
 

 

 

 

 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง  

หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวดัปทุมธานี 



หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง  

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2552 

......................................................................................................... 

 

1. ช่ือหลกัสูตร 

ช่ือภาษาไทย  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอาง  

ช่ือภาษาองักฤษ Bachelor of Science Program  

in Cosmetic Science  

 

2. ช่ือปริญญา 

ช่ือเต็ม (ไทย)   วทิยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอาง)  

ช่ือเต็ม (องักฤษ)  Bachelor of Science (Cosmetic Science)  

ช่ือย่อ (ไทย)   วท.บ. (วทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอาง) 

ช่ือย่อ (องักฤษ)   B.Sc. (Cosmetic Science) 

 

3. หน่วยงานรับผดิชอบ 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี 

 

4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

4.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 

มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ทกัษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีา้น

เคร่ืองสาํอางเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน หรือสามารถ

ประกอบอาชีพอิสระ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

4.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

 4.2.1  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ทกัษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดา้นเคร่ืองสาํอาง 
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4.2.2 เพื่อผลิตบณัฑิตในศาสตร์เคร่ืองสําอางท่ีมีความรู้ตอบสนองต่อความตอ้งการของ

สถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และสามารถประกอบอาชีพอิสระ 

4.2.3 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในวชิาชีพ 

 4.2.4 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ในศาสตร์เคร่ืองสาํอาง สามารถบูรณาการภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

5. กาํหนดการเปิดสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 

 

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

6.1  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางดา้น

วทิยาศาสตร์หรือเทียบเท่า  

6.2  เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

จงัหวดัปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  

 

7. วธีิคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 

7.1  เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

7.2  เป็นไปตามประกาศวา่ดว้ยการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

 

8. ระบบการศึกษาและการสําเร็จการศึกษา  

8.1 ใชร้ะบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยแต่ละภาค

การศึกษามีระยะเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ หรือเทียบเท่า หากมีการศึกษาภาคฤดูร้อนใหจ้ดั

เวลาและเน้ือหาวชิาในสัดส่วนท่ีสัมพนัธ์กนัโดยใชร้ะยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์และจาํนวนหน่วย

กิตไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

8.2  เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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9. ระยะเวลาการศึกษา 

9.1  เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

9.2  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี ใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปี

การศึกษา 

 

10. การลงทะเบียนเรียน 

10.1  เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

10.2  นกัศึกษาภาคปกติมีสิทธ์ิลงทะเบียนรายวชิาในภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 

22 หน่วยกิต 

 

11. การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา  

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญา พ.ศ. 2548 

 

12. อาจารย์ผู้สอน 

 12.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี ้

1 ดร. สรวง สมานหมู่ 

-  Postdoctoral Fellow 

(Pharmaceutical  and 

Clinical Chemistry), 

 Nagasaki University, Japan 

-  Ph.D. (Organic Synthesis) 

University of Sheffield, 

U.K. 

 -  M.Sc. (Biochemistry), 

University of Wollongong,  

1. S. Jones and C. Smanmoo, N-

phosphoryl Oxazolidinones as 

Effective Phosphorylating Agents, 

Tetrahedron Lett. 2004, 45, 1585.  

2. S. Jones and C. Smanmoo, 

Phosphorylation of Alcohols with N-

Phosphoryl Oxazolidinones 

Employing Copper (II) Triflate 

Catalysis, Org. Lett., 2005, 7, 3271.  

3. H. Zhang, C. Smanmoo, T.  

-  โครงการวิจยัทาง

วทิยาศาสตร์เคร่ือง 

สาํอาง  

 

-  ยาปัจจุบนัและยา

ใหม่ 

 

-  เคมีของนํ้าหอม

และศาสตร์แห่งความ

หอม 
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ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี ้

 Australia  

-  B.Sc. (Computational 

Chemistry), University of 

Wollongong, Australia  

 

Shibata, T. Kabashima, J. Lu, and M 

Kai, Sensitive detection of cytochrome 

P450 protein on a PVDF membrane 

employing a macromolecular  probe, 

Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46, 

8226. 

- วทิยาศาสตร์เคร่ือง 

สาํอางการดูแล

ผวิหนงั 

 

-  เภสัชเคมีเบ้ืองตน้   

2 ผศ.ดร.สําเนียง อภิสันติยาคม 

-  ปร.ด. (เคมีอินทรีย)์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี 

สุรนารี 

-  วท.ม. (เคมีอินทรีย)์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  วท.บ. (เคมี)  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ตําแหน่งทางวชิาการ : ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

1. S. Apisantiyakom, P.  Kittakoop, J. 

B. Bremner. Novel Biologycally 

Active Bibenzyls from Bauhinia 

saccocalyx. Pierre. Chemistry & 

Biodiversity, 2004, 1,1694-1701. 

2. กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์

เบ้ืองตน้ สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั พิมพค์ร้ังท่ี 1.พ.ศ. 2551 

3. ตาํราปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์

4. เคมีอินทรียพ์ื้นฐาน 

5. ตาํราสารผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 

6. ตาํราเทคนิคการสังเคราะห์

สารอินทรีย ์ 

7. เอกสารประกอบการสอนวชิาเคมี

อินทรีย ์1 

8. เอกสารประกอบการสอนวชิาเคมี

อินทรีย ์2 

 

 

 

-  การวจิยัพืชสมุน 

ไพรเบ้ืองตน้ 

 

-  ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ

ในเคร่ืองสาํอาง 
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ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี ้

3 ดร. พทิยา ถกลภักดี 

-  Ph.D. (Polymer 

Chemistry and 

Engineering), Department 

of Color and Polymer 

Chemistry, University of 

Leeds, U.K.  

-  M.S. (Polymer Science), 

the Petroleum and 

Petrochemical College, 

Chulalongkorn University  

-  วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

1. S. Perrier, P. Takolpuckdee, J. 

Westwood, and D. M. Lewis, 

Versatile Chain Transfer Agents for 

Reversible Addition Fragmentation 

Chain Transfer (RAFT) 

Polymerization to Synthesize 

Functional PolymericArchitectures 

Macromolecules, 2004, 37, 2709. 

2. P. Takolpuckdee, J. Westwood,  

D. M. Lewis and S. Perrier, Polymer 

Architectures via Reversible Addition 

Fragmentation ChainTransfer (RAFT) 

Polymerization Macromol.Symp., 

2004,216, 23. 

3. S. Perrier and P. Takolpuckdee, 

J.Polym.Sci. Part A; Polym Chem. 

2005, 43,5347-5393 

-  เทคนิคทางเคมีเชิง 

ฟิสิกส์ 

 

-  วทิยาศาสตร์เคร่ือง 

สาํอางเก่ียวกบัเส้นผม

และเล็บ 

 

-  ฉลากและบรรจุ

ภณัฑข์องผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอาง 

 

-  วทิยาศาสตร์กาย 

ภาพของเคร่ื5องสาํอาง 

4 ผศ.สุนทร สุวรรณโฉม 

-  กศ.ม. (เคมี) มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒ 

ประสานมิตร  

-  Dip.in Nuclear 

Technology  จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-  Certificated  in 

Laboratory Approach   

จาก The University of 

ตําแหน่งทางวชิาการ : ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

1. ตาํราเคมีเชิงฟิสิกส์ 

2. บทปฏิบติัการเคมีเชิงฟิสิกส์ 

3. บทปฏิบติัการวชิาการวิเคราะห์ทาง

เคมี 

4. เคมีในชีวติประจาํวนั  

5. เอกสารประกอบการสอนเคมี

เก่ียวกบัเคร่ืองสาํอาง  

 

-  หลกัเคมีวเิคราะห์ 

-  เทคนิคทางเคมีเชิง

ฟิสิกส์ 

- โครงการวจิยัทาง

วทิยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอาง    

- วศิวกรรมและเคมี

ส่ิงแวดลอ้ม 
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ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี ้

  Newcastle, Australia   

-  Certificated  in Advance 

Research Instruments   

จากUniversity of 

Technology Sydney, 

Australia 

6. Determination of Mercury in Sea  

Water by Destructive Neutron 

Activation Analysis, OAEP Annual 

Report, 1976 

7. Determination of Mercury in 

Human Hair by non-destructive  

Neutron Activation Analysis, OAEP 

Annual Report, 1976. 

8. Design and Construction of Low-

Cost Spectrophotometer, J. ACT, 

2006. 

- สัมมนาทาง

วทิยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอาง 1 

-  สัมมนาทาง

วทิยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอาง 2 

-วทิยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอางเบ้ืองตน้ 

5 ผศ.  เสาวนิตย์ ภักดีมงคล 

-  วท.ม. (การสอนเคมี) 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

-  กศ.บ. (เคมี)  

มหาวทิยาลยัศรีนคริทร 

วโิรฒ ประสานมิตร 

ตําแหน่งทางวชิาการ: ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

- เคมีพื้นฐาน 

-โครงการวิจยัทาง

วทิยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอาง    

 

-  วทิยาศาสตร์เคร่ือง 

สาํอางเบ้ืองตน้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.newcastle.edu.au/
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 12.2  อาจารย์ผู้สอน 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี้ 

1 ดร. สรวง  สมานหมู่ 

-  Postdoctoral Fellow 

(Pharmaceutical  and 

Clinical Chemistry), 

 Nagasaki University, Japan 

-  Ph.D. (Organic Synthesis) 

University of Sheffield, 

U.K. 

- M.Sc. (Biochemistry), 

University of Wollongong, 

Australia 

-  B.Sc. (Computational 

Chemistry), University of 

Wollongong, Australia  

 

1. S. Jones and C. Smanmoo, N-

phosphoryl Oxazolidinones as 

Effective Phosphorylating Agents, 

Tetrahedron Lett. 2004, 45, 1585.  

2. S. Jones and C. Smanmoo, 

Phosphorylation of Alcohols with N-

Phosphoryl Oxazolidinones 

Employing Copper (II) Triflate 

Catalysis, Org. Lett., 2005, 7, 3271.  

3. H. Zhang, C. Smanmoo, T. 

Shibata, T. Kabashima, J. Lu, and M 

Kai, Sensitive detection of 

cytochrome P450 protein on a PVDF 

membrane employing a 

macromolecular  probe, Angew. 

Chem. Int. Ed., 2007, 46, 8226.  

-  โครงการวิจัยทาง

วทิยาศาสตร์เคร่ือง 

สาํอาง  

-  ยาปัจ จุบันและยา

ใหม่ 

-  เคมีของนํ้ าหอมและ

ศาสตร์แห่งความหอม 

-  วทิยาศาสตร์เคร่ือง 

สาํอางการดูแลผวิหนงั 

-  เภสัชเคมีเบ้ืองตน้   

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ดร. พทิยา ถกลภักดี 

- Ph.D. (Polymer Chemistry) 

Department of Colour and 

Polymer Chemistry, 

University of Leeds, U.K. 

-  M.S. (Polymer Science), 

the Petroleum and 

Petrochemical College, 

Chulalongkorn University, 

Thailand. 

 

1. S. Perrier, P. Takolpuckdee, J. 

Westwood, and D. M. Lewis, 

Versatile Chain Transfer Agents for 

Reversible Addition 

Fragmentation Chain Transfer 

(RAFT) Polymerization to 

Synthesize Functional Polymeric 

Architectures Macromolecules, 

2004, 37, 2709. 

2. P. Takolpuckdee, J. Westwood, D. 

M. Lewis and S. Perrier, 

-  เทคนิคทางเคมีเชิง

ฟิสิกส์ 

-  วทิยาศาสตร์เคร่ือง 

สาํอางเก่ียวกบัเส้นผม

และเล็บ 

- ฉลากและบรรจุภณัฑ์

ของผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอาง 

-  วทิยาศาสตร์กาย 

ภาพของเคร่ื5องสาํอาง 
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ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี้ 

 

 

-   วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

Polymer Architectures via Reversible 

Addition Fragmentation Chain 

Transfer (RAFT) Polymerization 

Macromol.Symp., 2004,216, 23. 

3. S. Perrier and P. Takolpuckdee, 

J.Polym.Sci. Part A; Polym Chem. 

2005, 43,5347-539. 

 

 

 

 

 

3 ผศ.ดร.สําเนียง อภิสันติยาคม 

-  วท.ด. (เคมีอินทรีย)์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

สุรนารี 

-  วท.ม. (เคมีอินทรีย)์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

ตําแหน่งทางวชิาการ : ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

1. S. Apisantiyakom, P.  Kittakoop, J. 

B. Bremner. Novel Biologycally 

Active Bibenzyls from Bauhinia 

saccocalyx. Pierre. Chemistry & 

Biodiversity. 2004, 1,1694-1701. 

2. กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์

เบ้ืองตน้ สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั พิมพค์ร้ังท่ี 1.พ.ศ. 2551 

3. ตาํราปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์

4. เคมีอินทรียพ์ื้นฐาน 

5. ตาํราสารผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 

6. ตาํราเทคนิคการสังเคราะห์

สารอินทรีย ์ 

7. เอกสารประกอบการสอนวชิาเคมี

อินทรีย ์1 

8. เอกสารประกอบการสอนวชิาเคมี

อินทรีย ์2 

 

 

-  การวจิยัพืชสมุน 

ไพรเบ้ืองตน้ 

-  ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ

ในเคร่ืองสาํอาง 
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ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี ้

4 ผศ.สุนทร สุวรรณโฉม 

-  กศ.ม. (เคมี) มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร  

-  Dip.in Nuclear Technology  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  Certificated  in Laboratory 

Approach   จาก The 

University of Newcastle, 

Australia   

-  Certificated  in Advance 

Research Instruments   จาก

University of Technology 

Sydney, Australia 

ตําแหน่งทางวชิาการ : ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

1.ตาํราเคมีเชิงฟิสิกส์ 

2.บทปฏิบติัการเคมีเชิงฟิสิกส์ 

3.บทปฏิบติัการวชิาการวิเคราะห์ทาง

เคมี 

4.เคมีในชีวติประจาํวนั  

5.เอกสารประกอบการสอนเคมี

เก่ียวกบัเคร่ืองสาํอาง  

6. Determination of Mercury in Sea  

Water by Destructive Neutron 

Activation Analysis, OAEP Annual 

Report, 1976. 

7. Determination of Mercury in 

Human Hair by non-destructive  

Neutron Activation Analysis, OAEP 

Annual Report, 1976. 

