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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางแสน คณะเภสัชศาสตร์  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร   
รหัส   - 
ภาษาไทย:   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง 
ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Science Program in Cosmetic Science and Technology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อปริญญาภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง) 
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science  (Cosmetic Science and Technology) 
อักษรย่อภาษาไทย:   วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง) 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:    B.Sc. (Cosmetic Science and Technology) 

3. วิชาเอก    -ไม่มี- 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร   
5.1 รูปแบบ 
      หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
   หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี   
   หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี   
   หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร   
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
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   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
   หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีแบบกา้วหน้าปฏิบัติการ 
5.3 ภาษาที่ใช้   

   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ  
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)  
  5.4 การรับเข้าศึกษา  
   รับเฉพาะนิสิตไทย 
   รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
   รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ (ท่ีเข้าใจภาษาไทย)  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน/หน่วยงานอ่ืน (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)  
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น 
  ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน  
  ผู้ประกอบการทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและระดับย่อม (Small and Medium Enterprise) 

  -  SME เครื่องสำอาง เวชสำอางและความงามในภาคตะวันออก 
-   บริษัท Beauty Dara intertrade company  
-   บริษัท กรีนเนเชอรัลเฮลท์ โปรดักส์ จำกัด  
-   บริษัท วิโนน่า คอสเมติกส์ จำกัด  
-   บริษทั ทิพย์สุรัตน์ จำกัด 
-   บริษัท มาบเอ้ือง จำกัด 
-   บริษัท ชาโลม เฮลท์ จำกัด 
-   บริษัท ทริปเปิ้ลเพิร์ล จำกัด 
-   บริษัท จิรัฏฐ์ปวีณ ์จำกัด 
-   บริษัท ห้วยใหญ่เฮิร์บ จำกัด 

  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน 
   EEC model  
   CWIE 
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   อ่ืน ๆ ระบุ  Credit Bank  
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน/หน่วยงานอื่น  
  ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ...............................................  
  รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
  รว่มมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ............................................... 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 
   สภาวชิาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  10/2564 
  วันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
   สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  7/2564 
  วันที่ 18  เดือนธันวาคม   พ.ศ. 2564 
   สภาวชิาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ....................... 
  วันที่...................  เดือน...................    พ.ศ. ...................  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เครื่องสำอางบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาวิชานี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญและมี
ศักยภาพในการบูรณาการรวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการผลิต การพัฒนาการวิจัยเครื่องสำอาง 
การควบคมุและประกันคุณภาพทางด้านอุตสาหกรรม ผสานเข้ากับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ รวมไปถึง
ความรู้ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยบัณฑิตหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอางมีความสามารถในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

8.1 ผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  
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8.2 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  
8.3 นักวิทยาศาสตร์ในการควบคุมคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  
8.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
8.5 นักวิชาการในกรม กอง หรือ กระทรวงสาธารณสุข  
8.6 ผู้แทนฝ่ายขายวัตถุดิบ เครือ่งมือและผลิตภัณฑ์ทางวิทยาการเครื่องสำอาง  
8.7 ผู้ช่วยแพทย์ในคลินิกความงาม 
8.8 ผู้จัดการสถานเสริมความงามและสปา  

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 (1) นางสาวณิชกานต์ ภีระคำ เลขประจำตัวประชาชน 3-5011-0016x-xx-x 
  วท.ด. (เภสัชศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      พ.ศ. 2558 
  วท.ม. (วิทยาศาตรเภสัชกรรม)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     พ.ศ. 2555 
  ค.บ. (เคมี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   พ.ศ. 2542  
  ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 4 เรื่อง 

 (2) นางสาวพุทธิพร คงแก้ว เลขประจำตัวประชาชน 1-6399-0001x-xx-x 
  ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤษเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล     พ.ศ. 2563 
  ภ.ม. (เภสัชเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล   พ.ศ. 2559 
  ภ.บ. (เภสชัศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      พ.ศ. 2552 
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565)  จำนวน 4 เรื่อง 

 (3) นางสาวฐิติมา เกษมสุข                         เลขประจำตัวประชาชน 3-2101-0023x-xx-x 
  ปร.ด. (เภสัชวิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล     พ.ศ. 2556 
  วท.ม. (เภสัชวิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล      พ.ศ. 2549 
   วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)  มหาวิทยาลัยมหิดล      พ.ศ. 2546 
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565)  จำนวน 2 เรื่อง 
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      (4) นายฐิตินันท์ เอื้ออำนวย เลขประจำตัวประชาชน 3-5709-0062x-xx-x 
 Ph.D. (Social Pharmacy)       The University of Iowa  พ.ศ. 2442 

 MBA. (Finance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2528 

 LL.B. (นิติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  พ.ศ. 2528 

 ภ.บ. (เภสชัศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2520 

  ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565)  จำนวน 6 เรื่อง 

 (5) นายวัชรพงษ์ แจ่มสว่าง เลขประจำตัวประชาชน 1-6099-9001x-xx-x 
        ภ.ด. (เภสัชกรรม)         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    พ.ศ. 2562 
        ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      พ.ศ. 2552 
      ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565)  จำนวน 5 เรื่อง 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ในสถานที่ต้ัง  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่...................................... 

  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
จากยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ 

เสมอภาคทางสังคม เน้นการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง 
ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งจะพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้ที่มีความสนใจในด้านเครื่องสำอาง ให้มีความรู้ความสามารถ ตั้งแต่ขัน้ตอนในการจัดหา คัดเลือก 
และควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ หลักการและวิธีการผลิตการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจของเครื่องสำอางในยุคดิจิทัล เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน การ
พัฒนา การผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอางและเวชสำอาง นอกจากนั้น หลักสูตรนี้ยัง
สามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตกำลังคนให้มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่ งยืนโดยเสริมสร้างขีด
ความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิม และฐานบริการใหม่เพ่ือ
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ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ เป็นแนวทางการพัฒนา การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง และ
พัฒนาให้ภาคตะวันออกเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน 
มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง หลักการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทยรองรับการพัฒนาภาค
การท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจความงาม 
ธุรกิจสปา ธุรกิจจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และธุรกิจเวชศาสตร์ชะลอวัย เพ่ือสร้างความ
หลากหลายของสินค้าโดยเฉพาะเครื่องสำอางและเวชสำอางในอุตสาหกรรมของประเทศไทย และสร้างโอกาส
การขยายฐานการผลิตและการตลาดในระดับภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่ระดับสากล 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

จากแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)    
พ.ศ. 2560-2564 หรือโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้ไทย
แลนด์ 4.0 ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรอื Eastern Seaboard ที่ดำเนิน
มาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมาและเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ด้วยการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 8% ต่อปี โครงการ EEC มีเป้าหมายยกระดับพ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก ซึ่งได้แก่พ้ืนที่ที่ครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยองและพ้ืนที่ใกล้เคียงให้กลายเป็น “World-
Class Economic Zone” รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักในการลงทุนในอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีเป้าหมายที่มุ่งเน้นในระยะหลังโควิด-19 คือดิจิทัล การขยายตัวและเทคโนโลยี โลจิสติกส์อัจริยะ 
รวมถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว รัฐบาลได้มอบนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษา
ผลิตกำลังคน ให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายและสนับสนุนการวิจัย การสร้าง
นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีที่นำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการต่อยอดเชิงพาณิชย์
สำหรับป้อนเขตพ้ืนที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมหาวิทยาลัยบูรพาได้ถูกกำหนดให้เป็นผู้ประสานงานหลัก
ของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเทีย่วกลุ่มรายได้ดีเชิงสุขภาพ ตลอดจนการลงทุนในอุตสาหกรรม
สุขภาพ ซึ่งสุขภาพและความปลอดภัยคือปัจจัยที่สำคัญทางธุรกิจและรายบุคคล โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
กระบวนการทางชีวภาพ เทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญ เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารคุณสมบัติเฉพาะ 
(อาหารเชิงฟังก์ชั่น) อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหารโภชนาการสูง (Super Food) และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เวชศาสตร์ชะลอวัย และผลิตภัณฑ์ในการรักษาสุขภาพอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถนำสมุนไพร
และทรัพยากรทางชีวภาพมาเพ่ิมมูลค่าผลผลิตของทางเกษตรได้ โดยอุตสาหกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
นั้นเป็นนโยบายที่มีศูนย์เครือข่ายหลักที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย
นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะเภสัชศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศและพร้อมที่จะร่วมมือและพัฒนาร่วมกับ เครือข่ายของสำนักงานพัฒนา
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครื่องสำอาง จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ของผู้ที่มีความสนใจในด้าน
เครื่องสำอาง ให้มีความรู้ ความสามารถ ตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหา คัดเลือกและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 
หลักการและวิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการจัดทำ
แผนธุรกิจเครื่องสำอางในยุคดิจิทัล เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาการผลิต และการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอาง  

หลักสูตรนี้ยังสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษา
ผลิตกำลังคนให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งในส่วนนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้ถูกกำหนดให้เป็นผู้ประสานงานหลักของ อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจรและการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองนี้เป็นอุตสาหกรรมที่เครื่องสำอางเข้า
มามีส่วนในการขับเคลื่อนเป็นอย่างมาก และสำหรับภาคตะวันออกมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่รอการพัฒนาเพ่ือเป็น
วัตถุดิบคุณภาพแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีสถาบันอุดมศึกษาใดในภาคตะวันออกเปิดหลักสูตรที่จะผลิตบัณทิตที่มีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรเหล่านี้ให้กลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจได้อย่างครบวงจร ดังนั้น คณะเภสัช
ศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงมีนโยบายที่ควรเร่งรัดให้มีการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอางขึ้นมาโดยเร็วเพ่ือผลิตบัณฑิตที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน 
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ทั้งในลักษณะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อย (Small and 
Medium Enterprise, SME) ผู้ปฎิบัติการในอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางโดยจะเน้นการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนารวมทั้งการแก้ปัญหาของผู้ประกอบการในพ้ืนที่เป็นหลัก 
จากการลงพ้ืนที่และการทำวิจัยเรื่องการประเมินความต้องการบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอางของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 พบว่าทางผู้ประกอบการมีความ
ต้องการแรงงานด้านการพัฒนาการตลาดและการบริหารจัดการ เฉลี่ย 4 คนต่อโรงงาน โดยผู้ประกอบการทั้ง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) ที่สนใจในการลงทุนร่วมดังกล่าวมีจำนวน 9 ราย พร้อมที่จะพัฒนา
หลักสูตรและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการ รวมทั้งนำโจทย์และปัญหาซึ่งจะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การตลาด
และการบริหารแบบดิจิตอล  โดยเน้นรูปแบบการเรียนการสอนตาม EEC model type A โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนในการผลิตกำลังคนและการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่สำคัญของหลักสูตรจากแผนงานบูรณาการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ชุด มูลค่า 20 ล้านบาท ประกอบด้วย ชุดที่ 1 
คือ เครื่องสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรและทรัพยากรทางชีวภาพ (Supercritical Fluid Extraction (SFE) พร้อม 
Glass Reactor, Oil extraction Winterisation, Glass Molecular Distillation แ ล ะ Crystallization Reactor) 
มูลค่า 10 ล้านบาท ซ่ึงสามารถใช้ในการสกัดสมุนไพรและทรัพยากรชีวภาพเพ่ือเป็นสารสำคัญในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ ซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาในการสั่งซื้อสารสกัดนำเข้าที่มีราคาสูง ในขณะที่
ประเทศไทยมีสมุนไพรหลากหลายชนิดที่สามารถพัฒนาเป็นสารสกัดมาตรฐาน มีฤทธิ์ทางชีวภาพและมีความคงตัวสูง 
ครุภัณฑ์ชุดที่  2 คือ ชุดเครื่องวิเคราะห์และแยกสารทางโครมาโทกราฟี และชุดแยกสารให้บริสุทธิ์โดย



8 

 

กระบวนการโครมาโทกราฟีความดันปานกลางจำนวน 1 ชุด มูลค่า 8.45 ล้านบาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่สามารถใช้ใน
การวิเคราะห์และแยกสารสำคัญต่าง ๆ ในสมุนไพรให้บริสุทธิ์ เพ่ือพร้อมใช้ในการทดสอบการประเมินความคงตัว
ของสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง ซึ่งผู้ประกอบการ SME สามารถนำสารออกฤทธิ์จากสมุนไพร
เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าเชื่อถือร่วมกับสถาบันการศึกษา และครุภัณฑ์ชุดที่ 3 คือ
เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มูลค่า 1.55 ล้านบาท  เป็นเครื่องมือสำหรับ
ใช้ประเมินประสิทธิภาพของการป้องกันรังสียูวีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่ต้องการในท้องตลาด ในปัจจุบัน
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จำเป็นต้องส่งตรวจในกรุงเทพมหานครเท่านั้น นอกจากนี้เครื่องมือดังกล่าวยังสามารถใช้
ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กันแดดร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ รวมทั้งผู้ประกอบการสามารถนำผลิตภัณฑ์
ของตัวเองส่งมาเพ่ือวิเคราะห์ได้ ครุภัณฑ์ทั้ง 3 ชุดนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อหลักสูตรนี้ และผู้ประกอบการยัง
พร้อมลงทุนร่วมกับสถานศึกษา (คณะเภสัชศาสตร์) เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิตที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางและเวชสำอาง และจัดซื้อครุภัณฑ์จากหลายธุรกิจ
ในพ้ืนที ่EEC และภาคตะวันออก  

จากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2567 มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคแห่งแรกของภาคตะวันออกและของประเทศ
ไทย ที่มีประวัติการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมายาวนาน มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โดยกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่จุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Objective) ทั้ง 5 ด้านอันได้แก่ (1) การแสดงบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC และภาคตะวันออก (2) 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยสู่มาตรฐานระดับสากล (3) ผลิตบุคลากรคุณภาพสูงและผู้ประกอบการ 
start up ที่สนองความต้องการพ้ืนที่ภาคตะวันออก (4) เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วย
งานวิจัยและนวัตกรรม และ (5) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นองค์กรยั่งยืน  ซึ่ง
จุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์ 4 ด้านแรกสอดคล้องกับการสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเครื่องสำอางของคณะเภสัชศาสตร์ ที่มุ่งให้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใน EEC และภาคตะวันออก 
ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรให้มีมาตรฐานสากล เน้นการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอาง
และเวชสำอาง รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการ start up ในด้านนี้อีกด้วย ซึ่งจะผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมด้านสุขภาพภายใต้งานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป จากการกำหนดจุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Objective) ดังกล่าว  ทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้แปรเปลี่ยนจุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ใน
รูปแบบ 3 แพลตฟอร์ม ดังนี้ 

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อ 
ความต้องการของพ้ืนทีภ่าคตะวันออก 

2. การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พ่ึงในการพัฒนาพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 

3. การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
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โดยประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 และ 2 ทางคณะเภสัชศาสตร์ ได้นำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอางเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ย
บูรพาอันได้แก่ การมีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ CWIE/EEC model การมีหลักสูตร
ที่พัฒนาผู้ประกอบการ การได้งานทำในพ้ืนที่ของบัณฑิตซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมส่งเสริมหลักสูตรได้บัณฑิตที่
ได้ทำ CWIE ร่วมกับบริษัทซึ่งสามารถรับเข้าทำงานได้ทันทีหลังจากจบการศึกษาแล้ว และสามารถส่งเสริมให้มี
ศูนยเ์ครอืข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมายในด้านสุขภาพ เวชสำอางและเครื่องสำอาง จากหลักสูตรนี้ต่อไป 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอางจะตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งจะพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ที่
มีความสนใจในด้านเครื่องสำอาง ให้มีความรู้ความสามารถ ตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหา คัดเลือก และควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบ หลักการและวิธีการผลิตการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ กฎหมายที่เก่ียวข้อง
รวมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจของเครื่องสำอางในยุคดิจิทัล เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ตามยุทธศาสตร์ที่ 2) 
ในการพัฒนาการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอาง นอกจากนั้น หลักสูตรนี้ยังสามารถ
ตอบสนองได้เป็นอย่างดี ต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตกำลังคนให้มีคุณสมบัติ
ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งใน
ส่วนนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้ถูกกำหนดให้เป็นผู้ประสานงานหลักของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและการ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ด ีซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองนี้เป็นอุตสาหกรรมที่เครื่องสำอาง จะเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อน
เป็นอย่างมาก และนอกจากนี้ภาคตะวันออกมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่รอการพัฒนาขึ้นมาเป็นวัตถุดิบคุณภาพ แต่
ก็ไม่ปรากฏว่ามสีถาบันอุดมศึกษาใดในภาคตะวันออกเปิดหลักสูตรที่จะผลิตบัณทิตที่มีความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาทรัพยากรเหล่านี้ให้กลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจได้อย่างครบวงจร ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์เล็งเห็น
ความสำคัญตรงนี้ จึงมีนโยบายที่ควรเร่งรัดให้มีการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครื่องสำอางขึ้นมาโดยเร็ว เพื่อผลิตบัณฑิตที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร ทั้งในลักษณะของผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ผู้ปฎิบัติการในอุตสาหกรรม หรือผู้
ประกอบธุรกิจนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยจะเน้นการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนา รวมทั้งการแก้โจทย์
และปัญหาของผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นหลัก  
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร เพ่ือใช้ในการนำเสนอแผน 

ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2564-2567 โดยกำหนดพันธกิจ 3 ด้านดังนี้ 
1. ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 

และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีพบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ และ 

ดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชนให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่างๆ โดยครอบคลุม การทำนุ 
บำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง 

จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้ง 3 ด้าน มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของ 
รัฐตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงที่สามารถรองรับการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอางได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เนื่องจากโครงสร้างและ
ปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นมีการบริหารจัดการศึกษาและผลิต
บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในหลายสาขา เช่น วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร ์วิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยีทางทะเล เทคโนโลยีการเกษตร ฯลฯ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นคณะเภสัชศาสตร์
แห่งเดียวในภาคตะวันออก ก่อตัง้ขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพ่ือผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิตออกไปทำหน้าที่เป็นเภสัชกร 
ที่มีสมรรถนะหลัก ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ร่วมกับสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วย ตามมาตรฐานของสภาเภสัชกรรม 
ประกอบกับคณะเภสัชศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน รวมทั้งมีเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ที่เพียงพอกับการเรียนการสอนของนิสิตเภสัชศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่แล้ว ดังนั้นจึงสามารถ 
ใช้ประโยชน์ได้โดยตรงจากสิ่งเหล่านี้สำหรับพัฒนาผลิตเครื่องสำอางอ่ืนได้อย่างมีศักยภาพ และคณะเภสัช
ศาสตร์พร้อมที่จะนำเอาองค์ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในด้านเครื่องสำอางอย่างครบวงจร โดย เริ่มตั้งแต่การแสวงหาวัตถุดิบที่เหมาะสม การตั้งสูตร
ตำรับ การผลิตและการควบคุมคุณภาพ รวมถึงกฎหมาย และแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนากำลังคนตามแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่างเร่งด่วนซี่งสอดคล้องกับพันธกิจด้านที่ 
1 ที่หลักสูตรจะดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีพบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม และจริยธรรม ของผู้ผลิตและธุรกิจเครื่องสำอางอย่าง
เหมาะสม และพันธกิจด้านที่ 2 ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์
แขนงต่าง ๆ และดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้  เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชนให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
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ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับผู้ประกอบการใน
ธุรกิจต่าง ๆ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ในหลักสูตร โดยทางคณะเภสัชศาสตร์คาดว่าจะสามารถพัฒนา
ต่อไปให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืนที่คล้ายคลึงกันที่เปิดอยู่ในภูมิภาคอ่ืน ๆ ด้วยปัจจัยที่
มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออก ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
สอดคล้องกับพันธกิจที่ 3 ของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบ
ต่างๆ โดยครอบคลุม การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำในการพัฒนา
สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงภาคตะวันออกมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัพยากรธรรมชาติ
ที่หลากหลายทั้งในทะเลและบนบก โดยที่มหาวิทยาลัยบูรพาสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางคณะต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ใน
วิทยาเขตบางแสน วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว รวมถึงการมีคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในหลายสาขา ซึ่งสามารถสร้างความร่วมมือกันในลักษณะ ของเครือข่าย เพ่ือตั้งเป็นศูนย์พัฒนา
เครื่องสำอาง ที่มีคุณภาพสูงจากทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคตะวันออกได้ 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

