หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ
ภาษาอังกฤษ Master of Sciences Program in Aesthetic Sciences and Health
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Sciences (Aesthetic Sciences and Health)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M. Sc. (Aesthetic Sciences and Health)
3. วิชาเอก 4. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาโทแผน ก แบบ ก2 และแผน ข
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทกุ สาขา
5.4 การให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ พ.ศ. 2553
คณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2559
สภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
เปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2560

7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่วา่ เป็ นหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ เช่น ผู้
ดาเนินการสปา อาจารย์หรื อผู้สอนในด้ านวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ นักบริหาร ที่ปรึกษาด้ าน
ความงามและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ
และสามารถต่อยอดความรู้ให้ กบั กิจการในด้ าน
วิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพได้
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) มุง่ ผลิตมหาบัณฑิตให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับปรัชญาด้ านวิทยาศาสตร์ ความงามและ
สุขภาพ และมีความสามารถในด้ านการจัดการธุรกิจและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ สามารถวิเคราะห์ วิจยั หรื อ
ปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาชีพได้ ประยุกต์ให้ เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรื อวิธีการปฏิบตั ิงานใหม่ในสาขาวิชา
ได้ อย่างสร้ างสรรค์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1) มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการและทฤษฎี สาคัญ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ความงามและ
สุขภาพ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการปฏิบตั งิ านในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
(2) มีความสามารถในการวิจยั หรื อการจัดการโครงการทางวิชาการที่ก่อให้ เกิดการพัฒนาความรู้
ใหม่หรื อวิธีปฏิบตั งิ านใหม่ๆ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ
(3) มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ สัง เคราะห์ การสื่ อ สาร การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒ นาความรู้และการนาไปใช้ ประโยชน์ได้
ในวงกว้ าง
(4) มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และมี ภ าวะผู้น าในการส่ง เสริ ม ให้ มี การประพฤติป ฏิ บัติต นอย่างมี คุณ ธรรมและจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

(5) มี ค วามสามารถในด้ า นการจัด การธุ รกิ จ และการจัด การผลิ ต ภัณ ฑ์ สุข ภาพ และสามารถ
ประยุกต์ในการเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค ซึง่ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 2 ข้ อ 7 หรื อระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่
1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ
มีการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ทังนี
้ ้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้ น
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษ เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกรกฎาคม (ถ้ ามี)
2.2 คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าศึกษา
ให้ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
หมวดที่ 5 ข้ อ 21.2 หรื อระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่
2.3 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชันเรี
้ ยน
2.4 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
ให้ เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 23/2560) เรื่ อง การเทียบ
โอนรายวิ ช าและค่ า คะแนนของรายวิ ช าระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาจากการศึ ก ษาในระบบ และระเบี ย บ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ว่ า ด้ วย การลงทะเบี ย นเรี ย นเข้ ามหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2541 หรื อ ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข

รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร

จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) หมวดวิชาบังคับ
2) หมวดวิชาเลือก
3) วิชาวิทยานิพนธ์
4) วิชาการศึกษาอิสระ

จานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
36
12
12
12
-

แผน ข
36
12
18
6

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ
PS367 711 วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพเชิงบูรณาการ
Integrated Health Sciences
PS367 712 ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเชิงบูรณาการ
Integrated Health Products
**PS367 713 การบริ หารธุรกิจด้ านวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ
Business Management for Aesthetic Sciences and Health
PS367 714 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ
Research Methodology in Aesthetic Sciences and Health
PS367 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ
Seminar in Aesthetic Sciences and Health

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

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก
PS367 734 อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Health
**PS367 735 การดูแลผิว
Skin Care
PS367 737 สุคนธบาบัด
Aromatherapy
**PS367 738 วารี บาบัด
Hydrotherapy
**PS367 741 การควบคุมน ้าหนัก
Weight Control
PS367 743 ดนตรี บาบัด
Music Therapy
*PS367 747 ประเด็นพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ
Special Issue in Aesthetic Sciences and Health
*PS367 748 การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและสปา
Business Management for Health Service and Spa
*PS367 749 การบริ การด้ านสุขภาพและความงาม
Health and Beauty Services
*PS367 750 สุขภาวะผู้สงู อายุ
Healthy elderly
*PS367 894 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ
Special Problem in Aesthetic Sciences and Health

