strategy; advertisement, analyzing
marketing; the new cosmetic product development
consumer’s behavior, market trend in health and
process launch to market, advertising, distribution
beauty business; concept and characteristic of
and cosmetic product logistic management,
entrepreneurship, commencement; development of
analyzing cosmetic product consumer’s behavior
health and beauty business; business negotiation;
and cosmetic market trend in Thailand, concept
category and management of business organization
and characteristic of entrepreneurship,
commencement or development of cosmetic
business, management of community business,
OTOP, SME, cooperatives, and community
enterprise
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342324

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
กระบวนการทาวิจัยอย่างเป็นระบบ การ
เลือกหัวข้อวิจัย ตัวแปร การวางแผนและออกแบบ
งานวิจัย การเก็บข้อมูล เครื่องมือเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล การเตรียม
ข้อเสนอโครงการวิจัย และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
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

3(2-3-6)
342322 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
กระบวนการทาวิจัยอย่างเป็นระบบ การเลือก
หัวข้อวิจัย ตัวแปร การวางแผนและออกแบบงานวิจัย การ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล การ
เตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
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,
คาอธิบาย
รายวิชา
,และ
จานวน
หน่วยกิต

342328

สัมมนา
Seminar

1(0-3-2) 342329 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การ
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การ
วิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย
อภิป ราย ในหัวข้อทางด้านงานวิชาการครอบคลุม
ในหั ว ข้ อ ทางด้ า นงานวิ ช าการครอบคลุ ม เนื้ อ หาที่
เนื้อหาที่เ กี่ยวข้องกับ งานวิ จั ยและพัฒ นาทางด้ า น
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
เครื่องสาอาง
Searching, collecting data, analyzing,
Searching, collecting data, analyzing,
report writing, presenting, discussing in academic
report writing, presenting, discussing in academic
special topics of current research and
special topics of current research and developments
developments in cosmetic sciences
in cosmetic sciences

ปรับรหัส
รายวิชา

342326

สุคนธบาบัด
3(2-3-6) 342323 ศาสตร์แห่งน้าหอมและสุคนธบาบัด
3(2-3-6)
Aromatherapy
Perfumery and Aromatherapy
ความเป็นมา วัตถุดบิ กระบวนการผลิต
ศาสตร์ของกลิ่นและสุคนธบาบัด ความรู้เชิง
การวิเคราะห์ทางเคมีของน้ามันหอมระเหย การ
เคมี เคมี ฟิ สิ ก ส์ การวิ เ คราะห์ ท างเคมี ข องวั ต ถุ ดิ บ
ตรวจวัดทางประสาทสัมผัสของสุคนธบาบัดและ
น้าหอมและสุคนธบาบัด ประเภทของกลิ่น ปฏิบัติการ
น้าหอม เทคนิคการใช้น้ามันหอมระเหยในสุคนธ
ทางน้าหอมและสุคนธบาบัดการประเมินทางประสาท
บาบัด สุคนธบาบัดเพื่อการรักษา สุคนธบาบัดเพื่อ
สัมผัส ความคงตัว ความเข้ากันได้ การควบคุมคุณภาพ
ความงามและผลิตภัณฑ์ การฝึกปฏิบตั ิการรับรูก้ ลิ่น
ข้อกาหนดและมาตรฐานความปลอดภัยในน้าหอมและ
การสกัด การวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ามันหอม
สุ ค นธบ าบั ด การประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า น
ระเหย และการใช้น้ามันหอมระเหยในการพัฒนา
สุ ค นธบ าบั ด และน้ าหอมในศาสตร์ เ ครื่ อ งส าอาง
ตารับเครื่องสาอาง การประเมินประสิทธิภาพ
การประยุก ต์ใช้น้าหอมและสุ ค นธบ าบั ด ในผลิต ภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สุคนธบาบัด
เครื่องสาอาง

ปรับรหัส
วิชา ชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

120
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
342325

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

ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 342326 การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย ทาง
เครื่องสาอาง
3(2-3-6)
เครื่องสาอาง
3(2-3-6)
Quality and Safety Assessment of Cosmetics
Efficacy and Safety Assessment in Cosmetics
ส า ร เ ค มี ต้ อ ง ห้ า ม ใ น เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ข้ อ ก าหนดและปริ ม าณการใช้ ส ารประกอบใน
เครื่องสาอาง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ดูแล
เครื่ อ งส าอาง ความปลอดภั ย ในการใช้ ผ ลิต ภั ณฑ์
ผม เครื่ อ งส าอางที่ ใ ช้ ใ นช่ อ งปากและฟั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ อ งส าอาง การแพ้ การระคายเคื อ ง และการ
ป้องกันแสงแดด ผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ ผลิตภัณฑ์ทา
อั ก เสบของผิ วหนั ง ที่ เ กิ ด จากสารประกอบที่ใช้ใน
ให้ผิวขาว ผลิต ภั ณฑ์ก ระชั บ สั ด ส่วน ผลิต ภั ณฑ์ระงับ
เครื่ อ งส าอาง หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอาง การ
เหงื่อและกลิ่น กาย การประเมิ น ความปลอดภั ย และ
วิธีการทดสอบทางคลินิก ข้อแนะนาการใช้ผลิตภัณฑ์
ข้ อ แนะน าในการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอาง การแพ้
ที่เหมาะสม จุลินทรีย์ที่พบบนผิวหนัง การปนเปื้อน
ก า ร ร ะ ค า ย เ คื อ ง แ ล ะ ก า ร อั ก เ ส บ ข อ ง ผิ ว ห นั ง
ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง ก า ร ใ ช้ แ ล ะ
การออกแบบและการทดสอบในหลอดทดลอง
ประสิทธิภาพของสารต้านจุลินทรีย์ หลักการประเมิน
ในสัตว์ทดลอง การทดสอบทางคลินิก จริยธรรมในการ
คุณภาพและความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
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
ทั้งการทดสอบในห้องทดลอง และการทดสอบทาง
การปฏิ บั ติการทางคลินิก ที่ดี การวิเ คราะห์เนื้อสัมผัส
คลิ นิ ก การประเมิ น คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของ
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอาง หลั ก การประเมิ น ทาง
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง การประเมินความปลอดภัย
ป ร ะ ส า ท สั ม ผั ส แ ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางคลินิก จริยธรรมในการทดสอบทางคลินิก และ
เครื่องสาอาง
การฝึกปฏิบัติทางเทคนิค
Efficacy assessment of cosmetic products
Prohibited ingredients in cosmetics,
including skin care products, hair care products, oral
cosmetic ingredient implementation, safety in
hygiene products, sunscreen, anti-aging products,
cosmetic usage, allergy, irritation and inflammation
whitening products, anti-cellulite products, antiof skin, induced by the compounds used in cosmetic
perspirant and deodorant products; safety assessment
substances or cosmetic products, clinical testing and
of cosmetic products, safety recommendation of
the products suggestion, microorganism on skin,
cosmetic uses, skin allergy, skin irritation and skin
contamination in cosmetic, use and efficiency of
inflammation, design and evaluation in vitro, animal
preservatives, evaluation quality and satisfaction of
models and clinic, ethics in efficacy and safety
cosmetic products in laboratory and clinical tests,
assessment, good clinical practice, texture analysis of
physical property evaluation of cosmetic products,