  13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
   รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่มรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานเฉพาะด้าน ซึ่งนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอางสามารถลงทะเบียนเรียนและฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาของคณะ
ต่าง ๆ ประกอบด้วยคณะเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สหเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
เป็นต้น 
  13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
   รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นิสิตสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และส่วนงานอ่ืน ๆ 
สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามท่ีได้กำหนดไว้ในหลักสูตรนั้น ๆ และสามารถเลือกเรียนเสรีได้ 
ในบางรายวิชาที่มีสหสัมพันธ์กับสาขาวิชา/วิชาชีพของตนเอง หรือตามอัธยาศัย โดยต้องมีการประสานงานกับ
ทางคณะต้นสังกัด เพ่ือให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนิสิตว่าสอดคล้องกับหลักสูตรทีน่ิสิตเหล่านั้นเรียนหรือไม่     
  13.3 การบริหารจัดการ 
   ผู้บริหารตลอดจนคณาจารย์ผู้สอนที่อยู่ต่างสาขาวิชาต่างคณะ หรอืต่างสถาบันวางแผนร่วมกันเพ่ือ
กำหนดเนื้อหาสาระและกลยุทธ์ในการเรียนการสอนของหลักสูตร ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งทางคณะต้องสามารถจัดให้มีการสอนให้ครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอางได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตามที่หลักสูตร
กำหนดไว้นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการให้ความรว่มมือกับสถาบันแหล่งฝึกปฏิบัติการของนิสิต ทั้งด้านวิทยาการ 
วิจัย บริการ และอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

-ปรัชญา- 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วย
กระบวนการเรียนรู้คู่การปฏิบัติให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการเครื่องสำอางแบบครบวงจร เกิด
ประสบการณ์ที่เนน้สภาพแวดล้อมการทำงานจริง ในสถานประกอบการให้เป็นผู้มีสมรรถนะท่ีสนองตอบการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เน้นองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
ยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง รวมทั้งการพัฒนาสังคม โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สามารถเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต 

-ความสำคัญ- 

ปัจจุบันความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับความสวยความงาม ได้รับความสนใจ 
อย่างแพร่หลาย โดยมีกระแสการเปลี่ยนแปลงเพ่ือคิดค้นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางเครื่องสำอางต่าง ๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วไปและกลุ่มผู้บริโภคท่ีกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้ง ระดับประเทศ
และระดับโลกที่มีเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้เหน็การรวมกลุ่มกันเพ่ือเปิดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าที่หลากหลาย 
เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดตั้งหลักสูตรการเรียนรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์สำหรับสรา้งบัณฑิตศักยภาพ
สูงทั้งทางด้านองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานจริง ที่สามารถบูรณาการกับการประกอบอาชีพ
ในอนาคตและการใช้ชีวิตประจำวันจึงจำเป็นอย่างยิง่ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวใน
การผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการที่สอดรับกบัตลาดแรงงานในศาสตร์เครื่องสำอาง ซึ่งมุ่งหวังให้
บัณฑิตที่จบไปสามารถปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ อาทิ เช่น กรม กอง กระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้
สถาบันวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนสามารถประกอบธุรกิจเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางด้านความงามได้ 

-วัตถุประสงค์- 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้    

1. สามารถดำเนินงานทางด้านเครื่องสำอาง ด้วยความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความกล้าหาญทาง
จรยิธรรม ภายใตก้ฎ ระเบียบ มาตรฐาน และข้อบังคับ โดยคำนึงถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคม
โลก และตระหนักถึงศิลปวัฒนธรรมทีด่ีงามในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

2. สามารถนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางภายใต้หลักการและทฤษฎี
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับเครื่องสำอาง     

3. เป็นผู้แสวงหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเครื่องสำอาง และสามารถประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
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สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
เครือ่งสำอาง เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

4. มีทักษะด้านอารมณ์ในการทำงานเป็นทีม โดยมีบุคลิกของการมีภาวะผู้นำ การมีความรับผิดชอบ การ
มีจิตสาธารณะ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

5. มีทกัษะในการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางอย่างรู้เท่าทัน 
ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล รวมถึงการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ
และข้อมูลทางการตลาดที่เก่ียวข้อง โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

6. มีทักษะในการทำงานในห้องปฏิบัติการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐที่มี 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 

แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้
มีมาตรฐานเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
วิทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 
 
 
 
 
 
 

1. สร้างระบบและกลไกในการบริหาร  
กำกับและติดตามผลการดำเนินการของ 
หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพ่ือนำมาใช้ในการปรับปรุง 
2. การสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานเพื่อ 
นำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรง 
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ 
นิสิตในแต่ละรายวิชา 
4. เชิญผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 
ภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพฒันาหลักสูตร และมีการติดตามผล 
และมกีารประเมิน หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 
และต่อเนื่อง 
5. ขยายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการ
สอนและการฝึกปฏิบัติงาน 

1. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร โดยมีหน้าที่
กำกับดูแลการดำเนินงาน
หลักสูตร 
2. รายงานการประชุม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ใน
การวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการดำเนินการของ
หลักสูตร  
3. รายงานผลการฝึก
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์
เครื่องสำอาง 
4. ผลการประเมินความพึง
พอใจผู้ใช้บัณฑิต  
5. รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจในหลักสูตรจาก
บัณฑิต 
6. จำนวนหน่วยงานที่มคีวาม
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

รว่มมือในการผลิตบัณฑิต 
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้
มีคุณภาพสูงตามผลการ 
เรียนรู้ที่คาดหวังของ 
หลักสูตร เป็นที่ต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิต ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

1. สร้างระบบและกลไกในการสำรวจ  
ติดตาม กำกับ และปรับปรุงคุณภาพ 
บัณฑิตที่จบการศึกษาของหลักสูตร 
2. สำรวจความคดิเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อ 
ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ 
หลักสูตร  
3. สำรวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ 
บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่ทีจ่บการศึกษาจาก 
หลักสูตร 
4. สร้างความร่วมมือกับสถาบันและสถาน 
ประกอบการในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนในการฝึกงานวิชาชีพ 
5. การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิต 

1. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตปัจจุบันต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
2. ข้อร้องทุกข์เก่ียวกับ
หลักสูตรจากนิสิตในทุก
ช่องทาง 
3. ผลสำรวจความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อลักษณะ
บัฑิตท่ีพึงประสงค์ 
4. ผลสำรวจภาวะการมีงาน
ทำของบัณฑิต 
5. ผลการประเมินความพึง
พอใจผู้ใช้บัณฑิต  
6. จำนวนทุนสนับสนุน
การศึกษาของนิสิต อย่างน้อย
ปีละ 1 ทุนการศึกษา 

แผนการพัฒนา 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
เพ่ือให้ได้รับการอบรม 
เพ่ือพัฒนาตนเองตาม 
สายงาน หรือพัฒนา 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
หรือความก้าวหน้าใน 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
เพ่ิมข้ึนภายใน 5 ปี 

1. สร้างระบบและกลไกในการเก็บข้อมูล  
กำกับ และติดตามการอบรมเพ่ือพัฒนา 
ตนเอง การศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาคุณวุฒิ 
ทางการศึกษา และความก้าวหน้าใน 
ตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ 
2. การสำรวจความต้องการในการอบรม 
เพ่ือพัฒนาตามสายงานของอาจารย์ เพ่ือ 
จดัการอบรมให้ตามความต้องการ 
3. การสนับสนุนงบประมาณในการอบรม 
เพ่ือพัฒนาตนเอง และการศึกษาต่อเพ่ือ 
พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย 

1. อาจารย์ใหม่ทุกคนไดร้ับ
การปฐมนิเทศหรือได้รับการ
แนะนำในการจัดการเรียนการ
สอน 
2. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุก
คนได้รับการอบรมพัฒนา
ตนเองตามสายงาน 
3. สัดส่วนของอาจารย์คุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกไมต่่ำกว่า
ร้อยละ 50 
4. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
5. จำนวนผลงานทางวิชาการ
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
6. ผลสำรวจความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อหลักสูตร 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จัดหาเครื่องมอืและ
อุปกรณ์ทีทั่นสมัยและ
พร้อมใช้งานสำหรับการ
ฝึกปฏิบัตขิองนิสิตใน
หลักสูตรอย่างเหมาะสม 

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือ
และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเครื่องสำอาง 
2. จัดหางบประมาณสำหรับซื้อและบำรุง
เครืองมือ สำหรับให้นิสิตฝึกปฏิบัติ 
3. สำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากนิสิตและอาจารย์ 

1. จำนวนเครื่องมือสำหรับให้
นิสิตฝึกปฏิบัติ 
2. ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากนิสิตและอาจารย์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
       และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
  ระบบไตรภาค  
  ระบบจตุรภาค  
  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มีภาคฤดูร้อน      จำนวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์ 
   ไม่มีภาคฤดูร้อน    

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม่มี- 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาต้น เดือน    มิถุนายน    ถึง    ตุลาคม   .     
 ภาคการศึกษาปลาย เดือน     พฤศจิกายน     ถึง    มีนาคม      .     

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2.2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เก่ียวข้อง  
2.2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
2.2.4 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดี 
  2.2.5 สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาโมดูลที ่2, 3, 4, 6, (Modul: M2, M3, M4, M6) ต้องผ่านการ
สอบสมรรถนะพ้ืนฐานก่อนการลงทะเบียนเรียนโมดูลดังกล่าว  

ทั้งนี้ผู้ที่มคีุณสมบัติทั่วไปตาม 2.2.2,  2.2.3,  2.2.4 นิสิตสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และที่แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
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2.3 ปัญหานิสิตแรกเข้า 
-ไม่มี- 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3 
1) จดัปฐมนิเทศท้ังในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย อีกท้ังจัดระบบให้คำปรึกษาแนะแนวโดย

มีอาจารย์ทีป่รึกษาจากสาขาวิชาทีน่ิสิตสังกัดประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีท่ีมีปัญหา  
2) แนะนำนิสิตให้เข้าสมัครเรียนโครงการเตรียมความพร้อมที่จัดข้ึนเฉพาะสำหรับนิสิตแรกเข้า 

ก่อนศึกษาในหลักสูตร เพ่ือปรับพื้นฐานให้แก่นิสิต ทั้งทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะภาษาอังกฤษ 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ปีการศึกษา 2565 2566 2567 2568 2569 

จำนวนรับเข้า ปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ปีที ่3 - - 50 50 50 
ปีที่ 4 - - - 50 50 
รวม 50 100 150 200 200 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 50 50 

2.6 งบประมาณตามแผน 
                     หนว่ย  :  บาท 

หมวดรายรบั 2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 3,500,000 7,000,000 10,500,000 14,000,000 14,000,000 
                 หน่วย  :  บาท 
หมวดรายจ่าย 2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 626,268.53  1,252,537.06 1,878,805.59 2,505,074.12 2,505,074.12 

2. งบดำเนินการ 309,185.54 618,371.08 927,556.62 1,236,742.16 1,236,742.16 

3. งบลงทุน 462,371.28 462,371.28 462,371.28 462,371.28 462,371.28 

4. งบเงินอุดหนุน 105,625.39 211,250.78 316,876.17 422,501.56 422,501.56 

รวม 1,503,450.74 2,544,530.20 3,585,609.66 4,626,689.12 4,626,689.12 

**หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 30,069 บาท (นิสิตภาคปกติ) 
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2.7 ระบบการศึกษา 

      🗹  แบบชั้นเรียน 

 ⬜  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

⬜  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

⬜  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

⬜  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต   

⬜  อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
   แบบชุดรายวิชา (Module system) 
   ................. 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา การสะสมหน่วยกิต (Credit bank) และ 
การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
  สำหรบัการสะสมหน่วยกิต (Credit bank) เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการจัดการระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไน้อยกว่า   124   หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกติ 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ  88 หน่วยกิต 
  2.1) วิชาแกน   25 หน่วยกิต 
  2.2) วิชาเอก   63 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกติ 

  1.1) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ      9 หน่วยกิต 
  1.1.1) รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา        3  หน่วยกิต 
89510064 ภูมบิูรพา          3(2-2-5) 
  Wisdom of BUU 
  1.1.2) รายวิชาเลือก        6   หน่วยกิต 

  1.1.2.1) ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   

89510264   ความสุขและคุณค่าชีวิต        2(1-2-3) 
                Happiness and Values of Life  
  1.1.2.2) วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต    

89510464 อาหารเพ่ือสุขภาพ         2(1-2-3) 
 Food for Health 
      1.1.2.3) สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
89510764 ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ       2(1-2-3) 
  Love, Sex and Health 

  1.2)  กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก     12   หน่วยกิต 
89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก    2(1-2-3) 
 Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand,  
 ASEAN, and the World 
89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ       2(1-2-3) 
  Lateral Thinking Skill Development  
89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(2-2-5)  

English for Communication 
89520664  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง      3(2-2-5)  
                Experiential English 
89520864   ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย     2(1-2-3)  
                Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society 
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1.3)  กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต     9  หน่วยกิต 
  1.3.1) รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา  จำนวน 2 หน่วยกติ 

89530064   โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต               2(2-0-4) 
                 Opportunities and Challenges for Future Careers 
   1.3.2) รายวิชาเลือก 3 รายวิชา                              7 หน่วยกิต   
    1.3.2.1) รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน เลือกเรียน 2 รายวิชา  4 หน่วยกิต 
รายวิชาด้านเทคโนโลยี 
89530164  ทักษะดิจิทัล          2(2-0-4)  
 Digital Skill 
89530264  การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ       2(2-0-4) 
  Interactive Media Design 
89530364  การออกแบบสื่อและการนำเสนอ       2(2-0-4) 
  Media Design and Presentation 
89530464 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตการทำงานอย่างฉลาด     2(2-0-4) 
  Mathematics for Smart Working Life 
89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร        2(2-0-4) 

Food Science 
89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม        2(2-0-4) 

Environmental Science 
89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง        2(2-0-4) 

Cosmetic Science 
89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย์         2(2-0-4) 

Science Literacy 
89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น        2(2-0-4) 
  Introduction to Science of Data 
89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม    2(2-0-4) 
  Creativity and Innovation for Social Development 
รายวิชาด้านการบริหารจัดการ 
89531164 กฎหมายสำหรับคนทำงานและธุรกิจ            2(2-0-4) 
  Law for Worker and Business 
89531264 องค์ประกอบการจัดการ        2(2-0-4) 
  Management Functions 
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89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ        2(2-0-4) 
  Business Environment 
89531464 การออกแบบโครงสร้างองค์กร       2(2-0-4) 
  Organizational Structure Design 
89531564 การวางแผนกลยุทธ์         2(2-0-4) 
  Strategic Planning 
89531664 การควบคุมผลการดำเนินงาน       2(2-0-4) 
  Performance Controlling  
89531764 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21     2(2-0-4) 
  Marketing for Entrepreneurship in the 21st Century 
89531864 พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกสมัยใหม่       2(2-0-4) 
  Consumer Behavior in Modern World  
89531964 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการบริการ     2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Service Industry 
89532064 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการผลิต     2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Manufacturing 
89532164 การบัญชีเบื้องต้นในธุรกิจค้าขาย       2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Merchandise 
89532264 หลักการบัญชี         2(2-0-4) 
  Accounting  
89532364 งบการเงิน          2(2-0-4) 
  Financial Statements  
89532464 รายงานการเงิน         2(2-0-4) 
  Financial Report  
89532564 ภาษีธุรกิจ          2(2-0-4) 
  Business Taxation  
89532664 พ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์       2(2-0-4) 
  Human Resources Foundation 
89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ       2(2-0-4) 
  Service Experience Design 
89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ       2(2-0-4) 
  Service Innovation Design  
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   1.3.2.2) รายวิชาบูรณาการ          3 หน่วยกิต 
89539764   การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษท่ี 21      3(0-0-9) 
                 Entrepreneurship in the 21st Century  

2) หมวดวิชาเฉพาะ             88  หน่วยกิต 

  2.1) วิชาแกน           25  หน่วยกิต 

30211364 แคลคูลัส           3(3-0-6) 
Calculus  

30310364 เคมีทั่วไป          3(3-0-6) 
General Chemistry  

30310464 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป         1(0-3-1) 
General Chemistry Laboratory 

30322064 เคมีอินทรีย์                  3(3-0-6) 
  Organic Chemistry  
30322164  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์        1(0-3-1) 
  Organic Chemistry Laboratory  
30323964 เคมีฟิสิกัลประยุกต์         3(3-0-6) 
  Applied Physical Chemistry 
30810664 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ       3(3-0-6)  
  Physics for Health Science  
30810764 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ     1(0-3-1) 
  Physics Laboratory for Health Science 
31220164 สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์       3(3-0-6) 

Elementary Statistics for Science  
68022564   จุลชีววิทยาทางการแพทย์        3(3-0-6)  

Medical Microbiology 
68022664   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์      1(0-3-1)  

Medical Microbiology Laboratory 
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2.2) วิชาเอก            63  หน่วยกิต 

79426265 กายวิภาคสรีรวิทยาและชีวเคมสีำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  3(3-0-6)  
Anatomy, Physiology and Biochemistry for Cosmetic Science 

M1: Natural Products and Biotechnology for Cosmetic 
79421265   การสกัดแยกสารจากธรรมชาติสำหรับใช้ในเครื่องสำอาง   3(3-0-6) 
  Extraction and Isolation of Natural Products in Cosmetics  
79421365   ปฏิบัติการการสกดัแยกสารจากธรรมชาติสำหรับใช้ในเครื่องสำอาง  1(0-3-1)  
  Extraction and Isolation of Natural Products Laboratory in Cosmetics  
79426165 เทคโนโลยีชีวภาพทางเครื่องสำอาง                                           2(2-0-4)  

Cosmetic Biotechnology 
M2: Development and Preparation of Cosmetic Products 
79432165 เครื่องสำอางสำหรับผิวหนังและเส้นผม      4(3-3-6)  

Cosmetics for Skin and Hair Care 
79432265  เทคนิคการเตรียมตัวพาสำหรับเครื่องสำอาง     3(2-3-4)  
  Preparation Technique for Cosmetic Vehicles  
79432365 ผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด          3(2-3-4)  
  Aromatherapy Product 
79432465 วัตถุดิบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง    3(3-0-6)  
  Raw Materials for Cosmetic Sciences and Technology 
79432565   เครื่องสำอางเพ่ือการตกแต่งสีและการปรุงกลิ่นเบื้องต้น    3(2-3-4)  

Makeup Cosmetics and Basic Perfumery 
79432865 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือความงามและการชะลอวัย   3(3-0-6)  
  Cosmetic Sciences and Technology for Beauty and Anti-aging 
M3: Evaluation and Quality Control in Cosmetic Products 
79430165   การควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง               2(2-0-4)  

Quality Control in Cosmetics 
79430265   ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง             1(0-3-1)  

Quality Control Laboratory in Cosmetics 
79432665 มาตรฐานและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง    2(2-0-4)  

Standard and Safety of Cosmetic Products 
79432765 การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง       3(2-3-4)  

Cosmetic Products Evaluation 
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M4: Research and Development in Cosmetic Sciences and technology 
79437165 โครงงานพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง 1   1(0-3-2)  

Special Project in Cosmetic Sciences and Technology 1    
79447265  โครงงานพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง 2   1(0-3-2)  

Special Project in Cosmetic Sciences and Technology 2 
79434365   ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ        2(2-0-4) 
  Research Methodology and Biostatistics  
M5: Law and Business Modeling Creation 
79442165  เทคโนโลยีขั้นสูงและเครื่องมือทางความงาม     2(2-0-4)  