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

หรื อรายวิชาอื่นที่อาจจะเปิ ดสอนเพิ่มเติมในภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ ให้ เป็ นวิชาเลือกในหลักสูตร
3.1.3.3 วิชาวิทยานิพนธ์
PS367 899 วิทยานิพนธ์
Thesis

12

หน่วยกิต

3.1.3.4 วิชาการศึกษาอิสระ
PS367 897 การศึกษาอิสระ
Independent Study

6

หน่วยกิต

คาอธิบายระบบรหัสวิชา
รหัสวิชาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ กาหนดเป็ นตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว แสดงชื่อย่อของคณะ ตามด้ วยตัวเลข 6 หลัก ดังนี ้
PS367 xxx ตัวเลข หลักที่ 1 หมายถึง ระดับการศึกษาปริญญาโท
ตัวเลขหลักที่ 2 หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ
ตัวเลขหลักที่ 3 หมายถึง หมายถึงวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวเลขตัวที่ 5 หมายถึง หมวดวิชา
เลข 1 หรื อ 2 หมวดวิชาบังคับ
เลข 3 หรื อ 4 หรื อ 5 หรื อ 6 หรื อ 7 หรื อ 8 หมวดวิชาเลือก
เลข 9 วิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ
ตัวเลขตัวที่ 6 หมายถึง ลาดับที่ของวิชาในแต่ละหมวด หรื อจะใช้ ตวั เลข
ทังตั
้ วที่ 5 และตัวที่ 6 แสดงลาดับที่ของวิชาก็ได้

3.1.4 ตัวอย่ างแผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
PS367 711 วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพเชิงบูรณาการ
Integrated Health Sciences
PS367 712 ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเชิงบูรณาการ
Integrated Health Products
PS367 xxx วิชาเลือก
Elective Courses
รวมจานวนหน่ วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
9
9

3(2-2-5)
3
9
9

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
**PS367 713 การบริหารธุรกิจด้ านวิทยาศาสตร์ ความงาม
และสุขภาพ
Business Management for Aesthetic
Sciences and Health
PS367 714 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ความงาม
และสุขภาพ
Research Methodology in Aesthetic
Sciences and Health
PS367 891 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ
Seminar in Aesthetic Sciences and Health
PS367 xxx วิชาเลือก
Elective Courses
รวมจานวนหน่ วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
PS367 xxx วิชาเลือก
Elective Courses
PS367 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
PS367 897 การศึกษาอิสระ
Independent Study
รวมจานวนหน่ วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
3(2-2-5)

แผน ข
3(2-2-5)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

3

3

9
18

9
18

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
6

แผน ข
6

3

-

-

3

9
27

9
27

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
PS367 xxx วิชาเลือก
Elective Courses
PS367 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
PS367 897 การศึกษาอิสระ
Independent Study
รวมจานวนหน่ วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
-

แผน ข
6

9

-

-

3

9
36

9
36

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
PS367 711 วิทยาศาสตร์ สุขภาพเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Health Sciences
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
หลักการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ ปรัชญาด้ านสุขภาพ ระบบร่างกายมนุษย์
และหน้ าที่ ความเสื่อมและการเกิดโรค สรี ระวิทยาของการออกกาลังกาย การออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ ปัจจัยชี ้บ่งสภาวะสุขภาพ การคัดกรองปั ญหาสุขภาพและการจัดโปรแกรมสร้ างเสริม
สุขภาพให้ เหมาะสม อาหารเสริม การทาศัลยกรรมตกแต่งบริเวณใบหน้ า หลักการแพทย์แผนจีน
และ การสื่อสารด้ านสุขภาพ
Principal of health-science, philosophy of health, human body systems
and their functions: aging and illness, exercise physiology, exercise for health, health
determinants, screening for health promotion program, food supplement for health,
maxillofacial plastic surgery, principal of traditional Chinese medicine and health
communication
PS367 712 ผลิตภัณฑ์ สุขภาพเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Health Products
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ศัพท์ทางผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ และการคานวณที่เกี่ยวข้ อง เทคนิคในการเตรี ยม
ผลิตภัณฑ์ หลักการเตรี ยมผลิตภัณฑ์ของเหลว หลักการเตรี ยมผลิตภัณฑ์กึ่งแข็ง หลักการเตรี ยมผลิตภัณฑ์