ปรับรหัส
วิชา,ชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
วิชา

121
clinical safety evaluation, ethics of clinical trials and
technical practice

cosmetic products, sensory and satisfaction evaluation
of cosmetic products

342327

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องสาอาง
3(2-2-5) 342327 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางเครื่องสาอาง 2(1-3-2)
Technology in Cosmetic Formulation
Innovation and Technology in Cosmetics
เทคโนโลยี ใ นการผลิ ต เครื่ อ งส าอาง
นวัตกรรมเครื่องสาอางสมัยใหม่ หลักการ
หลักการ วิธีการใช้ เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการใหม่
และปฏิบัติการของระบบนาส่งทางเครื่องสาอาง ไลโป
ที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ และการ
โซม ไมโครและนาโนพาร์ติเคิล ไมโครและนาโนอิมัลชัน
ผลิ ต เครื่ อ งส าอาง ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ทางนาโน
ลิควิดคริสตัล ไมโครไดอะไลซิส ไมโครนีดเดิล แผ่นแปะ
เทคโนโลยี เวชส าอาง การน าส่ ง ทางผิ ว หนั ง และ
ผิ ว หนั ง การประเมิ น คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพ เคมี
นวัตกรรมปัจจุบัน
กายภาพ ความคงตัว รูปแบบการปลดปล่อย การดูดซึม
Technology of cosmetic production,
สารสาคัญทางผิวหนัง
principle, method, devices, technology and new
Current innovation in cosmetics, principles
currently method for analysis, research, validation
and practice in cosmetic delivery systems; liposomes,
and cosmetic production, fundamental knowledge
micro/nano particles, micro/nano/pickering emulsions,
of nanotechnology, cosmeceautical, transdermal
liquid crystals, microdialysis, microneedles,
delivery and current innovations
transdermal patches, evaluation of physical and
physico-chemical properties, stability, release
profiles, skin absorption

ปรับชื่อ
รายวิชา,
คาอธิบาย
วิชาและ
จานวน
หน่วยกิต

342320

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
3(2-3-6) 342324 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
3(2-3-6)
Hair Care Products
Hair Care Products
โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของเส้น
โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของเส้นผม
ผม การตั้งตารับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสาหรับเส้น
การตั้ ง ต ารั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางส าหรั บ เส้ น ผม
ผม ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดเส้นผม ผลิตภัณฑ์นวด
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดเส้นผม ผลิตภัณฑ์นวดเส้น
เส้นผมและผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม ผลิตภัณฑ์
ผม ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพและบารุงเส้น ผม ผลิตภัณฑ์
ย้อมผม ดัดผม ยืดผม ป้องกันผมร่วง และขจัดรังแค
ย้อมผม ดั ด ผม ยืด ผม จัด แต่ง ทรงผม ป้องกัน ผมร่วง
เทคนิค การเตรียม และวิธีก ารทดสอบความคงตัว
ขจัดรังแค และกาจัดขน เทคนิคการเตรียม และวิธีการ
ของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสาหรับดูแลเส้นผม
ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสาหรับ
Chemical and physical structures of
ดูแลเส้นผม
hair, cosmetic formulation of hair care product, hair
Chemical and physical structures of hair,
cleansing products, hair conditioner and treatment,
cosmetic formulation of hair care products, hair
hair dye products, hair perm products, hair
cleansing products, hair conditioners, hair treatment
straightener products, hair loss prevention and
and nourishing products, hair dye products, hair perm
anti- dandruff, preparation technique and stability
products, hair straightener products, hair stylings,
testing of cosmetic for hair care products
anti-hair loss products, anti-dandruff products and
hair remover, preparation technique and stability
testing of cosmetic for hair care products

ปรับรหัส
วิชา และ
คาอธิบาย
วิชา

122
342431

ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
342224
3(2-2-5)
Labeling and Packaging of Cosmetics
ประเภท ชนิ ด และวั ส ดุ บ รรจุ ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอาง ฉลาก เอกสารแทรก การเลือกใช้บรรจุ
ภั ณ ฑ์ ที่ เ หมาะสมกับ ผลิต ภั ณ ฑ์เ ครื่ อ งส าอาง การ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพของบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข้ อ ก าหนดทาง
กฎหมายเกี่ยวกับ บรรจุภั ณฑ์แ ละการแสดงฉลาก
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

ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
ปรับรหัส
2(2-0-4)
วิชา,
Labeling and Packaging of Cosmetics
คาอธิบาย
ป ระเภ ท ชนิ ด แ ล ะวั ส ดุ บ รรจุ ภั ณฑ์ รายวิชา
เครื่องสาอาง ฉลาก เอกสารแทรก การเลือกใช้บรรจุ และจานวน
ภั ณ ฑ์ ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง หน่วยกิต
การทดสอบความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กบั บรรจุภณ
ั ฑ์
การควบคุ ม คุ ณ ภาพของบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข้ อ ก าหนดทาง
กฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการแสดงฉลาก การ
ออกแบบฉลากและบรรจุ ภั ณ ฑ์ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ
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

342221

การผลิ ต เครื่ อ งส าอางที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม 342328 การผลิตเครื่องสาอางที่ดีและการผลิตเครื่องสาอางที่
2(2-0-4)
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
2(2-0-4)
Good and Green Manufacturing in Cosmetics
Good manufacturing practice for cosmetics and
ก ระบ วนก ารผลิตที่ ดี ในก า ร ผ ลิ ต
environmentally friendly production in cosmetics
เครื่องสาอาง วิธีการตรวจสอบและควบคุมขั้นตอน
หลั ก การผลิ ต เครื่ อ งส าอางที่ ดี วิ ธี ก าร
การผลิ ต อาคารสถานที่ ผ ลิ ต อุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต ที่
ตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนการผลิต อาคารสถานที่
เหมาะสม การคั ด เลื อ กวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพ การ
ผลิต อุปกรณ์การผลิตที่เหมาะสม การคัดเลือกวัตถุดิบ
ฝึก อบรมบุ ค ลากร สุ ข อนามั ยส่วนบุ ค คล และการ
ที่ มี คุ ณ ภาพ การฝึ ก อบรมบุ ค ลากร สุ ข อนามั ย ส่ ว น
ประเมินกระบวนการผลิต การผลิตเครื่องสาอางที่
บุ ค คล และการประเมิ น กระบวนการผลิ ต การผลิ ต
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม การวั ด การตรวจสอบ
เครื่องสาอางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความรู้พื้นฐาน
สารพิษในวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง การ
ของปฏิ บั ติ ก ารเฉพาะหน่ ว ยทางเครื่ อ งส าอาง การ
ประเมิ น และการจัด การความเสี่ยงของสารพิษต่อ
ประเมิ น และการจั ด การความเสี่ ย งของสารพิ ษ ต่ อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Good manufacturing practice in
Principle of good manufacturing practice in
cosmetic production, checking method and
cosmetics, checking method and standardization of
standardization of production process, premise and
production process, premise and equipment, selection
equipment, selection of high-quality raw
of high-quality raw materials, training and personal
materials, training and personal hygiene of the
hygiene of the staff and process validation, ecostaff and process validation, eco-friendly cosmetic
friendly cosmetic production, unit operation in
production, measurement and testing of toxin used
cosmetics, measurement and testing of toxin used in

ปรับรหัส
วิชา ,ชื่อ
รายวิชา
และคา
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
กระบวนการวางแผนการวิจั ย แนวคิด
การค้นคว้าเบื้องต้นในหัวข้อที่กาหนด การรวบรวม
ข้อมูล และการนาเสนอ
Research planning process, concept,
initial of research article, data collection and
Presentation

ปิด
รายวิชา

342432

โครงงาน 2
1(0-3-2)
Senior Project II
การทางานวิจัย การวิเคราะห์และแปลผล
การอภิปรายผล สรุปผล และการนาเสนองานวิจัย
Research conducting, critical analysis,
interpretation of results and research presentation

ปิด
รายวิชา

342421

โครงงาน
1(0-3-2)
Senior Project
กระบวนการวางแผนการวิ จั ย แนวคิ ด
การค้ น คว้ า เบื้ อ งต้ น ในหั ว ข้ อ ที่ ก าหนด การรวบรวม
ข้อมูล และการนาเสนอ
Research planning process, concept, initial
of research article, data collection and presentation