Advanced Technology and Instruments in Beauty 
79442465  ศิลปะการแต่งหน้าและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง   2(1-3-2)  
  Make Up Art and Personal Care Product Selection 
79442565 นวัตกรรมระบบนำส่งทางเครื่องสำอาง                    3(2-3-5)  

Innovation of Cosmetic Delivery System   
79442965 หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง     2(1-3-2)  
  Principle of Cosmetic Product and Packaging Design 
79444165 กฎหมายและจริยธรรมของเครื่องสำอาง      2(2-0-4)  
  Law and Ethics in Cosmetic  
79444265 การตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องสำอาง     3(2-3-5)  
  Marketing and Cosmetics Business Management 
79447165   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง     1(0-3-3) 

Seminar in Cosmetic Sciences and Technology 
M6: Professional training 
79447365   การฝึกงานทางเครื่องสำอาง 1                                                 4(0-16-8)  
  Professional Training in Cosmetics 1 
79447465   การฝึกงานทางเครื่องสำอาง 2                                                4(0-16-8)  
  Professional Training in Cosmetics 2  
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                   6   หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอก หรือรายวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

79421465 สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ          2(2-0-4) 
Herbs for Health 

79422465 เครื่องสำอางกับความงาม          2(2-0-4) 
  Cosmetic and Beauty  
79423165 ความรู้ทั่วไปสำหรับการใช้ยา                                  2(2-0-4) 

General Knowledge for the Use of Drugs  
79423465  ยาและการท่องเที่ยว          2(2-0-4) 
  Medicines and Tourisms  
79430665  การควบคุมคุณภาพสมุนไพรและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร   2(2-0-4) 
  Quality Control of Herbs and Herbal Products Registration 
79431165 พรรณไม้ในผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องสำอาง      2(2-0-4) 

Plants in Spa and Cosmetic Products 
79431465 น้ำมันหอมระเหย เพ่ือสุขภาพกายและใจ       2(2-0-4) 
  Essential Oils for Body and Mind  
79431565 สารช่วยในตำรับจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ         1(1-0-2) 
  Excipients in Formulation from Natural Products 
79431765 สารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง           1(1-0-2) 
   Prohibited Substances in Cosmetics   
79433165  เภสัชวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง               2(2-0-4) 
            Pharmacology for Cosmetics 
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ความหมายของรหัสวิชา 
 รหัสวิชาประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
       เลขรหัส 794   หมายถึง  รหัสของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการ
เครื่องสำอาง 
 เลขหลักท่ี 4  หมายถงึ  ชั้นปีที่เปิดสอน 
 เลขหลักท่ี 5  หมายถึง   กลุ่มวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
   เลข 0   หมายถงึ   เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ 
   เลข 1   หมายถึง   เภสัชเวทและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
   เลข 2   หมายถงึ   เทคโนโลยีเภสัชกรรมและเภสัชกรรมอุตสาหการ 
   เลข 3   หมายถึง   เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
   เลข 4   หมายถึง   เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
   เลข 5   หมายถึง   เภสัชกรรมคลินิกและการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   เลข 6   หมายถึง   เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
   เลข 7   หมายถึง   โครงงาน ปัญหาพิเศษ สัมมนา วิชาชีพสัมพันธ์ศึกษา  
 การศึกษาอิสระและฝึกงาน 
 เลขหลักท่ี 6   หมายถึง   ลำดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5 ของแต่ละชั้นปี 
 เลขหลักที ่7 และ 8 หมายถึง  ปีที่สร้างรายวิชา      
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เครื่องสำอาง) ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้ 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวชิา รหัสและช่ือรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510064 
 

ภูมบิูรพา 
Wisdom of BUU 

3(2-2-5) 

89520464 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    
English for Communication 

3(2-2-5) 

89510764 ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ 
Love, Sex and Health 

2(1-2-3) 

895XXX64 กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลก
อนาคต 

2 

วิชาเฉพาะ 30310364 เคมีทัว่ไป 
General Chemistry  

3(3-0-6) 

30310464 ปฏิบัติการเคมีทัว่ไป 
General Chemistry Laboratory  

1(0-3-1) 

30211364 แคลคูลัส 
Calculus  

3(3-0-6) 

 

  รวม (Total) 17 
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ปีที ่1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 
 
 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 89510264 ความสุขและคณุค่าชีวิต 

Happiness and Values of Life 
2(1-2-3) 

89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย 
อาเซียน และโลก   
Citizenship and Responsibility towards 
Society of Thailand,  
ASEAN, and the World 

2(1-2-3) 

89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง   
Experiential English 

3(2-2-5) 

89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย  
Thai Language Skills for Careers in 
Contemporary Society 

2(1-2-3) 

89530064 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต   
Opportunities and Challenges for Future 
Careers 

2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 30322064 เคมีอินทรีย์  
Organic Chemistry 

3(3-0-6) 

30322164 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
Organic Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

30810664 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
Physics for Health Science 

3(3-0-6) 

30810764 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Physics Laboratory for Health Science 

1(0-3-1) 

รวม (Total) 19 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510464 อาหารเพื่อสุขภาพ  
Food for Health 

2(1-2-3) 

89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 

2(1-2-3) 

895XXX64 กลุ่มวิชาที่เสรมิสมรรถนะการทำงานในโลก
อนาคต 

2 

วิชาเฉพาะ 30323964 เคมีฟิสิกัลประยุกต์    
Applied Physical Chemistry 

3(3-0-6) 

79426265 กายวิภาคสรีรวิทยาและชีวเคมสีำหรบั
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 
Anatomy, Physiology and Biochemistry 
for Cosmetic Science  

3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 4 
รวม (Total) 16 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 

 

89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 
Entrepreneurship in the 21st Century  

3(0-0-9) 

วิชาเฉพาะ 
 

31220164 สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์  
Elementary Statistics for Science 

3(3-0-6) 

 68022564 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 
Medical Microbiology 

3(3-0-6) 

68022664 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 
Medical Microbiology Laboratory 

1(0-3-1) 

79421265 
(M1) 

การสกัดแยกสารจากธรรมชาตสิำหรับใช้ในเครื่องสำอาง 
Extraction and Isolation of Natural Products 
in Cosmetics  

3(3-0-6) 

79421365 
(M1) 

ปฏิบัติการการสกัดแยกสารจากธรรมชาติสำหรับใช้
ในเครื่องสำอาง 
Extraction and Isolation of Natural Products 
Laboratory in Cosmetics 

1(0-3-1) 

79426165 
(M1) 

เทคโนโลยีชีวภาพทางเครื่องสำอาง  
Cosmetic Biotechnology 

      2(2-0-4) 

รวม (Total) 16 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 
 

79432165 
(M2) 

เครื่องสำอางสำหรับผิวหนังและเส้นผม 
Cosmetics  for Skin and Hair Care      

4(3-3-6) 

79432265 
(M2) 

เทคนิคการเตรยีมตัวพาสำหรับเครื่องสำอาง 
Preparation Technique for Cosmetic 
Vehicles                

3(2-3-4) 

79432365 
(M2) 

ผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด 
Aromatherapy Product 

3(2-3-4) 
 

79432465 
(M2) 

วัตถุดิบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครื่องสำอาง 
Raw Materials for Cosmetic Sciences and 
Technology 

3(3-0-6) 

79432865 
(M2) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือความงามและ
การชะลอวัย   
Cosmetic Sciences and Technology for 
Beauty and Anti-aging 

3(3-0-6) 
 

รวม (Total) 16 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 79432565 
(M2) 

เครื่องสำอางเพ่ือการตกแต่งสีและการปรุงกลิ่น
เบื้องต้น  
Makeup Cosmetics and Basic Perfumery 

3(2-3-4) 

79430165 
(M3) 

การควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง  
Quality Control in Cosmetics  

2(2-0-4) 

79430265 
(M3) 

ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง
Quality Control Laboratory in Cosmetics  

1(0-3-1) 

79432665 
(M3) 

มาตรฐานและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอาง  
Standard and Safety of Cosmetic Products 

2(2-0-4) 

79432765 
(M3) 

การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  
Cosmetic Products Evaluation 

3(2-3-4) 

79434365 
(M4) 

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ 
Research Methodology and Biostatistics 

2(2-0-4) 

79437165 
(M4) 

โครงงานพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครื่องสำอาง 1  
Special Project in Cosmetic Sciences and 
Technology 1 

1(0-3-2) 

วิชาเลือกเสรี xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 
รวม (Total) 16 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 
 

79447265 
(M4) 

โครงงานพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือ่งสำอาง 2 
Special Project in Cosmetic Sciences 
and Technology 2 

1(0-3-2) 

79442165 
(M5) 

เทคโนโลยีขั้นสูงและเครื่องมือทางความงาม            
Advanced Technology and Instruments 
in Beauty   

2(2-0-4)     

79442465 
(M5) 

ศิลปะการแต่งหน้าและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ดูแลตนเอง 
Make Up Art and Personal Care 
Product Selection 

2(1-3-2) 
 

79442565 
(M5) 

 

นวัตกรรมระบบนำส่งทางเครื่องสำอาง
Innovation of Cosmetic Delivery 
System  

3(2-3-5) 

79442965 
(M5) 

 

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง 
Principle of Cosmetic Product and 
Packaging Design 

2(1-3-2) 
 

79444165 
(M5) 

กฎหมายและจริยธรรมของเครื่องสำอาง  
Law and Ethics in Cosmetic 

2(2-0-4) 

79444265 
(M5) 

การตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องสำอาง  
Marketing and Cosmetics Business 
Management   

3(2-3-5) 

79447165 

(M5) 

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เครือ่งสำอาง 

Seminar in Cosmetic Sciences and 

Technology 

1(0-3-3) 

รวม (Total) 16 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 
 

79447365 
(M6) 

การฝึกงานทางเครื่องสำอาง 1 
Professional Training in Cosmetics 1 

4(0-16-8) 

 79447465 
(M6) 

การฝึกงานทางเครื่องสำอาง 2 
Professional Training in Cosmetics 2 

4(0-16-8) 

รวม (Total) 8 
 
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

    (เอกสารแนบหมายเลข 1)   
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3.2 ชื่อ สกุล ตำแหน่งและคุณวฒิุของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

  (1) นางสาวณิชกานต์ ภีระคำ เลขประจำตัวประชาชน 3 5011001XXXXX 
       วท.ด. (เภสัชศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     พ.ศ. 2558 
       วท.ม. (วิทยาศาตรเภสัชกรรม)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    พ.ศ. 2555 
       ค.บ. (เคมี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พ.ศ. 2542  
       ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
       ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565)  จำนวน  4  เรื่อง 

       (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

       ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
791211 เภสัชพฤกษศาสตร์ 2(1-3-2) 
791311 เภสัชเวท 1 4(3-3-6) 
791321 เภสัชเวท 2 3(2-3-4) 
793234 พืชสมุนไพร 2(2-0-4) 
794511 พฤกษบำบดับนหลักฐานทางวิชาการ 2(2-0-4) 

  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

79421265 การสกัดแยกสารจากธรรมชาติสำหรับใช้ในเครื่องสำอาง 3(3-0-6) 
79421365 

 
ปฏิบัติการการสกดัแยกสารจากธรรมชาติสำหรับใช้ใน
เครื่องสำอาง 

1(0-3-1) 

79431465 น้ำมันหอมระเหย เพ่ือสุขภาพกายและใจ 2(2-0-4) 
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  (2) นางสาวพุทธิพร คงแก้ว เลขประจำตัวประชาชน 1 63990001XXXXX 
       ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤษเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล    พ.ศ. 2563 
       ภ.ม. (เภสัชเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2559 
       ภ.บ. (เภสชัศาสตร)์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     พ.ศ. 2552 
       ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
       ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565)  จำนวน  4  เรื่อง 

       (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
       ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
791201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1 3(2-3-4) 
791302 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2 4(3-3-6) 
791311 เภสัชเวท 1 4(3-3-6) 

79018159 สารสนเทศทางสุขภาพในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
79350863 เครื่องมอืทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3(2-3-4) 
794630 การผลิตยาสำหรับสัตว์ 3(2-3-4) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

79421265 การสกัดแยกสารจากธรรมชาติสำหรับใช้ในเครื่องสำอาง 3(3-0-6) 
79421365 ปฏิบัติการการสกัดแยกสารจากธรรมชาติสำหรบัใช้ใน

เครือ่งสำอาง 
1(0-3-1) 

79430165 การควบคมุคุณภาพเครื่องสำอาง 2(2-0-4) 
79430265 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง 1(0-3-1) 
79430665 การควบคุมคุณภาพสมุนไพรและการขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
2(2-0-4) 

79432665 มาตรฐานและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2(2-0-4) 
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  (3) นางสาวฐิติมา เกษมสุข เลขประจำตัวประชาชน 3 210100233XXXXX  
        ปร.ด. (เภสชัวิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล   พ.ศ. 2556 
        วท.ม. (เภสัชวิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล   พ.ศ. 2549 
        วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)  มหาวิทยาลัยมหิดล   พ.ศ. 2546 
       ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
       ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565)  จำนวน 3  เรื่อง 

       (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
       ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
682472 เภสัชวิทยาสำหรับเทคนิคการแพทย์ 1(1-0-2) 
791332 ปฏิบัติการเภสัชวิทยา 1 1(0-3-0) 
791431 พิษวิทยา 2(2-0-4) 
791432 การทบทวนข้อมูลยาใหม่ 1(0-3-0) 
792231 เภสัชวิทยาสำหรับกายภาพบำบัด 1(1-0-2) 
792334 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1 3(2-3-4) 
792335 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 2 2(1-3-2) 
793232 ความรู้ทั่วไปสำหรับการใช้ยา 2(2-0-4) 

79223559 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
79235659 เภสัชวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4(3-3-6) 

    ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

79423165 ความรู้ทั่วไปสำหรับการใช้ยา   2(2-0-4) 
79423465 ยาและการท่องเที่ยว 2(2-0-4) 
79433165 เภสัชวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2(2-0-4) 
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 (4) นายฐิตินันท์ เอื้ออำนวย เลขประจำตัวประชาชน 3 57090062XXXXX 
 Ph.D. (Social Pharmacy)       The University of Iowa  พ.ศ. 2442 

 MBA. (Finance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2528 

 LL.B. (นิติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  พ.ศ. 2528 

 ภ.บ. (เภสชัศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2520 

 ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565)  จำนวน  6  เรื่อง 
       (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 ภาระงานสอนเดิม  
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
791443 การบริหารเภสัชศาสตร์ 3(3-0-6) 
791446 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์  3(2-3-3) 
791491 โครงงานวิจัยทางเภสัช 1 1(0-3-1) 
791543 เภสัชระบาดวิทยา   2(2-0-4) 
791591  โครงงานวิจัยทางเภสัช 2  2(0-6-2) 
792335 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 2   2(1-3-2) 
793501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการเภสัชศาสตร์  3(3-0-6) 
793898 ดุษฎีนิพนธ์  15 

  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหสัวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

79434365 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ                          2(2-0-4) 
79437165 โครงงานพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เครือ่งสำอาง 1 
1(0-3-2) 

 
79444265 การตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องสำอาง  3(2-3-5) 
79447265  โครงงานพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เครื่องสำอาง 2 
1(0-3-2) 
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  (5) นายวัชรพงษ์ แจ่มสว่าง         เลขประจำตัวประชาชน 1 60999001XXXXX 
      ภ.ด. (เภสัชกรรม)     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    พ.ศ. 2562 
      ภ.บ. (เภสชัศาสตร์)     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   พ.ศ. 2552 
       ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
       ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565)  จำนวน  5  เรื่อง 

       (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
       ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
791221 รูปแบบและเทคนคิของเภสัชภัณฑ์เบื้องต้น 2(2-0-4) 
791222 เภสัชกรรม 1 3(2-3-4) 
791321 เภสัชกรรม 2 4(3-3-6) 
791322 เภสัชกรรม 3 4(3-3-6) 
791421 เภสัชภัณฑ์ปราศจากเชื้อและชีวเภสัชภัณฑ ์ 3(2-3-4) 
794624 ระบบนำส่งยาแบบใหม่ 3(3-0-6) 
794630 การผลิตยาสำหรับสัตว์ 3(2-3-4) 

    ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

79432265 เทคนิคการเตรียมตัวพาสำหรับเครื่องสำอาง  3(2-3-4) 
79432365 ผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด 3(2-3-4) 
79432465 วัตถุดิบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง 3(3-0-6) 
79432865 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความงามและการชะลอวัย 3(3-0-6) 
79442165 เทคโนโลยีขั้นสูงและเครื่องมือทางความงาม            2(2-0-4)     
79442565 นวัตกรรมระบบนำส่งทางเครื่องสำอาง  3(2-3-5) 

  3.2.2 อาจารย์พเิศษ   

   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ถ้ามี) 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม   
ภายใต้หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอางที่มุ่งเน้นสร้าง

บัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเครื่องสำอางโดยสามารถสร้างนวัตกรรมที่ล้ำสมัย สามารถ
บูรณาการความรู้ในการสร้างมูลค่าให้แก่วัตถุดิบสมุนไพรในท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนมีทักษะในการ
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ประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอางทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือตอบสนองคุณลักษณะบัณฑิต
ดังกล่าว หลักสูตรฯ จึงวางแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามใหส้อดคล้องกับการเรียนการสอนดังนี้ 

หลักสูตรฯ จัดให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่สำคัญเพ่ือนำไปประยุกต์เข้าสู่
บทเรียนทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์
ตรงจากผู้ปฏิบัติงานทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางเครื่องสำอาง ไม่ว่าจะเป็นด้านการวิจัยและพัฒนา การ
ควบคุมคุณภาพ การทำการตลาดทั้งรูปทั่วไปและออนไลน์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นกำหนดโจทย์
ปัญหาที่เกี่ยวกับวัตถุดิบสมุนไพรในท้องถิ่นภาคตะวันออก หรือปัญหาที่ได้รับจากผู้ประกอบการ เพ่ือสนับสนุน
ให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สร้างมูลค่าเป็นที่
ประจักษ์สู่สาธารณชน แล้วส่งผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ในหน่วยงาน องค์กรทางเครื่องสำอางใน
แผนกต่าง ๆ ได้แก่ แผนกวิจัยและพัฒนา แผนกควบคุมคุณาพ แผนกการตลาด รวมถึงแผนกการขึ้นทะเบียน
เครื่องสำอาง ให้เป็นไปตามความต้องการของแหล่งฝึก ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์นิเทศ จากนั้น
ทำการทวนสอบผลการฝึกปฏิบัติงานของผู้เรียนรวมถึงทบทวนข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการณ์ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
1) มีทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านการวิจัยและพัฒนา การควบคุมคุณภาพ การตลาด การขึ้น 

ทะเบียนเครื่องสำอาง จากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการความจำเป็นมาก
ยิ่งขึ้น 

2) บูรณาการความรู้ทีเ่รียนมาเพ่ือนำไปแก้ปัญหาและให้คำปรึกษาทางเครื่องสำอางได้อย่าง 
ประสิทธิภาพ 

3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ 

สถานประกอบการได้  
5) มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ได้ 

4.2 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาต้น ปีที ่4 และภาคการศึกษาปลาย ปีที่ 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : เต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรอืงานวิจัย  
นิสิตทุกคนต้องทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครือ่งสำอาง 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ  
กระบวนการวางแผนการวิจัย การทำการวิจัย การวิเคราะห์ การแปรผล การอภิปรายผล สรุปผล 

และการนำเสนอผลงานวิจัย 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นิสิตมีทักษะในการทำวิจัย สามารถพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติด้าน

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 
5.3 ช่วงเวลา : ภาคการศกึษาปลายปีที่ 3 และภาคการศึกษาต้น ปีที ่4    
5.4 จำนวนหน่วยกิต : จำนวนรวม 2 หน่วยกิต จากรายวิชา 79437165 โครงงานพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องงสำอาง 1 จำนวน 1(0-3-2) หน่วยกิต และวิชา 79447265 โครงงานพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง 2 จำนวน 1(0-3-2) หน่วยกิต  

5.5 การเตรียมการ    
นิสิตผ่านการเรียนรายวิชา 79447165 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง  