ของแข็ง หลักการเตรี ยมผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวกาย เช่น สบู่ ผลิตภัณฑ์ขดั ผิว หลักการเตรี ยม
ผลิตภัณฑ์เส้ นผม เช่น แชมพู ครี มนวดผม และแฮร์ โทนิค บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์สปา การประเมิน
ผลิตภัณฑ์ การทดสอบทางประสาทสัมผัส การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ เทคนิคทางสถิติ กฎหมายเกี่ยวกับ
เครื่ องสาอาง และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและความงาม
Vocabulary and calculation related to health product, technique of
product preparation, principle for preparation of liquid, semisolid and solid dosage form
products, principle for preparation of body products such as soap, scrub product, principle for
preparation of hair products such as shampoo, conditioner and hair tonic, packaging for spa
products, evaluation of product and sensory testing, data analysis using statistical technique,
regulation for cosmetics, health and aesthetic products
**PS367 713 การบริหารธุรกิจด้ านวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ
3(2-2-5)
Business Management for Aesthetic Sciences and Health
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ภาพรวมธุรกิจความงามและสุขภาพในประเทศไทย การจัดการและการวางแผน
กลยุทธ์ การบริ หารการตลาดบริ การ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเงินและการบัญชีเบื ้องต้ น การ
วางแผนภาษีเบื ้องต้ น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ การคุ้มครอง
ผู้บริโภค และจริยธรรมธุรกิจ
Overview of Aesthetic Sciences and Health Business in Thailand,
strategic Management, service marketing management, e-commerce management, introduction
of financial and accounting management, introduction of tax planning, human resource
management, business law, consumer protection and business ethics
PS367 714 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ
2(2-0-4)
Research Methodology in Aesthetic Sciences and Health
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
กระบวนทัศน์งานวิจยั องค์ประกอบของการเขียนโครงร่างงานวิจยั เทคนิคและ
ข้ อควรระวังในการเขียนโครงร่างการวิจยั การค้ นคว้ าและอ้ างอิงเอกสาร สถิตเิ ชิงพรรณนา การอ่านและ
การแปลผลวิเคราะห์ สถิตเิ ชิงอนุมาน การอ่านและการแปลผลวิเคราะห์ การคานวณขนาดตัวอย่าง การ
สร้ างเครื่ องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ การเขียนรายงานการวิจยั เชิงสังคมและเชิงทดลอง
จริยธรรมการทาวิจยั ในมนุษย์

Paradigm of research, component of writing research proposal,
technique and precaution in writing research proposal, literature review and reference,
descriptive statistics and inferential statistics, reading and interpreting the data from the
statistical analysis, sample size calculation, research instrument design, quality inspection of
research instruments, writing report for social research and for experimental research, and
ethics for human research
PS367 734 อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
บทนาและคานิยาม ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและยา อาหารเพื่อสุขภาพ
ประเภทต่างๆ สารอาหารในกลุม่ วิตามิน สารที่ทาหน้ าที่คล้ ายวิตามิน สารอาหารในกลุม่ แร่ธาตุ สารอาหาร
ในกลุม่ สมุนไพร บทบาทของอาหารและอาหารที่สง่ ผลต่อร่างกาย โภชนบาบัด แมคโครไบโอติก กฎหมาย
และข้ อบังคับสาหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
การตลาดและแนวโน้ มของการตลาดของผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ การวิเคราะห์และออกแบบองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศกึ ษา
เกี่ยวกับการออกแบบส่วนผสมของสารอาหาร แร่ธาตุ และการควบคุมคุณภาพ
Introduction and definition of food and drug correlation, vitamin nutrient,
vitamin-like substance, mineral nutrient, herbal nutrient, role of food and functional food,
dietetics, macrobiotics, food for health product law and rule, marketing and trend, ingredient
analysis and design, case studies
**PS367 735 การดูแลผิว
2(2-0-4)
Skin Care
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
หลักการดูแลผิวเบื ้องต้ น
อนุมลู อิสระและสารต้ านอนุมลู อิสระ ปัญหาของ
ผิวหนัง ผลิตภัณฑ์บารุงผิว เครื่ องมือที่ใช้ ในการดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ดแู ลผมและเล็บ กรณีศกึ ษางานวิจยั
เกี่ยวกับการดูแลผิว การฝึ กให้ คาปรึกษาในการดูแลผิวพรรณโดยใช้ หลักวิชาการ
Basic principle of skin care, free radicals and antioxidant, skin problems,
skin care products, equipment for skin care, hair and nail products, case studies in skin care
research, practice consulting in skin care base on academic