8. Design and Construction of Low-

Cost Spectrophotometer, J. ACT, 

2006. 

- หลกัเคมีวเิคราะห์ 

-  เทคนิคทางเคมีเชิง

ฟิสิกส์ 

- โครงการวิจยัทาง

วทิยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอาง    

- วศิวกรรมและเคมี

ส่ิงแวดลอ้ม 

-  สัมมนาทาง

วทิยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอาง 1 

-  สัมมนาทาง

วทิยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอาง 2 

-วทิยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอางเบ้ืองตน้ 

5 ผศ.  เสาวนิตย์ ภักดีมงคล 

-  วท.ม. (การสอนเคมี) 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

-  กศ.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒ  
ประสานมิตร 

ตําแหน่งทางวชิาการ: ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

- เคมีพื้นฐาน 

-โครงการวิจยัทาง

วทิยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอาง    

-  วทิยาศาสตร์เคร่ือง 

สาํอางเบ้ืองตน้ 

 

 

http://www.newcastle.edu.au/
http://www.newcastle.edu.au/
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ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี ้

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ. ดร. นฤมล ธนานันต์ 

-  วท.ด (พนัธุศาสตร์) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  วท.ม. (พนัธุศาสตร์) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

สถาบนัราชภฏัอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

ตําแหน่งทางวชิาการ : ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

1. N. Sornchatrarak, P. Saksoong and 

S. Peyachoknakul, RAPD technique 

in silkworm (Bombyx mori): strain 

differentiation and identification. 

Thammasat Int. J. Sc. Tech. 1997, 

2, 47. 

2. N. Thanananta, S. Peyachoknagul, S. 

Siripatanadilok, S.Suputtitada and 

S. Apisitwanich. 2004.  Expression of a 

yeast HAL2 gene enhancing  for salt-

stress tolerance in eucalypt and its 

location was detected using FISH. 15 

th International Chromosome 

Conference (ICC XV) London, U.K. 

- ชีววทิยาระดบั

โมเลกุลสาํหรับ

วทิยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอาง 

-  การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่

สมุนไพร 

-  เทคโนโลยชีีวภาพ

วทิยาศาสตร์เคร่ือง 

สาํอาง 

 

 

 

7 ดร. สุธาสินี นิลแสง 

-  Ph.D (Food engineering 

and bioprocess technology) 

Asian Institute of 

Technology ,Thailand. 

-  วท.ม.(เทคโนโลยชีีวภาพ)  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

-  วท.บ.(เทคโนโลยชีีวภาพ)  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

 

1. S. Nilsang, S. Lertsiri, M. 

Suphantharika, and A. Assavanig, 

Optimization of Enzymatic hydrolysis 

of fish soluble concentrate by 

commercial proteases. J. Food Eng. 

2005, 70, 571. 

2. S. Nilsang, K. S. Nandakumar, I. Y. 

Galaev, S. K. Rakshit, R. Holmdahl, B. 

Mattiasson and A. Kumar, Monoclonal 

Antibody Production Using a New 

Supermacroporous Cryogel Bioreactor. 

Biotechnol. Prog. 2007, 23, 932. 

-  วศิวกรรมกระบวน 

การชีวภาพสาํหรับ

วทิยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอาง 

-  ความรู้พื้นฐานการ

เพาะเล้ียงเซลลส์ัตว ์

- การควบคุมคุณภาพ

และคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี้ 

  3. S. Nilsang, V. Nehru, F. M. Plieva, 

K. S. Nandakumar, S. K. Rakshit, R. 

Holmdahl, B. Mattiasson, B. and A. 

Kumar, Three-dimensional  culture for 

monoclonal antibody production 

by hybridoma cells immobilized in 

Macroporous gel particles. Biotechnol. 

Prog. 2008.25(5); 1122.  

 

8 ผศ. ดร. ศศมล   ผาสุข 

-  กศ.ด. วทิยาศาสตรศึกษา 

(เคมี) มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ  
ประสานมิตร 
-  ค.ม. การศึกษา

วทิยาศาสตร์ (เคมี)

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  กศ.บ. (เคมี) มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ ประสาน

มิตร 

ตําแหน่งทางวชิาการ : ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

-  เคมีทัว่ไป 1 

-  เคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 
- เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น เ ค มี

เก่ียวกบัเคร่ืองสาํอาง 
-  เคมีอินทรียส์าํหรับนกัศึกษา 
พยาบาล 

-  ศาสตร์แห่งอาย ุ

วฒันะ 

-  ความรู้เบ้ืองตน้

เก่ียวกบัแพทยแ์ผน

ไทย 

-  การตั้งตาํรับเคร่ือง 

สาํอาง 

 

9 ผศ. ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย 

-  Ph.D. ( Management) 

Adamson University,  

Philippines   

-  บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัพายพั 

-  ศษ.บ. บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

 

ตําแหน่งทางวชิาการ  : ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

-  รองคณบดีฝ่ายวชิาการคณะ 
วทิยาการจดัการ 

-  การสร้างธุรกิจและ

การเป็นผูป้ระกอบการ 

-  หลกัการตลาด 

http://www.google.co.th/search?hl=en&rlz=1T4SNYN_en-GBTH291TH291&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=The+Philippines&spell=1
http://www.google.co.th/search?hl=en&rlz=1T4SNYN_en-GBTH291TH291&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=The+Philippines&spell=1
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ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี้ 

10 3อ. จุฑารัตน์ พงษ์โนรี 

-  วท.ม. (อุตสาหกรรม

เกษตร) มหาวทิยาลยั 

นเรศวร 

-  วท.บ. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

1. การสกดัเซลลูโลสจากซังขา้วโพด

แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ น อ า ห า ร . 

วทิยานิพนธ์ปริญญาโท  
มหาวทิยาลยันเรศวร. พิษณุโลก 2547. 

2. การสกดัเซลลูโลสจากซังขา้วโพด

ตอนท่ี1 :การศึกษาสภาวะ 
ท่ีเหมาะสมในการสกดั, 

ว.สงขลานครินทร์ , 2549. 28. 1 : 191-

199. 

3. ใ ย อ า ห า ร สํ า คัญ ไ ฉ น .ว า ร ส า ร

การเวก 2549. น. 12-15. 

-  ความรู้เบ้ืองตน้

เก่ียวกบัแพทยแ์ผน

ไทย 

-  การแพทยแ์ผนไทย

และการแพทยพ์ื้นบา้น 

11 3อ. เอือ้มพร รัตนสิงห์ 

- วท.ม. (เคมีอนินทรีย)์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- วท.บ. (เคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  เลขานุการศูนยว์ทิยาศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

 

 

 

-  นาโนคอสเมติกส์ 

-  การพฒันาผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอาง 

 

12 อ. ณฐักานต์ ทองพนัธ์ุพาน 

-  วท.ม.(การวางแผน

ส่ิงแวดลอ้มเพื่อพฒันา

ชุมชนและชนบท) 

-  วท.บ.(วทิยาศาสตร์

ส่ิงแวดลอ้ม) 

1.  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติลุ่ม

นํ้าทะเลสาบสงขลาอยา่งย ัง่ยนื 2545 

2. Application of  Invitro  Narrow 

Leaved Cattail Pollen Growth for 

Industrial Effluent Toxicity Testing 

2546. 

-  วศิวกรรมทางเคมี

ส่ิงแวดล◌้อม 
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12.3 อาจารย์พเิศษ/ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี้ 

1 Prof. Masaaki Kai 

-  D.Pharm. (Pharmacy), 

Kyushu University, Japan 

-  M.Pharm. (Pharmacy), 

Kyushu University, Japan 

-  B.Pharm. (Pharmacy), 

Kyushu University, Japan 

 

1. T. Kabashima, Z. Yu, C. Tang, Y. 

Nakagawa, K. Okumura, T. Shibata, J. 

Lu and M. Kai, A selective 

fluorescence reaction for peptides and 

chromatographic analysis; Peptides, 

2008, 29, 356. 

2. K. Tonooka, T. Kabashima, T. 

Shibata, C. Tang, Z. Yu, and M. Kai, 

Facile Assay of Telomerase Activity 

Utilizing a DNA-detectable 

Chemiluminogenic Reagent Anal. Sci., 

2008, 24, 471.  

3. M. N. Wainaina, T. Shibata, C. 

Smanmoo, T. Kabashima and M. 

Kai, Fluorescence detection of amino 

acids in the postcleavage conversions 

for manual sequencing of a peptide 

Anal. Biochem., 2008, 374, 423. 

-  วศิวกรรมกระบวน 

การชีวภาพสาํหรับ

เคร่ืองสาํอาง 

-  โครงการวิจยัทาง

วทิยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอาง    

-  ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ

ในเคร่ืองสาํอาง 

2 Assoc. Prof. Tsutomu 

Kabashima 

-  D.Pharm. (Pharmacy), 

Nagasaki University, Japan 

-  M.Pharm. (Pharmacy), 

Nagasaki University, Japan 

-  B.Pharm. (Pharmacy), 

Nagasaki University, Japan 

1. T. Kabashima, Z. Yu, C. Tang, Y. 

Nakagawa, K. Okumura, T. Shibata, J. 

Lu and M. Kai, A selective 

fluorescence reaction for peptides and 

chromatographic analysis; Peptides, 

2008, 29, 356. 

2. K. Tonooka, T. Kabashima, T.  

Shibata, C. Tang, Z. Yu, and M. Kai, 

Facile Assay of Telomerase Activity  

-  หลกัชีวเคมี 

-  หลกัเคมีวเิคราะห์ 
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ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี้ 

  Utilizing a DNA-detectable 

Chemiluminogenic Reagent Anal. Sci., 

2008, 24, 471. 

 

3 Assoc. Prof. Sebastien 

Perrier 

-  Postdoctoral Fellowship 

(Polymer Chemistry), 

 University of New South 

Wales, Australia 

-  Ph.D. (Polymer 

Chemistry), University of  

Warick, U.K. 

-  Diplome d’Etudes 

Approfondies, Universite 

Montpellier II, Frnce 

-  Diplome d’ingenieur, 

Ecole National Superieur de 

Chimie de Montpellier, 

France 

1. Y. Zhao, S. Perrier, Synthesis of 

well-defined conjugated copolymers 

by RAFT polymerization using 

cysteine and glutathine-based chain 

transfer agents Chem. Commun. 

2007, 4294. 

2. S. Brown, L. Rayner, L. 

Christopher, S. Graham, A. Cooper, 

S. Rannard and S. Perrier,  Ultra-fast 

microwave enhanced reversible 

addition-fragmentation chain transfer 

(RAFT) polymerization: monomers 

to polymers in minutes Chem. 

Commun. 2007, 21, 2145. 

-วทิยาศาสตร์กายภาพ

ของเคร่ืองสาํอาง 

-ฉลากและบรรจุภณัฑ์

ของผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอาง 

4 ดร. ธนพงษ์ กรีฑาดํารงเดช 

-  Ph.D. (Organic 

Chemistry), University of 

Pittsburgh,U.S.A. 

-  วท.บ. เคมี (เกียรตินิยม 

อนัดบั1 เหรียญทอง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

1. T.Cohen,T.Kreethadumrongdat,  

X. Liu and V. J.  Kulkarni, J. Am. 

Chem. Soc. 2001, 123, 3478. 

2.D.Cheng,T. Kreethadumrongdat and 

T. Cohen, Org. Lett. 2001, 3, 2121. 

 

 

 

 

-  สัมมนาทางวทิยา 

ศาสตร์เคร่ืองสาํอาง 1 

- เคมีของยา 

- ศาสตร์แห่ง

อายวุฒันะ 
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ลาํดับที ่ ช่ือ-สกุล 

วุฒิและสถานศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ/ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี้ 

5 ดร. ไพฑูรย์ รัชตะสาคร 

-  Ph.D. (Organic 

Chemistry), University of 

Missouri-Columbia, U.S.A 

- วท.บ. เคมี  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

1. M. D. Rose, M. P. Cassidy, P. 

Rashatasakhon, A. Padwa, J. Org. 

Chem. 2007, 72, 538-549. 

2. P. Rashatasakhon, M. Harmata, 

Chemtracts- Org. Chem. 2006, 19, 

143-151. 

3. A. Padwa, J. Boonsombat, P. 

Rashatasakhon, J. Willis, Org. Lett. 

2005, 7, 3725-3727. 

-  สัมมนาทางวทิยา 

ศาสตร์เคร่ืองสาํอาง 2 

-  เคมีของนํ้าหอมและ

ศาสตร์แห่งความหอม 

6 ดร. หฤทภัค กริติเสว ี

-  Ph.D. (Material 

Engineering), University 

of Liverpool, U.K. 

-  M.S. (Polymer Science), 

the Petroleum and 

Petrochemical College, 

Chulalongkorn 

University, Thailand 

-  วท.บ. วสัดุศาสตร์ (เกียรติ

นิยม) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

1. H. Kiratisaevee and W. J. 

Cantwell, Low-velocity impact 

response of highperformance 

Aluminium foam sandwich structures, 

J. of Rein.Plast. and Compos. 2005, 

24, 1057. 

2. H. Kiratisaevee and W. J. 

Cantwell, The impact response of 

aluminium foam sandwich structures 

based on a glass fibre-reinforced  

polypropylene fibre-metal  laminate, 

Polymer Compos. 2004, 25, 499.  