จำนวน 1(0-3-3) หน่วยกิต   
5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลด้วยระบบเกรด (Grading System)  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต    
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

1. บัณฑิตสามารถสร้างนวัตกรรมทางเครื่องสำอางที่
ทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาดทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 
 

1.กำหนดโจทย์ปัญหาของเทคโนโลยีเครื่องสำอางที่
เป็นปัจจุบันเพื่อฝึกแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาตลอดจน
การวางแผนการจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 2.สนับสนุน ส่งเสริมทักษะปฏิบัติการในการผลิต
นวัตกรรมเครื่องสำอางภายใต้การทำโครงการวิจัย
ทางเครื่องสำอางที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
3.นิสิตออกฝึกปฏิบัติงานภายใตส้ถานการณจ์ริงใน
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องสำอาง 

2. บัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้สร้างมูลค่าแก่
วัตถุดิบสมุนไพรในท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและระดับสากล 
 

1. กำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบสมุนไพรใน
ท้องถิ่นภาคตะวันออกเพ่ือฝึกให้ผู้เรียนคิดและสร้าง
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เพ่ิมมูลค่าให้สมุนไพร
ดังกล่าว 
2. จดักิจกรรมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทาง
เครื่องสำอางเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการผลิต
เครื่องสำอางให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับ
สากล 
3. สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสนใจต้องการเข้า
ร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางที่จัดขึ้นภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

3. บัณฑิตมีทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง 
 

1. ทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมหรือ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องกับการผลิตเครื่องสำอางให้มี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอน และคัดเลือกนิสิตที่มี
สมรรถนะตรงกับความต้องการในการเข้าฝึก
ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการสร้างบัณฑิตที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education learning outcomes: GELO) 
GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหาสังคม 
ต่อต้านการทุจริต 
GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
และของโลก 
GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรูต้ลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตรใ์ช้ในการแก้ปญัหา ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ   
GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และแสดงความคิดเห็นได้
อย่างสร้างสรรค์  
GELO8 สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  
GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลายรวมทั้งนำเสนองานอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

หมวดวิชาเฉพาะ (Program learning outcomes: PLO)   
PLO1 แสดงพฤตกิรรมที่สะท้อนถึงคณุธรรมจริยธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ มีวินัย ภายใต้กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานด้านเครื่องสำอาง 
PLO2 แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความกล้าหาญทางจริยธรรม โดยการร่วมต่อต้านการทุจริต ปฏิเสธการ
ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเครื่องสำอาง 
PLO3 อธิบายและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางด้วยหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
ทีเ่กี่ยวข้องกับเครื่องสำอางได้อย่างถูกต้อง 
PLO4 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเครื่องสำอางอย่างต่อเนื่องนำไปสู่
การปฏิบัติและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
PLO5 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลองทีส่ะท้อนให้เห็นถึงความ
เป็นผู้รอบรู้  
PLO6 วางแผน ออกแบบ และดำเนินการผลิตเครื่องสำอาง ภายใต้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยคำนึงถึง
คุณภาพและความปลอดภัยเป็นหลัก 
PLO7 แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านอารมณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมด้วยการมีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ  
มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
PLO8 ใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
PLO9 เลือกใช้คณิตศาสตร์ สถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลอย่างเหมาะสม 
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PLO10 นำเสนอและสื่อสารข้อมูลกับกลุ่มคนหลากหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
PLO11 ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในห้องปฏิบัติการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือ
หนว่ยงานภาครัฐที่มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน  

ผลการเรียนรู้ของโมดูล (Module Learning Outcomes) 
MLO1: Natural Products and Biotechnology for Cosmetic สามารถอธิบายหลักการความสำคัญของ
เทคโนโลยชีีวภาพ และกลุ่มสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสำอางตลอดจนฤทธิ์ทางเภสัชวทิยา แหล่งที่มา  
และการสกัด 
MLO2: Development and Preparation of Cosmetic Products สามารถพัฒนาและเตรียมผลิตภัณฑ์
เครือ่งสำอางในรูปแบบต่าง ๆ ได้ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของวัตถุดิบทางเครื่องสำอางและเทคโนโลยีที่ใช้ 
ในการผลิต 
MLO3: Evaluation and Quality Control in Cosmetic Products สามารถประเมินประสิทธิภาพ 
ความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  
MLO4: Research and Development in Cosmetic Sciences and technology สามารถออกแบบ
วางแผน แก้ปัญหา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พร้อมนำเสนอโครงงานในชั้นเรียน  
MLO5: Law and Business Modeling Creation สามารถอธิบาย ออกแบบและวางแผนธุรกิจ รวมถึง
สามารถนำเสนอแผนธุรกิจในชั้นเรียน เข้าใจหลักการพ้ืนฐานของการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการเครื่องสำอาง 
รวมถึงสามารถออกแบบและวางแผนธุรกิจ สามารถนำเสนอแผนธุรกิจในชั้นเรียน  
MLO6: Professional training สามารถแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
และบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิชาที่นิสิตไปฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก 
 เมื่อสำเร็จการศึกษาแบบโมดูลจะได้รับประกาศนียบัตรดังนี้ 
MLO1: Natural Products and Biotechnology for Cosmetic 
ได้รับประกาศนียบัตรด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเทคโนโลยีชีวภาพทางเครื่องสำอาง 
MLO2: Development and Preparation of Cosmetic Products 
ได้รับประกาศนียบัตรด้านการพัฒนา และการเตรียม ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางข้ันต้น 
MLO3: Evaluation and Quality Control in Cosmetic Products 
ได้รับประกาศนียบัตรด้านการประเมินและการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางข้ันต้น 
MLO4: Research and Development in Cosmetic Sciences and technology 
ได้รับประกาศนียบัตรด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 
MLO5: Law and Business Modeling Creation 
ได้รับประกาศนียบัตรด้านนำเสนอแผนธุรกิจเพ่ือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 
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MLO6: Professional training 
ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกประสบการณ์การทำงานจากสถานปฏิบัติการจริง 

3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning outcomes, YLO) 

ปีท่ี 1  
สามารถอธิบายองค์ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นได้ 

ปีท่ี 2  
อธิบายองค์ความรู้พ้ืนฐานทางกลุ่มสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตลอดจนฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา แหล่งที่มา  

และเลือกใช้วิธีการสกัดได้อย่างเหมาะสม ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและแสดงบทบาทความเป็นผู้นำให้เป็นที่
ประจกัษ์ได้  
ปีท่ี 3  

เลือกใช้วัตถุดิบในการตั้งตำรับเครื่องสำอาง รวมถึงวิธีการผลิต เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตพื้นฐาน 
พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพความปลอดภัยและความคงตัวของผลิตภัณฑ์เครือ่งสำอางรูปแบบต่าง ๆ 
ปีท่ี 4 
  ออกแบบและผลิตเครื่องสำอางทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค สามารถดำเนินงานเป็นผู้ประกอบการหรือนักวิจัยในห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ อุตสาหกรรม 
ชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐได้ 

4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO) กับผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 

 
          TQF 

   
GELO 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

GELO1 แสดงออก
ถึงความซื่อสัตย์ มี
ระเบียบวินยั มี
ศิลปวัฒนธรรมที่ดี
งาม โดยเฉพาะ

✓     
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          TQF 

   
GELO 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เอกลักษณ์ความเป็น
ไทย 
 
GELO2 แสดง
พฤติกรรมการเป็น
พลเมืองที่ดีของ
สงัคมไทยและสังคม
โลก มีจติสาธารณะ 
ร่วมแก้ปญัหาสังคม 
ต่อต้านการทจุริต 

✓     

GELO3 มีความรอบ
รู้ เท่าทันต่อการ
พัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงของ
ภูมิภาคในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
และของโลก 

 ✓    

GELO4 มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวิต วิเคราะห์
ตนเอง สร้าง
แผนการใช้ชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ  

  ✓   

GELO5 มีความคิด
ริเริม่สรา้งสรรค์ 
สามารถบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ใช้ในการ
แก้ปัญหา ร่วม
สร้างสรรค์นวตักรรม 

  ✓   



47 

 

 
          TQF 

   
GELO 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
GELO6 สามารถใช้
ความรู้และทักษะ
ต่าง ๆ ในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

  ✓   

GELO7 รับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 
สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นในพหุ
วัฒนธรรม และ
แสดงความคดิเห็นได้
อย่างสร้างสรรค ์

   ✓  

GELO8 สามารถ
ทำงานเป็นทีม ทั้งใน
ฐานะผู้นำและ
สมาชิกที่ดขีองกลุ่ม 

   ✓  

GELO9 สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัใน
การแสวงหาข้อมลู
อย่างรู้เท่าทันและ
หลากหลายรวมทั้ง
นำเสนองานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    ✓ 

GELO10 สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

    ✓ 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลพัธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
 

 
          TQF 

  
 
 
 PLOs 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล และ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
การ

ทำงาน
วิจัยเชิง
บูรณา
การ 

PLO1 แสดง
พฤติกรรมที่
สะท้อนถึง
คุณธรรม
จริยธรรมในเรื่อง
ความซื่อสัตย์ มี
วินัย ภายใต้กฎ 
ระเบยีบ และ
ข้อบังคับในการ
ปฏิบัตงิานด้าน
เครื่องสำอาง 

✓     

 

PLO2 แสดง
พฤติกรรมที่
สะท้อนถึงความ
กล้าหาญทาง
จริยธรรม โดย
การร่วมตอ่ต้าน
การทุจรติ 
ปฏิเสธการปฏิบัติ
ที่ไม่ถกูต้อง ตาม
มาตรฐานและ
จรรยาบรรณท่ี

✓     
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          TQF 

  
 
 
 PLOs 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล และ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
การ

ทำงาน
วิจัยเชิง
บูรณา
การ 

เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้าน
เครื่องสำอาง 
 
PLO3 อธิบาย
และเลือกใช้
เทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าใน
กระบวนการผลิต
เครื่องสำอางด้วย
หลักการและ
ทฤษฎีพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับ
เครื่องสำอางได้
อย่างถูกต้อง 

 ✓    

 

PLO4 ติดตาม
ความก้าวหน้า
ทางวิชาการและ
การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี
เครื่องสำอาง
อย่างต่อเนื่อง
นำไปสู่การ
ปฏิบัติและเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

  ✓   
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          TQF 

  
 
 
 PLOs 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล และ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
การ

ทำงาน
วิจัยเชิง
บูรณา
การ 

PLO5 วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล 
และวางแผนเพื่อ
แก้ปัญหาจาก
สถานการณ์
จำลองที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความ
เป็นผู้รอบรู้  

  ✓   

 

PLO6 วางแผน 
ออกแบบ และ
ดำเนินการผลิต
เครื่องสำอาง 
ภายใต้การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม โดย
คำนงึถึงคุณภาพ
และความ
ปลอดภัยเป็น
หลัก  

  ✓   

 

PLO7 แสดงออก
ถึงพฤติกรรมด้าน
อารมณ์ในการ
ปฏิบัติงานเป็น
ทีมด้วยการมี
ภาวะผู้นำ มี

   ✓  
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          TQF 

  
 
 
 PLOs 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล และ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
การ

ทำงาน
วิจัยเชิง
บูรณา
การ 

ความรับผิดชอบ 
มีจิตสาธารณะ 
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
 PLO8 ใช้ข้อมูล
เชิงตัวเลขและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน 

    ✓ 

 

PLO9 เลือกใช้
คณิตศาสตร์ 
สถิติ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
และแปลผลอย่าง
เหมาะสม 

    ✓ 

 

PLO10 นำเสนอ
และสื่อสารข้อมูล
กับกลุ่มคน
หลากหลาย ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ 

    ✓ 

 

PLO11 
ปฏิบัติงานไดมี้
ประสิทธิภาพทั้ง
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          TQF 

  
 
 
 PLOs 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล และ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
การ

ทำงาน
วิจัยเชิง
บูรณา
การ 

ภายใน
ห้องปฏิบัติการ
ของสถาน
ประกอบการ
อุตสาหกรรมหรือ
หน่วยงานภาครัฐ
ที่มกีารวิจยัและ
พัฒนา
เครื่องสำอางด้วย
การบูรณาการ
องค์ความรู้ที่เป็น
ปัจจุบัน  

✓ 
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5. การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
GELO1  แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มี
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย 
GELO2  แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองทีด่ีของ
สังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 

1.  สอดแทรกความรู้และกิจกรรม การพัฒนาความ
ซื่อสัตย์สุจรติ มีระเบียบวินัย และความเป็นไทย 
ควบคู่กบัเนื้อหาวิชา 
2.  สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝัง 
ให้นิสิตมวีินัยในตนเอง การเป็นพลเมืองที่ดขีอง
สังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต โดยเน้น 
การเขา้ชั้นเรียนให้ตรงเวลา ฝึกความรบัผิดชอบ 
โดยมอบหมายให้ทำงานรายบุคคลและทำงานเป็นกลุ่ม 
ร่วมถึงอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ 
ของสังคมเพ่ือให้นิสิตเข้าใจ ร่วมเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่รอบด้าน เหตุผล 
และความถูกต้อง ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประชาคมโลก 

1.  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม งานที่
ได้รับมอบหมาย ผลงาน และการสะท้อนคิด  
ที่เก่ียวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นไทย เช่น 
ประเมินจากพฤติกรรมที่ไม่กระทำการทุจริตใน การ
เรียนและการสอบประเมินจากความรับผิดชอบ 
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเป็นผู้มี
วฒันธรรมไทย 
2.  ประเมินจากการมีวินัย การตรงต่อเวลาของนิสิต
ในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  
การรว่มกิจกรรม ผลงาน และการมีความรบัผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประเมินและ
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีจากการอภิปราย  
การแสดงความคิดเห็น ผลงานและการนำเสนอ
ผลงาน 

2. ด้านความรู้ 
GELO3  มีความรอบรู ้เท่าทันต่อการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก และของโลก 
 

1.  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นสำคัญ 
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจตามจุดเน้นของรายวิชา 
2.  จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นการ
ปฏิบัติและวิธีการแสวงหาความรู้ เพื่อนำความรู้มา

1.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และการปฏิบัติของ
นิสิตด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย เช่น การทำกิจกรรม 
การนำเสนอผลงาน การมีส่วนร่วมใน 
ชั้นเรียน การอภิปราย การประเมินผลงาน และ 
การทดสอบ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือแก้ปัญหาที่เกีย่วกบัข้องกับ
รายวิชาโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทของ
ศาสตร์  ตนเอง  สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

2.  ประเมินจากผลงาน กระบวนการแก้ปัญหา การ
นำเสนอผลงาน และการสะท้อนผลกระทบต่อตนเอง 
สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
GELO4  ทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
GELO5  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณา
การข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม  
GELO6  สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการ
เป็นผู้ประกอบการ   

1.  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นสำคัญ ที่ฝึก 
ให้นิสิตได้แสวงหาความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มกีารสะท้อนคิด 
เพ่ือประเมินตนเองทั้งด้านความรู้และกระบวนการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.  จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และหรือ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในประเด็นที่
เป็นปัญหา/ความต้องการของชุมชน สังคม และวิกฤต
ของประเทศ โดยการใช้ข้อมูลอย่างรอบด้านเพ่ือ
วางแผน ออกแบบ และตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาที่
เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์ 
อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม  
เพ่ิมโอกาสและมูลค่า  สร้างอาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

1.  ประเมินพฤติกรรมของนิสิตขณะศึกษา 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วมใน   การ
อภิปราย กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการ
แก้ปัญหา การนำเสนอรายงาน ประเมินจากผลงาน
หรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
GELO7  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ

1.  จัดการเรียนรู้โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 
ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็น 
ผู้ตาม การทำงานเป็นทีม การแสดงความคิดเห็นอย่าง

1.  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นิสิตระหว่างการเรียนการสอน การทำกิจกรรม 
ผลงาน และการนำเสนอผลงาน เช่น ความรับผิดชอบ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และ 
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  
GELO8  สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้นำและ
สมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 

สร้างสรรค์ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร
ในการทำกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ 
2.  สอดแทรกการปลูกฝังคุณลักษณะทีเ่หมาะสมกับ
การทำงานร่วมกบัผู้อ่ืนและฝึกเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม ผ่านการแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ในชุมชน สังคม และวิกฤตของประเทศใน
บริบทของความเป็นไทย ด้วยการอภิปราย ระดม
ความคิด และบทบาทสมมติ 

ส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น และการทำงานเป็นทีม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
GELO9  สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหา
ข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย 
รวมทั้งนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ  
GELO10  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม 

1.  เน้นให้นิสิตใช้เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ในการ
แสวงหาข้อมลูและความรู้ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมลูใน
รปูแบบบทความ ตัวเลข สถิติ ผังกราฟิก และอ่ืน ๆ 
รวมทั้งการเลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและมี
วิจารณญาณ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ 
ในการแกป้ัญหา สร้างนวัตกรรม และนำเสนองาน
อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
2.  จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอ่ืน
เพ่ือการสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนส่งเสริมให้นิสิตทุกคนได้นำเสนอผลงาน
การศึกษาค้นคว้าผ่านการพูดและการเขยีน 
ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

1.  ประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์
ข้อมลู การเลือกใช้ข้อมูล และผลงานจากการนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้เพ่ือการตอบคำถามหรือ 
การแก้ปัญหา 
2.  ประเมนิจากผลงานและการนำเสนอผลงาน 
ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เพ่ือสื่อสารความรู้ความคิดของตนเอง เช่น ผังกราฟิก 
บทความวิชาการ บทความวิจัย วารสาร และการ
เสนอผลงานในที่ประชุม 
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หมวดวิชาเฉพาะ    
ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
PLO1 แสดงพฤติกรรมทีส่ะท้อนถึงคุณธรรม
จรยิธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ มีวินัย ภายใต้กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานด้าน
เครื่องสำอาง 
PLO2 แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม โดยการร่วมตอ่ต้านการทุจริต ปฏิเสธ
การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
เครื่องสำอาง 

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้
นิสิตมีวินัยในตนเอง โดยเน้นการเข้าชั้นเรยีน 
ให้ตรงเวลาฝึกความรับผิดชอบโดยมอบหมายให้
ทำงานรายบุคคลและทำงานเป็นกลุ่ม 
2. อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นิสิตที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
3. ปลูกฝังให้นิสิตมีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทำ
การทจุรติในการสอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. ประเมินจากการมีวินัย การตรงต่อเวลาของนิสิต
ในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
การร่วมกิจกรรม ผลงาน และการมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม งานที่
ได้รับมอบหมาย ผลงาน และการสะท้อนแนวคิด ที่
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  
3. ประเมินจากพฤติกรรมที่ไม่กระทำการทุจริตใน
การเรียนและการสอบประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และอ่ืน ๆ 
 

2. ด้านความรู้ 
PLO3 อธิบายและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าใน
กระบวนการผลิตเครื่องสำอางดว้ยหลักการและ
ทฤษฎีพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับเครื่องสำอางได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายที่เนน้หลักการ
ทางทฤษฎี ร่วมกับการใช้การสอนแบบปฏิบัติการ
เพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาใช้ในสถานการณ์
จรงิ 
 
 

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และการปฏิบัติของ
นิสิตด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย ได้แก่ 
  - การสอบย่อยทางฤทษฎี 
  - การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
  - การสอบภาคปฏิบัติ 
  - การนำเสนอผลงานในชั้นเรียน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
PLO4 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเครื่องสำอางอย่าง
ต่อเนื่องนำไปสู่การปฏิบัติและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
PLO5 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และวางแผนเพ่ือ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลองที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นผู้รอบรู้  
PLO6 วางแผน ออกแบบ และดำเนินการผลิต
เครื่องสำอาง ภายใต้การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยเป็นหลัก  

1. จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นสำคัญ ที่ฝึกให้นิสิต
ได้แสวงหาความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
และสรา้งสรรค์ ส่งเสริมให้มีการสะท้อนคิดเพ่ือ
ประเมินตนเองทั้งด้านความรู้และกระบวนการ
แสวงหาความรูเ้พ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ฝึกให้สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล วางแผน ออกแบบ เน้น
การปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาและสร้างสรรคผ์ลงาน 
 