PS367 737 สุคนธบาบัด
3(2-2-5)
Aromatherapy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ประวัติความเป็ นมาของสุคนธบาบัด การแบ่งประเภทของน ้ามันหอมระเหย การ
สกัดน ้ามันหอมระเหย การผสมน ้ามันหอมระเหย การนาน ้ามันหอมระเหยไปใช้ ประโยชน์ การเตรี ยม
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ น ้ามันหอมระเหยและสุคนธบาบัดแบบไทย กลไกของน ้ามันหอมระเหยในร่างกาย ข้ อดี
ข้ อเสีย ข้ อควรระวังเกี่ยวกับสุคนธบาบัด กรณีศกึ ษางานวิจยั เกี่ยวกับน ้ามันหอมระเหย
Historical of aromatherapy, classification of essential oil, extraction of
essential oil, blending of essential oil, application of essential oil, preparation of essential oil
products and Thai aromatherapy products, pathway of essential oil in body, advantages,
disadvantages and precaution of aromatherapy, case study in research of essential oil
**PS367 738 วารีบาบัด
2(2-0-4)
Hydrotherapy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ประวัติความเป็ นมาของศาสตร์ ที่เกี่ยวกับน ้า คุณสมบัตทิ างฟิ สิกส์ของน ้า ผลของ
การแช่น ้าต่อสรี ระวิทยาของระบบการทางานต่างๆ ของคน วารี บาบัดและการออกกาลังกายในน ้า สถานที่
สิ่งอานวยความสะดวก และอุปกรณ์ของวารี บาบัดและการออกกาลังกายในน ้า การป้องกันอันตรายจาก
น ้า ข้ อควรระวังและข้ อห้ ามของการออกกาลังกายในน ้า
History of Aquatic for health, physical properties of water, effects of water
immersion to human physiology, hydrotherapy and aquatic exercise, places-facilities and
accessories for hydrotherapy and Aquatic exercise, safety, precaution and contraindicate of
Aquatic exercise
**PS367 741 การควบคุมนา้ หนัก
2(2-0-4)
Weight Control
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
โรคอ้ วน การประเมินรูปร่างและความอ้ วน สาเหตุ ภาวะแทรกซ้ อนการป้องกัน
และรักษา ยาและสมุนไพรเพื่อควบคุมน ้าหนัก การประเมินระดับพลังงานที่ใช้ ในชีวิตประจาวันและการ
สร้ าง โปรแกรมการลดน ้าหนักโดยการควบคุมอาหาร โปรแกรมอาหารเพื่อการควบคุมน ้าหนัก โยคะเพื่อ
สุขภาพและความงาม การออกกาลังกายเพื่อลดน ้าหนักและลดเฉพาะส่วน โปรแกรมการออกกาลังกายใน
ฟิ ตเนส วารี บาบัดสาหรับผู้มีน ้าหนักเกิน การออกกาลังกายในน ้าสาหรับผู้มีน ้าหนักเกิน

Body figure evaluation and classification of obesity, etiology, adverse
health consequences associated with obesity, prevention and treatment, drugs and herbs for
weight control, assessment of daily energy expenditure for construct weight control program,
dietary programs for weight control, yoga for health and aesthetics, exercise for weight loss,
exercise programs in fitness, hydrotherapy and aqua aerobic
PS367 743