-  สัมมนาทางวทิยา 

ศาสตร์เคร่ืองสาํอาง 2 

- วิทยาศาสตร์กายภาพ

ของเคร่ืองสาํอาง 

-  กฎหมายและ

จริยธรรมทาง

วทิยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอาง 
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13 จํานวนนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีโครงการจะผลิตบณัฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอางใน

ระยะดาํเนินงาน พ.ศ.  2552-2556 ดงัน้ี 

 

 ระดับปริญญาตรีสาขาวชิาวิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง 

5จํานวนนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี

ช้ันปีที ่

7B 
จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม  

2552 2553 2554 2555 2556 

1 30 30 30 30 30 150 

2 - 30 30 30 30 120 

3 - - 30 30 30 90 

4 - - - 30 30 60 

จํานวนบัณฑิตที่

คาดว่าจะสําเร็จ

การศึกษา 

- - - - 30 30 

 

14  สถานที ่

 14.1  สถานทีแ่ละอุปกรณ์ของมหาวทิยาลยั 

 

ลาํดับที ่ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนทีม่ีอยู่ 

1 หอ้งปฏิบติัการชั้น 3 และ 4 ท่ีศูนยว์ทิยาศาสตร์ 20  

2 ศูนยค์อมพิวเตอร์ ศูนยว์ทิยาศาสตร์ และ 

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8 

 

14.2 อุปกรณ์การเรียนการสอน 

ลาํดับที ่ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนทีม่ีอยู่ 

1 เคร่ืองแก๊สโครมาโตรกราฟี 1 

2 เคร่ืองแยกสารของเหลวชนิดสมรรถนะสูง 1 

3 เคร่ืองแก๊สโครมาโทรกราฟี-แมสสเปกโทรโฟโตเมตทรี 1 

4 เคร่ืองยวูี-วสิซิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 3 
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ลาํดับที ่ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนทีม่ีอยู่ 

5 ชุดเคร่ืองมือวเิคราะห์ทางโวลแทมเมตทรี 1 

6 เคร่ือง FTIR 1 

7 เคร่ืองอิเล็กโทรฟอเรซิส 1 

8 เคร่ืองอะตอมมิกแอดซอบชนั 1 

9 เคร่ืองโครมาโตรกราฟีแบบทินเลเยอร์ 1 

10 เคร่ืองเหวีย่งสารละลาย 1 

11 เคร่ืองระเหยสูญญากาศ 2 

12 เคร่ืองชัง่ไฟฟ้าอยา่งละเอียด 4 ตาํแหน่ง 2 

13 เคร่ืองป๊ัมสูญญากาศ  2 

14 กลอ้งจุลทรรศน์ประกอบชุดคอมพิวเตอร์ 1 

15 กลอ้งจุลทรรศน์ Inverted, Fluorescence และ Phase contrast 1 

16 กลอ้งจุลทรรศน์สามมิติ 1 

17 กลอ้งจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา 1 

18 ชุดถ่ายภาพและวเิคราะห์เจลโปรตีนและเจลสารพนัธุกรรม 1 

19 เคร่ืองเพิ่มปริมาณดีเอน็เอ 1 

20 เคร่ืองป่ันเหวีย่งไมโครเซนตริฟิวส์ 1 

21 เคร่ืองแยกขนาดดีเอน็เอ 1 

22 ตูค้วบคุมการเจริญเติบโตแบบควบคุมคาร์บอนไดออกไซด ์ 1 

23 ชุดถงัหมกัจุลินทรีย ์ 1 

24 เคร่ืองเขยา่ควบคุมอุณหภูมิ 1 

25 ตูอ้บลมร้อน 1 

26 เคร่ืององัไอนํ้าควบคุมอุณหภูมิ 1 

27 ตูแ้ช่แขง็อุณหภูมิตํ่า 1 

28 หมอ้น่ึงความดนัไอ 1 

29 เคร่ือง pH มิเตอร์ 2 

30 ชุดวเิคราะห์ซีโอดี 1 

31 เคร่ืองใหค้วามร้อนและกวนสารโดยใชท่ี้กวนชนิดแม่เหล็ก 1 

32 ตูถ่้ายเช้ือแบบกรองอากาศไหลเวยีนในแนวตั้ง 1 

33 เคร่ืองป่ันเหวีย่งความเร็วสูง 1 
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ลาํดับที ่ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนทีม่ีอยู่ 

34 เคร่ืองหมุนเหวีย่งตกตะกอน 1 

35 เคร่ืองวดัค่าการเบ่ียงเบนแสงในสารละลายนํ้าตาล 1 

36 เคร่ืองวดัดชันีหกัเหของสารเคมี 1 

37 เคร่ืองวเิคราะห์โปรตีนและไนโตรเจน 1 

38 เคร่ืองหาค่าพลงังาน 1 

39 เคร่ืองนบัจาํนวนโคโลนี 1 

40 ตูค้วบคุมอุณหภูมิ 1 

41 ตูดู้ดความช้ืน 1 

42 เคร่ืองกรองแบคทีเรีย 1 

43 เคร่ืองตดัเน้ือเยือ่พืชและสัตว ์ 1 

44 อินคิวเบเตอร์ 2 

45 อ่างนํ้าควบคุมอุณหภูมิ 3 

46 ตูดู้ดควนั 3 

47 เคร่ืองบิวเรตอตัโนมติั 2 

48 เคร่ืองโรตาร่ี 3 

49 เคร่ืองดิจิตอลบิวเรต 2 

50 เคร่ืองกรองนํ้าบริสุทธ์ิ 1 

51 เคร่ืองกลัน่โปรตีน 1 

52 เคร่ืองกลัน่ลาํดบัส่วน 1 

53 เคร่ืองอดัอากาศกาํลงั 5 แรงมา้ 1 

54 เคร่ืองเจาะแบบแท่น 1 

55  เคร่ืองขดัไฟฟ้า 1 

56  เคร่ือง Hull cell สาํหรับการชุบโลหะ 1 

57  เคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสารละลาย 1 

58  เคร่ืองกวนนํ้าดิน ขนาด 1 แรงมา้ 1 

59 เคร่ืองใหก้าํเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 1 

60 ป๊ัมจ่ายนํ้ายาเคมีโพรมิแนนท ์ 1 

61 เคร่ืองกวนสารละลายดว้ยความร้อน 1 

62 เคร่ืองเขยา่สกดัสาร 1 
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ลาํดับที ่ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนทีม่ีอยู่ 

63  เตาเผาอุณหภูมิสูง 800 oC 1 

64  เตาเผาอุณหภูมิสูง 1,350 oC 1 

65 เคร่ืองหาจุดหลอมเหลว 1 

66 เคร่ืองวดัความขุ่น 1 

67 เคร่ืองบดตวัอยา่ง 1 

  

15  สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 นกัศึกษาในหลกัสูตรสามารถใชส้ํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยั

ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในการศึกษาหาความรู้และขอ้มูลต่างๆเพื่อใชใ้นการเรียน

การสอนและการวจิยัดงัน้ี 

1. หนงัสือ 

• ภาษาไทย    จาํนวน  650  รายช่ือ 

• ภาษาต่างประเทศ  จาํนวน  277  รายช่ือ 

2. วารสาร 

• ภาษาไทย   จาํนวน   60  รายช่ือ 

• ภาษาต่างประเทศ  จาํนวน   26  รายช่ือ 

3. การสืบคน้ขอ้มูลอ่ืนๆ 

• ขอ้มูลสาํเร็จรูป ซีดีรอม 

• ขอ้มูลจากวดีีโอเพื่อการศึกษา 

• การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆผา่นเครือข่าย Internet 

15.1 สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือห้องสมุดของสถาบนัการศึกษาและ

หน่วยงานท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

1. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 

2. มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

3. มหาวทิยาลยัรังสิต 

4. สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (AIT) 

5. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

6. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธญับุรี 

7. มหาวทิยาลยัอีสเทอร์นเอเชีย 
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8. สถาบนัการพลศึกษากรุงเทพ 

9. มหาวทิยาลยัและหน่วยงานอ่ืนๆในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

16. รายละเอยีดการคิดงบประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลติบัณฑิตต่อหลกัสูตรเป็นรายปี 

 

รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 

-  ค่าตอบแทน  

-  ค่าใชส้อย 

-  ค่าวสัดุ  

-  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

408,000 

72,000 

360,800 

100,000 

408,000 

72,000 

360,800 

100,000 

408,000 

72,000 

360,800 

100,000 

408,000 

72,000 

360,800 

100,000 

รวมงบดําเนินการ 940,800 940,800 940,800 940,800 

-  ค่าครุภณัฑ ์

-  ค่าส่ิงก่อสร้าง  

75,000 

387,000 

75,000 

387,000 

75,000 

387,000 

75,000 

387,000 

รวมงบลงทุน 462,000 462,000 462,000 462,000 

ค่าใช้จ่ายรวม 1,402,800 1,402,800 1,402,800 1,402,800 

 

หมายเหตุ : ประมาณค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตบณัฑิต  11,690 บาท/คน/ปี 

       จุดคุม้ทุน   =  35  คน/ปี 
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17.  หลกัสูตร   

17.1  จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกติ 

17.2  โครงสร้างหลักสูตร 

   17.2.1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                                                            30  หน่วยกติ 

 กลุ่มวชิา ภาษาและการส่ือสาร 9  หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13  หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิา คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8  หน่วยกิต 

   17.2.2  กลุ่มวชิาเฉพาะ                                             90  หน่วยกติ 

 กลุ่มวชิาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 18  หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาเอกบงัคบั 57  หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาเอกเลือก 9  หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาปฏิบติัการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 6  หน่วยกิต 

                17.2.3  หมวดวชิาเลอืกเสรี                                      6  หน่วยกติ 

17.3 รายวชิาตามหลกัสูตร 

                17.3.1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                                         30  หน่วยกิต 

17.3.1.1. กลุ่มภาษาและการส่ือสาร                                 9  หน่วยกิต 

   น(ท-ป-ศ) 

 9000101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

Thai for Communication 

3(3-0-6) 

 9000102 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

English for Communication 

3(3-0-6) 

 9000103 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะทางการเรียน 

English for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

17.3.1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                            13  หน่วยกิต 

   น(ท-ป-ศ) 

      บังคับเรียน                                        11  หน่วยกติ 

 9000201 มนุษยก์บัการดาํรงชีวติ 

Man and Livinghood 

3(3-0-6) 

 9000202 พลวตัทางสังคม 

Social Dynamics 

3(3-0-6) 
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 9000203 ตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท 

To Follow in the Royal Steps of His Majesty the King 

3(3-0-6) 

 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมาย 

Fundamental Knowledge of Law 

2(2-0-4) 

 เลอืกเรียน                                       2  หน่วยกติ 

 9000205 ส่ิงแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวติ 

Environment and Living 

2(2-0-4) 

 9000206 สุนทรียภาพของชีวติ 

Aesthetics for Life 

2(2-0-4) 

17.3.1.3  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                             8  หน่วยกิต 

   น(ท-ป-ศ) 

 บังคับเรียน                                       6  หน่วยกติ 

 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ 

Information Technology for Living 

3(3-0-6) 

 9000302 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 

Science for Quality of Life Development 

3(3-0-6) 

 เลอืกเรียน                                       2  หน่วยกติ 

 9000303 การคิดและการตดัสินใจ 

Thinking and Decision Making 

2(2-0-4) 

 9000206 การออกกาํลงักายเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 

Exercises for Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

                17.3.2  หมวดวชิาเฉพาะด้าน                               90  หน่วยกิต 

 17.3.2.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางด้านวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์                     18  หน่วยกติ 

 4011311 ฟิสิกส์ทัว่ไป 

General Physics 

3(3-0-6) 

 4011603 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 

General Physics Laboratory 

1(0-3-2) 

 4021108 เคมีทัว่ไป 

General Chemistry 

3(3-0-6) 

 4021109 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 

General Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 
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 4031108 ชีววทิยาทัว่ไป 

General Biology 

3(3-0-6) 

 4031109 ปฏิบติัการชีววทิยาทัว่ไป 

General Biology Laboratory 

1(0-3-2) 

 4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1 

Calculus and Analytical Geometry 

3(3-0-6) 

 4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้  

Introduction to Probability and Statistics 

3(3-0-6) 

 17.3.2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ                       57  หน่วยกติ 

   น(ท-ป-ศ) 

 4021450 หลกัเคมีอินทรีย ์1 

Principle of Organic Chemistry 1 

3(2-2-5) 

 4022450 หลกัเคมีอินทรีย ์2   

Principle of Organic Chemistry 2 

  3(2-2-5) 

 

 4022505 หลกัชีวเคมี 

Principle of Biochemistry 

3(2-2-5) 

 4022650 หลกัเคมีวเิคราะห์ 

Principle of Analytical Chemistry 

3(2-2-5) 

 4032601 จุลชีววทิยา 

Microbiology 

3(2-2-5) 

 4132401 เภสัชเคมีเบ้ืองตน้ 

Introduction to Pharmaceutical Chemistry 

3(2-2-5) 

 4132402 ผลิตภณัฑธ์รรมชาติในเคร่ืองสาํอาง 

Natural Products in Cosmetics 

3(2-2-5) 

 3541101 หลกัการตลาด 

Principle of Marketing 

3(3-0-6) 

 4132701 วทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอางเบ้ืองตน้ 

Introduction to Cosmetic Science  

3(2-2-5) 

 4132702 การตั้งตาํรับเคร่ืองสาํอาง 

Cosmetic Formulation 

 

3(2-2-5) 
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 4132703 วทิยาศาสตร์กายภาพของเคร่ื5องสาํอาง 

Physical Properties of Cosmetic 

3(2-2-5) 

 4133201 เคมีของนํ้าหอมและศาสตร์แห่งความหอม 

Perfumery Chemistry and Aromatic Science 

3(3-0-6) 

 

 4133601 ฉลากและบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 

Cosmetic Packaging and Labeling 

3(2-2-5) 

 4133602 การสร้างธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 

Principle of Business Venture and Entrepreneurship  

3(3-0-6) 

 4133603 การควบคุมคุณภาพและคุม้ครองผูบ้ริโภค 

Quality Control and Consumer Protection 

3(3-0-6) 

 4133701 วทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอางเก่ียวกบัเส้นผมและเล็บ 

Cosmetic Science for Hair and Nail 

3(2-2-5) 

 4133702 วทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอางการดูแลผวิหนงั 

Cosmetic Science for Dermatological Care 

3(2-2-5) 

 4133901 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอาง 1 

Seminar in Cosmetic Science 1 

1(0-2-1) 

 4133902 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอาง 2 

Seminar in Cosmetic Science 2 

1(0-2-1) 

 4134601 กฎหมายและจริยธรรมทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอาง 

Law and Ethics in Cosmetic Science  

1(1-0-2) 

 4134901 โครงการวจิยัทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอาง 

Senior Project for Cosmetic Science                                                   

3(0-6-3) 

17.3.2.3 กลุ่มวชิาเลอืก                                                                                           9   หน่วยกติ 

 4133202 เทคนิคทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 

Physico-Chemical Techniques 

3(3-0-6) 

 4133301 วศิวกรรมทางเคมีส่ิงแวดลอ้ม                           

Environmental Chemistry for Engineering      

4(3-2-7) 

 4133302 เทคโนโลยชีีวภาพสาํหรับวทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอาง 

Biotechnology for Cosmetic Science 

3(3-0-6) 