1. ใช้ข้อสอบ หรือโจทย์การวิจัยที่มุ่งเน้นให้นิสิต
แก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และหา
วธิีแก้ปัญหา โดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา 
2. มีทักษะในการศึกษาเทคโนโลยีเครื่องสำอางด้วย
ตนเองพร้อมทั้งสามารถนำเสนอต่อผู้อ่ืน 
3. มีทักษะในการลงมือปฏิบัติงานในปัญหาพิเศษที่
ได้รับมอบหมาย  
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
PLO7 แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านอารมณ์ในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมด้วยการมีภาวะผู้นำ มีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

1. กำหนดกิจกรรมให้ทำงานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมการ
พัฒนาความเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นผู้ตาม การมี
มนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้ความแตกตา่งระหว่าง
บุคคล การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ในการทำ
กิจกรรมและการฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ 
2. จัดการเรียนการสอนในลักษณะการอภิปราย 
นำเสนอความคิดเห็นของตนเอง และรับฟังผู้อ่ืน 
รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นิสิตในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน ตรงประเด็นของ
ข้อมูลที่ได้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO8 ใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทนั 
PLO9 เลือกใช้คณิตศาสตร์ สถิติ ในการวิเคราะห์
ข้อมูลและแปลผลอย่างเหมาะสม 
PLO10 นำเสนอและสื่อสารข้อมูลกับกลุ่มคน
หลากหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 

1. สอนให้นิสิตใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลโดยใช้
คณิตศาสตร์และสถิติในงานได้รับมอบหมาย 
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการอภิปราย 
การนำเสนอทั้งการพูดการเขียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 
 

1. ประเมินจากทักษะในการแก้ปัญหาและเลือกใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์และแปลงผลข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 
2. ประเมินผลการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนของ
ผู้เรียน 
3. ประเมินผลงานจากการเขียน การอ่านบทความ 
การสือสาร การอธิบายและการตอบคำถามของ
ผู้เรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6. ด้านทักษะการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการ 
PLO11 ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน
ห้องปฏิบัติการของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานภาครฐัที่มีการวิจัยและพัฒนา
เครื่องสำอางด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็น
ปัจจุบัน  
 

1. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ โดยให้มี
การฝึกปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหา
ได้ในหลายสถานการณ์ ทั้งในสถานการณ์จริงและ
สถานการณ์จำลอง 
2. ส่งผู้เรียนเขา้ฝึกปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาทักษะใน
ด้านต่าง ๆ ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือ
หน่วยงานภาครัฐ  

1. ประเมินจากทักษะในการปฎิบัติงาน เช่น การ
สอบปฏิบัติการ การทำรายงาน การนำเสนอ 
งานที่ได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การ 
บรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ทีมี่การ 
นำเสนอต่อชั้นเรียน 
3. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติงาน การแก้ไข 
สถานการณ ์และงานที่ได้รับมอบหมายจากแหล่งฝึก 
โดยอาจารย์และผู้ดูแลจากแหล่งฝึกนั้น ๆ  
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6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 (เอกสารแนบหมายเลข 3)   
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เกณฑ์การให้ระดับคะแนนมีทั้งระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้นและแบบไม่แสดงคา่ระดับขั้น 

ระบบการให้คะแนนระดับขั้นมีดังนี้ 
 A = 4, B+ = 3.5, B = 3, C+ = 2.5, C = 2, D+ = 1.5, D = 1, F = 0 
 ระบบการให้คะแนนแบบไม่แสดงค่าระดับขัน้ แสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายต่อไปนี้ 
  S ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
  U ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
  I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
       W    งดเรียนโดยได้รบัอนุมัติ (Withdrawn)  

 au ลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 ส่วนงานที่เป็นเจ้าของรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความ

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล  
 2.2 ส่วนงานที่เป็นเจ้าของรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปมีการประเมินผลของแต่ละรายวิชาผ่าน 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ก่อนประกาศผลสอบ 

  2.3 ส่วนงานที่เป็นเจ้าของรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปตรวจสอบจากรายงานรายวิชา มคอ.5 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1 เรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  
 3.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

3.3 เกณฑ์อ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (เอกสารแนบภาคผนวก)  
 



61 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์     

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ ให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

หลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่อาจารย์ใหม่ 
1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี

คณะต้องดำเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 
1.3 มีการแนะนำอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะสอน 

พร้อมทั้งมอบเอกสารทีเ่กี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรม 
สองหลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ 
ทุกคนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที่ไดร้ับการบรรจุและแต่งตั้ง 

2.1.2 อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตร 
เกี่ยวกับการสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ที่อิงพัฒนาการของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน  
โดยอย่างน้อยต้องอบรมปีละ 10 ชั่วโมง 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอ่ืน ๆ  

เช่น ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น 
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 

การสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผูท้ีม่ีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
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   หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน    

 ในการจัดกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรนี้ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 คน เป็น
ผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร มีระบบและกลไกจัดการวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะ
ติดตามและรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีคณบดีและฝ่าย
วิชาการเป็นผู้กำกับดูแลกำหนดนโยบายปฏิบัติ โดยอยู่ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2. บัณฑิต 
2.1 บัณฑิตที่จบไปมีการกำหนดใหติ้ดตามเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ

บัณฑิต (เช่น อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานทำ ฯลฯ) หลักสูตรควร
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่ 

วนเสีย 
2.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐานกิจกรรมงานวิจัยของผู้เรียน และควร

ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.3 มีการเกบ็รวบรวมข้อมูล กำกับ และเทยีบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน 

ศิษย์เก่า นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 

3. นิสิต 
3.1 มีการกำหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่าง

ทั่วถงึและเป็นปัจจุบัน       
3.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

มีระบบกำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ มีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และให้การแก้ไขถา้
จำเป็น 

3.3 มีการให้คำปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และ
การบริการอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
เพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สถาบันควรจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ
จิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 
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4. อาจารย์ 
4.1 มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือความ

ต้องการจำเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย  
การสับเปลี่ยนอัตรากำลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรสายวิชาการ มีทั้ง
คุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

4.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรยีน และภาระงานของผู้สอน และกำกับติดตามเพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

4.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียน
การสอน และจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในหลักสูตร 

4.4 การใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย และการเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียน
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   

4.5 การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
4.6 การกำกับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่

ควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และการทำวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.7 การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพ้ืนฐานของ

ระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ 
4.8 มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นที่

เข้าใจตรงกันมีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ
ความสามารถบุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึง
เสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ 

4.9 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และ 
จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้นการบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรยีนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการมีการสร้าง 
กำกับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากร
สายวิชาการ 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน         

5.1 โครงสร้างหลักสูตร  
- วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพ่ือไปสู่การบรรลุผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังและเนื้อหาของหลักสูตร 
- ออกแบบหลักสูตรคำนึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังอย่างชัดเจนหลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงลำดับอย่างเหมาะสมและบูรณาการ 
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- โครงสร้างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ์จากรายวิชาพ้ืนฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย่างชัดเจน 
หลักสูตรมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ บูรณาการการเปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาในศาสตร์นั้น ๆ หลักสูตรมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพ่ือความทันสมัย 

5.2 วิธีการเรียนการสอน 
- จัดให้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษา คือ  

ชุดของความเชื่อที่มีผลต่อเนื้อหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงค์การศึกษา บทบาทผูส้อนและผู้เรียน เนื้อหาการสอน 
และวิธีการสอนคุณภาพการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การรับความรู้จาก
ผู้สอนการเรียนรู้โดยส่วนใหญ่ คุณภาพการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ผู้เรียนใช้ในขณะเรียนรู้ ซึ่งในขณะเดียวกัน
ก็ข้ึนอยู่กับมโนทัศน์ การรับรู้ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธ์ที่เลือกใช้คุณภาพการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของ
หลักการเรียนรู้ ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย สนับสนุน 
และมีความรว่มมือกันในการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ผู้สอนพึงกระทำดังนี้ 
 - สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 

- เตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหาวิชา แขนงวิชาในหลักสูตร 
วิธีการประเมิน วิธีการและระยะเวลาเรียน 

- การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังใหผู้้เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการประมวลผล
ข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ) 

5.3 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย  
- การรับเข้าผู้เรียน  
- การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  
- การทดสอบก่อนสำเร็จการศึกษา 
หลักสูตรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และควรวัดผล

สัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวิชา 
- มีการวางแผนการประเมินผลที่หลากหลาย เพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมนิผลวินิจฉัย 
- การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ และการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้ 
- การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด 

พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
- การประเมินควรมีมาตรฐาน ชัดเจน และเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตร 

   - มีการใช้กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อประกันว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง  
ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้ 
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เป็นลายลักษณ์อักษร และประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ขึ้น 
และได้นำไปทดลองใช้ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 
- จัดให้มีทรัพยากรทางด้านกายภาพอย่างเพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี

สารสนเทศอุปกรณ์มีความทันสมัย พร้อมใช้ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการคัดเลือก กลั่นกรอง และประสานการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

มีห้องสมุดดิจิตอล เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนองความต้องการของบุคลากร และผู้เรียนสถาบันจัดให้มี

คอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายพ้ืนฐานที่เข้าถึงได้ง่าย เพ่ือให้บุคลากรและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิจัย บริการ และการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีการระบุและใช้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย สำหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

6.2 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
- ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน  

ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค์กรวิชาชีพ 
- มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะ ๆ 

รวมทั้ง มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษานำผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า

กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
- มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 
- มีการประเมินผลและปรบัปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด 

ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 
- มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยนำเข้า และผลการป้อนกลับจาก

บุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ  
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)      

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2565 2566  2567 2568 2569 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

x x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงานการ
ประเมินตนเอง หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานในแบบรายงานการประเมินตนเองปีที่แล้ว   

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 



67 

 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2565 2566  2567 2568 2569 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม 7 8 8 9 10 
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หมวดที่ 8 การประเมนิและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ทีว่างแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ 
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบคำถาม
ของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่ได้เรียนไปในแต่ละรายวิชาหรือไม่หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 

และการใช้สื่อในทุกรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนิสิต  
ดำเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาฝีกงานวิชาชีพ  

ซึ่งอาจารย์นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนิสิตเป็นรายบุคคลนอกจากนี้อาจจัดประชุมก่อนนิสิต 
จะสำเร็จการศึกษา   

2.2 ประเมินจากนายจ้างและสถานประกอบการและดำเนินการสัมภาษณ์   
 ดำเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการที่นิสิตไปฝึกงานหรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้
บัณฑิต 

2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 
ดำเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร 

หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปทำการประเมินผลตามรายละเอียดหลักสูตรตาม 
มคอ.2 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปนำ มคอ.7 มาประมวลและประเมินผลการ

ดำเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศึกษาถัดไป และวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 5 ปี)  
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เอกสารแนบ 

เอกสารแนบหมายเลข 1 คำอธิบายรายวิชา 

เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
            อาจารย์ประจำหลักสูตร 
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ 
            สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
เอกสารแนบหมายเลข 4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม 
            กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลกัสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
เอกสารแนบหมายเลข 7 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
            พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพิม่เติม 
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เอกสารแนบหมายเลข  1 

คำอธิบายรายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          30    หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ       9      หน่วยกิต 

   1.1.1 รายวิชาบังคับ จำนวน 3 หน่วยกิต 

89510064 ภูมบิูรพา           3(2-2-5) 
  Wisdom of BUU 
 

 รากเหง้าของมหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกของประเทศไทย  
ค่านิยมของมหาวิทยาลัยบูรพา ความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รักษ์ทะเล การสร้าง การมีส่วนร่วม และ 
การสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   Root of Burapha University (BUU); local wisdom of Eastern Thailand; BUU core 
values, being BUU student; marine conservation; contributing, participating, and conveying 
from generation-to-generation; Eastern Economic Corridor (EEC); Sustainable Development 
Goals (SDGs) 
     1.1.2 รายวิชาเลือก  จำนวน 6 หน่วยกิต 
  1.1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพ 
89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต         2(1-2-3) 
 Happiness and Values of Life  
 

 ความหมายของชีวิต การรู้จักและเข้าใจตน การปรับปรุงและพัฒนาตน การตั้งเป้าหมายและ
วางแผนชีวิต การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า การปรับตัวแบบองค์รวมในสังคมทีก่ำลงัเปลี่ยนแปลง 
  Meanings of life; self-perceptions and understanding; self-improvement and 
development; goal-setting and life planning; living a valuable and happy life; holistic self -
adjustment in a changing society 
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 1.1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
89510464 อาหารเพื่อสุขภาพ          2(1-2-3) 
 Food for Health 
 

 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารป้องกันโรค  
อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 
 Basic knowledge of food and nutrition, food for health, food for disease 
prevention, processed food, food product for health, food safety and consumer production 
 1.1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
89510764 ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ        2(1-2-3) 
  Love, Sex and Health 
 

 สถานการณ์และพัฒนาการทางเพศ ความรักและการจัดการความรัก ทักษะการปฏิเสธ 
ในเรื่องเพศ ทัศนคติความเชื่อและวัฒนธรรมทางเพศ ความหลากหลายทางเพศ การวางแผนชีวิตรักและ 
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 Situation and sexual development; love and love management; refusal skills in 
sexual issue; attitude, believe, and culture of sex; sexual diversity; love life planning; sexual 
transmitted-diseases prevention; health literacy 
 

 1.2)  กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก        12 หน่วยกิต 
89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก     2(1-2-3) 
 Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand, ASEAN, and the World 
 

 ปลูกจิตสำนึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะ 
พลเมอืงของไทย อาเซียน และโลก กรณีศึกษา การรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ท้าทายกรอบความเชื่อ
เดิมเปิดโลกทัศน์ที่กว้างข้ึน 
 Raising awareness; roles, and responsibilities as Thai, ASEAN, and the world 
citizen; case study; recognition of the challenging paradigms shift; open broader world 
outlook  
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89520164 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ        2(1-2-3) 
 Lateral Thinking Skill Development  
 

 ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด 
นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขัน้พ้ืนฐาน ขั้นก้าวหน้า และ
ขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ 
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมเพ่ือการคิดนอกกรอบ การคิดนอกกรอบในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันการนำเสนองาน 
 Definition, background, importance, principles, concept and types of  
lateral thinking; systematic lateral thinking development; basic, advanced and skillful lateral 
thinking techniques; product development from lateral thinking; information technology for  
lateral thinking product development; research on lateral thinking development; team 
formation for lateral thinking; lateral thinking product for problem solving in daily life; 
presentation  

89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร        3(2-2-5)  
English for Communication 

 

 ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมโลก เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
 Practicing skills in listening, speaking, reading, and writing English; vocabulary and 
language structure; English language learning strategies; global culture; communication in 
daily life 

89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง       3(2-2-5)  
 Experiential English 
 

 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม ฝึกกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
และอภิปราย เรยีนรู้พหุวัฒนธรรม 
 Practicing English language skills through activities; practicing English language 
learning strategies; critical thinking skills and discussion in multi-cultural contexts 
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89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย      2(1-2-3) 
 Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society 
 

 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ การฟังและจดบันทึกรายงานการประชุม   
การสนทนาเชิงธุรกิจ การเขียนโต้ตอบทางอีเมล์ การเขียนโครงการและเอกสารเชิงหลักการ การออกแบบ
แบบสอบถาม และการเขียนใบสมัครออนไลน์ 
 Thai language skills for careers; listening and note-taking for meetings; business 
conversations; e-mail correspondence; projects and conceptual framework writing; 
questionnaire design; online job applications writing 
 1.3) กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต                9 หน่วยกิต 
  1.3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จำนวน 2 หน่วยกิต 
89530064  โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต                       2(2-0-4) 
                Opportunities and Challenges for Future Careers 
 

               นโยบายประเทศไทย 4.0 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิ โมเดลการบูรณาการเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ทักษะแรงงานที่จำเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย การประเมนิ
สมรรถนะตนเอง ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
               Thailand 4.0 policy; Eastern Economic Corridor, potential core technologies and 
industry clusters driving economic growth; integrated economic model towards sustainable 
development, bioeconomy, circular economy and green economy; workforce skills required 
for targeted industry clusters; self-competency assessment; labor market in Eastern 
Economic Corridor 

1.3.2 รายวิชาเลือก 3 รายวิชา จำนวน 7 หน่วยกิต 
1.3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน เลือกเรียน 2 รายวิชา จำนวน 4 หน่วยกิต 

รายวิชาด้านเทคโนโลยี 
89530164   ทักษะดิจิทัล           2(2-0-4) 
 Digital Skill 
 

 การสร้างและการเผยแพร่วิดีโอ รูปภาพ เพลง ข้อความ และขา่วสารผ่านช่องทางออนไลน์ การ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวัน ธุรกิจ และสังคม เทคโนโลยีอุบัติใหม่ 
 Creation and dissemination of online-videos, images, music, messages, and 
news; digital application in daily life, business and society; emerging technologies. 
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89530264 การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ        2(2-0-4) 
 Interactive Media Design 
 

 การแสดงผลและการปฏิสัมพันธ์ การเขา้ใจและสามารถแสดงความคิดรวบยอดของการ
ปฏิสัมพันธ์ มุมมองด้านการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ในลักษณะของสังคมและความรู้สึก กระบวนการในการ
ออกแบบการปฏิสัมพันธ์ การออกแบบสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ (brand) สำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเอง  
 Visualization and interactivity; understanding and conceptualizing of interaction; 
cognitive aspects; social and emotional interaction; the process of interaction design; design 
and establish brand based on client specifications 

89530364   การออกแบบสื่อและการนำเสนอ        2(2-0-4) 
  Media Design and Presentation 
 

   การออกแบบสื่อดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน  การนำเสนอเนื้อหาเชิงดิจิทัลอย่าง
มืออาชีพ การประเมินผลสื่อผสมที่สร้างข้ึนด้วยเครื่องมือมาตรฐาน  
   Professionally present digital content; evaluation with standard tools 

89530464 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตการทำงานอย่างฉลาด      2(2-0-4) 
  Mathematics for Smart Working Life 
 

 คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การคิดดอกเบี้ยเชิงเดียว การคิดดอกเบี้ยทบต้น การผ่อนชำระแบบ
รายงวด การออมเงินแบบรายงวดบัตรเครดิต การคำนวณดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมจากการผิดนัดชำระ การ
ลงทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ดอกเบี้ยจากการกู้เงินแบบต่าง ๆ การ
วางแผนทางการเงินเพ่ือการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพ่ิมมูลค่าเงินออมจากการ
ลดหย่อนภาษี 
 Introduction to financial mathematics; simple interest calculation; compound 
interest; amortized loan, annuity saving, credit card, overdue payment and fee calculation; 
investment; the investments return analysis; loans interest analysis; financial planning for life 
under sufficiency economy; annuity saving and tax deduction 
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89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร         2(2-0-4) 
Food Science 

 

ความหมายและความสำคัญของอาหาร องค์ประกอบในอาหาร เคมีอาหาร การแปรรูปอาหาร  
การเสื่อมเสียของอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร การถนอมอาหาร โภชนาการอาหาร ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเชิงหน้าที่ เครื่องดื่ม การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานและคุณภาพอาหาร 
อาหารใหม่ 

Definition and importance of food; food composition; food chemistry; food  
processing; food deterioration; food microbiology; food preservation; food nutrition; variety 
of food products; functional food; beverage; food packing; food quality and standards; 
novel food 

89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม         2(2-0-4) 
Environmental Science 

 

ความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน มลพิษพลาสติก (ไม
โครพลาสติกกับมลพิษทางน้ำ) PM2.5 กับปัญหามลพิษทางอากาศ ไฟป่าและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
พลังงานทดแทน วิถีเกษตรอินทรีย์ การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กับคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