เปิด
รายวิชา
ใหม่

342433

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 342422
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์
เครื่องสาอาง ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
Training, learning, gaining experience,
improving working skill in cosmetic science in
private or government sectors

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ท ย า ศ า ส ตร์
เครื่องสาอาง ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน
Training, learning, gaining experience,
improving working skill in cosmetic science in private
or government sectors

ปรับรหัส
รายวิชา

342434

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หน่วยกิต 342423 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หน่วยกิต

ปรับรหัส
รายวิชา
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การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
เครื่ อ งส าอางในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in cosmetic science as an
apprentice in private or government sectors

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางในฐานะพนักงานฝึกหัดใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in cosmetic science as an
apprentice in private or government sectors

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
เปิด
Independent Study
รายวิชา
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การ
ใหม่
วิเคราะห์การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย
การท าโครงการในหั ว ข้ อ ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
Studying, collecting data, researching,
analyzing, report writing, presenting and discussion in
the management of cosmetics science
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง 3(2-3-6)
ปรับรหัส
342420 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเชิงประยุกต์
2(1-3-2)
วิชา ,ชื่อ
Cosmetic Products Development
Applied Cosmetic Products Development
รายวิชา,คา
การพั ฒ นาต ารั บ เครื่ อ งส าอาง ให้ มี
การพัฒนาตารับเครื่องสาอางให้มีคุณภาพ
อธิบาย
คุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาตารับ
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาตารับเครื่องสาอาง รายวิชา
เครื่องส าอางจากสารธรรมชาติในท้องถิ่น การฝึก
จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ธ รรมชาติ ใ นท้อ งถิ่น การประยุ ก ต์ภู มิ และจานวน
ปฏิ บั ติ และการพั ฒ นาสู ต รต ารั บ เครื่ อ งส าอาง
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง การ หน่วยกิต
ร่วมกับสถานประกอบการ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ และการพั ฒ นาสู ต รต ารั บ เครื่ อ งส าอาง
Development of cosmetic formulations
ร่วมกับสถานประกอบการ
from local natural substances, practice and
Development of cosmetic formulations to
cooperation of cosmetic formulations development
providing better quality and efficacy, development of
with manufacture
cosmetic formulations from local natural products,
application of local wisdom for cosmetic product
development, practice and cooperation of cosmetic
formulations development with manufacture
342424

342430

กลุ่มวิชาเอกเลือก

6 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาเอกเลือก
6 หน่วยกิต
เปิด
342340 การให้คาปรึกษาทางด้านเครื่องสาอางอย่างมืออาชีพ
3(2-2-5)
รายวิชา
Professional Counseling in Cosmetics
ใหม่
การให้ ค าปรึ ก ษาทางเครื่ อ งส าอาง การ
สัมภาษณ์ การสร้างสัมพันธภาพ การฟัง การวิเคราะห์
ประเมินปัญหาของผู้รับการปรึกษา
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Cosmetic counseling, interviewing, rapport
building, listening, analysis , appraisal of customers’
needs
สุขภาพและความงาม
3(2-3-6)
Health and Beauty
การดูแลสุขภาพองค์รวม อาหารเพื่อสุขภาพ
และความงาม การควบคุมน้าหนัก การปรนนิบัติดูแล
ผิ ว หน้ า เส้ น ผมและเล็ บ การเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องส าอางให้เหมาะสมกับ ผิวหน้า การแต่งหน้าขั้น
พืน้ ฐาน การออกแบบทรงผม และการพัฒนาบุคลิกภาพ
เทคโนโลยีทางด้านความงาม การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุ ข ภาพและความงาม และการประยุก ต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสาหรับดูแลความงาม
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

342343

สุขภาพและความงาม
3(2-3-6) 342341
Health and Beauty
การดู แ ลสุ ข ภาพองค์ ร วม อาหารเพื่ อ
สุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ
การควบคุมน้าหนัก การปรนนิบัติดูแลผิวหน้า เส้น
ผมและเล็บ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางให้
เหมาะสมกับ ผิวหน้า การแต่ง หน้า ขั้น พื้น ฐาน การ
ออกแบบทรงผม และการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
เทคโนโลยีทางด้านความงาม เช่น ไอออนโต โฟโนโฟ
เรซี ส อิ น เท็ น ส์ พั ล ส์ไ ลท์ การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริม
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

342340

สปาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5) 342342 ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Spa for Health
Spa Manager for Health
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบ
ความรู้พื้น ฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบและ
และประเภทของสปา สมุ น ไพรไทยที่ ใ ช้ ใ นสปา
ประเภทของสปา สมุนไพรไทยที่ใช้ในสปา เอกลักษณ์
เอกลักษณ์สปาไทย การนวดเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
สปาไทย ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในสปา
เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในสปา การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการธุรกิจสปา คุณธรรมและจริยธรรม
ธุ รกิจสปา คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ป ระกอบ
ของผู้ ป ระกอบอาชี พ สปา กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อาชีพสปา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสปาเพื่อ
กิจการสปาเพื่อสุขภาพ
สุขภาพ
Fundamental knowledge about
Fundamental knowledge about
components and types of spa, Thai herbs used in
components and types of spa, Thai herbs used in
spa, identity of Thai spa, product, equipment and
spa, identity of Thai spa, massage for health,
apparatus used in spa, management and
product, equipment and apparatus used in spa,
administration of spa business, morals and ethics of
management and administration of spa business,
spa entrepreneur, laws concerning the business on
spa for health

ปรับรหัส
วิชาและ
คาอธิบาย
วิชา

ปรับรหัส
วิชา,ชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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morals and ethics of spa entrepreneur, laws
concerning the business on spa for health
342342

อาหารเสริม
3(2-2-5) 342343 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
Dietary Supplements
3(2-2-5)
ช นิ ด ข อ ง อ าห าร เส ริ ม โ ค ร ง ส ร้ า ง
Dietary Supplements for Health and Beauty
คุ ณ สมบั ติ กระบวนการผลิ ต แนวโน้ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส ริ ม อ า ห า ร ป ร ะ เ ภ ท
อาหารเสริ ม ในยุ ค ปั จ จุ บั น และประโยชน์ ข อง
ส่วนประกอบ คุณสมบัติ กระบวนการผลิต ประโยชน์
สารอาหารที่ มี ต่ อ สุ ข ภาพ การประยุ ก ต์ ส มุ น ไพร
แนวโน้มทางการตลาดในปัจจุบัน และการประยุกต์ใช้
ท้องถิ่นในรูปแบบอาหารเสริม
สมุนไพรในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม
Type of dietary supplements, structure,
Dietary supplements, types, ingredient,
property, production process, current trends of
property, production process, benefits, current
dietary supplements and benefits of dietary
marketing trends and applications of herb in dietary
supplements to health, applications of local herb in
supplements and beauty
dietary supplements

ปรับรหัส
วิชา,ชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

342341

เทคโนโลยีชีวภาพทางเครื่องสาอาง
3(2-2-5)
Biotechnology in Cosmetics
ค าจ ากั ด ความของเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
ความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพต่อวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง เทคโนโลยีก ารหมั ก พัน ธุ วิศวกรรม
การเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อ ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและการ
น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ตั้ ง ต า รั บ ท า ง เ ค รื่ 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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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558
ชั้นปีท่ี 1

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 1

001111

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

001101

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย

3(3-0-6)

3(2-2-5)

001172
241151
242101
244103

การจัดการการดาเนินชีวติ
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์เบื้องต้น

3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

001102
002201
241151
242101
361101
342110

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
พลเมืองใจอาสา
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
จุลชีววิทยาทั่วไป
บทนาสู่วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(1-0-2)