 4133303 ชีววทิยาระดบัโมเลกุลสาํหรับวทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอาง 

Molecular Biology for Cosmetic Science 

3(3-0-6) 
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 4133304 ความรู้พื้นฐานการเพาะเล้ียงเซลลส์ัตว ์

Basic Knowledge in Animal Cell Culture 

3(2-2-5) 

 4133305 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่สมุนไพร 

Tissue Culture of Herbal Plants 

3(2-2-5) 

 4133306 วศิวกรรมกระบวนการชีวภาพสาํหรับวทิยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอาง 

Bioprocess Engineering for Cosmetic Science 

4(3-2-7) 

 4133401 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัแพทยแ์ผนไทย 

Introduction to Thai Medicine 

3(3-0-6) 

 4133402 การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยพ์ื้นบา้น  

Thai Medicine and Traditional Medicine  

3(3-0-6) 

 4133403 ยาปัจจุบนัและยาใหม่ 

Current and New Drugs 

3(3-0-6) 

 4133404 เคมีเก่ียวกบัยา 

Medicinal  Chemistry 

3(3-0-6) 

 4133405 การวจิยัพืชสมุนไพรเบ้ืองตน้ 

Introduction to Herbal Research 

2(2-0-4) 

 4133406 ศาสตร์แห่งอายวุฒันะ 

Rejuvenation Science 

3(3-0-6) 

 4133501 นาโนคอสเมติกส์ 

Nanocosmetics  

3(3-0-6) 

 4133703 การพฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 

Cosmetic Product Development 

3(2-2-5) 

17.3.2.4. กลุ่มวชิาปฏิบัตกิารและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                                        6  หน่วยกติ 

                        เลอืกเรียน                                                                                                              6  หน่วยกติ 

 4134801 โครงการสหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6(560) 

 4134802 ฝึกงานต่างประเทศ 

Oversea Training 

 

 

6(560) 
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         17.3.3  หมวดวชิาเลอืกเสรี                                                                      ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตร ท่ีมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์เปิดสอนโดยไม่ซํ้ ากบัรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว้  และตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีกาํหนดให้เรียน

โดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ารสาํเร็จหลกัสูตรของสาขาวชิาน้ี 

 

17.4 แผนการศึกษา 

 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอางมีแผนการศึกษาดงัน้ี 

ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-ศ) 

วชิาศึกษาทัว่ไป 9000101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

9000102 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

9000201 มนุษยก์บัการดาํรงชีวิต 3(3-0-6) 

วชิาพื้นฐาน 4011311 ฟิสิกส์ทัว่ไป 3(3-0-6) 

4011603 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1(0-3-2) 

4021108 เคมีทัว่ไป 3(3-0-6) 

4021109 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1(0-3-2) 

4031108 ชีววทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

4031109 ปฏิบติัการชีววทิยาทัว่ไป 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกติ  21 
  

                      ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2  

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-ศ) 

วชิาศึกษาทัว่ไป 9000103 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะทางการเรียน 3(3-0-6) 

9000203 ตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท 3(3-0-6) 

9000302 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3(3-0-6) 

วชิาพื้นฐาน 4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1 3(3-0-6) 

4021450 หลกัเคมีอินทรีย ์1 3(2-2-5) 

4022650 หลกัเคมีวเิคราะห์ 3(2-2-5) 

4032601 จุลชีววทิยา 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกติ 21 
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ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-ศ) 

วชิาศึกษาทัว่ไป 9000202 พลวตัทางสังคม 3(3-0-6) 

9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

9000206 การออกกาํลงักายเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 2(1-2-3) 

วชิาพื้นฐาน 4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

วชิาเอกบงัคบั 4022550 หลกัชีวเคมี 3(2-2-5) 

4022450 หลกัเคมีอินทรีย ์2 3(2-2-5) 

4132701 วทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอางเบ้ืองตน้ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกติ 20 

                    ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2  

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-ศ) 

วชิาศึกษาทัว่ไป 
9000206 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมาย 2(2-0-4) 

9000205 ส่ิงแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวติ 2(2-0-4) 

วชิาเอกบงัคบั 4132702 การตั้งตาํรับเคร่ืองสาํอาง 3(2-2-5) 

4132703 วทิยาศาสตร์กายภาพของเคร่ืองสาํอาง 3(2-2-5) 

4132401 เภสัชเคมีเบ้ืองตน้ 3(2-2-5) 

4132201 ผลิตภณัฑธ์รรมชาติในเคร่ืองสาํอาง 3(2-2-5) 

3541101 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกติ 19 
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ช้ันปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-ศ) 

วชิาเอกบงัคบั 4133701 วทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอางเก่ียวกบัเส้นผมและ

เล็บ 

3(2-2-5) 

4133702 วทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอางการดูแลผวิหนงั 3(2-2-5) 

4133201 เคมีของนํ้าหอมและศาสตร์แห่งความหอม 3(3-0-6) 

4133901 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอาง1 1(0-2-1) 

วชิาเอกเลือก 413xxxx (วชิาเลือกวทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอาง) 6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 17 

  

                        

 

   ช้ันปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-ศ) 

วชิาเอกบงัคบั 
4133601 ฉลากและบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอาง 

3(2-2-5) 

 4133602 การสร้างธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 

4133603 การควบคุมคุณภาพและคุม้ครองผูบ้ริโภค 3(3-0-6) 

4133902 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอาง 2 1(0-2-1) 

วชิาเอกเลือก 413xxxx (วชิาเลือกวทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอาง)  3 หน่วยกิต 

วชิาเลือกเสรี  เลือกเสรี 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 16 
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ช้ันปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-ศ) 

วชิาเอกบงัคบั 4134901 โครงการวจิยัทางเทคโนโลยเีคร่ืองสาํอาง 3 (0-6-3) 

4134601 
กฎหมายและจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอาง 

1(1-0-2) 

วชิาเลือกเสรี  เลือกเสรี 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 7 

                 

  ช้ันปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-ศ) 

ฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ 

4134801 

4134802 

โครงการสหกิจศึกษา  หรือ   

ฝึกงานต่างประเทศ 

6 (560)  

6 (560) 

รวมหน่วยกติ 6  

 



 
31 

 

17.4  คําอธิบายรายวชิา 

รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

4011311 ฟิสิกส์ทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General Physics  

ระบบหน่วยและการวดัปริมาณทางฟิสิกส์การเคล่ือนท่ีในลกัษณะต่างๆ งานกาํลงั พลงังาน 

โมเมนตมั สมบติัของสสาร คล่ืนกล และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  ไฟฟ้าอุณหพลศาสตร์กมัมนัตภาพรังสี 
 

4011603 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทัว่ไป 1(0-3-2) 

 General Physic Laboratory 

ปฏิบติัการเก่ียวกบัเน้ือหาวชิาฟิสิกส์ทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปฏิบติัการ 
 

4021108 เคมีทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry 

โครงสร้างอะตอม พนัธะเคมี ปริมาณสารสัมพนัธ์ ของแข็ง สถานะของสาร สมดุลเคมี 

ตารางธาตุ กรด เบส  สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี 
 

4021109 ปฏิบัติการเคมีทัว่ไป 1(0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory 

ปฏิบติัการเก่ียวกับเทคนิคและหลักปฏิบติัทั่วไปในการใช้ห้องปฏิบัติการ การจาํแนก

ประเภทสารเคมีจากฉลากขา้งขวด เกรดสารเคมี จุดเดือด จุดหลอมเหลว การใชเ้คร่ืองมือพื้นฐานทาง

วทิยาศาสตร์ 

 

4021450 หลกัเคมีอนิทรีย์ 1 3(2-2-5) 

 Principle of Organic Chemistry 1 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเคมีอินทรีย์ การเกิดไฮบริไดเซชันของคาร์บอน  การเรียกช่ือ

สารประกอบอินทรีย ์สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ์ปฏิกิริยาของสารประกอบ

เคมีอินทรียช์นิดต่าง ๆ เช่น สารประกอบอะโรมาติกและสารประกอบอินทรียท่ี์มีหมู่ฟังก์ชัน่ชนิดอ่ืน ๆ

เช่น แอลกอฮอล ์อลัดีไฮด ์คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพนัธ์ของเอมีน เป็นตน้ 
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รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

4022450 หลกัเคมีอนิทรีย์ 2 3(2-2-5) 

  Principle of Organic Chemistry 2 

กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรียป์ระเภทต่าง ๆ เช่น ปฏิกิริยาการแทนท่ี ปฏิกิริยาการขจดั

ออก ปฏิกิริยาการเติม ปฏิกิริยาการยา้ยหมู่ อินเทอร์มีเดียตชนิดต่าง ๆ เช่น คาร์แบนไอออน คาร์โบเนียม

ไอออน และอนุมูลอิสระ กลไกของปฏิกิริยา  การเตรียมสารประกอบเคมีอินทรียช์นิดต่าง ๆ 

 

4022505 หลกัชีวเคมี 3(2-2-5) 

 Principle of Biochemistry 

เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ บทบาทและหน้าท่ีของเซลล์ ความสําคญัของบฟัเฟอร์ใน

ส่ิงมีชีวิต โมเลกุลของสารในส่ิงมีชีวิต ชีวโมเลกุลคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด กรดนิวคลิอิก ฮอร์โมน 

เอนไซม ์ วิตตามินและเกลือแร่ เมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และของเหลวในร่างกาย 

การยอ่ยและการดูดซึมอาหาร  

 

4022650 หลกัเคมีวเิคราะห์ 3(2-2-5) 

 Principle of Analytical  Chemistry  

1สมดุลทางเคมี1 1หน่วยทางเคมี การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์โดยนํ้ าหนกั สมดุลของการ

ละลาย ปริมาณวิเคราะห์ การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตกรด-เบสในสารละลายท่ีไม่ใช่นํ้ า การ

ไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน การไทเทรตของปฎิกิริยารีดอกซ์1 

เทคนิคทางสเปคโตรสโกปี เทคนิคโครมาโทรกราฟี 

 

4031108 ชีววทิยา ทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General Biology 

สารประกอบเคมีในส่ิงมีชีวติ เซลล ์ องคป์ระกอบ โครงสร้าง และหนา้ท่ีของเซลลท์ั้ง 

โพรคาริโอติก และยคูาริโอติก การแบ่งเซลล ์การลาํเลียง การเคล่ือนท่ีเขา้ออก เมแทบอลิซึม การหายใจ

และการสังเคราะห์แสง เน้ือเยือ่ของส่ิงมีชีวติ การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวติ การสืบพนัธ์ุ โครงสร้างของ

พืช โครงสร้างของสัตว ์ความหลากหลายของส่ิงมีชีวติ หลกัพนัธุศาสตร์เบ้ืองตน้ ววิฒันาการ พฤติกรรม

ของสัตว ์นิเวศวทิยา การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
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รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

4031109 ปฏิบัติการชีววทิยาทัว่ไป 1(0-3-2) 

 General Biology Laboratory 

ปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ การแบ่งเซลล์ เน้ือเยื่อ การแลกเปล่ียนสาร เช่น  

การแพร่ ออสโมซิส การสังเคราะห์แสง การหายใจ การลาํเลียง การคายนํ้ า การสืบพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิต  

การเจริญเติบโต  การจดัจาํแนกส่ิงมีชีวิต การทาํงานของระบบต่างๆ เช่น ระบบกล้ามเน้ือ ระบบ

หมุนเวียนเลือด ระบบประสาท พนัธุศาสตร์ พฤติกรรม การปรับตวั ระบบนิเวศ การจดัการทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้ม 

   

4032601 จุลชีววทิยา 3(2-2-5) 

 Microbiology  

ความรู้เบ้ืองต้นของจุลินทรีย์ในด้านโครงสร้างโดยเฉพาะในแง่เซลล์และโมเลกุล

โภชนาการ การเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุ วิธีการควบคุม และความสัมพนัธ์ของจุลินทรียต์่ออาหาร นํ้ า 

ดิน การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดต่อและภูมิตา้นทาน  

 

4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์ 1 3(3-0-6) 

 Calculus and Analytic Geometry 1 

เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรงวงกลมและภาคตดักรวย ลิมิตของฟังก์ชัน  ฟังก์ชัน

ต่อเน่ือง อนุพนัธ์และหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต ฟังกช์นัอดิศยั การประยกุตอ์นุพนัธ์และอินทิกรัล 

   

4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Probability and Statistics 

การศึกษาขอ้มูลและตวัอยา่งของขอ้มูลทางเทคโนโลยเีคร่ืองสาํอาง ความน่าจะเป็น ตวัแปร

สุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการสถิติต่าง ๆ เช่น การทดสอบไควส

แคว ์ ความถดถอยเชิงเส้น และการวเิคราะห์ความแปรปรวน หลกัการเบ้ืองตน้ในการวางแผนการ

ทดลอง  การสุ่มตวัอยา่ง การใชห้ลกัการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปใน

การวางแผน และวเิคราะห์ผลการทดลอง 
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รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

4132401 เภสัชเคมีเบือ้งต้น 3(2-2-5) 

 Introduction to Pharmaceutical Chemistry  

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัยา การจาํแนกประเภท สมบติัทางเคมีและกายภาพของยา ยาท่ีเตรียม

ในรูปผง นํ้ าและของแข็ง การพฒันาตวัยาใหม่ดว้ยวิธีทางคอมพิวเตอร์ หลกัการสังเคราะห์ยาท่ีใช้ใน

เคร่ืองสาํอางอยา่งง่าย ๆ   ไครอลิตีของยาและการออกฤทธ์ิ ความสัมพนัธ์ของฤทธ์ิยากบัโครงสร้าง 
   

4132402 ผลติภัณฑ์ธรรมชาติในเคร่ืองสําอาง 3(2-2-5) 

 Natural Product in Cosmetics  

ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติและการใช้ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติในเคร่ืองสําอาง การศึกษาผลิตภณัฑ์

ธรรมชาติในเร่ืองของ แหล่งท่ีมา สมบติัทางกายภาพและเคมี ฤทธ์ิทางชีวภาพ ความเป็นพิษและการ

นาํมาใช้ในทางเคร่ืองสําอาง สมุนไพรไทย หลกัการจาํแนกตามหลกัอนุกรมวิธาน  การจาํแนกทางชีว

สังเคราะห์เบ้ืองตน้ วิธีการตรวจสอบพฤกษเคมีเบ้ืองตน้ การสกดั การแยก และการทาํให้บริสุทธ์ิ พืชท่ี