ดนตรีบาบัด
1(1-0-2)
Music Therapy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
บทนา และคาจากัดความของดนตรี บาบัด ประวัตคิ วามเป็ นมาและทฤษฎีของ
ดนตรี บาบัด จิตวิทยาทางดนตรี องค์ประกอบของดนตรี ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับดนตรี บาบัด การประยุกต์ใช้
ดนตรี ในสปาและดนตรี บาบัดกับการออกกาลังกาย ประโยชน์ของดนตรี ในสปา
Introduction to music therapy, definition of music therapy, history and
theory of music therapy, psychology of music, components of music, theory of therapy and
psychology involving music therapy, application of music in spa, music therapy and exercise
and benefits of music in spa
*PS367 747 ประเด็นพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ
2(1-2-3)
Special Issue for Aesthetic Sciences and Health
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
เทคนิคหรื อนวตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ ประเด็นพิเศษ
หรื อศาสตร์ ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพที่ได้ รับความนิยมในปัจจุบนั
การตัดสินใจ
เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่ องสาอางต่างๆ ในปัจจุบนั ฝึ กให้ คาแนะนาด้ านเทคนิคและศาสตร์
ความรู้ใหม่ในการดูแลความงามและสุขภาพในสถานประกอบการ กรณีศกึ ษาในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
และเรี ยนรู้ประสบการณ์ตรงจากสถานที่ปฏิบตั งิ านจริง
Techniques and innovation involving current aesthetic sciences and
health, special issue or novel knowledge in aesthetic science and health that is currently
popular, decision making for selecting current health and cosmetic products, training in
technical advice and novel knowledge in the beauty and health in the aesthetic and health care
business, case study in relate knowledge and learning from practice in real work place

*PS367 748 การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและสปา
3(3-0-6)
Business Management for Health Service and Spa
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
แนวโน้ มของธุรกิจสปา และมโนทัศน์ของสปา บรรยากาศและการตกแต่งในสปา
รวมถึง การใช้ ดนตรี ในสปา กฎหมายหรื อข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและสปา
ในปัจจุบนั มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประเภทของธุรกิจ
สปา ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่นามาประยุกต์ใช้ ในธุรกิจสปา การจัดการด้ านความปลอดภัยในสปา เช่น
เครื่ องมือ วัสดุอปุ กรณ์ และสถานที่ แนวทางในการป้องกันการติดเชื ้อในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ข้ อควรปฏิบตั ใิ นกรณีเกิดสถานการณ์ฉกุ เฉิน
การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตบริ การด้ านความงามและ
สุขภาพ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ การเตรี ยมความพร้ อมในการสอบ
ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ แนวปฏิบตั งิ านประจาวันในสปา
Trend of spa business and spa concepts, atmosphere and design in spa
including application of music in spa, regulations or requirements relate to management of
health service and spa business, national skill standard for holistic health promotion therapist,
types of spa business, types of products used in spa business, safety management in spa such
as instruments, materials, equipments and location, the approaches for preventing infection in
work place, guideline for emergency case, personal development and service mind in beauty
and healthy, the entrepreneurial mind, ethical and social responsibility challenges for
entrepreneurs, preparedness for health spa manager license and daily operating procedure in
spa
*PS367 749 การบริการด้ านสุขภาพและความงาม
3(1-4-4)
Health and Beauty Services
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
บทนา รูปแบบการบริการและการนวดเพื่อสุขภาพและความงาม ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้ องกับการบริ การด้ านสุขภาพและความงาม ประโยชน์ ข้ อห้ ามและข้ อควรระวังในการให้ บริการด้ าน
สุขภาพและความงาม การประยุกต์ใช้ สมุนไพรเพื่อการบริการด้ านสุขภาพและความงาม หลักการและ
วิธีการในการบริ การต่างๆ ด้ านสุขภาพและความงาม การนวดกดจุด การสปาหน้ า การนวดศีรษะแบบ
อินเดีย หลักการขัดและการพอกผิวกาย หลักการนวดน ้ามันแบบตะวันตก การสปาเท้ า การสื่อสารในการ
ให้ บริการเพื่อสุขภาพและความงาม
Introduction, type of service and massage for health and beauty service,
theory related to the health and beauty service, benefit, prohibition and caution in health and

beauty service, application of herbs in health and beauty service, principles and methods in
health and beauty service, acupressure, facial spa, Indian style head massage, principle of
body scrubs and masks, principle of Western oil massage, foot spa, communication in health
and beauty service
*PS367 750 สุขภาวะผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
Healthy elderly
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
สรี รวิทยาและระบบการทางานของร่างกายผู้สงู อายุ การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อ
ก้ าวสูว่ ยั ผู้สงู อายุ การออกกาลังกายสาหรับผู้สงู อายุ โภชนาการสาหรับผู้สงู อายุ กิจกรรมบาบัดสาหรับ
ผู้สงู อายุ ระบบการดูแลสุขภาพผู้สงู อายุแบบองค์รวม ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพสาหรับผู้สงู อายุ
Physiology and body function system of elderly people, preparedness for
elderly period, exercise for elderly people, nutrition for elderly people, activity therapy for elderly
people, holistic elderly health care system, health product for elderly people
PS367 891