001103
001112
003134*

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

21 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

001103
003202
004201

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

003136*
004xxx
005173

พะเยาศึกษา
กลุ่มวิชาพลานามัย
ทักษะชีวติ

3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(1-2-3)

242141
365215
342111

เคมีอินทรีย์
ชีวเคมีทั่วไป
เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ในวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง

4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)

242141

เคมีอินทรีย์

4(3-3-8)

365215

ชีวเคมีทั่วไป

4(3-3-8)
20 หน่วยกิต

รวม

20 หน่วยกิต

รวม
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเพียง 1 รายวิชา

17 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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001113
00xxxx
242111
342210
342211
361201

ชั้นปีท่ี 2

ชั้นปีท่ี 2

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ศึกษาทั่วไปเลือก
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางเบื้องต้น
วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องสาอาง
จุลชีววิทยาทั่วไป

3(3-0-6)
3(x-x-x)
4(3-3-8)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

001204
002202
247112
342220
342221

4(3-3-8)

342222
367200

รวม
00xxxx
001171
247111
342220
342221
342222
363204
367203

ภาคการศึกษาปลาย
ศึกษาทั่วไปเลือก
ชีวิตและสุขภาพ
ชีวสถิติ
กฎหมายและจริยธรรมทาง
เครื่องสาอาง
การผลิตเครื่องสาอางที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
สรีรวิทยาเบื้องต้น
รวม

18 หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
สถิติพื้นฐานทางการแพทย์
วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องสาอาง
การตั้งตารับเครื่องสาอางพืน้ ฐาน
เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
กฎหมายและจริยธรรมทางเครื่องสาอาง
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
19 หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

003201
004101
342223

2(2-0-4)

342224

2(2-0-4)

342225

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง

3(2-3-6)

3(2-3-6)

342226

ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางแต่งสีผิว

3(2-3-6)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
20 หน่วยกิต

รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

16 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
342320 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

3(2-3-6)

342320

342321

สารธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสาอาง

4(3-3-8)

342321

342322 การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ

3(2-2-5)

342322

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ใน
เครื่องสาอาง
ความคงตัวและความคงสภาพทาง
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางขั้นสูง
ระเบียบวิธีวิจัย

3(2-3-6)

342323

ศาสตร์แห่งน้าหอมและสุคนธบาบัด

3(3-0-6)
3(x-x-x)
19 หน่วยกิต

342324
342xxx

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
วิชาเอกเลือก
รวม

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

ของธุรกิจเครื่องสาอาง

342323 ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางแต่งสีผวิ
342324 ระเบียบวิธีวิจัย
342xxx วิชาเอกเลือก
รวม
ภาคการศึกษาปลาย

3(2-3-6)

342325

3(2-3-6)

342326

342327 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องสาอาง

3(2-2-5)

342327

342328 สัมมนา

1(0-3-2)

342328

342329 โครงงาน 1
342xxx วิชาเอกเลือก

1(0-3-2)
3(x-x-x)

342329
342xxx

การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ
ของธุรกิจสุขภาพและความงาม
การประเมินประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยทางเครื่องสาอาง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
เครื่องสาอาง
การผลิตเครื่องสาอางที่ดเี ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
สัมมนา
วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)
17 หน่วยกิต

342xxx

วิชาเลือกเสรี

วิชาเลือกเสรี
รวม

3(2-3-6)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

342325 การประเมินคุณภาพและความ
ปลอดภัยเครื่องสาอาง
342326 สุคนธบาบัด

xxxxxx

3(2-3-6)

รวม

3(2-2-5)
3(2-3-6)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
17 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น

146131

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3(3-0-6)

342430

3(2-3-6)

342420

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเชิง
ประยุกต์

2(1-3-2)

3(2-2-5)

342421

342432

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง
โครงงาน 2

1(0-3-2)

xxxxxx

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

342431

342433
342434

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน*
สหกิจศึกษา*
รวม

13 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

342422
342423
342424

6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเพียง 1 รายวิชา

หมายเหตุ จัดทาตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาทุกชัน้ ปี

โครงงาน
วิชาเลือกเสรี

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน*
สหกิจศึกษา*
การศึกษาอิสระ*
รวม

1(0-3-2)
3(x-x-x)

9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ภาคผนวก ค
สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564 โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์

รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์

รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล

1. ตรวจสอบความถูกต้องของสาขาวิชา และ
สถาบันของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ให้ถูกต้อง
เช่น กรณีของ อ.วีรยา ควรจะเป็น วท.บ.
วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง เป็นต้น
2. เนื่องจากเป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปี
2564 ดังนัน้ สถานการณ์ หรือการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม ในข้อ 11.2 ควรจะมีการ
อ้างอิง หรือ พิจารณาแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ ในระยะยาวกว่า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 (2560-2564) เพื่อที่จะทําให้หลักสูตรมี
ความเป็นปัจจุบันเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และ
สอดคล้องสัมพันธ์กับหัวข้อ 12
1. ต้องพิจารณาผู้เรียนในอนาคต ว่า เป็นนิสติ
ม. ปลายอย่างเดียวหรือไม่ และสามารถเรียน
แบบสะสมหน่วยกิตได้หรือไม่ ซึง่ จะนําไปสู่การ
ออกแบบหลักสูตร
1. ตรวจสอบคุณวุฒฯิ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอีกครัง้

1. ตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ

2. อ้างอิงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบัน
คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) เนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังไม่ประกาศใช้

1. หลักสูตรที่ออกแบบมาใหม่นนั้ ได้
ออกแบบมาเพื่อรองรับนักเรียนที่จบจาก
มัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ เป็นหลัก
1. ตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์

- ไม่มขี ้อเสนอแนะ

รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์

1. เสนอให้ ใ ช้ ปรั ช ญาของหลั ก สู ต ร ดั ง นี้
“หลั ก สู ต รนี้ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางผสมผสาน
กับการประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะใน
ก า รผ ลิตผ ลิตภั ณ ฑ์เค รื่ อ ง สํ า อา ง ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการ
พั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามรู้
ด้ า นการตลาดและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อง
สามารถให้ ข้ อ มู ล คํ า แนะนํ า ในการเลื อ กใช้
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค โดยมีความรับผิดชอบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม และมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ”
2. เสนอแนะให้ ป รั บ “ความสํ า คั ญ ” ดั ง นี้
วิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิท ยาศาสตร์
เครื่ อ งสํ า อางพั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ศั ก ยภาพสู ง ด้ า นความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์
เครื่ อ งสํ า อาง โดยบั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษะในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการผลิต การวิจัยและพัฒ นา
รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางให้ได้
มาตรฐาน ผสมผสานกั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้
ท รั พ ย า ก ร จ า ก ชุ ม ช น แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น………...
1. หัวข้อ 1.2 ความสําคัญในหัวข้อ 1.ปรัชญา
ความสํ า คั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค์ บรรทั ด ที่ 2
พิ จ ารณาตั ด “ทั ก ษะทางเทคโนโลยี เ ภสั ช
กรรม” ออกอาจเหมาะสมกว่า

รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1. ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและ
ปรับเปลี่ยน ปรัชญาของหลักสูตร ดังนี้
"หลักสูตรนี้มุ่งเน้น พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้
มีความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง มี
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มมี าตรฐาน
ออกสู่ตลาดสากลบนรากฐานของคุณธรรม
จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ ภายใต้
แนวคิด ผลิตได้ ขายเป็น เน้นวิชาการ"

2. ปรั บ แก้ “ ความสํ า คั ญ ” จาก “บั ณ ฑิ ต มี
ทั ก ษะทางเทคโนโลยีเภสั ชกรรมสู่ ก ารวิจั ย
และพั ฒ นารวมถึ ง การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสําอางให้ได้มาตรฐาน” เป็น “บัณฑิตมี
ทั ก ษะทางเทคโนโลยี เ พื่ อ ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสําอางให้ได้มาตรฐาน”

1. ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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3. หั ว ข้ อ 1.3 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร ใน
หั ว ข้ อ 1. ป รั ช ญ า ค ว า ม สํ า คั ญ1.3.2
และ
วั ต ถุ ประสงค์ ข้ อ 1.3.2 มีทัก ษะแก้ ไ ขปั ญ หา
ผสมผสานกั บ ความเข้ า ใจทางภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น เนื้อหารายละเอียดวิชาไม่ค่อยแสดง
ถึงจุดนี้มากนักอาจจะมีการเพิ่มรายละเอียด
ของเนื้อ หารายวิชาให้ต อบวัต ถุประสงค์น้ีให้
ชัดเจน

2. ได้ปรับแก้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรในข้อ
มี ทั ก ษะแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ อ งสํ า อางโดยใช้ ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจใน
เนื้อหาทางวิชาการผสานกับความเข้าใจใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น “1.3.2 มีทักษะแก้ไข
ปั ญ หาและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์เครื่อ งสํ า อาง
โดยใช้ ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจในเนื้ อ หา ทาง
วิชาการ ให้สอดคล้องกัทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น”

หมวดที่ 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์

1. มีการเรียนในหมวด 2.1.1 ที่อาจจะมากเกิน
ความจํ า เป็ น ควรเปลี่ย นวิชาแคลคู ลัส 1 เป็ น
วิชาทางคณิตศาสตร์อื่นที่มีความเหมาะสมและ
จํ า เป็ น หรือ ตั ด ออก เช่น เดี ย วกั บ วิชาฟิ สิ ก ส์
เบื้องต้นและเคมี อินทรีย์ เพราะจากคําอธิบาย
รายวิชา นักศึกษาน่าจะผ่านการเรียนเนื้อ หา
เหล่านีม้ าแล้วจากมัธยมปลาย ส่วนวิชาเคมีเชิง
ฟิสิกส์และการประยุกต์ มีเนื้อหาที่อาจจะไม่
นํามาประยุกต์ในทางเครื่องสําอางรายวิชา จุล
ชี ว วิ ท ยาทั่ ว ไป ชี ว เคมี ทั่ ว ไป และสรี ร วิ ท ยา
พื้น ฐาน ควรปรั บให้ มีเนื้อ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งและ
สามารถประยุ ก ต์ ไ ด้ ใ นทางเครื่ อ งสํ า อางให้
ชัดเจน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงและ
ประยุ ก ต์ ไ ด้ และตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลักสูตร
2. ควรย้ายรายวิชา กฎหมายและจริยธรรม
ทางเครื่องสําอางเป็นหมวด 2.1.2 วิชาพืน้ ฐาน
เฉพาะด้าน

1. รายวิชา แคลคูลัส 1 จุลชีววิทยาทั่วไป
ชีวเคมีทั่วไป และสรีรวิทยาพื้นฐาน ได้มีการ
ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2. สําหรับรายวิชากฎหมายและจริยธรรมคง
อยู่ใน หมวด 2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
เนื่องจากมีการกําหนดหน่วยกิตพื้นฐาน
เฉพาะด้านตามมาตรฐาน
3.หมวด 2.2.1 วิชาเอกบังคับ ควรพิจารณา 3.รายวิชาเทคนิคและเครื่องมือและวิเคราะห์
รวม รายวิชาเทคนิค และเครื่อ งมือ วิเคราะห์ เครื่ อ งสํ า อางและรายวิ ช าการประเมิ น
ทางเครื่องสําอาง และ รายวิชาการประเมิน ประสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย ทาง
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ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง เครื่องสําอาง คงอยู่ในหมวด 2.2.1 วิชาเอก
เครื่ อ งสํ า อาง เนื่ อ งจากมี ค วามทั บ ซ้ อ นใน บังคับ เนื่องจาก นิสิตต้องมีความรู้และเข้าใจ
เนื้อหา
เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ ท าง
วิทยาศาสตร์เครื่องสําอางก่อนจึงจะสามารถ
ใช้เครื่องมือสําหรับการประเมินประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยทางเครื่องสําอางได้อย่าง
ถูกต้อง
4. เมื่ อ พิ จ ารณาจากคํ า อธิ บ ายรายวิ ช าควร 4. ดําเนินการปรับปรัชญา ความสําคัญและ
ปรับวิชาการตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ
ของธุรกิจสุขภาพและความงาม เป็นวิชาเลือก รายวิชาการตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ
เนื่องจากไม่สอดคล้องกับ ปรัชญา ความสําคัญ ของธุรกิจ จึงคงรายวิชานีใ้ นหมวด 2.2.1 เอก
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
บังคับ
5. ควรปรั บ รายวิ ช าระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทาง 5. คงรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิ ท ยาศาสตร์ เ ครื่ อ งสํ า อาง ออกจากหมวด เครือ่ งสําอางในหมวด 2.2.1 เนื่องจากนิสติ
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
จําเป็นต้องเรียนรู้หลักการพื้นฐานในการ
ทํางานวิจัยในระเบียบวิธีการวิจัย เพื่อเป็น
แนวทางในการใช้เรียนต่อวิชาโครงงาน
6. ควรรวมรายวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต 6. เนื่ อ งจากเนื้ อ หาในรายวิ ช ามี ค วาม
เครื่องสําอางและการผลิตเครื่องสําอางที่เป็น แตกต่างกันโดยรายวิชาเทคโนโลยีการผลิ ต
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เครื่อ งสํ า อางจะเน้ น เทคโนโลยีใ หม่ใ นการ
ผลิ ต เครื่ อ งสํ า อาง ส่ ว น รายวิ ช าการผลิ ต
เครื่องสําอางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเน้น
กระบวนการผลิตเครื่องสําอางที่ดี (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 รื่ อ ง สํ า อ า ง แ ล ะ ร า ย วิ ช า ก า ร ผ ลิ ต
เครื่องสําอางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังเดิม
7. หมวด 2.2.2 วิชาเอกเลือก ควรย้าย รายวิชา 7. ให้รายวิชาฉลากและบรรจุภัณฑ์ของ
ฉ ล า ก แ ล ะ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางยังอยูใ่ นหมวด 2.2.2
เครื่ อ งสํ า อางเป็ น รายวิ ช าใน หมวด 2.2.1 วิชาเอกเลือก เนื่องจากเพื่อให้สอดคล้องกับ
วิชาเอกบังคับ
ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร
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8. ควรปรับรายวิชา ความคงตัวและความคง
สภาพทางวิ ท ยาศาสตร์ เ ครื่ อ งสํ า อางขั้ น สู ง
ออก เปลี่ ย นเป็ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
นวัตกรรม ในด้านต่างๆ เช่น dosage form หรือ
ingredient เป็นต้น

รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์

8. ยั ง คงรายวิ ช าความคงตั ว และความคง
สภาพทางวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางขั้นสูงไว้
ในหลั ก สู ต ร เนื่ อ งจากนิ สิ ต ต้ อ งมี พ้ื น ฐาน
เกี่ยวกับรายวิชานี้จึงจะสามารถนําความรู้ไป
ต่อยอดเพื่อทํางานวิจัยในรายวิชาโครงงาน
โดยหลั ก สู ต รมี ร ายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
นวั ต กรรมทางเครื่ อ งสํ า อางซึ่ ง จะ เน้ น
นวัตกรรมใหม่ๆ ทางเครื่องสําอาง
9. ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

9. ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล ของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร ในหัวข้อ 3.2.1 และ
หัวข้อ 3.2.x
1. แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 1. หลักสูตรมีการวางแผนจัดลําดับหัวข้อการ
การเรียนรายวิชาพื้นฐาน ได้แก่ เคมีเชิงฟิสิกส์
เรี ย นในรายวิ ช าเคมี เ ชิ ง ฟิ สิ ก ส์ แ ละการ
และการประยุกต์ (242111) / สรีรวิทยาพื้นฐาน ประยุกต์และรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์
(367200) ร่วมกับวิชาเอก ได้แก่ เคมีเชิงฟิสิกส์ ในวิ ท ยาศาสตร์ เ ครื่ อ งสํ า อาง ให้ มี ค วาม
ประยุกต์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
สอดคล้องกันโดยให้รายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
(342221) / ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง (342223)
และการประยุกต์มีลําดับเนื้อหานําหัวข้อใน
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอน
ร า ย วิ ช า เ ค มี เ ชิ ง ฟิ สิ ก ส์ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ น
เช่น หัวข้อซ้ํากันหรือไม่เป็นไปในทิศทาง
วิ ท ยาศาสตร์ เ ครื่ อ งสํ า อาง เพื่ อ ให้ เ ป็ น
เดียวกัน ส่งผลให้ประโยชน์ของการเรียนวิชา
ความรู้พ้ืนฐานในการนํามาไปใช้ในรายวิชา
พื้นฐาน เพื่อเป็นพืน้ ฐานของวิชาเอก อาจไม่ได้
เคมี เ ชิ ง ฟิ สิ ก ส์ ป ระยุ ก ต์ ใ นวิ ท ยาศาสตร์
ประโยชน์เต็มที่ ควรมีการปรับแผนให้ เรียน
เครื่องสําอางได้และนิสิตสามารถนําความรู้
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 242111 /
ทั้ ง 2 รา ยวิชา มา ใ ช้ ใ นก า รตั้ ง ตํ า รั บ
สรีรวิทยาพื้นฐาน 367200 ก่อน เคมีเชิงฟิสิกส์ เครื่ อ งสํ า อางและเข้ า ใจผลกระทบของ
ประยุกต์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 342221 เครื่องสําอางต่อสรีระของร่างกายในภาค
/ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง 342223
การศึ ก ษาต่ อ ไปคื อ รายวิ ช าสรี ร วิ ท ยา
เบือ้ งต้นและรายวิชาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง
2. รา ยวิชา พื้ นฐ า นทาง วิทยาศาส ตร์ ใ น 2.ในรายวิชาของเชลล์มีการเรียนรู้ร่วมกันกับ
หลักสูตร
รายวิชาชีวเคมีกับสรีระวิทยาพื้นฐานอยู่แล้ว
เสนอให้ พิจ าณาปรั บเปลี่ ย นรายวิ ชาพื้ น ฐาน ซึ่งสามารถนําไปต่อยอดเรื่องระบบภูมิคมุ้ กัน
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชนในการ ในรายวิชาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง
เรี ย นวิ ช าเอก เช่ น รายวิ ช า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ล
ผิ ว หนั ง (342223) ที่ กํ า หนดให้ มี ก ารเรี ย น
“วิ ท ยาภู มิ คุ้ ม กั น เซลล์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบ
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รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล

ภู มิ คุ้ ม กั น การตอบสนองของภู มิ คุ้ ม กั น
แอนติ เ จนและแอนติ บ อดี ” แต่ ไ ม่ มี ร ายวิ ช า
พื้นฐานที่เกี่ยวกับ cell biology ซึ่งอาจส่งผลให้
นิสิตทําความเข้าใจตอนเรียนวิชาเอกยากยิ่งขึ้น
3. เนื่องจากในหลักสูตร ระบุว่าให้ความสําคัญ
กับการวิจัยพัฒนา แต่หน่วยกิต ของรายวิชา
Senior Project II ค่ อ นข้ า งน้ อ ย (นิ สิ ต ได้ ทํ า
ปฏิบัตกิ ารวิจัย 3 ชม./สัปดาห์)
4. Professional Training / Co-operative
Education
Professional Training วัตถุประสงค์เพื่อที่จะ
เตรียมความพร้อมนิสิต ก่อนไปทํางานจริง ต่าง
กับ Co-operative Education ซึ่งนิสิตมีความ
พร้อมที่จะไปทํางาน มีศักยภาพเหมือนกับ
พนักงานขององค์กร จึงไม่นา่ ใช้แทนกันได้ โดย
ให้นิสติ เลือก
1.พิจารณารายวิชาเอกเลือก 342340 ความคง
ตัวและความคงสภาพทางวิทยาศาสตร์
เครื่องสําอางขั้นสูงว่าควรเป็นวิชาเอกบังคับ
หรือไม่

2. ทบทวนวิชาแคลคูลัส จํานวนรวม 3 หน่วย
กิต นํามาใช้ประโยชน์ตอ่ ในรายวิชาอื่นๆ
อย่างไรบ้าง

3. นอกจากนิสติ ได้เรียนปฏิบัตกิ าร 3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ นิสิตยังมีการศึกษาด้วยตนเองอีก
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งมีความเพียงพอต่อวิชา
โครงงาน
4.ก่ อ นการเลื อ กรายวิ ช าอาจารย์ ไ ด้ มี ก าร
ชี้ แ จงรายละเอี ย ดการฝึ ก งานและสหกิ จ
ศึกษา ให้กับนิสิตก่อนตัดสินใจ

1.ความรู้ พ้ื น ฐานด้ า นความคงตั ว และคง
สภาพได้เรียนแล้วในรายวิชาผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิ ว หนั ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต กแต่ง สี ผิ ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ดู แ ลเส้ น ผม ส่ ว นรายวิ ช าความคงตั ว และ
ความคงสภาพทางวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
ขั้ น สู ง จะเน้ น การศึ ก ษาและออกแบบการ
ทดสอบระยะยาว จึงยังคงรายวิชาความคง
ตั ว และความคงสภาพทางวิ ท ยาศาสตร์
เครื่ อ งสํ า อางขั้ น สู ง อยู่ ใ นหมวด 2.2.2
วิชาเอกเลือก
2. วิ ช าแคลคู ลั ส มี เ นื้ อ หารายวิ ช าทาง
คณิ ต ศาสตร์ ที่ ใ ห้ นิ สิ ต สามารถเข้ า ใจถึ ง
สมการทางคณิ ต เพื่ อ นํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
เนื้อหารายวิชา เช่น เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ใน
วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
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3. ควรมีรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีเพิ่มมาก
ขึน้ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เลือกมากขึ้น ซึ่ง
กําหนดให้เลือกจํานวน 6 หน่วยกิต และมีให้
เลือกเพียง 6 หน่วยกิต

4. ตรวจเช็คเนื้อหารายวิชา เคมีเชิงฟิสิกส์และ
การประยุกต์ และเคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ใน
วิทยาศาสตร์เครื่องสําอางว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างไร เพื่อใหม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน

5 . ต ร ว จ เ ช็ ค ลํ า ดั บ วิ ช า ใ น ก า ร เ รี ย น
วิทยาศาสตร์เครื่องสําอางเบื้องต้นและวัตถุดิบ
ทางเครื่องสําอาง ควรจะอยู่ในภาคการศึกษา
เดียวกันหรือไม่ เนื่องจากการสอนรูปแบบของ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ ง มี ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง วั ต ถุ ดิ บ
ประกอบด้ ว ย น่ า จะทํ า ให้ มี ค วามเข้ า ใจใน
เนื้อหาได้ชัดเจน
6. ทบทวนวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก ใน
บางรายวิชาเช่น ความคงตัวและการคงสภาพ
ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางขั้นสูง น่าจะอยู่
ในเอกบังคับหรือไม่ หรือเทคโนโลยีการผลิ ต
เครื่องสําอาง การผลิตเครื่องสําอางเป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม สามารถอยู่ ใ นเอกเลื อ กได้
หรือไม่