เป็นประโยชน์และเป็นพิษต่อร่างกาย วตัถุดิบท่ีใชใ้นเคร่ืองสาํอาง  
 
3541101 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 

 Principle of Marketing 

ศึกษาถึงความหมาย และความสําคญัของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลกัทางธุรกิจ

อย่างหน่ึง  โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ส่วนผสมทาง

การตลาด ระบบการตลาดและเป้าหมาย แรงจูงใจพฤติกรรมผูบ้ริโภค ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่วนผสม

การตลาด และ ประเภทของตลาด 

 

4132701 วทิยาศาสตร์เคร่ืองสําอางเบือ้งต้น 3(2-2-5) 

 Introduction to Cosmetic Science 

นิยามของเคร่ืองสาํอาง ประวติัของเคร่ืองสาํอาง เคมีของเคร่ืองสาํอาง สารให้ความหอมต่างท่ี

นาํมาใชเ้ป็นส่วนประกอบของนํ้ าหอม เคร่ืองสําอางสําหรับผม เล็บ ผิวหนา้และร่างกาย  เคร่ืองสําอาง

สําหรับช่องปาก ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองสําอางประเภทต่างๆ การศึกษากลไกการแพ้ของ

เคร่ืองสําอาง การระคายเคืองของเคร่ืองสําอาง การเลือกใช้สารอินทรียต์่างๆ ต่อการตอบสนองของ

ร่างกาย สุคนธบาํบดั เพื่อการผ่อนคลาย และรักษาอาการเจ็บป่วย การบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ

ไทยและเทคโนโลยจีากต่างประเทศ 
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รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

4132702 การตั้งตํารับเคร่ืองสําอาง 3(2-2-5) 

 Cosmetics Formulation 

การศึกษาถึงรูปแบบ และส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง เช่น รูปแบบนํ้ าใสแขวน

ตะกอน อิมลัชนั ข้ีผึ้ง เจลล่ี นํ้ามนั ละอองฝอย ผง อดัแข็ง และโฟม ส่วนผสมและสัดส่วนของ

สารอินทรียแ์ละยาต่างๆในเคร่ืองสําอาง เทคนิคพื้นฐานท่ีใช้ในการเตรียมผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางใน

รูปแบบต่างๆ และการแกปั้ญหาในการตั้งตาํรับ รวมถึงสารท่ีใชต้า้นแบคทีเรียในเคร่ืองสําอาง พิษวิทยา 

หลกัการแพข้องผวิต่อเคร่ืองสาํอาง สารท่ีช่วยลดอาการแพ ้สารตา้นอนุมูลอิสระ  
   

4132703 วทิยาศาสตร์กายภาพของเคร่ืองสําอาง 3(2-2-5) 

 Physical Properties of Cosmetic 

ความรู้เบ้ืองตน้ทางเคมีฟิสิกส์และการประยุกต์ในศาสตร์เคร่ืองสําอาง สีในเคร่ืองสําอาง 

หลักการผสมสี สีต่อความรู้สึก เทคนิคการใช้สีในการแต่งหน้า หลักการทางอิมลัชั่น 4อิมัลชั่นใน

เคร่ืองสําอาง สารอิมลัซิไฟเออร์ในเคร่ืองสําอาง 4สารแขวนลอยและชนิดของสารแขวนลอยท่ีใช้ใน

เคร่ืองสาํอาง การละลาย ความคงตวัและการรักษาความคงสภาพของผลิตภณัฑ์ประเภทของสารเติมแต่ง 

เช่น สารลดแรงตึงผวิ  สารเพิ่มความหนืด สารตา้นการออกซิเดชัน่ สารป้องกนัแสงยวู ี

   

4133201 เคมีของนํา้หอมและศาสตร์แห่งความหอม 3(3-0-6) 

 Perfumery Chemistry and Aromatic Science  

ประวติัการใช้นํ้ าหอมในอดีต เคมีของนํ้ าหอมเบ้ืองตน้ สรีรวิทยาของกล่ิน ระบบการดมกล่ิน 

ชนิดของเคร่ืองหอมและสารท่ีให้ความหอมต่างๆ อลัดีไฮด์และสารท่ีส่งกล่ินหอม สารท่ีให้กล่ินหอมท่ีมา

จากธรรมชาติและการสังเคราะห์ การสังเคราะห์สารท่ีส่งกล่ินหอม วิธีการวิเคราะห์สารท่ีให้ความหอม 

ปฏิกิริยาระหวา่งสารท่ีใหค้วามหอมกบัผวิหนงั การแยกสารท่ีใหค้วามหอมจากผลิตภณัทธ์รรมชาติ 

   

4133301 วศิวกรรมทางเคมีส่ิงแวดล้อม 4(3-2-7) 

 Environmental Chemistry and Engineering 

ภาพรวมของระบบส่ิงแวดลอ้ม การคาํนวณทางวศิวกรรมเบ้ืองตน้ องคป์ระกอบทางเคมีและ

สารมลพิษทางอากาศ แหล่งนํ้า การวิเคราะห์หาค่าออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า ค่าความตอ้งการออกซิเจน

ทางชีวเคมี ค่าความตอ้งการออกซิเจนทางเคมี การจดัการคุณภาพนํ้า นํ้าด่ืม การบาํบดันํ้าเสีย การ

วเิคราะห์หาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกาํมะถนัในดิน การวเิคราะห์ยาฆ่าแมลง โลหะหนกัในพืช ใน

ดิน ในนํ้า และในอากาศ การจดัการสารอนัตราย การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิโลก 
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รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

4133202 เทคนิคทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

 Physico-chemical Techniques  

การวดัในเคมีเชิงฟิสิกส์ท่ีใชใ้นงานวิจยัร่วมสมยั โครงการเฉพาะสาขา เช่น สเปคโทรสโคปี

ของโมเลกุล สมบัติของของเหลว ว ัฎภาคก่ึงสภาวะ โมเลกุลขนาดใหญ่ ปรากฏการณ์พื้นผิว 

จลนพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ และการคาํนวณหาโครงสร้างของโมเลกุล 

   

4133302 เทคโนโลยชีีวภาพสําหรับวทิยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง 3(2-2-5) 

 Biotechnology for Cosmetic Science 

ประวติัและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีการหมกั การแยกและเก็บเก่ียวผลิตภณัฑ์ พนัธุวิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช สัตว ์

และจุลินทรีย ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ จริยธรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ และกฎระเบียบ

ทางดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ 
   

4133303 ชีววทิยาระดับโมเลกุลสําหรับวทิยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง 3(2-2-5) 

 Molecular Biology for Cosmetic Science  

หลกัการทางชีววิทยาระดบัโมเลกุล หลกัการทางพนัธุศาสตร์ โครงสร้างและหน้าท่ีการ

ทาํงานของยีนและโครโมโซม การควบคุมการทาํงานระดบัโมเลกุล หลกัการทางพนัธุวิศวกรรมเพื่อ

ประยกุตใ์นการศึกษาทางเทคโนโลยเีคร่ืองสาํอาง 

   

4133304 ความรู้พืน้ฐานการเพาะเลีย้งเซลล์สัตว์ 3(2-2-5) 

 Basic Knowledge in Animal Cell Culture   

ศึกษาวธีิการเพาะเล้ียงเซลล์สัตวเ์บ้ืองตน้ การออกแบบและเตรียมห้องปฏิบติัการสําหรับการ

เพาะเล้ียงเซลลส์ัตว ์กรรมวธีิการปลอดเช้ือ การเตรียมอาหารเพาะเล้ียง การศึกษาการเจริญและปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเจริญในอาหารเพาะเล้ียง เทคนิคการเพิ่มปริมาณเซลล ์ การเก็บรักษาเซลล ์  

 

4133305 การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชืสมุนไพร 3(2-2-5) 

 Tissue Culture of Herbal Plants  

เทคนิคเบ้ืองตน้และวิธีการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชสมุนไพร ประโยชน์ 

และการนาํเทคนิคน้ีมาประยกุตใ์ชใ้นทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอาง 
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4133306 วศิวกรรมกระบวนการชีวภาพสําหรับวทิยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง 4(3-2-7) 

 Bioprocess Engineering for Cosmetic Technology 

หลกัการในการคาํนวณและออกแบบทางวศิวกรรมของถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ ถงัปฏิกรณ์แบบ

คร้ังคราว และแบบต่อเน่ืองชนิดต่าง ๆ การประยุกต์ตวัเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพท่ีถูกตรึงในถงัปฏิกรณ์

ชีวภาพกระบวนการหมกั และขั้นตอนการแยก สกดั และทาํสารใหบ้ริสุทธ์ิ 

   

4133401 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัแพทย์แผนไทย 3(3-0-6) 

 Introduction to Thai Medicine  

ความรู้เบ้ืองตน้ทางการแพทยแ์ผนไทยเก่ียวกบัความเป็นมา หลกัการและทฤษฎี การนาํไปใช้

การวิจยั เพื่อพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและเภสัชกรรมไทย ฝึกทกัษะในการเตรียมและใชส้มุนไพรเพื่อ

การดูแลรักษาสุขภาพแบบแผนไทยรวมถึงการรักษาดว้ยวธีิการอ่ืน เช่น วธีิหตัถบาํบดัแบบไทย เป็นตน้ 
   

4133402 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พืน้บ้าน 3(3-0-6) 

 Thai Medicine and Traditional Medicine  

การดูแลสุขภาพและความงามดว้ยวิธีทางการแพทยแ์ผนไทย และการแพทยพ์ื้นบา้นโดยอา้งอิง

จากตาํรายาแพทยแ์ผนไทย และตาํรายาพื้นบา้นภาคกลาง ร่วมกบัองคค์วามรู้จากหมอพื้นบา้น กลุ่มชุมชน 

ท่ีมีการสืบทอดการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพและความงาม เพื่อให้เกิดการสืบทอดองค์ความรู้เดิม

ไม่ใหสู้ญหาย โดยครอบคลุมถึงอาหาร ผกัพื้นบา้น การพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม 
 
4133403 ยาปัจจุบันและยาใหม่ 3(3-0-6) 

 Current and New Drugs  

เป็นการศึกษาเก่ียวกบัยาใหม่ โดยการคน้ควา้ความรู้ใหม่ ๆ จากวารสารหรือ เอกสารทาง

วิชาการต่าง ๆ แลว้นาํมาถกแถลงในเชิงเปรียบเทียบกบัยาท่ีใชใ้นปัจจุบนัในแง่ของสมบติัทางเภสัช

วทิยา พิษวทิยา รวมทั้งศึกษาขอ้ดี ขอ้เสีย และการใชเ้ป็นตวัยาในเคร่ืองสาํอาง 
 

4133404 เคมีของยา 3(3-0-6) 

 Medicinal Chemistry  

ปฏิกิริยาเคมีอินทรียพ์ื้นฐานสําหรับการศึกษาเคมีของยา สารฮีสทามีนและยาตา้นฮีสทามีน 

ยาท่ีใชใ้นโรคท่ีเก่ียวกบัเส้นเลือดและหวัใจ ยาปฏิชีวนะ ยาตา้นไวรัส ยาตา้นแบคทีเรีย ยาตา้นเช้ือรา ยา

ตา้นมะเร็ง  ยาสาํหรับรักษาโรคกระเพาะ การสังเคราะห์ยา  
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4133405 การวจัิยพชืสมุนไพรเบือ้งต้น 2(2-0-4) 

 Introductory Herbal Research  

แนะนาํการวิจยัพืชสมุนไพรเบ้ืองตน้ การคน้ควา้เอกสารการวิจยั การคดัเลือกพืชสมุนไพร

เพื่อทาํวิจยั การทดสอบฤทธ์ิ รวมทั้งการทดสอบเพื่อยืนยนัผลทางทฤษฎีเคมีและทางวิทยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอาง 
 

4133406 ศาสตร์แห่งอายุวฒันะ 2(2-0-4) 

 Rejuvenation Science  

ศึกษาการใชย้า ฮอร์โมน ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม สารตา้นอนุมุลอิสระ และการปฏิบติัตน เช่น

การออกกาํลงักาย การรับประทานอาหารท่ีถูกตอ้ง การนัง่สมาธิ เพื่อการชะลอความชรา รวมทั้งสามารถ

ใหค้าํปรึกษาทัว่ไป 

   

4133501 นาโนคอสเมติกส์ 3(3-0-6) 

 Nanocosmetics  

ความรู้เบ้ืองตน้ทางนาโนเทคโนโลยี การประยุกตน์าํนาโนเทคโนโลยีไปใชใ้นเคร่ืองสําอาง 

นาโนโซมของโปรเรตินอล-เอ การทาํสครับหรือทาํนาโนบีดในเคร่ืองสําอาง  รวมถึงประโยชน์และ

โทษของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนาโน 
 

4133601 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลติภัณฑ์เคร่ืองสําอาง 3(2-2-5) 

 Cosmetic Packaging and Labeling  

ศึกษาเก่ียวประเภทและชนิดบรรจุภณัฑ์เคร่ืองสําอาง ฉลาก และเอกสารแทรก การไม่เขา้กนั

ของบรรจุภณัฑ์กบัผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง ขอ้กาํหนดทางกฎหมายเก่ียวกบับรรจุภณัฑ์และการแสดง

ฉลาก การออกแบบฉลากและบรรจุภณัฑ ์ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของบรรจุภณัฑ ์
   

4133602 การสร้างธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

 Principle of Business Venture and Entrepreneurship 

ศึกษาแนวคิดและคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ และศึกษาวิธีการเร่ิมธุรกิจ หรือ

พฒันาธุรกิจใหม่ นบัตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผูป้ระกอบการ การศึกษาความเป็นไปได ้

การจดัหาเงินทุน แนวคิดในการเลือกธุรกิจและรูปแบบการลงทุน การทาํแผนธุรกิจ และการพฒันาธุรกิจ 
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4133603 การควบคุมคุณภาพและคุ้มครองผู้บริโภค 3 (3-0-6) 

 Quality Control and Consumer Protection 

การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารและเคร่ืองสําอาง โดยการพิสูจน์เอกลักษณ์ 

ปริมาณวตัถุเจือปนในเคร่ืองสําอาง สาระสําคญัในเคร่ืองสําอาง ระบบควบคุมคุณภาพในโรงงาน