Definition and scope of environmental science; role of science and technology, 
and sustainable development of the environment; climate change and global warming; 
plastic pollution (micro plastic and water pollution); PM 2.5 and air pollution problems; 
forest fires and their environmental impact; renewable energy; organic farming practices; 
restorative environment with biological processes; environmental science and quality of life; 
innovation for the environment 

89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง         2(2-0-4) 
Cosmetic Science 

 

 เครื่องสำอางเบื้องต้น เทคโนโลยีความงาม สูตรเครื่องสำอาง วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเพ่ือการ
ดูแลผิวหนัง วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางการดูแลเส้นผม สารหอมและสุคนธศาสตร ์วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สีสัน การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โพลีเมอร์ในเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด ชีวะโมเลกุลใน
เครื่องสำอาง เคมีเภสัชสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในเครื่องสำอาง 
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 Introduction of cosmetic; beauty technology; cosmetic formulation; cosmetic 
science for skin care; cosmetic science for hair; fragrance and aromatic science; color 
cosmetic science; evaluation of cosmetic products; polymer in cosmetics; sunscreen 
products;  biomolecules in cosmetics; pharmaceutical chemistry for cosmetic science; 
natural product in cosmetics 

89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย์          2(2-0-4) 
Science Literacy 

 

  การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มุมมองทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งรอบตัว วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 Sscientific thinking; scientific perspective of surrounding things of Interests and 
prospective science of interests 

89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมลูเบื้องต้น         2(2-0-4) 
  Introduction to Science of Data 
 

  วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ  
การเข้ารหัสของข้อมูลในชีวิตประจำวัน การตรวจสอบรหัสที่มีความผิดพลาดหรือถูกปลอมแปลง 
  Introduction to science of data; data analysis; data for decisions; encoding data 
in everyday life; detecting errors in the received data; identifying manipulated codes 

89531064   ความคดิสรา้งสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม     2(2-0-4) 
Creativity and Innovation for Social Development 

  

 ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การกำหนดปัญหา การระดมสมอง การสร้างแนวความคิดใหม่ และการ
แก้ปัญหาทางสังคม 
 Essence of creativity and innovation in disruptive era; design thinking, problem 
identification, brainstorming, idea generation and social problem-solving  
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รายวิชาด้านการบริหารจัดการ 
89531164   กฎหมายสำหรับคนทำงานและธุรกิจ            2(2-0-4) 
 Law for Worker and Business 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่สำคัญสำหรับคนทำงาน  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
แรงงาน จัดตั้งบริษัท ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษีอากร กฎหมายล้มละลาย กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้าน     
การทุจริต กรณีศึกษา 
 Basic knowledge of laws; principles of labor laws; civil and commercial laws; 
labor laws; company-established laws; intellectual property laws; tax laws; bankruptcy laws; 
anti-corruption laws; case study 

89531264 องค์ประกอบการจัดการ         2(2-0-4) 
  Management Functions 
 

 แนวคิดพ้ืนฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ หน้าที่หลักในการ
จัดการ การวางแผน  
 Basic concepts and characteristics of an organization; principles of management; 
management process; management functions; planning  

89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ         2(2-0-4) 
  Business Environment 
 

 สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ 
 Management environment; management ethics 

89531464   การออกแบบโครงสร้างองค์กร        2(2-0-4) 
  Organizational Structure Design 
 

 การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม 
 Organizational and human resource management; directing; controlling  
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89531564 การวางแผนกลยุทธ์          2(2-0-4) 
  Strategic Planning 
 

 แนวคิดพ้ืนฐาน กระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผน การตัดสินใจ  เชิงกล
ยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ 
 Strategic concepts and administration process; planning process and strategic 
decision making; strategic implementation and control business 

89531664 การควบคุมผลการดำเนินงาน        2(2-0-4) 
  Performance Controlling  
 การวางแผน การดำเนินงาน การควบคมุการผลิตสินค้าและบริการ การจัดการคุณภาพ  
 Planning; operating; controlling production of product and service; product and 
operation process designs; quality management 

89531764 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21      2(2-0-4) 
  Marketing for Entrepreneurship in the 21st Century 
 

 ความหมาย ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด - การ
สร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดบัโลก จริยธรรมทางการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม 
การตลาด 4.0 
 Meaning and importance of marketing to businesses; process of marketing; 
marketing environment; marketing mix - product, price, channel and promotion - creating a 
competitive advantage; global marketing and business ethics; social responsibility; marketing 4.0  
 

89531864 พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกสมัยใหม่       2(2-0-4) 
  Consumer Behavior in Modern World  
 

 พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและระบบ
สารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด 
 Modern consumer behavior; behavior of consumer decision making process; 
buyers’ behavior; marketing research; marketing information system; market segmentation; 
target marketing; market positioning 
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89531964 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการบริการ     2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Service Industry 
 

 หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในอุตสาหกรรมการบริการ 
 Basic accounting theories; concepts; processes in Service Industry 

89532064 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการผลิต     2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Manufacturing 
 

 หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในอุตสาหกรรมการผลิต  
 Basic accounting theories; concepts; processes in Manufacturing  

89532164 การบัญชีเบื้องต้น ในธุรกิจค้าขาย      2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Merchandise 
 

 หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในธุรกิจค้าขาย  
 Basic accounting theories; concepts; processes in Merchandise  

89532264 หลักการบัญชี         2(2-0-4) 
  Accounting  
 

 หลักการ กระบวนการเกี่ยวกับการบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานธุรกิจ  
 Concept; process; preparation of supported documents; business journal entries  

89532364 งบการเงิน          2(2-0-4) 
  Financial Statements  
 งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การวิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของ 
ธุรกิจ  
 Preparation of trial balance; adjustment of accounting errors; preparation of 
financial statements for private and public business firms; accounting management 
principles of assets; liabilities; shareholders’ equity 
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89532464 รายงานการเงิน         2(2-0-4) 
  Financial Report  
 

 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน การจัดทำและบริหารงบประมาณ การประเมินงบลงทุน การ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด 
 Financial Credit Analysis; Constructing and Managing Master Budget; Capital 
Budget Evaluation; financial reporting analysis; cash budgeting; modern management 
accounting techniques 

89532564 ภาษีธุรกิจ          2(2-0-4) 
  Business Taxation  
 

  หลักการ ประเภท และแนวปฏิบัติของการภาษีอากรที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบในการ 
เสียภาษ ีการคำนวณภาษี การจดทะเบียน การจัดทำแบบฟอร์ม การจัดทำรายงาน การยื่นแบบแสดงรายการ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีสำหรับกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการภาษีทางธุรกิจ 
 Principles, types and practices of business taxation; tax responsibility; tax 
calculations; registration form preparation; report preparation; filing return forms; basic 
knowledge about stamp duties; customs duties; excise taxes; promotional taxes for specific 
businesses; current issues regarding business taxation 

89532664 พ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์       2(2-0-4) 
  Human Resources Foundation 
 

 การจัดการ และการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การจ้างงาน การจัดปฐมนิเทศ การสอนงาน การฝึกอบรมและ        
การพัฒนา การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 Human resource management; emGELOyee retention in business; human 
resource functions including planning, recruitment and selection, job placement, 
orientation, coaching, training and development, and performance evaluation 
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89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ       2(2-0-4) 
  Service Experience Design 
 

 วิธีการคิดการออกแบบเพ่ือผลิตบริการและการออกแบบระบบใหม่ให้น่าสนใจ พ้ืนฐานของจุด
สัมผัสเชิงพฤติกรรม การสร้างแผนภาพ การเล่าเรื่อง การคิดต้นแบบอย่างรวดเร็ว 
 Methods of design thinking in order to produce new service and system 
development; a foundation about the behavioral touchpoints; diagramming and storytelling; 
rapid prototyping 

89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ       2(2-0-4) 
  Service Innovation Design  
 

 วิธีการคิด การออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัยทาง
การตลาด การจัดการการถ่ายโอนความรู้ในองค์กร พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และเครือข่าย การวิจัยและพัฒนา 
 Methods of design thinking in order to launch new product development; 
managing intellectual property; market research; managing organizational knowledge 
transfer; strategic alliances and networks; research and development  

 1.3.2.2 รายวิชาบูรณาการ 

89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที ่21       3(0-0-9) 
 Entrepreneurship in the 21st Century 
 

 แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 อย่างมีจริยธรรม
ตามกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทและกฎหมายธุรกิจทั่วไป รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจ 
 Concepts of entrepreneurship; ethics and entrepreneurship skills in 21st century 
according to laws for a company establishment and general business laws; able to 
accomplish the business plan 
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2) หมวดวชิาเฉพาะ                          88  หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกน                         25  หน่วยกติ 
30211364  แคลคูลัส                         3(3-0-6) 
  Calculus   

  ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัย หลักเกณฑข์องโลปิตาล การประยุกต์ของอนุพันธ์ ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิง
เส้น ค่าสูงสุด – ค่าต่ำสุด และโจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ 
ปริพันธ์โดยการเปลี่ยนเป็นตัวแปร ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพนัธ์จำกัดเขต การประยุกต์ปริพันธ์จำกัดเขต การหา
พ้ืนที่ สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นอันดับหนึ่ง  
  Functions and graphs of functions; limits and continuities of functions;  
Derivatives of algebraic and transcendental functions; L’Hopital’s rule; applications of 
derivatives; differentials and linearization, maximum – minimum and optimization problems; 
indefinite integrals; techniques of integrations, integration by substitution, integration by 
parts; applications of definite integrals; areas; first order of ordinary differential equations 

30310364 เคมีทั่วไป                    3(3-0-6) 
  General Chemistry 

  ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี 
สมดุลเคมี สมดุลไอออน เคมีไฟฟ้า โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี สารประกอบโคออร์ดิเนชัน  
เคมีนิวเคลียร์ 
                 Stoichiometry; gases; liquids; solids; solutions; thermodynamics; chemical 
kinetics; chemical equilibrium; ionic equilibrium, electrochemistry; atomic, structure; 
chemical bonding; coordination; nuclear chemistry 

30310464   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป          1(0-3-1) 
  General Chemistry Laboratory 

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฏของแก๊ส 
การสังเกตปฏิกิริยาเคมี ความหนาแน่น 
  Data analysis; chemical equilibrium; acid-base titration; buffer solution; 
electrochemistry; gas law; observing chemical reactions; density 
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30322064 เคมีอินทรีย์           3(3-0-6) 
  Organic Chemistry  

  พันธะเคมี โครงสร้าง สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติทาง กายภาพและ
ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ และชีวโมเลกุล 
  Chemical bonding; structures; stereochemistry; classification, nomenclature; 
physical properties and chemical reactions of organic compounds and biomelecules 

30322164  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์         1(0-3-1) 
  Organic Chemistry Laboratory  

  บุรพวิชา: 30322064 
                 Prerequisite: 30322064 

  เทคนิคเบื้องต้นของปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ได้แก่ การตกผลึก การกลั่น การสกัดและ 
โครมาโทกราฟี่ การตรวจสอบคุณสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันนัลของสารอินทรีย์  
                 Basic organic chemistry techniques including crystallization, distillation, 
extraction and chromatography. Determination and chemical reaction of functional groups 
of organic compounds  

30323964  เคมีฟิสิกัลประยุกต ์          3(3-0-6) 
   Applied Physical Chemistry 

บุรพวิชา: 30310364 
                 Prerequisite: 30310364 
   หลักการของเคมีฟิสิกัล อุณหพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลวัฏภาคและแผนภาพวัฏภาคของ
สารบริสุทธิ์ สารละลาย และของผสม  สารละลายนอน อิเล็กโทรไลต์และอิเล็กโทรไลต์  วิทยาศาสตร์การไหล 
ปรากฏการณ์พ้ืนผิวและรอยต่อระหว่างวัฏภาค คอลลอยด์  สารลดแรงตึงผิว 

Principles of physical chemistry; chemical thermodynamics; chemical 
equilibrium; phase equilibria and phase diagrams of pure substances, solutions, and 
mixtures; solutions of non-and electrolytes; rheology; surface and interfacial phenomena; 
colloids; surfactants  
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30810664  ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ        3(3-0-6) 
  Physics for Health Science  

  แรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน  ความยืดหยุ่น ความดันและขอไหล คลื่นกล เสียง
และการได้ยิน ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าแม่เหล็กเบือ้งต้น วงจรไฟฟ้าและความปลอดภัย คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าและการแผ่รังสี แสงและการเห็น ฟิสิกส์อะตอม กัมมันตภาพรังสีและฟิสิกส์นิวเคลียร์ การ
ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  Introductory to physics, force and laws of motion, work and energy, elasticity, 
pressure and fluid, mechanical waves, sound and hearing, heat and thermodynamics, basic 
of electricity and magnetism, electric circuit and safety, electromagnetic wave and radiation,  
light and vision, atomic physics, radioactivity and nuclear physics, application in health 
science 

30810764  ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ      1(0-3-1) 
  Physics Laboratory for Health Science  

  การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ จลศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่งานและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล 
การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร อุณหพลศาสตร์ วงจรไฟฟ้า ไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก แสง 
  Measurement of physics quantities, kinetics, force and motion, work and energy, 
fluid mechanics, vibrations, mechanical waves, temperature and heat, thermal properties of 
matter, thermodynamics, electrical circuits, electricity and magnetics, optics 

31220164  สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์        3(3-0-6) 
                Elemntary Statistics for Science 

    ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความ
น่าจะเป็น การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานสำหรับกับพารามเิตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและ
ประชากรสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง 
                Data, data presentations and interpretations, elementary probability, random 
variables and probability distributions, estimation and hypothesis testing for parameter of 
one and two populations, chi-square tests 
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68022564  จุลชีววิทยาทางการแพทย์          3(3-0-6)  
  Medical Microbiology  

  หลักการเบื้องต้นทางธรรมชาติ ชีวเคมีของจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคในคน ปฏิกิริยาระหว่างโฮสและ
จุลชีพ ศึกษาพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ ศึกษาหลักการทางภูมิคุ้มกันที่ร่างกายใช้ต่อต้านการติดเชื้อ 
ยาชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการรักษา การป้องกันให้พ้นจากการติดเชื้อ และระบาดวิทยา นำความรู้มาใช้ทาง
ภาคปฏิบัติการในการแยกและจำแนกชนิดเชื้อจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยรวมทั้งนำเทคนิคทางซโีรโลยีและ
ความรู้ทางชีววิทยาระดับโมเลกุลมาใช้เพ่ือการวินิจฉัยโรค 
  Basic principle of nature in biochemistry of microorganism causing human 
diseases; reaction between host and microorganism, pathology of infection, principle of 
human immunity for against infection, various kind of medicine for treatment; prevention 
from infection and epidemiology; application to practice for differentiate and classifying the 
category from specimen of patient and using serological technique and knowledge in 
molecular biology for diagnosis 

68022664  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์        1(0-3-1) 
  Medical Microbiology Laboratory 

  ปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา เทคนิคทางจุลชีววิทยา เทคนิคการทำให้ปลอดเชื้อ การย้อมสีแกรม 
การเพาะเลี้ยง การจำแนกชนิดของจุลชีพ การทดสอบความไวของยาต้านจุลชีพ วิธีการศึกษาโครงสร้างของ
เชื้อราและจำแนกชนิด การนับจำนวนไวรัสของแบคทีเรียด้วยเทคนิค plaque assay   

  Microbiology laboratory, microbiology techniques, aseptic technique, Gram’s 
staining, culturing, microbial identification, antimicrobial susceptibility test, study of fungal 
morphology and identification, plaque assay 

2.2) วิชาเอก             63  หน่วยกิต 

79421265 การสกัดแยกสารจากธรรมชาติสำหรับใช้ในเครื่องสำอาง    3(3-0-6) 
         Extraction and Isolation of Natural Products in Cosmetics  

วิธีการสกดัและแยกสารจากธรรมชาติสำหรับใช้ในเครื่องสำอาง การทดสอบทางเคมีเบื้องต้น  
สารกลุ่มไขมันและแว็กซ์ คาร์โบไฮเดรต ไกลโคไซด์ เทอร์ปีนอยด์ สารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ อัลคา
ลอยด ์กรดอินทรีย์ วิตามิน สี โปรตีนและเอนไซม์ น้ำมันหอมระเหย และการสกัดในระดับอุตสาหกรรม 
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  Extraction and isolation of natural products for using in cosmetics; preliminary 
chemical screening, lipids and waxes, carbohydrates, glycosides, terpenoids, phenolic 
compounds, flavonoids, alkaloids, organic acids, vitamins, coloring agents, proteins and 
enzymes, volatile oils, industrial scale extraction 

79421365 ปฏิบัติการการสกัดแยกสารจากธรรมชาติสำหรับใช้ในเครื่องสำอาง   1(0-3-1) 
   Extraction and Isolation of Natural Products Laboratory in Cosmetics 

  ปฏิบัติการที่เกีย่วเนื่องกับรายวิชา 79421265 การสกดัแยกสารจากธรรมชาติสำหรับใช้ใน
เครื่องสำอาง สารกลุ่มไขมันและแว็กซ์ คาร์โบไฮเดรต ไกลโคไซด์ เทอร์ปีนอยด์ สารประกอบฟีนอลิก  
ฟลาโวนอยด์ อัลคาลอยด์ สี โปรตีนและเอนไซม์ น้ำมันหอมระเหย และการสกัดในระดับอุตสาหกรรม 
        Laboratory related to 79421265 Extraction and Isolation of Natural Products for 
Cosmetics; preliminary chemical screening, lipids and waxes, carbohydrates, glycosides, 
terpenoids, phenolic compounds, flavonoids, alkaloids, coloring agents, proteins and 
enzymes, volatile oils, industrial scale extraction 

79426165 เทคโนโลยีชีวภาพทางเครื่องสำอาง       2(2-0-4) 
  Cosmetic Biotechnology 

  หลักการและความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง การประยุกต์ใช้
ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพในการตั้งตำรับทางเครื่องสำอาง การวิเคราะห์ฤทธิ์ทางชีวภาพ 
  Principle and importance of biotechnology in cosmetic science; application of 
biotechnology in the formulation of cosmetics; biological activity analysis 

79426265 กายวิภาคสรีรวิทยาและชีวเคมสีำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง   3(3-0-6) 
                Anatomy, Physiology and Biochemistry for Cosmetic Science 

    กายวิภาคศาสตร์ เซลล์วิทยา และกลไกการทำงาน ของเนื้อเยื่อบุผิวและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบ
ปกคลุมร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทส่วนปลาย ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึกใน
ร่างกายมนุษย์ เคมีและการเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีนและกรด
นิวคลีอิค จลนศาสตร์ของเอนไซม์และปฏิกิริยาการเร่งโดยเอนไซม์และโคเอนไซม์ ฮอร์โมน เมตาบอลิซึมของ
วิตามินและแร่ธาตุ และระบบภูมิคุ้มกันเบื้องต้น 
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  Anatomy, cytology and functional mechanism; epithelium and connective 
tissue, integumentary system, muscular system, peripheral nervous system, sensory and 
special sense organs in human body, chemistry and metabolisms; carbohydrates, lipids, 
proteins and nucleic acids, enzyme kinetics and catalytic reactions catalyzed by enzymes 
and coenzymes, hormones, metabolism of vitamins and minerals and basic immune system  

79430165  การควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง        2(2-0-4) 
  Quality Control in Cosmetics   

  การควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง มาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
และปริมาณทางเครื่องสำอาง การสกัดแยกสารสำคัญจากผลิตภัณฑ์ การเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์  
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคไทเทรชัน โพเทนชิโอเมตรี รีแฟรกโตเมตรี สเปกโตรสโคปี โครมาโทกราฟี  
  Quality control of cosmetics standards and requirements; qualitative and 
quantitative analysis in cosmetics extraction of major compounds from products, sample 
preparation for analysis, analytical technique in titration, potentiometry, refractometry, 
spectrometry, chromatography 

79430265 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง      1(0-3-1) 
Quality Control Laboratory in Cosmetics 

  ปฏิบัติการที่เก่ียวเนื่องกับรายวิชา 79430164 การควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง 
                 Laboratory related to 7940164 Quality Control in Cosmetic 