3. สําหรับหมวดวิชาเลือกเสรีกําหนดให้นิสิต
เลือกจํานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยและมีการเปิดรายวิ ชา
เลือกเสรีภายในคณะเพิ่มเติม เช่น รายวิช า
สุ ข ภาพและความงาม เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ที่ ส นใจ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม รู้ ใ น ด้ า น
วิทยาศาสตร์เครื่องสําอางเพิ่มเติม
4. รายวิชาเคมีเชิง ฟิ สิ ก ส์ แ ละการประยุกต์
เป็นวิชาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทั่วไปทางด้าน
ฟิ สิ ก ส์ แ ละเคมี นิ สิ ต สามารถนํ า ไปเป็ น
พื้ น ฐานในการเรี ย นรายวิ ช าเคมีเ ชิ ง ฟิ สิ ก ส์
ประยุ ก ต์ ใ นวิ ท ยาศาสตร์ เ ครื่ อ งสํ า อางที่ มี
รายละเอียดรายวิชาเกี่ยวข้องกับผลิต ภั ณฑ์
เครื่องสําอางโดยเฉพาะเพื่อให้มีความเข้าใจ
มากขึ้น
5 .ห ลั ก สู ตรได้จั ด กา รสอนในรายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เครื่อ งสํ า อางในช่ว งแรกก่ อ น
รายวิชาวัตถุดิบทางเครื่องสําอางเนื่องจาก
ต้องการให้นสิ ิตมีความรู้ความเข้าใจภาพรวม
ของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในรูปแบบต่างๆ
ก่ อ น เพื่ อ ให้ นิ สิ ต เข้ า ใจรายละเอี ย ดของ
ส่ ว นประกอบของตํ า รั บ เพิ่ ม เติ ม ในลํ า ดั บ
ถัดไป
6. ในหลั ก สู ต รได้ จั ด รายวิ ช าการผลิ ต
เครื่องสําอางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
หมวดวิชาเอกบังคับเนื่องจากเป็นรายวิชาที่
นิสิตจําเป็นต้องนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ
หรื อ เป็ น ผู้ ป ระกอบการในอนาคต ส่ วน
รายวิ ช าความคงตั ว และการคงสภาพทาง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ ค รื่ อ ง สํ า อ า ง ขั้ น สู ง มี
รายละเอี ย ดเนื้ อ หาแทรกอยู่ ใ นรายวิ ช า
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสีผิว
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ส่วนรายวิชาความคง
ตั ว และความคงสภาพทางวิ ท ยาศาสตร์
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เครื่ อ งสํ า อางขั้ น สู ง เป็ น รายวิ ช าที่ เ น้ น องค์
ความรู้เชิงลึกทางผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางซึ่ง
ความรู้ พ้ืน ฐานเกี่ ย วกั บความคงตั ว มีอ ยู่ ใ น
รายวิชาอื่นๆ จึงจัดให้รายวิชานี้อยู่ในหมวด
วิชาเอกเลือก
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์

รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล

ไม่มขี ้อเสนอแนะ
1. AUN QA หากต้องการพัฒนาประกันคุณภาพ 1. นําข้อเสนอแนะไปใช้พัฒนาใน AUN – QA
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ในอนาคต ควรมี
การระบุ Expected Learning Outcomes (ELO)
แ ล ะ จั ด ทํ า Curriculum Mapping แ ส ด ง
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งรายวิชา และ ELO (ใน
หมวดที่ 7 ข้อ 5.2 ได้ระบุ “5.2 อาจารย์ผู้สอน
มีก ารวางแผนเพื่อ ให้ แ ต่ล ะรายวิชามีผ ลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course learning
outcome: CLOs) ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม ELO ข อ ง
หลักสูตรและมีการกําหนดกลยุทธ์การจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลด้ ว ย
วิธีก ารประเมิน ที่ ห ลากหลายตามบริ บ ทของ
รายวิชา....”)
- ไม่มขี ้อเสนอแนะ
-

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์

- ไม่มขี ้อเสนอแนะ

รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์

1.มาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สําเร็จ 1.เพิ่มเติมการทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้
การศึกษา ควรรวมผลประเมินจากแหล่งฝึก
ขณะนิสติ ยังไม่สําเร็จการศึกษา ดังนี้
2.1.3 ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัตสิ หกิจ
ศึกษา โดยประเมินจากอาจารย์นเิ ทศสหกิจ
สถานประกอบการและอาจารย์
- ไม่มขี ้อเสนอแนะ
-

รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล

-
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
- ไม่มขี ้อเสนอแนะ

-

รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์
รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล

-

อยู่ในดุลยพินจิ ของคณะฯ
- ไม่มขี ้อเสนอแนะ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์

- ไม่มขี ้อเสนอแนะ

รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์

1. การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษควรพิจารณา
คัดเลือกอาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัตเิ ป็นไปตาม
ที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
2.ตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance
Indicators; KPI) ควรพิจารณาทบทวนการใช้/
รูปแบบ มคอ. ต่างๆ ให้เป็นไปตามสถานการณ์
ปัจจุบันตามที่ กระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กําหนด
3. เสนอแนะให้มี KPI เกี่ยวกับการได้งานทํา
ของนิสติ

รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล

1. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
2. การทบทวนรูปแบบเป็นไปตาม
สถานการณ์ที่ กระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กําหนด

3. เพิ่มเติมตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน (KPI)
ข้อ 13 บัณฑิตมีงานทําหลักจากสําเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ต่อปี
ข้อ 14 หลังจากจบการศึกษาอย่างน้อย 5 ปี
มีบัณฑิตจํานวนอย่างน้อย 1 รายเป็น
ผู้ประกอบการด้านเครื่องสําอาง

- ไม่มขี ้อเสนอแนะ

หมวดที่ 8 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
รศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์

-ไม่มขี ้อเสนอแนะ

-

รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์

-ไม่มขี ้อเสนอแนะ

-

รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล

-ไม่มขี ้อเสนอแนะ

-
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ภาคผนวก ช
ภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ

1

2

3

4
5

ชื่อ – สกุล

นายจักรินทร์ ศรีวไิ ล

นายมธุกร สายนาคา

นางสาวลภัสรดา มุ่งหมาย

นายธรรมนูญ รุ่งสังข์
นางสาวจิณัฐข์ดา
เอ็งสุวรรณ์

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
11999000XXXXX

15299000XXXXX

35506000XXXX
X

18097000XXXXX
15499001XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

Ph.D.

เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2560

วท.ม.

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556

วท.บ.

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552

วท.ด.

เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2559

วท.ม.

วิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2554

ภ.บ.

เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551

วท.ด.

เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วท.ม.

ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549

วท.บ.

จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2546

วท.ม.

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556

วท.บ.

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552

วท.ม.

เภสัชวิทยา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2560

วท.บ.