อุตสาหกรรม  หลกัปฏิบติัท่ีดีในการผลิต แนวคิดของการคุม้ครองผูบ้ริโภค บทบาทของหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนในการคุม้ครองผูบ้ริโภค และความรับผดิชอบต่อผลิตภณัฑ ์
 

4133701 วทิยาศาสตร์เคร่ืองสําอางเกีย่วกบัเส้นผม และเลบ็ 3(2-2-5) 

 Cosmetic Science for Hair and Nail 

โครงสร้างของเส้นผมและหนงัศีรษะ ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัเส้นผม การทาํแชมพู ครีมนวดผม 

มูส สเปรย ์เจล เซร่ัมเคลือบผม  ผลิตภณัฑ์จดัทรงผม ผลิตภณัฑ์ดดัและโกรกผม และ เคร่ืองสําอาง

สาํหรับผม อ่ืน ๆ  โครงสร้างของเล็บ ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเล็บ ตลอดจนการตั้งตาํรับ และควบคุมคุณภาพ 

 

4133702 วทิยาศาสตร์เคร่ืองสําอางการดูแลผวิหนัง 3(2-2-5) 

 Cosmetic Science for Dermatological  Care 

โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของผิวหนงั ศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สําหรับผิวหนงั ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ์อาบนํ้ า ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดผิวหนา้ ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิว และผลิตภณัฑ์กนัแดดเป็นตน้ 

การตอบสนองของผิว การใชเ้คร่ืองมือทางเคมีต่างๆเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์สารเคมีต่างๆในผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสําอาง การคาํนวณการปล่อยของตวัยา อตัราและปริมาณการเคล่ือนท่ีของยาในเคร่ืองสําอางใน

การดูดซึม การกระจายตัวของยาในเคร่ืองสําอาง การเปล่ียนแปลงรูปและการขับถ่ายตัวยาใน

เคร่ืองสําอาง เภสัชจลนศาสตร์ของตวัยาในเคร่ืองสําอาง ยาและรูปแบบของยาในเคร่ืองสําอาง การ

เลือกใชต้วัยาในเคร่ืองสําอางอยา่งเหมาะสม ตวัยาใหม่ๆ  การทดสอบการแพข้องผิวในห้องปฏิบติัการ 

การทดสอบการแพข้องผวิโดยใชเ้น้ือเยือ่ 
   

4133703 การพฒันาผลติภัณฑ์เคร่ืองสําอาง 3(2-2-5) 

 Cosmetic Product Development 
เทคโนโลยชีั้นสูง ในการผลิตเคร่ืองสาํอาง ๆ เช่น ไลโปโซม นาโนพาร์ติเคิล ไมโครพาร์ติเคิลและแผน่

แปะผวิหนงั การประเมินผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางทั้งการทดสอบในหอ้งทดลอง และการทดสอบทาง

คลินิก สมบติัทางกายภาพ ความคงตวัและความสามารถในการนาํส่งสาระสาํคญัของเคร่ืองสาํอางท่ีผลิต

ข้ึน รวมทั้งการศึกษากระบวนการสาํหรับประเมินความปลอดภยัของสารประกอบท่ีใชใ้นเคร่ืองสาํอาง 

และผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 
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4133901 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง 1 1(0-2-1) 
 Seminar in Cosmetic Science 1 

การเสนอผลงานและอภิปรายผลงานวิจยัหรือส่ิงค้นพบ ท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอางและเคมีเชิงการแพทย ์
 

4133902 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง 2 1(0-2-1) 

 Seminar in Cosmetic Science 2 

การเสนอผลงานและอภิปรายผลงานวิจยัหรือส่ิงคน้พบใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอางและเคมีเชิงการแพทย ์
   

4134601 กฎหมายและจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง 1(1-0-2) 

 Law and Ethics in Cosmetic Science 

พระราชบญัญติั กฎกระทรวง ระเบียบขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอาง ไดแ้ก่ เคร่ืองสาํอาง วตัถุอนัตราย ยา การโฆษณา ทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิบตัร จริยธรรมใน

การประกอบอาชีพ 
   

4134801 โครงการสหกจิศึกษา 6(560) 

 Co-operative Education 

นกัศึกษาตอ้งปฏิบติังานเชิงวิชาการ หรือวชิาชีพเตม็เวลาเสมือนหน่ึง เป็นพนกังานชัว่คราว ณ 

สถานประกอบการ จนครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวชิากาํหนด เม่ือเสร็จส้ินการ

ปฏิบติังานแลว้  นกัศึกษาตอ้งส่งรายงานและนาํเสนอผลการไปปฏิบติังานต่อคณาจารยใ์นสาขาวชิา โดย

วดัจากผลประเมินของอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา พนกังานท่ีควบคุมการปฏิบติังานในสถาน

ประกอบการ และจากรายงานวชิาการ 
 

4134802 ฝึกงานต่างประเทศ 6(450) 

 Oversea Training 

นกัศึกษาตอ้งปฏิบติังานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเป็นพนกังานชัว่คราว 

ณ สถานประกอบการหรือสถานศึกษาในต่างประเทศ ครบ 1 ภาคการศึกษาตามท่ีสาขาวิชากาํหนด เม่ือ

เสร็จส้ินการปฏิบติังานแลว้นกัศึกษาตอ้งส่งรายงานและนาํเสนอผลการไปปฏิบติังานต่อคณาจารยใ์น

สาขาวชิา รวมถึงความคิดเห็นจากผูดู้แลนกัศึกษาขณะฝึกงาน  
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4134901 โครงการวจัิยทางวิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง    3(0-6-3) 

 Senior Project for Cosmetic Science 

นกัศึกษาเลือกหัวขอ้โครงงาน และจดัทาํโครงงานโดยไดรั้บคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษา

โครงงาน การนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้กบัคณะกรรมการคุมสอบโครงงาน และรายงานผลการศึกษา

เป็นรูปเล่ม 
   

9000101 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Thai for Communication  
ความสําคัญของภาษาไทยกับการส่ือสาร การพฒันาทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน  

การเขียน ทกัษะการยอ่ความ การสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ และการพิจารณา

สาร เชิงชวนเช่ือหรือเบ่ียงเบน การนาํเสนอสารดว้ยวาจา ลายลกัษณ์อกัษร และการใชส่ื้อผสมในทาง

วชิาการ และสถานการณ์จริงในชีวติประจาํวนั  
   

9000102 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3(3-0-6) 

 English for Communication 
ฝึกและพฒันาทกัษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ 

โดยคาํนึงถึงบริบทของสังคมไทยและสากล การส่ือสาร การแนะนาํตนเองและผูอ่ื้น การทกัทาย  

การกล่าวลา การสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล การถามขอ้มูล การซ้ือสินคา้ การบอกทิศทางและสถาน 

ท่ีตั้ง การนดัหมาย การเชิญ การขอร้อง การขอบคุณ การแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น  

การอธิบายลกัษณะบุคคลและลกัษณะส่ิงของเคร่ืองใช ้

 

9000103 ภาษาองักฤษเพือ่การพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 

 English for Study Skills Development 

ฝึกและพฒันาการใชท้กัษะภาษาองักฤษ การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนเชิงบูรณา-

การ การพดู การเขียนสรุปหวัขอ้เร่ืองและจบัใจความสาํคญั การแสดงความคิดเห็น การประยกุตใ์ช ้

ในการศึกษาคน้ควา้และพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง 
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รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

9000201 มนุษย์กบัการดําเนินชีวติ 3(3-0-6) 

 Man and Livinghood 

การดาํรงชีวิตในสังคมปัจจุบนั พฤติกรรมมนุษย ์ความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น คุณธรรมและ 

จริยธรรม การรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ความสามารถพฒันาตน การปรับตวัให้เข้ากับสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม การแกปั้ญหา และพฒันาปัญญาก่อใหเ้กิดสันติสุขและสันติภาพ 
   

9000202 พลวตัทางสังคม 3(3-0-6) 

 Social Dynamics 

พฒันาการของสังคมไทย วฒันธรรมประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง กฎหมาย และ

การพฒันาประเทศ การวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบนัของสังคมโลก ดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ

ปกครอง ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทย 
 

9000203 ตามรอยเบือ้งพระยุคลบาท 3(3-0-6) 

 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

พระราชประวติั พระราชจริยวตัร พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  และการประพฤติปฏิบัติตนตาม 

บรมราชโอวาท และพระราชดาํรัส 
   

9000204 ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกบักฎหมาย 2(2-0-4) 

 Fundamental Knowledge of Law   

สิทธิและหน้าท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สิทธิเด็ก การแจง้เกิด การรับบุตรบุญธรรม 

เกณฑ์เขา้ศึกษา การทาํบตัรประชาชน การรับราชการ การหมั้น การสมรส การหย่า มรดก กู้ยืมเงิน  

คํ้าประกนั การประกนัภยั จาํนอง จาํนาํ ซ้ือขาย ขายฝาก เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ กฎหมายแรงงาน ยาเสพติดให้

โทษ กฎหมายท่ีดิน การร้องทุกข์เน่ืองจากการไดรั้บความเดือดร้อนจากเจา้หน้าท่ีของรัฐ การฟ้องศาล

ปกครอง กฎหมายคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ กฎหมายเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร 
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รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 

9000205 ส่ิงแวดล้อมกบัการดํารงชีวติ 2(2-0-4) 

 Environment and Living 
ลกัษณะทางกายภาพของโลก คุณค่าความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การเปล่ียนแปลง

ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิต สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาภัยพิบัติ มลพิษ  

การสูญเสียทรัพยากร การสร้างจิตสํานึกให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ดาํรงอยู่

อยา่งย ัง่ยนื 
   

9000206 สุนทรียภาพของชีวติ 2(2-0-4) 

 Aesthetic for Life 

 การจาํแนกขอ้แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกบั

สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม ความสําคญัของการรับรู้กบัความเป็นมาของศาสตร์ ทศันศิลป์ ศิลปะ 

ดนตรี ศิลปะการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า เพื่อให้ได้มาซ่ึงประสบการณ์ของความซาบซ้ึงทาง

สุนทรียภาพ 
 

9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ชีวติ 3(2-2-5) 

 Informational Technology for Living 

การใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ให้สามารถใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปดา้นการจดัการเอกสาร การ

นาํเสนอขอ้มูล และการจดัตารางการทาํงาน ศึกษาเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ความสําคญัของระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวติและสังคม และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลข้อมูล การเลือกแหล่งสารสนเทศ การวิเคราะห์ การประเมินคุณค่า

สารสนเทศ และการใชอิ้นเตอร์เน็ต 

  
9000302 วทิยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

 Science for Quality of Life 

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ

พฒันาคุณภาพชีวติ ผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตี่อมนุษย ์
 

9000303 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 

 Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การพฒันาทักษะการคิด การแก้ปัญหา การ

ตดัสินใจและการประยกุตใ์ช ้
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9000304 การออกกาํลงัเพือ่การพฒันาคุณภาพชีวติ 2(1-2-3) 

 Exercise for Quality of Life Development 

ประวติั ปรัชญา ขอบข่าย ความหมาย ความมุ่งหมาย และประโยชน์ของการออกกาํลงักาย 

หลกัการและวิธีการออกกาํลงักาย จดัการแข่งขนักีฬาทุกระดบั การเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การพฒันา

คุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองของไทย การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเภท

ทีม และการออกกาํลงักายในชีวติประจาํวนั 
 

18. ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 หลักสูตรจะดํา เนินการประกันคุณภาพตามกรอบท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี โดยดาํเนินการดงัน้ี 

18.1 การบริหารหลกัสูตร 

 1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัและดูแลดา้นวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง เพื่อให้

ไดม้าตรฐานตามเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 2.  มีการจดัโครงสร้างหลกัสูตรตามเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยปีระกาศใชเ้ป็นหลกัสูตร 

 3.  จดัผูส้อนท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีตรงกบัเน้ือหาใน

หลกัสูตร 

 4.  คณะกรรมการบริหารคณะเป็นผูก้ ํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตร 

 5.  มีการกาํหนดให้มีการประเมินการเรียนของนักศึกษา และประเมินการสอนของ

อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาในแต่ละภาคการศึกษา 

 6.  จดัใหมี้การคดัเลือกนกัศึกษา โดยใชม้าตรฐานและเกณฑ์ทางการศึกษาตามระเบียบ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ และระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

 7.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามขอ้มูลทางดา้นเทคโนโลยีเคร่ืองสําอางท่ีทนัสมยั

ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนาํมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหท้นัต่อเหตุการณ์ 
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18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียน 

 มีการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมและจดัให้มีสถานท่ีและอุปกรณ์การเรียนการ

สอนอย่างทนัสมยัและพอเพียง โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เช่น มหาวิทยาลัย AIT 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยันางาซากิในการเรียนการสอนและดา้นหอ้งปฏิบติัการ 

18.3 การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

 มีการจดักิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของความเป็น

นกัวทิยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบ  

18.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 1.  มีการกาํหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ เพื่อดาํเนินการผลิตบณัฑิตให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม 

 2.  มีการจดัใหมี้ระบบการตรวจสอบ การวดั และการประเมินผลการผลิตบณัฑิตและมี

การประเมินผลเชิงระบบในภาพรวมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 3.  มีการติดตามประเมินคุณภาพของนกัศึกษาทั้งท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่และบณัฑิตท่ีทาํงาน

แล้วทุก 3 ปี เพื่อนํามาปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์การ

เปล่ียนแปลงของสังคม 

 4.  จดัใหมี้การสาํรวจการมีงานทาํของบณัฑิต 

 

19. การพฒันาหลกัสูตร 

19.1 ดัชนีบ่งช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้ 

  1. ปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี 

  2. ร้อยละของบณัฑิตท่ีมีงานทาํภายใน 1 ปี 

  3. ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

  4. จดัระบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง 

  5.  ความเห็นของนกัศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย ์
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ผลสํารวจความคดิเห็นของนักเรียนในระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 

ต่อหลกัสูตรวิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอางมหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 
 
 จากการสํารวจความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 325 คน

ของโรงเรียน 6 แห่งท่ีตั้ งอยู่ในเขตจังหวดัปทุมธานีพบว่าความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอางเป็นดงัน้ี  

 
 

 
 