79432165   เครื่องสำอางสำหรับผิวหนังและเส้นผม       4(3-3-6) 
  Cosmetics for Skin and Hair care 

        ความรู้พื้นฐานของสารละลาย เจลและอิมัลชัน การตั้งสูตรตำรับและการเตรียมผลิตภัณฑ์ที่ใช้
กับผิวหนัง ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดผิวหน้า ผลิตภัณฑ์สำหรับการล้างทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย 
ผลิตภัณฑ์รูปแบบอิมัลชันสำหรับการบำรงุผิวหน้าและผิวกาย ผลิตภัณฑ์รูปแบบเจลบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางที่ผสมสารป้องกันแสงแดด ผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อและระงับกลิ่นกาย ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขอนามัย
สำหรับช่องปาก ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก การตั้งสูตรตำรับและการเตรียมผลิตภัณฑ์ที่ใช้กบัเส้นผม แชมพู 
ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมทั้งชนิดที่ต้องล้างออกและสามารถทาทิ้งไว้ได้ ผลิตภัณฑ์สำหรับดัดหรือยืดเส้นผม 
ผลติภัณฑ์สำหรับย้อมผม ผลิตภัณฑ์เพ่ือการจัดและตกแต่งทรงผม 
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   Anatomy and physiology of skin and hair, basic knowledge and theory of 
solutions, gels and emulsions, formulation and preparation of skin care products; toner, face 
and body cleanser, emulsion based products for face and body care, gel products for face 
and body care, sunscreen products, deodorant and antiperspirant, oral hygiene care 
products; toothpaste, mouthwash, teeth whitening gel, lip care product; formulation and 
production of hair care products; shampoo, rinse off and leave on conditioners,  perming 
lotion and hair straightener, hair dye, hair wax and pomade 

79432265   เทคนิคการเตรียมตัวพาสำหรับเครื่องสำอาง      3(2-3-4)
  Preparation Technique for Cosmetic Vehicles                

        ชนิดและองค์ของประกอบของเครื่องสำอาง รูปแบบน้ำใส แขวนตะกอน อิมัลชัน ขี้ผึ้ง เจล 
น้ำมัน ละอองฝอย โฟม เทคนิคพ้ืนฐานในการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และการแก้ปัญหาในการตั้งตำรบั  
   Types and composition of cosmetic products; solutions, suspensions, emulsions, 
ointments, gels, oils, spray, foam; techniques and problem solving in cosmetic formulation 

79432365 ผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด                      3(2-3-4)        
Aromatherapy Product 

        ประวัติ ความเป็นมา หลักการ การใช้ประโยชน์ในเวชศาสตร์ทางเลือกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุคนธบำบัด รายละเอียดน้ำมันหอมระเหย น้ำมันพาหะ แหล่งที่มาทางพฤกษศาสตร์ การสกัด การควบคุม
คุณภาพ การตั้งตำรับสุคนธบำบัด การใช้ประโยชน์ทางการแพทย ์เครื่องสำอาง และอ่ืน ๆ การเริ่มต้นธุรกิจ
สปา 
  History, principle, alternative medicine and aromatherapy products; carrier oil, 
botanical origins, extractions, quality control, aromatherapy recipe; medical utilization, 
cosmetic and other, spa startup  

79432465 วัตถุดิบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง     3(3-0-6) 
Raw Materials for Cosmetic Sciences and Technology 

        สารช่วยในทางเครื่องสำอาง การพัฒนาคุณสมบัติของสารช่วยเพื่อปรับปรุงลักษณะทางเคมีกาย
ของสารช่วย ข้อกำหนดทางกฎหมาย การขึ้นทะเบียนสารช่วย 
     Excipients in cosmetics; development of cosmetic excipients to improve 
physicochemical properties to the excipients; legal requirements, excipient registration 
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79432565   เครื่องสำอางเพ่ือการตกแต่งสีและการปรุงกลิ่นเบื้องต้น      3(2-3-4) 
  Makeup Cosmetics and Basic Perfumery 

  ความรู้เกี่ยวกับสีที่ใช้ในเครื่องสำอางตกแต่งสี การจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์เครือ่งสำอาง 
ที่ใช้ตกแต่งสีกับผิวหน้าและริมฝีปากตามชนิดของเบส พาวเดอร์ อิมัลชัน เจล น้ำมัน การตั้งสูตรตำรับและ
เทคนิคการเตรียมผลิตภัณฑ์ตกแต่งสีให้กับผิวหน้าและริมฝีปาก ความรู้เกี่ยวกับสารหอม สารเคมีแต่งกลิ่น  
  Color for makeup cosmetics; classification of makeup cosmetics types for face 
and lips based on base; powder, emulsion, gel, oil; formulation and technique for makeup 
product preparation, introduction to perfumery, aromatic chemicals 

79432665 มาตรฐานและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง     2(2-0-4) 
Standard and Safety of Cosmetic Products    

  พ้ืนฐานทางด้านความเป็นพิษแก่ผิวหนัง การอักเสบ การตอบสนองต่อการแพ้ การเกิดการ 
ผันแปรทางพันธุกรรม ที่เกิดจากสารประกอบที่ใช้ในเครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง รวมทั้ง
การศึกษากระบวนการสำหรับประเมินความปลอดภัยของสารประกอบที่ใช้ในเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอาง 
       Fundamental of dermal toxicity; inflammations, allergic responses, mutagenicity, 
possibly induced by cosmetic ingredients or products, methodologies used for the safety 
evaluation; cosmetic ingredients products. 

79432765 การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง       3(2-3-4)
  Cosmetic Products Evaluation  

  การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยการวิจัยก่อนคลีนิกและการวิจัยระดับคลีนิก  
การออกแบบ การทดสอบ การควบคุม การประเมิน การติดตาม การกำกับเอกสาร และการปฏิบัติการทาง
คลินิกที่ดี การประกันคุณภาพ จริยธรรมในการทดสอบทางคลินิก 
     Evaluation of finished cosmetic products in pre-clinical and clinical trials; 
emphasis on trial design, regulation, execution, monitoring, documenting, and good clinical 
practicing; quality assurance; ethics in the conduct of clinical trials 
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79432865 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือความงามและการชะลอวัย    3(3-0-6) 
  Cosmetic Sciences and Technology for Beauty and Anti-aging  

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบต่างๆของระบบนำส่งสาร การเตรียมและการพัฒนา 
ข้อดีข้อเสีย รูปแบบของระบบนำส่งสารที่มีใช้ในเครื่องสำอางการพัฒนาเครื่องสำอางที่ใช้ความรู้ทางระบบ
นำส่งสาร กลไกการออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ อาการข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ ข้อควรระวังในการใช้สาร
หรือเทคโนโลยีที่เก่ียวกับความงามและการชะลอวัย 
  Basic concept of various type of delivery systems including preparation,  
development, advantage and disadvantage as well as the currently delivery systems in 
cosmetic. Development of cosmetic using delivery systems. Mechanism of actions, 
indications, side effects, adverse reactions, precautions of compounds in innovation for 
beauty and anti-aging 

79434365  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ         2(2-0-4) 
  Research Methodology and Biostatistics 

  กระบวนการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ การเลือกหัวข้อวิจัย ตัวแปร การวางแผนและออกแบบ
งานวิจัย การเก็บข้อมูล เครื่องมือเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยชีวสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน 
พาราเมตริกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การแปลผลข้อมูล การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยจริยธรรมที่เก่ียวข้อง
กับงานวิจัย และ จรรยาบรรณในกระบวนการวิจัย 

        Systematic approach in conducting research; topic setting; variables; research 
planning and design; data collection;  research tools; biostatistics for analyzing the data 
including descriptive, parametric and non- parametric statistics, with an emphasis on using 
statistical package; interpretation of results; proposal preparation; ethical considerations in 
research work; ethical conducts in research processes. 

79437165 โครงงานพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง 1   1(0-3-2) 
  Special Project in Cosmetic Sciences and Technology 1   

  กระบวนการวางแผนการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย และการนำเสนอโครงร่างงานวิจัย 
  Research design process; research proposal writing and proposal presentation  
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79442165 เทคโนโลยีขั้นสูงและเครื่องมือทางความงาม       2(2-0-4) 
  Advanced Technology and Instruments in Beauty 

  หลักการการทำงานของเครื่องมือแพทย์ผิวหนัง เครื่องมือแพทย์เสริมความงาม กลุ่มเครื่อง
วิเคราะห์ผิวหนัง ผิวหน้า ผิวกาย กลุ่มเครื่องที่ใช้หลักการการทำงานของ LEDs, RF radio frequency, 
ultrasound cavitation เครือ่งเลเซอร์ผิวหนัง phonophoresis 

  Principles of dermatology instruments, beauty instruments analyzers for skins; 
body skin, facial skin, the machines based on the principle of LEDs, RF radio frequency, 
ultrasound cavitation, skin laser; phonophoresis 

79442465 ศิลปะการแต่งหน้าและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง     2(1-3-2) 
  Make Up Art and Personal Care Product Selection   

        ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมความงาม การใช้เครื่องสำอางและอุปกรณ์การแต่งหน้า การ
วิเคราะห์สีผิว โครงสร้างรูปหน้า เทคนิคการแต่งหน้าขั้นพ้ืนฐาน การแต่งหน้าวัยรุ่น การแต่งหน้าโทนเย็นและ
โทนร้อน การแต่งหน้าแนวธรรมชาติ การแต่งหน้าในโอกาสพิเศษ การถนอมผิวหลังการแต่งหน้า 

  History and cultures of beautification; cosmetic and make-up supplies usage, 
skin color analysis, facial structures, basic makeover techniques, teenager makeover, blue 
and yellow based makeover, natural look makeover, special occasion makeovers, aftercare 
makeover 

79442565 นวัตกรรมระบบนำส่งทางเครื่องสำอาง       3(2-3-5) 
                 Innovation of Cosmetic Delivery System  

  เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตเครื่องสำอาง ไลโปโซม นาโนพาร์ติเคิล ไมโครพาร์ติเคิล แผ่นแปะ
ผิวหนัง ฝึกปฏิบัติการเตรียมระบบนำส่งทางเครื่องสำอาง การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ ความคงตัว
ความสามารถในการนําส่งสารสำคัญของเครื่องสำอาง 
   Advanced technology in cosmetic preparation; liposomes, nanoparticles, 
microparticles, transdermal patch, practice in preparation of cosmetic delivery system, 
evaluation of physical properties, stability, efficiency in active ingredient delivery of 
cosmetic  
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79442965  หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง       2(1-3-2) 
                Principle of Cosmetic Product and Packaging Design 

  การออกแบบภาชนะบรรจุทางเครื่องสำอางตามข้อกำหนดคุณสมบตัิขององค์การอาหารและยา 
การควบคุม การใช้  
 Appropriate design of cosmetic packaging in accordance with FDA; professional 
requirement, description, regulations, usages 

79444165 กฎหมายและจริยธรรมของเครื่องสำอาง       2(2-0-4) 
  Law and Ethics in Cosmetic  

  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์
เครื่องสำอาง ได้แก่ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย ยา การโฆษณา ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร แนวคิดเรื่อง
การคุ้มครองผู้บริโภค จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง  

Law and regulations related to cosmetic sciences; Cosmetics Act, Lethal  
Substance Act, Drug Act, Healthcare Products Act, Advertising Act, Intellectual Property Act 
and Patent Act, concept of consumer protection, ethics in doing business, registration of 
cosmetics  

79444265 การตลาดและการจดัการธุรกิจเครือ่งสำอาง      3(2-3-5) 
  Marketing and Cosmetics Business Management 

  ทฤษฎีการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดแบบบูรณาการ การวิจัยการตลาด การจัดการกล
ยุทธการตลาดและห่วงโซ่อุปทานด้านการตลาด การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารธุรกิจ 
  Marketing theory, customer behavior, integration marketing, marketing research, 
marketing strategic management and marketing supply chain, e-commerce and business  
management 

79447165 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง     1(0-3-3) 
  Seminar in Cosmetic Sciences and Technology 

  การค้นคว้าข้อมูลและผลงานทางวิชาการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเครื่องสำอาง ทำการ

วิเคราะห์ ประเมินคุณค่า รวบรวม และประมวลข้อมูลอย่างเป็นระบบ นำเสนอและอภิปราย 
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  Literature search and current research relating to innovative cosmetic sciences, 

analysis, evaluation, collection and integration of data systematically for presentation and 

discussion 

79447265 โครงงานพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง 2   1(0-3-2) 
  Special Project in Cosmetic Sciences and Technology 2 

  การทำการวิจัย การวิเคราะห์ การแปลผล การอภิปรายผล สรุปผล การนำเสนอผลงานวิจัย 
จรรยาบรรณปฏิบัติในการวิจัย 
  Research conducting, critical analysis, interpretation of information, and research 
presentation; ethical practice in research. 

79447365   การฝึกงานทางเครื่องสำอาง 1        4(0-16-8) 
  Professional Training in Cosmetics 1 

การฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
   Professional Training in Cosmetics in government and private sector 

79447465   การฝึกงานทางเครื่องสำอาง 2        4(0-16-8) 
  Professional Training in Cosmetics 2 

การฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
   Professional Training in Cosmetics in government and private sector 

3) หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า              6   หน่วยกิต 

79421465 สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ           2(2-0-4)
  Herbs for Health 

  สมุนไพรที่ใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญา ข้อควรระวังและ
ความปลอดภัยในการใช้สมุนไพร 
  Herbs for health promotion; scientific information and wisdom; precaution and 
safety of herbs 
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79422465 เครือ่งสําอางกับความงาม           2(2-0-4) 
  Cosmetic and Beauty 

  ประวัติความเปน็มาของเครื่องสําอาง ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกายภาคของผิวหนัง ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ เครื่องสําอางชนิดสําหรับผิว ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบนใบหน้า เทคนิคการ
แตง่หนา้ ขอ้ควรระวังและการเลือกใช้เครื่องสําอางอย่างปลอดภัย กฎหมายเครื่องสําอาง การประเมนิความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์          
  The history of cosmetics; basic knowledge of skin anatomy; types of cosmetic 
products for skin; deodorants, facial decorative products, techniques for make up; 
precautions and safety of cosmetics use, law of cosmetic product, evaluation of product 
safety 

79423165 ความรู้ทั่วไปสำหรับการใช้ยา        2(2-0-4) 
General Knowledge for the Use of Drugs 

  ความหมายของยา การแบ่งประเภทของยาตามกฎหมาย การใช้ยาสามัญประจำบ้าน ยา
คุมกำเนิดยาที่ใช้ในการรักษาอาการของโรคที่มีอุบัติการณ์สูงในประเทศไทย ประโยชน์และอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา 
  Drug concepts; drug classification by law; utilization of common drug; 
contraceptive, drug for diseases with high incidence in Thailand; benefit and adverse effect 
of drug use 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ 
เลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

79423465 ยาและการท่องเทีย่ว          2(2-0-4) 
  Medicines and Tourisms  

  ยาที่เก่ียวข้องในการท่องเที่ยว ยาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง ยากับการท่องเที่ยวทาง
น้ำและทางทะเล ยาและการท่องเที่ยวประเภทอ่ืน ๆ ความรู้เบื้องต้นในการใช้ยาและความปลอดภัย การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ปฏิบัติการช่วยพืน้คืนชีพเบื้องต้น 
  Medicines in tourisms; basic medicines for traveling; medicine in aqua and 
marine tourisms; medicine in other typesof tourisms; basic knowledge of medicine 
administration and safety, primary first aid, basic of cardiopulmonary resuscitation 
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79430665  การควบคุมคุณภาพสมุนไพรและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร    2(2-0-4) 
  Quality Control of Herbs and Herbal Products Registration 

   การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร วิธีการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องเหมาะสม การ
ตรวจสอบเอกลักษณ์วัตถุดิบสมุนไพร ลักษณะทางมหภาค ลักษณะทางจุลภาค เอกลักษณ์ทางเคมี ตรวจสอบ
สารปนเปื้อน โลหะหนักและเชื้อจุลินทรีย์ มาตรฐานการผลิตที่ดีเกี่ยวกับสมุนไพร การข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 
  Quality control of herbal raw materials; good agriculture practice; identification 
of herbal raw materials, macroscopic identification, microscopic identification, chemical 
identity, contaminants, heavy metals and microbial determination, good manufacturing 
practice (GMP) related to herbs, herbal products registration 

79431165 พรรณไม้ในผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องสำอาง       2(2-0-4) 
  Plants in Spa and Cosmetic Products 

 ชนิด สายพันธุ์ การกระจายพันธุ์ การเพาะเลี้ยง ดูแลบำรุงรักษา การเก็บเก่ียว องค์ประกอบทาง
เคมี การใช้ประโยชน์ของพืชที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องสำอาง พรรณไม้หอม พรรณไม้ให้สี พรรณไม้
ที่ใช้ทำความสะอาดร่างกาย 
  Species, cultivars, distribution, cultivation, maintenance, harvest, chemical 
constituents, utilization of plants generally used in spa and cosmetic products, aromatic 
plants, coloring plants, plants for body cleaning 

79431465 น้ำมันหอมระเหย เพ่ือสุขภาพกายและใจ       2(2-0-4)
  Essential Oils for Body and Mind 

   แหล่งที่มา วิถีชีวสังเคราะห์ และเทคนิคการสกัดน้ำมันหอมระเหย สมบัติทางเคมีฟิกส์ การเก็บ
รักษา การควบคุมคุณภาพ ฤทธิ์ทางชีวภาพต่อระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ 
ระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบฮอร์โมน และต่อมไร้ท่อ ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลชีพ
และปรสิต ฤทธิ์ไล่แมลง การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในสุคนธบำบัด 
  Origin, biosynthesis pathways, extraction techniques of essential oils, 
physicochemical properties, storage, quality control, biological activities to the nervous 
system, gastrointestinal system, respiratory system, muscle and joints, cardiovascular 
system, hormone and endocrine systems, anti-microbial and anti-parasitic activities, insect 
repellent activity, essential oil application in aroma therapy 
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79431565 สารช่วยในตำรับจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ        1(1-0-2) 
  Excipients in Formulation from Natural Products 

  ความหมายและคุณสมบัติของสารช่วยในสูตรตำรับ สารช่วยจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สารเพ่ิม
ปริมาณ สารยึดเกาะและสารยึดติด สารหล่อลื่น สารช่วยไหล สารช่วยแตกกระจายตัว สารเคลือบ ตัวทำละลาย 
สารยับยั้งการเจริญของจุลชีพ สารต้านอนุมูลอิสระ สารช่วยเพิ่มความหนืด สารแต่งรส อันตรกิริยาระหว่าง
สารออกฤทธิ์และสารช่วยในตำรับ ความก้าวหน้าเกี่ยวกับสารช่วยในสูตรตำรับจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใน
ประเทศไทย 
  Definition and properties of excipient, excipients from natural products, diluents, 
binders and adhesives, lubricants, gildants, disintegrants, coating agents, solvents, 
antimicrobial and antifungal substances, antioxidants, thickening agents, favoring agents, 
interactions of active ingredients and natural excipients, researches of natural excipients in 
Thailand 

79431765 สารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง         1(1-0-2) 
   Prohibited Substances in Cosmetics  

  ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสารห้ามใช้ในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สารห้าม
ใช้ประเภทต่าง ๆ และอันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ การตรวจสอบสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง กรณีศึกษาต่างๆ 

 Related requirements and laws of prohibited substances in cosmetics, types of 
prohibited substances and harm to health, detection of prohibited substances in cosmetics, 
case studies 

79433165 เภสัชวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง      2(2-0-4)
  Pharmacology for Cosmetics     

  บทนำสู่เภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์เบื้องต้น เภสัชพลศาสตร์เบื้องต้น กลไกการออกฤทธิ์  
ข้อบ่งใช้ อาการข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ ข้อควรระวังในการใช้สารสำคัญท่ีพบในเครื่องสำอางหรือ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 Introduction to pharmacology; basic of pharmacokinetic; basic of 
pharmacodynamics; mechanism of actions, indications, side effects, adverse reactions, 
precautions of active compounds in cosmetics or healthcare products 
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เอกสารแนบหมายเลข 2   
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 

(1)  นางสาวณิชกานต์ ภีระคำ     
ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ  
1. Intharuksa, A., Kitamura, M., Peerakam, N., Charoensup, W., Ando, H., Sasaki, Y., &  

Sirisa-Ard, P. (2020). Evaluation of white Kwao Krua (Pueraria candollei Grah. ex Benth.) 
products sold in Thailand by molecular, chemical, and microscopic analyses. Journal 
of Natural Medicines, 74(1), 106-118. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
2. Mungmai, L., Predalikit W., Aunsri, N., & Peerakam, N. (2019). Bioactivity test and GC–MS  

analysis of different solvent extracts from Perilla frutescens (Linn.) Britton and  
cosmetic product application for sensitive skin. RMUTT Journal, 9(2), 78-93. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
3. Peerakam, N., Sirisa-Ard, P., Huy, N., Tran Van O, L. P., & Intharuksa, A. (2018). Isoflavonoids  

and phytoestrogens from Pueraria candollei var. mirifica related with appropriate ratios 
of ethanol extraction. Asian J Chem, 30(9), 2086-2090.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
4. Sirisa-Ard, P., Peerakam, N., Huy, N. Q., On, T. V., Long, P. T., & Intharuksa, A. (2018). 