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2555

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปีท่สี าเร็จ
การศึกษา

ภาระงานสอนชั่วโมง/ปีการศึกษา
2564

2565

2566

2567

2568

ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและปฏิบตั ิการ

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

2556
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ภาคผนวก ซ
ตารางรายการครุภัณฑ์พื้นฐาน
สาหรับการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตารางรายการครุภัณฑ์พื้นฐานสาหรับการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางของ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลาดับที่

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

ระบุ
จานวน

หน่วย

ที่ตั้งของเครื่องมือ

หมายเหตุ

1

กล้องจุลทรรศน์ แบบธรรมดา

Optical Microscope

21

เครื่อง

PHAR 2401

2

กล้องจุลทรรศน์ แบบ stereo

Stereo Stereomicroscope

6

เครื่อง

PHAR 2401

3

เครื่องอ่านขอบเขตการยับยั้งเชือ้

Zone Reader

1

เครื่อง

SC2205 (ห้องจุลชีววิทยา)

ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

4

เครื่องนับเชือ้

Colony Counter

1

เครื่อง

SC2205 (ห้องจุลชีววิทยา)

ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

5

กรงเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ

Animal Cages

5

ชุด

SC2210 (ห้องจุลชีววิทยา)

ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

6

สื่อระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาง
สรีรวิทยา

Computer Aid Instruction
for Physiology

12

ชุด

SC 3110 (ห้องสรีรวิทยา)

ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

7

เครื่องบันทึกการทางานทางสรีรวิทยาโพ Physiological Polygraph
ลิ-กราฟและเครื่องแปลงสัญญาณ
Recorders and Transducers

1

เครื่อง

SC2210 (ห้องจุลชีววิทยา)

ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

8

หลอดอัลตราไวโอเลต

UV Lamp

1

ชุด

PHAR 2401

9

ตูต้ รวจสอบแผ่นทีแอลซีภายใต้แสงอัลต
ร้าไวโอเลต

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 (ห้องจุลชีววิทยา)

13

ตู้อบร้อนอุณหภูมิสูง

Hot Air Oven

3

ตู้

PHAR2201,PHAR2206

ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
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14

ตู้อบแห้งแบบถาดสาหรับอบสมุนไพร

Tray Dryer

ระบุ
จานวน
2

15

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (ตู้เย็น)

Refrigerator

3

ตู้

PHAR2201,PHAR2206,PHAR2401

16

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้น

Temperature and Humidity
Controlled Chamber

3

ตู้

SC2205 (ห้องจุลชีววิทยา)

ลาดับที่

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

หน่วย

ที่ตั้งของเครื่องมือ

ตู้

PHAR 2401

17

อุปกรณ์ชุดกรองแบบแรงดันลบ

Negative Pressure Filter

1

ชุด

18

อุปกรณ์ชุดกรองแบบแรงดันบวก

Positive Pressure Filter

1

ชุด

คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
PHAR 3406

19

ตู้กรองอากาศแบบลามินาร์

HEPA Fiter and Lamina Air
Flow Hood

1

ตู้

shop

20

หม้อนึ่งอัดความดัน
เครื่องนึ่งความดันสูงสาหรับเตรียม
ภาชนะปราศจากเชื้อและอาหาร
จุลินทรีย์

Autoclave

1

เครื่อง

PHAR 2206

Autoclave

1

เครื่อง

PHAR 2206

2

เครื่อง

PHAR 2201,PHAR2206

2

เครื่อง

PHAR 2201

21
22

อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ

23

หม้ออังไอน้าแบบหลายหลุม

Thermoregulated Water
Bath
Water bath

24

เตาไฟฟ้า

Hot Plate

10

เครื่อง PHAR2201,PHAR2206,PHAR2401

25

เครื่องชั่งชนิดต่าง ๆ

Balances

17

เครื่อง PHAR2201,PHAR2206,PHAR2401

หมายเหตุ

ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
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ลาดับที่

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

ระบุ
จานวน

หน่วย

ที่ตั้งของเครื่องมือ

12

เครื่อง

PHAR 2201

25

เครื่อง

PHAR 2201

1

เครื่อง

PHAR 2206

28

เครื่องชั่งแบบจานเดียวชนิดวางน้าหนัก
ตอนบน
เครื่องชั่งแบบจานเดียวชนิดแขวนความ
ไวต่าง ๆ
เครื่องเขย่าผสม

29

เครื่องเขย่าผสมสาร

Vortex Mixer

10

เครื่อง

PHAR 2206

30

เครื่องปั่นความเร็วต่า
เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วต่าแบบตั้ง
โต๊ะ
เครื่องปั่นตกตะกอนโดยการหมุนเหวี่ยง

Centrifuge

1

เครื่อง

PHAR 2201

Bench-Top Centrifuge

20

เครื่อง

PHAR 2201

Microcentrifuge

1

เครื่อง

PHAR 2206

Stirrer Hot Plate

5

เครื่อง

PHAR 2201

Sonicator

2

เครื่อง

PHAR 2201

35

เครื่องกวนสารแบบควบคุมอุณหภูมิ
เครื่องเขย่าผสมสารโดยใช้เสียงความถี่
สูง
เครื่องกวนสารละลายแบบแท่งแม่เหล็ก

Magnetic Stirrer

5

เครื่อง

PHAR 2201

36

เครื่องผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

Homogenizer

1

เครื่อง

PHAR 2201

37

โกร่งและลูกโกร่งทาจากแก้ว

Glass Mortar & Pestle

106

ชิน้

PHAR 2201

38

โกร่งและลูกโกร่งทาจากกระเบือ้ ง

Porcelain Mortar & Pestle

183

ชิน้

PHAR 2201

39

เครื่องและอุปกรณ์เร่งมาตรฐาน

Standard Seives of Various
Sieve numbers

24

เครื่อง

PHAR 2201

26
27

31
32
33
34

Top - Loading Balance
Single-Pan Top-Loading
Balance
Shaker

หมายเหตุ
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ลาดับที่

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

หน่วย

ที่ตั้งของเครื่องมือ

เครื่อง

PHAR 2401

40

เครื่องบดสมุนไพร

41

เครื่องระเหยสารสกัดภายใต้ความดันต่า Rotary Evaporator

2

เครื่อง

PHARMACOG

42

Soxlet Apparatus

2

เครื่อง

PHARMACOG

Potentiometer

1

เครื่อง

PHAR 2206

44

เครื่องสกัดสมุนไพรแบบต่อเนื่อง
เครื่องวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าของ
สารละลาย
เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง

pH Meter

8

เครื่อง

PHAR 220 1

45

เครื่องวัดดรรชนีหักเห

Refractometer

1

เครื่อง

PHAR 2201

46

เครื่องหาปริมาณของน้าโดยวิธีไทเทรชัน Karl-Fisher Titrator
Visible/UV
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง
Spectrophotometer
เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี
Gas Chromatography

1

เครื่อง

PHAR 2201

2

เครื่อง

PHAR 2206

1

เครื่อง

SC 4313 (ห้องเคมี 2 )

49

เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลง
สมรรถนะสูง

3

เครื่อง

PHAR 1303

50

เครื่องวัดความหนืดแบบต่างๆ เช่น Cone Viscometer e.g. Cone and
and Plate
Plate Viscometer

2

เครื่อง

PHAR 2201

Laminar flow

1

เครื่อง

Sonicator

1

เครื่อง

Heating Thermostat Bath

2

เครื่อง

43

47
48

51
52
53

ตู้ปลอดเชื้อ
เครื่องเขย่าผสมสารโดยใช้เสียงความถี่
สูง
อ่างทาความร้อนแบบหมุนวน

Hammer Mill

ระบุ
จานวน
1

High Performance Liquid
Chromatography

หมายเหตุ

ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
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ลาดับที่

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

ระบุ
จานวน
4

หน่วย

54

เครื่องชั่งชนิดต่าง ๆ

Balances

55

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (ตู้เย็น)

Refrigerator

2

เครื่อง

56

เครื่องกวนสารชนิดให้ความร้อน

Hot plate stirrers

5

เครื่อง

57

ตู้เลีย้ งเชือ้

Incubator

1

เครื่อง

58

เครื่องวัดริ้วรอยและความหยาบละเอียด
Skin Visiometer
ของผิวหนัง

1

เครื่อง

59

เครื่องผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

10

เครื่อง

60

เครื่องบดลดขนาดวัตถุดิบที่แห้งและแข็ง Cutting mill

1

เครื่อง

61

เครื่องทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

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

Homogenizer

ที่ตั้งของเครื่องมือ

หมายเหตุ

เครื่อง
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