        
     สาขาอ่ืนๆ เช่น เคมีอินทรีย ์เคมีวเิคราะห์ พอลิเมอร์เคมี เคมีของส่ิงแวดลอ้ม เคมีเชิงฟิสิกส์ ปิโตรเคมี 
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รายงาน 

การประชุมวพิากษ์หลกัสูตรเทคโนโลยเีคร่ืองสําอาง  คร้ังที ่1 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วนัจันทร์ที ่13 ตุลาคม 2551  

ณ ห้องประชุมสภา มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 อ.สิริเจษฎ ์ รัตนจรณะ  ประธานการประชุม 

2 อ. สุรางค ์ พรมสุวรรณ รองประธานการประชุม 

3 รศ.ดร. เสาวนีย ์  รัตนพานี ผูท้รงคุณวุฒิ 

4 รศ.ดร.วจิิตร รัตนพานี ผูท้รงคุณวุฒิ 

5 ดร.พนัธ์ญา สุนินทบูรณ์ ผูท้รงคุณวุฒิ 

6 ดร.เจริญขวญั ไกรยา  ผูท้รงคุณวุฒิ 

7 ดร.สัมฤทธ์ิ วชัรสินธ์  ผูท้รงคุณวุฒิ 

8 ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล ผูท้รงคุณวุฒิ 

9 อ.ดร. สรวง สมานหมู่ ประธานกรรมการร่างหลกัสูตร 

10 ผศ.ดร. นฤมล ธนานนัต ์ กรรมการร่างหลกัสูตร 

11 ผศ.ดร. สาํเนียง อภิสันติยาคม กรรมการร่างหลกัสูตร 

12 อ.ดร.พิทยา ถกลภกัดี กรรมการร่างหลกัสูตร 

13 อ.ดร.สุธาสินี นิลแสง กรรมการและเลขานุการ 

 

รายละเอยีดการประชุม 

1.  ประธานกล่าวตอ้นรับ และเปิดการวพิากษห์ลกัสูตร วทิยาศาสตร์บณัฑิต (เทคโนโลยเีคร่ืองสาํอาง) 

2.  อ.ดร.สรวง  สมานหมู่ ประธานกรรมการร่างหลกัสูตรเทคโนโลยีเคร่ืองสําอาง กล่าวตอ้นรับคณะผู ้

ทรงวฒิุวพิากษห์ลกัสูตร และ ช้ีแจงปรัชญา วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์และ รายละเอียดของหลกัสูตรให้ท่ี

ประชุมทราบ 

3. ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ 

1) รศ.ดร. เสาวนีย ์ รัตนพานี 

1.1)  สอบถามเก่ียวกบัโครงร่างของหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ.  ขอให้ตรวจสอบ

หวัขอ้ของโครงร่างหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด อาจารยท่ี์รับผิดชอบประจาํหลกัสูตร จะตอ้ง

อยูไ่ม่เกิน 2 หลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรจะตอ้งมี 3 คนท่ีเป็นอาจารยท่ี์ตรงสาขาเก่ียวขอ้งกบั
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หลกัสูตร ซ่ีงสําหรับหลกัสูตรเทคโนโลยีเคร่ืองสําอางน้ี มีอาจารยท่ี์ตรงสาขา คือ ดร.สรวง สมานหมู่  

ดร.พิทยา ถกลภกัดี และ ผศ.ดร.สาํเนียง อภิสันติยาคม 

1.2)  การไปฝึกงานต่างประเทศ ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาไทย ควรจะตอ้งระวงั เพราะความรู้ของ

ภูมิปัญญาไทยมกัจะถูกต่างชาตินาํไปจดสิทธิบตัร ซ่ึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนมาก ในจุดน้ีขอให้หลกัสูตร

มีวิธีการอยา่งไรในการจดัการเร่ืองของภูมิปัญญาไทยจะไม่ถูกละเมิด จะตอ้งมีการปลูกจิตสํานึกให้กบั

นักศึกษาไม่ให้นาํความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาไทยไปให้ต่างชาติ ดร.นฤมล ช้ีแจงว่าหลกัสูตรไม่ได้ส่ง

นักศึกษาไปต่างประเทศทั้งหมด ซ่ึงจะมีบางส่วนท่ีฝึกงานภายในประเทศ ฉะนั้นในเร่ืองหัวขอ้วิจยั

ต่างประเทศ จะตอ้งเป็นหัวขอ้ท่ีเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศนั้น ไม่ใช่การนาํเอาปัญหาขอ้วิจยัใน

ประเทศไทยไปทาํท่ีต่างประเทศ 

1.3)  วตัถุประสงค์ขอ้ 4.2.5 ควรเพิ่มเร่ืองของบณัฑิตจบหลกัสูตรน้ีสามารถประกอบกิจการ

อิสระ ได ้เป็นการเพิ่มคุณค่าใหก้บัหลกัสูตรน้ี 

1.4)   ข้อ 6 หน้า 3 คุณสมบัติของผู ้มี สิทธ์ิ เข้าศึกษา  ขอให้ตัดคําว่า  “หรือตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นสมควร” ออก เพื่อใหง่้ายต่อการบริหารการเรียนการสอน 

 

2) รศ.ดร.วจิิตร  รัตนพานี  ใหข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 

2.1)  โครงการสหกิจศึกษา ควรจะให้มีเวลาในการศึกษามากข้ึน เช่น ประมาณ 6 เดือน เพื่อให้

บณัฑิตได้มีความมัน่ใจในการทาํงาน คุน้เคยต่อการทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม และยงัเป็นการ

เปิดตวัหลกัสูตรดว้ย 

2.2) ตามวตัถุประสงค์ของบณัฑิตขอ้ 1 เพื่อตอบสนองทกัษะทางวิทยาศาสตร์ ควรเพิ่มวิชาท่ี

เก่ียวกบั กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัการคิด และการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ รวมถึง GLP (Good 

Lab Practice) ประธานกรรมการร่างหลกัสูตรฯ รับไวพ้ิจารณาเพื่อเพิ่มในรายวชิาต่อไป 

2.3)  ในการจดัการเก่ียวกบัหลกัสูตรนานาชาติ ท่ีเนน้ภาษาองักฤษ มีการจดัการหลกัสูตร  นอก 

จากการท่ีนกัศึกษาจะตอ้งสอบ TOEFL หรือ การสอบภาษาชนิดอ่ืน ควรจะเนน้นกัศึกษาใหอ้่าน text 

book ภาษาองักฤษ หนงัสือในหอ้งสมุดท่ีเก่ียวกบั cosmetic technology มีมากเพียงพอกบัการให้

การศึกษาหรือไม่ 

2.4)  คาํอธิบายรายวิชาแต่ละวิชาเขียนสั้น จะควบคุมคุณภาพในการสอนไดอ้ยา่งไร วา่มีความ

ลุ่มลึกทางวิชาการตามท่ีหลกัสูตรตอ้งการ ในกรณีท่ีเปล่ียนผูส้อน ให้จดัทาํเป็น แผนการสอนในแต่ละ

วชิา เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานของหลกัสูตร 

2.5)  วชิาท่ีเก่ียวกบักฎหมายเคร่ืองสาํอางไม่มี เป็นวชิาท่ีเฉพาะเจาะจงเกินไป ควรจะเปล่ียนเป็น

กฎหมายของอาหารและยา 
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2.6)    ควรเปิดหลกัสูตรใหร้องรับผูท่ี้จบ ปวช. มาต่อยอดทางการศึกษาซ่ึงอาจจะมาจากทางผู ้

ประกอบการ จะทาํให้ตลาดของหลกัสูตรเปิดกวา้งข้ึน 

2.7)  วิชาบางวิชาจะยากในการสอนเป็นภาษาองักฤษ เช่น วิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร วิชา

กฎหมาย ซ่ึงเพื่อใหเ้ขา้ใจลึกซ้ึง ควรจะเรียนเป็นภาษาไทย 

 

3) ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล 

3.1)  เน่ืองจากหลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตร นานาชาติ ควรจะจดัให้มี Intensive course เพื่อเป็นการ

เตรียมตวัล่วงหน้าให้กบันกัศึกษาท่ีเขา้มาเรียน ในช่วง 1 เดือนแรกเพื่อเป็นการปรับความรู้ เพื่อให้มี

ความรู้ความเขา้ใจ และคุน้เคยกบัการใชภ้าษาองักฤษ และมีการวดัการประเมินผลความรู้ทางภาษาดว้ย 

3.2)  โครงการสหกิจศึกษา ตามแผนการศึกษาจะจดัไวอ้ยู่ใน ปีท่ี 4 เทอมท่ี 2 ซ่ึงเป็นเทอม

สุดทา้ยของการศึกษา เม่ือนกัศึกษาไดเ้ขา้ไปฝึกในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการจะไม่มี

โอกาสท่ีจะเสริมความรู้เพิ่มเติมในส่วนท่ีขาด หรือไปไดค้วามรู้อะไรเพิ่มเติม ก็จะไม่มีโอกาสนาํความรู้

ท่ีได้มาแลกเปล่ียนกับเพื่อนท่ีไปศึกษาในหน่วยงานอ่ืน ควรจะจดัให้อยู่ในภาคเรียนท่ี 1 หรือช่วง

ระหวา่งปิดภาคการศึกษา 

3.3)  ควรจะมีวิชาท่ีเก่ียวกบั Characterization ของเคร่ืองสําอาง หรือผลิตภณัฑ์สุดทา้ย เพื่อให้

นกัศึกษาสามารถไปใชใ้นอุตสาหกรรม 

3.4)  เหตุผลในการเปิดเป็นหลกัสูตรนานาชาติคืออะไร  ประธานกรรมการร่างหลกัสูตร แจง้

เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของนกัศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของนักศึกษา และสภาวะโลกใน

ปัจจุบนัท่ีเป็นแบบ Globalization นอกจากน้ี เราไดท้าํการสํารวจหลกัสูตรท่ีนกัเรียนมธัยมตอ้งการ ซ่ึง

ไดค้าํตอบวา่ นกัเรียนตอ้งการเรียนเป็นหลกัสูตรนานาชาติ 

 

4) ดร.พนัธ์ญา สุนินทบูรณ์ 

4.1) ไดย้กตวัอยา่งหลกัสูตรนานาชาติ ในมหาวทิยาลยัมหิดล จะมีการเรียนการสอนนานาชาติ 2 

แบบ คือแบบ serious ซ่ึงจะเรียนวชิาพื้นฐานเขม้ขน้ในวชิาภาษาองักฤษ และวชิาพื้นฐานทุกวิชาตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษท่ีเขม้ขน้ กบัแบบท่ี 2 จะไม่ serious วิชาการในภาษาองักฤษมากในวิชาพื้นฐาน แต่กรณี

ของหลักสูตรเทคโนโลยีเคร่ืองสําอางน้ี วิชาพื้นฐานเป็นวิชาท่ีสําคญั ฉะนั้นควรจะตอ้งเป็น serious 

English course 

4.2)  กรณีการจบของนกัศึกษาจะตอ้งผา่น TOEFL 450 ซ่ึง ถือวา่ตํ่า ไปหรือไม่ แต่ถา้การผา่น

ภาษาองักฤษ เป็นความต้องการของหลักสูตร แล้วถ้านักศึกษาสอบ TOEFL ไม่ถึง 450 หมายถึง

นกัศึกษาไม่จบการศึกษา ดร.พิทยาช้ีแจงว่า ในสภาวิชาการไดม้องเห็นเป็น 2 แบบ คือการมองให้ได้

คะแนนในระดับสูง หรือ อีกกลุ่ม คือ วางเกณฑ์ภาษาของนักศึกษาไวร้ะดบัหน่ึง ซ่ึงจะตอ้งกาํหนด
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เกณฑ์ท่ีเหมาะสมให้ได้  ดร.สรวง ช้ีแจงว่า คะแนน TOEFL มีไวส้ําหรับการศึกษาต่อในระดับ

บณัฑิตศึกษา แต่ความตอ้งการของบณัฑิตแลว้ เราตอ้งการให้นกัศึกษามีความสามารถในการส่ือสารได้

มากกว่า ซ่ึงเกณฑ์ในการจบมีได ้2 กรณี คือ ผ่าน TOEFL และ อีกกรณีคือ ผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยั

กาํหนด  รศ.ดร เสาวนีย ์อา้งตามวตัถุประสงค์ขอ้ 2 ของหลกัสูตร ท่ีว่า ตอ้งการให้นกัศึกษาสามารถ

ส่ือสารได ้ฉะนั้นจึงไม่จาํเป็นตอ้งไดค้ะแนน TOEFL สูง แค่สามารถส่ือสารไดก้็น่าจะพอ  ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัจุดประสงค์ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรว่าตอ้งการให้บณัฑิตท่ีจบออกไปเป็นแบบไหน 

ตอบสนองความตอ้งการในระดับนานาชาติ หรือระดบัชาติ น่าจะเน้นวิชาการให้แน่นก่อน และใช้

ภาษาองักฤษในการส่ือสารเพื่อรับเทคโนโลยีต่างชาติได ้และค่อยขยายผลไปต่างประเทศในภายหลงั 

ฉะนั้นคะแนน TOEFL 450 ก็น่าจะเพียงพอแลว้  

4.3)  ดูตามคาํอธิบายรายวชิา จะเห็นวา่วิชาพื้นฐานทางเคมีมีมาก อ.ประจาํหลกัสูตรจะสอนเอง 

หรือ มีการเชิญอาจารยจ์ากภายนอก ควรมีการเพิ่มวิชาทางดา้น Physical chemistry หรือวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง

กบั cosmetic เช่น การผสมสูตร การเติม filler หรือ compounding เติมเขา้ไปในวชิาในหลกัสูตรดว้ย 

4.4)  กลุ่มวชิาเลือก พอลิเมอร์อจัฉริยะ วสัดุพอลิเมอร์สําหรับผลิตภณัฑ์สเปรยใ์ส่ผม และ วสัดุ

พอลิเมอร์ชีวภาพ น่าจะรวมเป็นวชิาเดียวกนั 

4.5)  วชิานาโนคอสเมติกส์ ควรรวม Emulsion และ encapsulation ไวใ้นวชิาดว้ย 

 

5) ดร.เจริญขวญั ไกรยา  

ได้ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองการศึกษาดูงานของนักศึกษาว่า ก่อนท่ีนักศึกษาจะไปศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ จะมีโอกาสไดดู้กระบวนการผลิตในโรงงานจริงในประเทศ 

  

6) ดร.สัมฤทธ์ิ วชัรสินธ์ มีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการเรียนการสอนดงัน้ี 

6.1)  มหาวทิยาลยัคาดหวงักบั senior project ของนกัศึกษาก่อนท่ีจะจบอยา่งไร  ซ่ึงประธานร่าง

ฯ ช้ีแจงวา่  project ต่าง ๆ น่าจะเป็นการตอบสนองความตอ้งการ หรือ แกปั้ญหาของผูป้ระกอบการเป็น

สาํคญั 

6.2)  ถ้าหากนักศึกษาไม่คิดจะเขา้ทาํงานในภาคอุตสาหกรรม หลกัสูตรน้ีสามารถรองรับให้

นกัศึกษาสามารถไปศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาในสถาบนัอ่ืนหรือไม่  และในสาขาใด  

6.3) ในส่วนของเคร่ืองมือวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น HPLC  GC  นกัศึกษาจะไดมี้โอกาสไดเ้รียนจาก

วชิาใด ดร.สรวงช้ีแจงวา่ ในรายวชิาต่าง ๆ จะมีการใชเ้คร่ืองมือชั้นสูงในการตรวจวิเคราะห์  เช่นวิชาเคมี

วเิคราะห์ หรือ  วศิวกรรมชีวภาพ เป็นตน้ 
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ปิดประชุม  13.00 น. 