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ
1(1-0-2)
Seminar in Aesthetic Sciences and Health
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
การค้ นคว้ าข้ อมูลและการหาแหล่งข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับความงามและ
สุขภาพ การทบทวนวรรณกรรมและการประเมินวรรณกรรมทางด้ านความงามและสุขภาพ ฝึ กปฏิบตั ใิ นการ
สัมมนาทางด้ านความงามและสุขภาพ รวมทังการเลื
้
อกหัวข้ อ การอภิปรายข้ อมูล และการนาเสนอข้ อมูล
Searching the scientific data related to health and aesthetic, reviewed
and evaluated the related articles, practice in seminar including selected topic, data discussion
and present in the topic.
*PS367 894 ปั ญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ
2(0-4-2)
Special Problem in Aesthetic Sciences and Health
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
การเลือกหัวข้ อเรื่ องวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ
การทบทวน
วรรณกรรม การออกแบบการทดลอง การทดลอง การจัดทาการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การนาเสนอ
และการรายงาน

Selection of a topic in aesthetic sciences and health research; literature review;
experimental design experimentation; compiling and interpretation of results; reporting and
presentation
PS367 897

การศึกษาอิสระ
6
หน่ วยกิต
Independent Study
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
การทบทวนวรรณกรรม
จริยธรรมการวิจยั
จริยธรรมในการวิจยั ในมนุษย์
จริยธรรมในการวิจยั ในสัตว์ทดลอง โทษของการคัดลอกผลงานทางวิชาการ การอนุมตั เิ ค้ าโครงการศึกษา
อิสระ
การดาเนินการทาการศึกษาอิสระ
การสอบการศึกษาอิสระและการนาเสนอหรื อการตีพิมพ์
ผลการวิจยั
Literature review, research ethics, penalty of academic plagiarism,
independent study proposal approve, research procedure, independent study examination,
research presentation and research publication.
PS367 899

วิทยานิพนธ์
12
หน่ วยกิต
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
การทบทวนวรรณกรรม
จริยธรรมการวิจยั
จริยธรรมในการวิจยั ในมนุษย์
จริ ยธรรมในการวิจยั ในสัตว์ทดลอง โทษของการคัดลอกผลงานทางวิชาการ การอนุมตั เิ ค้ าโครงวิทยานิพนธ์
การดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์และการนาเสนอหรื อการตีพิมพ์ผลการวิจยั
Literature review, research ethics, human ethics, animal ethics, penalty of
academic plagiarism, thesis proposal approve, research procedure, thesis examination,
research presentation and research publication
4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (เป็ นการสอบรวบยอดภาคปฏิบัตกิ าร)
จัดให้ มีสอบรวบยอดภาคปฏิบตั กิ าร ด้ านการบริหารจัดการและการให้ บริการเกี่ยวกับความงาม
และสุขภาพ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร โดยดาเนินการสอบ ณ สถาน
บริการสุขภาพแบบองค์รวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
4.1.1
มีความรู้และทักษะด้ านการจัดการธุรกิจ การเลือกใช้ และการให้ คาแนะนาปรึกษา
แก่ผ้ รู ับบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพต่างๆ ตามหลักวิชาการ

4.1.2
มีทกั ษะการทางานด้ านการให้ บริการดูแลความงามและสุขภาพในรูปแบบต่างๆ
ได้ อย่างถูกต้ องและปลอดภัย
4.1.3
มีการพัฒนากระบวนการด้ านการบริหารจัดการ การแก้ ไขปัญหาเฉพาะด้ าน การ
คิดวิเคราะห์และการวางแผนดาเนินงาน การพัฒนาด้ านทัศนคติ บุคลิกภาพ และการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษา 1 หรื อ ภาคการศึกษา 2 ของปี ที่ 2
ระยะเวลารวม 30 ชัว่ โมง
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น.
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การทาวิจยั วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ เกี่ยวกับหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
5.1.1 การบริหารธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม
5.1.2 การศึกษาสมุนไพรและน ้ามันหอมระเหยที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพและความงาม รวมทังการ
้
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
5.1.3 การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริ โภคต่อผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและความงาม
5.1.4 การศึกษาผลการดูแลสุขภาพในรูปแบบต่างๆ
ร่างกาย