Development of anti-wrinkle cream from Pueraria candollei var. Mirifica (airy shaw and  
suvat.) Niyomdham, “kwao krua kao” for menopausal women. Int J Pharm Pharm Sci, 10(7),  
16-21. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
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(2)  นางสาวพุทธิพร คงแก้ว    
ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ 
1. Khongkaew, P., & Chaemsawang, W. (2021). Development and Characterization of 

Stingless Bee Propolis Properties for the Development of Solid Lipid Nanoparticles 
for Loading Lipophilic Substances. International Journal of Biomaterials, (2021), 1-10.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
2. Mathaweesansurn, A., Thongrod, S., Khongkaew, P., Phechkrajang, C. M., Wilairat, P., & 

Choengchan, N. (2020). Simple and fast fabrication of microfluidic paper-based 
analytical device by contact stamping for multiple-point standard addition assay: 
application to direct analysis of urinary creatinine. Talanta, (210), 1-8. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
3. Mathaweesansurn, A., Choengchan, N., Khongkaew, P., & Phechkrajang, C. M. (2020). Low- 
 cost synthesis of gold nanoparticles from reused traditional gold leaf and its application  

 for sensitive and selective colorimetric sensing of creatinine in urine. Current Analytical 
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(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
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(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
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(3) นางสาวฐิติมา เกษมสุข    
ประสบการณ์สอน 

ปี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ 
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imbalance and cell cycle inhibitor expression in cultured human  
astrocytes. Environmental Ttoxicology and Pharmacology, 65, 53-59.  
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(4) นายฐิตินันท์ เอ้ืออำนวย     
ประสบการณ์สอน 
 ปี พ.ศ. 2524 - 2556  คณะเภสัชศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปี พ.ศ. 2556 – 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ 
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6. Phupradit, A., Vadcharavivad, S., Ingsathit, A., Kantachuvesiri, S., Areepium, N., Sra-Ium, S.,  
& Kitiyakara, C. (2018). Impact of POR and CYP3A5 polymorphisms on trough 
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(5) นายวัชรพงษ์ แจ่มสว่าง    
ประสบการณ์สอน  
 ปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ 
1. Petchsomrit, A., & Chaemsawang, W. (2020). Antioxidant activity, formulation, and   
 evaluation of roselle seed oil extract nanoemulsions. Journal of Global Pharma   
 Technology, 12(6), 567-573. 
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characterization of A PVA-Durian Hull Gum Wound Dressing containing Centella   
Asiatica axtract (ECA233). Interprofessional Journal of Health Sciences, 18(1), 1-14. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)  
3. Chaemsawang, W., & Khongkaew, K. (2020). Surface Charge effect of Furazolidone- loaded 
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Hepatocellular carcinoma cells (HepG2). Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, 16(3),  
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encapsulation. International Journal of Biomaterials, 2018, 1-7. 
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เอกสารแนบหมายเลข  3 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

1. กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 

   1.1 รายวิชาบังคับ 1 วิชา 

89510064 ภูมิบูรพา           

   1.2 รายวิชาเลือก 

       1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 

89510264 ความสุขและคณุค่าชีวิต           

       1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ใหเ้ลอืกเรียน 1 รายวิชา 

89510464 อาหารเพือ่สุขภาพ           

       1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพ่ือการเสริมสร้างคณุภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 

89510764 ความรัก เพศสัมพันธ์ และสุขภาพ           

- 
30 
- 
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รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

2. กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

   2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา           

89520064 พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคมไทย อาเซียน  
และโลก 

          

89520164 การพฒันาทักษะการคิดนอกกรอบ           

   2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวชิา 

89520464 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

89520664 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง           

   2.3 ใหเ้ลือกเรียน 1 รายวิชา 

89520864 ทักษะภาษาไทยเพือ่การอาชีพในสังคมร่วมสมัย           

3. กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 

   3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา 

89530064 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต           

- 
31 
- 
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รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

   3.2  รายวิชาเลือก  

       3.2.1 รายวชิาความรูเ้พ่ือการทำงาน ให้เลอืกเรียน 2 รายวชิา 

89530164 ทักษะดิจิทัล           

89530264  การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ           

89530364  การออกแบบสื่อและการนำเสนอ           

89530464 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตการทำงานอย่างฉลาด           

89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร           

89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม           

89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง           

89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย ์           

89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น           

89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมเพื่อการพัฒนาสังคม           

89531164 กฎหมายสำหรับคนทำงานและธรุกิจ           

- 
32 
- 
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รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

89531264 องค์ประกอบการจัดการ           

89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ           

89531464 การออกแบบโครงสร้างองค์กร           

89531564 การวางแผนกลยุทธ์           

89531664 การควบคุมผลการดำเนินงาน           

89531764 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21           

89531864 พฤติกรรมผู้บรโิภคในโลกสมัยใหม ่           

89531964 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการบริการ           

89532064 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการผลิต           

89532164 การบัญชีเบื้องต้นในธุรกิจคา้ขาย           

89532264 หลักการบญัช ี           

89532364 งบการเงิน           

89532464 รายงานการเงิน           

- 
33 
- 
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รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

89532564 ภาษีธุรกิจ           

89532664 พื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย ์           

89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ           

89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ           

  3.2.2 รายวิชาบูรณาการ ให้หลกัสูตรกำหนดให้นิสิตในหลักสูตรเรยีน 1 รายวิชา 

89539764 การเป็นผูป้ระกอบการในศตวรรษที ่21           
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ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์
ความเปน็ไทย 
 GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 
 ด้านความรู้ 
 GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทนัต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก และของโลก 
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
 GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม  
 GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และ 
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  
 GELO8 สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย 
รวมทั้งนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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เอกสารแนบหมายเลข  3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

⬤  ความรั บผิดชอบหลัก  ⚪ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 LPO4 PLO5 PLO6 PLO7 PlO8 PLO9 PLO10 PLO11 

หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาแกน 
30211364 แคลคูลัส  ● ●  ●  ○  ○   
30310364 เคมีทั่วไป  ● ● ●  ○ ●  ●   
30310464 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  ● ● ●  ○ ●  ●   
30322064 เคมีอินทรีย์   ● ● ●  ○ ●  ●   
30322164 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี ์  ● ● ●  ○ ●  ●   
30323964 เคมีฟสิิกลัประยุกต ์  ● ● ●  ○ ●  ●   
30810664 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  ● ● ●  ○ ○ ○    
30810764 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ำหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  ● ● ● ○  ○ ○  ○  

31220164 สถิติเบื้องต้นสำหรับวทิยาศาสตร ์ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ●  
68022564 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ●  
68022664 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ●  
หมวดวิชาเอก   

79421265 การสกดัแยกสารจากธรรมชาตสิำหรับใช้ในเครื่องสำอาง ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● 
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 LPO4 PLO5 PLO6 PLO7 PlO8 PLO9 PLO10 PLO11 

79421365 ปฏิบัติการการสกดัแยกสารจากธรรมชาติสำหรับใช้ในเครื่องสำอาง  ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ 
79426165 เทคโนโลยีชีวภาพทางเครื่องสำอาง  ●  ● ○ ○ ● ● ● ○   
79426265 กายวิภาคสรีรวิทยาและชีวเคมสีำหรับวิทยาศาสตรเ์ครือ่งสำอาง  ● ● ● ○ ○ ● ○ ●   
79430165 การควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง  ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● 
79430265 ปฏิบัติการการควบคมุคุณภาพเครื่องสำอาง  ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ 
79432165 เครื่องสำอางสำหรับผวิหนังและเส้นผม ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○  ○ ● 

79432265 เทคนิคการเตรียมตัวพาในเครื่องสำอาง ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● 
79432365 ผลิตภัณฑ์สุคนธบำบดั ○ ● ● ● ○ ○ ○  ○ ○  
79432465 วัตถุดิบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง ○ ● ● ● ● ● ○ ○  ○ ● 

79432565 เครื่องสำอางเพื่อการตกแต่งสีและการปรุงกลิ่นเบื้องตน้ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

79432665 มาตรฐานและความปลอดภัยในผลติภณัฑ์เครื่องสำอาง ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 
79432765 การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 
79432865 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความงามและการชะลอวัย ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○  
79434365 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ●  
79437165 โครงงานพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง 1 ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● 
79442165 เทคโนโลยีขั้นสูงและเครื่องมือทางความงาม  ○ ● ● ● ● ● ○ ○  ○ ● 
79442465 ศิลปะการแต่งหน้าและการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ดูแลตนเอง ○ ● ● ● ○ ○ ○     
79442565 นวัตกรรมระบบนำส่งทางเครื่องสำอาง  ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 
79442965 หลักการออกแบบบรรจุภณัฑ์เครื่องสำอาง ○ ● ● ● ○ ○ ○    ○ 
79444165 กฎหมายและจริยธรรมของเครื่องสำอาง ● ● ● ● ● ○ ●  ●  ● 
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 LPO4 PLO5 PLO6 PLO7 PlO8 PLO9 PLO10 PLO11 

79444265 การตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องสำอาง  ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ 
79447165 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง  ● ● ●  ● ○ ○ ○ ● ● 
79447265 โครงงานพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง 2 ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● 
79447365 การฝึกงานทางเครื่องสำอาง 1  ● ● ● ● ● ●  ○ ○ ● 
79447465 การฝึกงานทางเครื่องสำอาง 2  ● ● ● ● ● ●  ○ ○ ● 
หมวดวิชาเลือกเสรี  
79421465 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ                              ● ● ● ○  ● ○ ●   
79422465 เครื่องสำอางกับความงาม  ● ● ○ ○ ● ●  ○   
79423165 ความรู้ทั่วไปสำหรับการใช้ยา  ● ● ○ ○ ● ●  ○   
79423465 ยาและการท่องเทีย่ว  ● ● ○ ○ ● ●  ○   
79430665 การควบคุมคุณภาพสมุนไพรและการขึ้นทะเบียนผลติภณัฑ์สมุนไพร  ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○  
79431165 พรรณไม้ในผลิตภัณฑส์ปาและเครื่องสำอาง  ● ● ● ○  ○ ○ ●   
79431465 น้ำมันหอมระเหย เพือ่สุขภาพกายใจ  ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○  
79431565 สารช่วยในตำรับจากผลิตภณัฑ์ธรรมชาต ิ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○  
79431765 สารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง  ● ● ● ○ ● ● ○    
79433165 เภสัชวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง   ● ● ○ ● ○ ●  ○   
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ผลการเรียนรู้  Learning Outcomes (LO) 

 ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

 PLO1 แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ มีวินัย ภายใต้กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานด้านเครื่องสำอาง 
 PLO2 แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความกล้าหาญทางจริยธรรม โดยการร่วมต่อต้านการทุจริต 
ปฏิเสธการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเครื่องสำอาง 

 ด้านความรู้ 
 PLO3 อธิบายและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางด้วยหลักการและ
ทฤษฎีพื้นฐานทีเ่กีย่วข้องกับเครื่องสำอางได้อย่างถูกต้อง 

 ด้านทักษะทางปัญญา 
 PLO4 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเครื่องสำอางอย่าง
ต่อเนื่องนำไปสู่การปฏิบัติและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 PLO5 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลองทีส่ะท้อนให้
เห็นถึงความเป็นผู้รอบรู้  
 PLO6 วางแผน ออกแบบ และดำเนินการผลิตเครื่องสำอาง ภายใต้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
โดยคำนงึถึงคุณภาพและความปลอดภัยเป็นหลัก  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 PLO7 แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านอารมณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมด้วยการมีภาวะผู้นำ มีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  

 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 PLO8 ใช้ขอ้มูลเชิงตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 

PLO9 เลือกใช้คณิตศาสตร์ สถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลอย่างเหมาะสม 
PLO10 นำเสนอและสื่อสารข้อมูลกับกลุ่มคนหลากหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้  

 ด้านทักษะการทำงานด้านวิจัยเชิงบูรณาการ 
 PLO11 ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในห้องปฏิบัติการของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็น
ปัจจุบัน 
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เอกสารแนบหมายเลข  4 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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เอกสารแนบหมายเลข  6 

ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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ข้อมูลจากผู้วิพากษ์หลักสูตร ข้อมูลที่นำมาปรับปรุง 
1. ชื่อหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการเครื่องสำอาง 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน ภาษาไทย นวัตกรรม = 
innovation  Cosmetic Science ควรใช้วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเนื่องจาก
สิ่งที่สอนนิสิตเป็นแบบทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ส่วนวิทยาการเป็นทางด้าน
บริหารจัดการ  Cosmetic innovation นวัตกรรมเครื่องสำอาง ส่วน 
Cosmetic Science วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  

เปลี่ยนชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครื่องสำอาง 
Bachelor of Science Program in Cosmetic Science and Technology 

2. หมวดที่ 2 แผนพฒันาปรับปรุง กลยุทธ์ต้องการเพ่ิมเติมในส่วนที่เป็น
บุคลากรจากภายนอกเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิต/นักศึกษาที่เข้าใหม่ให้
ได้รู้และเข้าใจในสายงานอาชีพนี้ (อาจจะเชิญผู้ประกอบการ/บุคลากรที่มี
ผลงานโดดเด่นและเป็นที่พอรู้จักในวงการนี้) 

มีการเชิญผู้ประกอบการมาเป็นวิทยากรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนในโครงการ
ปฐมนิเทศ 

3. หมวดที่ 3 เห็นควรเพิ่มในส่วนของภาคฤดูร้อนให้มีการลงปฏิบัติงานจริง
จากแหล่งฝึกงาน (ตั้งแตช่่วงปีที่ 2-4) เนื่องจากการทำงานจริงในองค์กร
เครื่องสำอางการเรียนจากตำรา/วิชาการ เป็นเพียงข้อมูล 20-40% ที่สามารถ
นำมาใช้ได้จริง นอกเหนือจากนั้นเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงซึ่งจะ
ทำให้นิสิตมีประสบการณ์และมีการพัฒนาเนื้อครีมท่ีแปลกใหม่ ที่สามารถ
นำมาใช้เป็นลูกเล่นของการตลาด 

- ไมม่ีภาคฤดูร้อน - 
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4. ความคิดเห็นด้านรายวิชา 
      4.1 การเขียนชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษมีการใช้คำซ้อน ที่มีความหมาย
คล้ายกัน 
      4.2 รายวิชาเรียนในเล่มหลักสูตรบางรายวิชามีเนื้อหาการเรียนที่คล้ายกัน 
      4.3 ชื่อรายวิชาที่ไม่นำมาเขยีนรวมกันและไม่น่าจะเกียวข้องกัน เช่น 
รายวิชา 79430663 การควบคุมคุณภาพสมุนไพรและการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่วนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร น่าจะเป็นการจด
แจ้งเครื่องสำอาง 

ด้านรายวิชา 
4.1 มีการปรับเปลี่ยนใช้คำภาษาอังกฤษให้เหมาะสมตรงกับรายชื่อวิชา 
4.2 มีการปรับเปลี่ยนหัวข้อเนื้อหาในรายวิชาที่คล้ายคลึงกนัให้มีความชัดเจนขึ้น 
4.3 เนื่องจากการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จะมี
ระเบียบที่ต่างกันโดยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะใช้ “จดแจ้งเครื่องสำอาง” ส่วน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะใช้คำว่า “ขึ้นทะเบียน”  

5. รายวิชา 79431763 สารห้ามใช้ในเครื่องสำอางควรจะอยู่ในส่วนของ
วิชาเอก เนื่องจากมีความจำเป็นมากต่อการปฏิบัติงานจริง ต้องการเพิม่เติมใน
ส่วนรายวิชาที่มีการเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ ในทางปฏิบัติงานจริง เป็น
ระบบ OMP (ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบัน) รวมถึงระบบเอกสาร 
Document Control /ISO/Halal เนื่องจากบุคลากรในประเทศสามารถหาได้
ค่อนข้างยากในส่วนที่เข้าใจในระบบนี้อย่างแท้จริง (อาจจะเชิญบุคลากรจาก
สถาบันมาตรฐานมาฝึกอบรมให้กับนักศึกษา)   

รายละเอียดหลักของสารห้ามใช้เครื่องสำอางมีเนื้อหาสอดแทรกอยู่ในรายวิชาที่
เกีย่วข้องกับเครื่องสำอาง เช่น รายวิชาวัตถุดิบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครื่องสำอาง  รายวิชามาตรฐานและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  
รายวิชากฎหมายและจริยธรรมของเครื่องสำอาง 

6.กระบวนการประเมินผล ระบบเกรด ควรใส่รายละเอียดของการให้เกรดนิสิต
ให้ชัดเจน  

มีการแสดงตารางค่าระดับชั้นและแสดงช่วงคะแนน  
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7. ในส่วนของ PLO1 เห็นควรเพิ่มเติมขอบเขตในส่วนของผู้ประกอบการ
โรงงานหรือหลังจบหลักสูตรแล้ว นิสิตมีความรู้ความสามารถในการตั้ง
โรงงานผลิต เนื่องจากต้องทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของ
เนื้อหาหลักสูตร (อาจจะ) จัดการศึกษาดูงานตามความสมัครใจของนิสิตใน
ต่างประเทศ เช่น การดูงานที่จีน/ไต้หวัน/ญี่ปุ่น เป็นต้น เนื่องจากกระบวนการ
จัดการรวมถึงการประยุกต์ การนำเข้าสินค้ามีความแตกต่างกับในประเทศไทย
อย่างชัดเจน รวมถึงการดูงาน Exhibition ต่าง ๆ ที่เกีย่วกับเครื่องสำอาง เพ่ือ
ติดตามเทรนด์รวมถึงเรื่องราวอัพเดทของวงการเครื่องสำอาง เนื่องจากนิสิต
สามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้จรงิ ณ ช่วงที่เข้าทำงานหลังจากจบ
การศึกษา 

ได้ทำการปรับเปลี่ยน PLO ของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องและเห็นภาพในการ
จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการสร้างคณุลักษณะพิเศษของบัณฑิต เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

8. หลักสูตรมีความหลากหลายในเนื้อหามาก  - 
9. มีเนื้อหาด้านการพัฒนาสูตรเครื่องสำอางค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะ Gel ซึ่งเป็น 
dosage form หลักของเครื่องสำอาง สามารถนำไปต่อยอดเป็นเครื่องสำอาง
ต่าง ๆ ได ้ถา้ต้องการให้บัณฑิตมีความสามารถด้านการพัฒนาเครื่องสำอาง 
อาจจะจำเป็นที่ต้องเพ่ิมเนื้อหาในส่วนนี้ (ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 ของหลักสูตร) 

ได้ทำการปรับเปลี่ยนแยกรายวิชาให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีความจำเพาะ
ทางเครื่องสำอาง 
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เอกสารแนบหมายเลข  7 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120  

 

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ เรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์ที่เน้น 

สภาพแวดล้อมการทำงานจริง ให้เป็นผู้มีสมรรถนะทีส่นองตอบการเปลี่ยนแปลงของโลก มสีำนึก
รับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
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