(ดร.สุธาสินี  นิลแสง) 

 ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

 

(ดร.สรวง  สมานหมู่) 

ผูรั้บรองการประชุม 
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รายงาน 

การประชุมวพิากษ์หลกัสูตรเทคโนโลยเีคร่ืองสําอาง  คร้ังที ่2 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วนัจันทร์ที ่20 ตุลาคม 2551  

ณ ห้องประชุมสภา มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1 อ.สิริเจษฎ ์ รัตนจรณะ  ประธานการประชุม 

2 อ. สุรางค ์ พรมสุวรรณ รองประธานการประชุม 

3 ผศ.ดร. สาโรช ธีรศิลป ผูท้รงคุณวุฒิ 

4 ดร.นพ.จามร สมณะ ผูท้รงคุณวุฒิ 

5 ดร.นิชชรี นิลรัตน์ ผูท้รงคุณวุฒิ 

6 ดร.หฤทภทั กีรติเสวี ผูท้รงคุณวุฒิ 

7 ดร.ฐนียา ดวงจิต ผูท้รงคุณวุฒิ 

8 อ.ดร. สรวง สมานหมู่ ประธานกรรมการร่างหลกัสูตร 

9 ผศ.ดร. นฤมล ธนานนัต ์ กรรมการร่างหลกัสูตร 

10 ผศ.ดร. สาํเนียง อภิสันติยาคม กรรมการร่างหลกัสูตร 

11 อ.ดร.พิทยา ถกลภกัดี กรรมการร่างหลกัสูตร 

12 อ.ดร.สุธาสินี นิลแสง กรรมการและเลขานุการ 

 

รายละเอยีดการประชุม 

1.  ประธานกล่าวตอ้นรับ และเปิดการวพิากษห์ลกัสูตร วทิยาศาสตร์บณัฑิต (เทคโนโลยเีคร่ืองสาํอาง) 

2.  อ.ดร.สรวง  สมานหมู่ ประธานกรรมการร่างหลกัสูตรเทคโนโลยีเคร่ืองสําอาง กล่าวตอ้นรับคณะผู ้

ทรงวฒิุวพิากษห์ลกัสูตร แนะนาํกรรมการร่างหลกัสูตร และ ช้ีแจงปรัชญา วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์และ 

รายละเอียดของหลกัสูตรใหผู้ท้รงคุณวฒิุทราบ 

3.  สรุปขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒิุ 

 3.1  โครงสร้างของหลกัสูตร ควรจะมีโครสร้างในการให้ความรู้ความเขา้ใจในความเป็นไทย 

เพื่อใหส้ังคมไทยอยูอ่ยา่งสันติสุข และสร้างสรรค ์ ดร.สาโรช ช้ีแนะวา่ ในส่วนวิชาสร้างคนให้เป็นคนดี 

วชิาเก่ียวกบัความเป็นไทย วชิาเก่ียวกบัเศรษฐกิจและการเมือง การบริหารเบ้ืองตน้ ทั้งการบริหารภาครัฐ

และเอกชน ควรจดัใหมี้การเรียนการสอน เพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีมีคุณภาพออกสู่สังคม 
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 3.2   ในส่วนของวิชาพื้นฐาน หน่วยกิตมีอยู่น้อย ควรให้เรียนวิชาทางด้านพื้นฐานทาง

วทิยาศาสตร์ในปี 1-2  เม่ือนกัศึกษามีวชิาพื้นฐานแน่น ก็สามารถประยกุตว์ชิาในการศึกษาเฉพาะดา้นได้

โดยง่าย ซ่ึง ในส่วนของโครงสร้างหลกัสูตรควรมี ส่วนของวิชาแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 1) วิชาพื้นฐาน 

(Basic science and Mathematics) 2) ภาษา 3)วิชาเอกทางดา้นเคร่ืองสําอาง  เม่ือพิจารณาโครงสร้างและ

รายวชิาของหลกัสูตรแลว้ เห็นวา่ หลกัสูตร ค่อนขา้งกระจาย ควรจดักลุ่มของวิชา และ เพิ่มวิชาพื้นฐาน

บางวิชา เช่น เคมีเชิงฟิสิกส์  วิชาทางด้านเภสัชศาสตร์ วิชาท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองสําอาง เช่น Formulation, 

Emulsion,  Cosmethodology,  Cosmetic Ingredient , Packaging, Color Cosmetics, Biochemistry of 

Skin, วิธีการทดสอบเอกลกัษณ์ของเคร่ืองสําอาง และ Engineering  โดย ให้รวมในบางรายวิชาให้เป็น

วชิาเดียวกนั เช่น พอลิเมอร์อจัฉริยะ กบั พอลิเมอร์สาํหรับผลิตภณัฑใ์ส่ผม เป็นตน้ 

 3.3  ในการเรียนการสอนเป็นแบบภาษาองักฤษ ฉะนั้นวิชาภาษาองักฤษสําหรับเทคโนโลยี

เคร่ืองสาํอาง ควรจะตดัออก  และ คะแนน TOEFL ก่อนจบตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 450 นั้นนอ้ยเกินไป ควรปรับ

เพิ่มข้ึน เป็น 550 

 3.4  การตั้ งช่ือหลักสูตร ควรตั้งช่ือให้เป็นสากล และส่ือความหมายให้กับผูป้ระกอบการ 

บณัฑิตท่ีจบไปแลว้ สามารถนาํคุณวุฒิไปศึกษาต่อ หรือ ทาํงานในสายงานได ้การใชค้าํวา่ “เทคโนโลยี

เคร่ืองสําอาง” จะทาํให้ตลาดแรงงานแคบ และไม่เป็นสากล พิจารณาให้เปล่ียนเป็น “วิทยาศาสตร์

เคร่ืองสาํอาง” 

 3.5  ควรเพิ่มวิชาเลือกให้มากกว่าน้ี และให้มีวิชาสัมมนามากกว่า 1 คอร์ส เพราะความรู้เร่ือง

เคร่ืองสําอางจะไปเร็วมาก ถ้ามีการนาํนวตักรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาให้ผูเ้รียนได้ศึกษา หรือ 

คน้ควา้เพิ่มเติมจะดีมาก  รวมถึงการนาํวิชาภูมิปัญญาแพทยแ์ผนไทย การจาํแนกยา เภสัชกรรม และ

สมุนไพรไทย ควรจดัใหมี้การศึกษาในหลกัสูตร 

 

 

ปิดการประชุม  13.00 น. 

 

(ดร.สุธาสินี  นิลแสง) 

ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

 

(ดร.สรวง  สมานหมู่) 

ผูรั้บรองการประชุม 
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รายงาน 

การประชุม Focus group หลกัสูตรวทิยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง   

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วนัพุธที ่29 ตุลาคม 2551  

ณ ห้องรับรอง มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 ผศ.ดร.สมบติั คชสิทธ์ิ  ประธานการประชุม 

2 อ. สุรางค ์ พรมสุวรรณ รองประธานการประชุม 

3 คุณวบิูลย ์ โรจนสินวรางกรู บริษทั กิฟฟารีน 

4 คุณสุทธิชยั วรภทัรพานิชย ์ บริษทั กิฟฟารีน 

5 คุณอาภานุช เช้ือชินวงษ ์ บริษทัเคร่ืองสาํอางปาริชาติ 

6 อ.ดร. สรวง สมานหมู่ ประธานกรรมการร่างหลกัสูตร 

7 ผศ.ดร. นฤมล ธนานนัต ์ กรรมการร่างหลกัสูตร 

8 อ.ดร.สุธาสินี นิลแสง กรรมการและเลขานุการ 

 

รายละเอยีดการประชุม 

1.  ประธานกล่าวตอ้นรับ และช้ีแจง การเชิญผูป้ระกอบการมาทาํ Focus Group สําหรับหลกัสูตร 

วทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอาง 

2.  อ.ดร.สรวง  สมานหมู่ ประธานกรรมการร่างหลกัสูตรวิทยาศาสตร์เคร่ืองสําอาง กล่าวตอ้นรับคณะ

ตัวแทนจากผู ้ประกอบการบริษัทเคร่ืองสําอาง และ ช้ีแจงปรัชญา วิสัยทัศน์ วตัถุประสงค์ และ 

รายละเอียดของหลกัสูตรใหท่ี้ประชุมทราบ 

3.  ขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการ 

โดยภาพรวมของหลกัสูตรวทิยาศาสตร์เคร่ืองสาํอาง ผูป้ระกอบมีความพึงพอใจ และรู้สึกดีใจท่ี

มีหลักสูตรน้ีเกิดข้ึน เพราะในส่วน จ.ปทุมธานี น้ียงัไม่มีหลักสูตรท่ีเรียนเก่ียวเคร่ืองสําอาง ซ่ึง

ผูป้ระกอบการมีคาํช้ีแนะเก่ียวกบัหลกัสูตร สรุปไดด้งัน้ี 

3.1)  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร หวัขอ้ท่ี 4.2.3 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ควร

เป็นขอ้แรก และควรเนน้ในดา้นจริยธรรมในวชิาชีพดว้ย 

3.2)  ในวิชาพื้นฐานเห็นวา่เรียนมากเกินไป ในชั้นเรียน ปี 1 และ 2 วิชา Calculus มีถึง 2 คอร์ส 

ควรปรับลด แลว้เพิ่มในวชิาเฉพาะดา้นในศาสตร์เคร่ืองสาํอางใหม้ากข้ึน 
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3.3)  ควรมีวิชาเก่ียวกบัการนาํสมุนไพรมาใช้ โดยควรสอนตั้งแต่ การคดัเลือก เก็บเก่ียว เลือก

สายพนัธ์ุ ดูเอกลกัษณ์ ไปจนถึงพิสูจน์เอกลกัษณ์ของสมุนไพรท่ีมาเป็นส่วนประกอบของเคร่ืองสาํอาง 

3.4)  ควรมีวิชาเก่ียวกับสี สีธรรมชาติ การเลือกใช้สี  เพราะดูในรายวิชาแล้วยงัขาดวิชาท่ี

เก่ียวกบัการใช้สีในผลิตภณัฑ์ รวมไปถึงบณัฑิตควรจะรู้ถึงการ แต่งหน้า วิเคราะห์ผิวหน้า เพราะใน

ปัจจุบัน บ.เคร่ืองสําอางจะแพ้ คลินิกรักษา เน่ืองจากคลินิกรักษาจะวิเคราะห์ผิวหน้าได้ดีกว่า

เคร่ืองสาํอาง ถา้บณัฑิตมีความรู้ทางดา้นน้ีเพิ่มเติมก็จะทาํใหส้ามารถสร้างธุรกิจเคร่ืองสาํอางได ้

3.5)  วิชานาโนคอสเมติกส์ นอกจากจะสอนในดา้นบวกของวิชา วิทยาการสมยัใหม่แลว้ ควร

จะตอ้งมีการสอนในดา้นลบ เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ความเขา้ใจในศาสตร์น้ีทั้งสองดา้น  

3.6)  ควรมีวิชาเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ไดม้าตรฐาน อย. ถา้เป็นไปไดค้วรเชิญ อย.

มาสอน เพราะผูป้ระกอบการรายย่อยจะมีปัญหามากในการติดต่อกบั อย. และการขออนุญาต ซ่ึงถา้มี

การเรียนในหลกัสูตร ก็จะทาํใหเ้ขา้ใจ และเป็นท่ีตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3.7)  โดยสรุปภาพรวมของหลกัสูตร ควรมี 3 กลุ่ม ใหญ่ คือ  

(1)  กลุ่มวิจยัและพฒันา (Research & Development) ควรเนน้ในเร่ือง stability ของ

เคร่ืองสาํอาง การทาํสูตรใหค้งทน การทดสอบการแพ ้ในส่วนของการผลิต การนาํสมุนไพรมา

ใช้ ควรสอนตั้งแต่การคดัเลือกสายพนัธ์ุมาปลูก การเก็บเก่ียว การสกดั จนถึงการนาํมาใช้ใน

เคร่ืองสําอาง นอกจากน้ีควรมีวิชาท่ีสอนเก่ียวกบัการใช้ธรรมชาติ การใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม การ

ผลิตท่ีไม่ทาํลายธรรมชาติ รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

(2)  ฝ่ายผลิต นอกจากรู้วธีิการผลิตแลว้การแกปั้ญหา หากมีความผดิพลาดในสูตรเกิด 

ข้ึนก็เป็นส่ิงท่ีสาํคญัยิง่ท่ีบณัฑิตควรจะรู้ 

(3) การควบคุมคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ ควรรู้ทฤษฏีการควบคุมคุณภาพในโรงงาน 

อุตสาหกรรม การสุ่มตวัอยา่ง การใชเ้คร่ืองมือในการทาํ QCC, ระบบควบคุมคุณภาพต่าง ๆ เช่น TQM, 

GMP, HACCP เป็นตน้ 

 

ปิดประชุม  13.00 น. 

 

  (ดร.สุธาสินี  นิลแสง) 

  ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

 

 (ดร.สรวง  สมานหมู่) 

 ผูรั้บรองการประชุม 
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