หรื อการใช้ ศาสตร์ การนวดต่อระบบใน

5.1.5 การวิจยั ทางการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม โดยให้ มีดาเนินการ ดังนี ้
- การทาวิทยานิพนธ์
การทบทวนวรรณกรรม จริ ยธรรมการวิจยั จริ ยธรรมในการวิจยั ในมนุษย์ จริยธรรมในการ
วิจยั ในสัตว์ทดลอง โทษของการคัดลอกผลงานทางวิชาการ การอนุมตั เิ ค้ าโครงวิทยานิพนธ์ การ
ดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์และการนาเสนอหรื อการตีพิมพ์ผลการวิจยั
- การทาการศึกษาอิสระ
การทบทวนวรรณกรรม จริยธรรมการวิจยั จริยธรรมในการวิจยั ในมนุษย์ จริ ยธรรมในการวิจยั
ในสัตว์ทดลอง โทษของการคัดลอกผลงานทางวิชาการ การอนุมตั เิ ค้ าโครงการศึกษาอิสระ การ
ดาเนินการทาการศึกษาอิสระ การสอบการศึกษาอิสระและการนาเสนอหรื อการตีพิมพ์ผลการวิจยั
5.2 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษา 1 และ 2 ปี ที่ 2

5.3 จานวนหน่ วยกิต
- การทาวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
- การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
5.4 การเตรียมการ
5.5.1 นักศึกษาทุกคนต้ องลงทะเบียนเรี ยน วิชา **PS367 714 ระเบียบวิธีวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ
5.1.2 นักศึกษามีโอกาสพบกับอาจารย์แต่ละท่านในสาขาวิชาต่างๆ และมีแหล่งข้ อมูลให้
นักศึกษาสามารถสืบค้ นได้ ถึงศาสตร์ ที่อาจารย์แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญ
5.1.3 จัดให้ มีอาจารย์ที่ปรึกษาทัว่ ไปเพื่อชี ้แจงให้ นกั ศึกษาเข้ าใจถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับ
การทาวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระ
5.5.4 การจัดคณาจารย์ให้ ทาหน้ าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
อิสระ สาหรับนักศึกษาแต่ละคน โดยพิจารณาจากหัวข้ อวิจยั ความสนใจและความเชี่ยวชาญของอาจารย์
5.5 กระบวนการประเมินผล
5.5.1 จัดให้ มีการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ หรื อการศึกษาอิสระ
5.5.2 การรายงานความก้ าวหน้ าทุกภาคการศึกษาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนเพื่อเป็ นการ
ประเมินผล
5.5.3 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หรื อการศึกษาอิสระ
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
หมวดที่ 7 หรื อระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่
2. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด
ที่ 9 ข้ อ 50.2 หรื อระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ และ
2. ผ่านการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามด้ านการบริ หารจัดการและการให้ บริการเกี่ยวกับความงามและ
สุขภาพ ณ สถานบริการสุขภาพแบบองค์รวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นระยะเวลารวม
30 ชัว่ โมง

การรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ รับนักศึกษาใหม่ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ทกุ สาขาวิชา โดยแผนการศึกษา คือ แผน ก. แบบ ก.2 ตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
1. การสมัครและการสอบคัดเลือกเป็ นไปตามปฏิทินที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
2. คุณสมบัตผิ ้ สู มัครเป็ นไปตามที่หลักสูตรกาหนดใน มคอ. 2
3. การสอบข้ อ เขี ยนเป็ น การสอบวิช าเฉพาะ โดยวิช าเฉพาะเป็ น ข้ อ สอบเกี่ ยวกับ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ ได้ แก่ อาหารเพื่อสุขภาพ การดูแลผิว การควบคุมน ้าหนัก การคานวน
ทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้ องกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ สุขภาพ การวิเคราะห์ ข้อมูลจากงานวิจัยหรื อบทความ และ
บทบาทของบุคลากรด้ านวิทยาศาสตร์ ความงามและสุขภาพ ซึ่งอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชาเป็ นผู้ออกข้ อสอบ สาหรับความสามารถด้ านภาษาอังกฤษ เป็ นไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
กาหนด
4. การสอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผ้ ู รับผิดชอบวิชา ซึ่ง
มีประเด็นการพิจารณา 4 ด้ าน ได้ แก่ คุณสมบัติเหมาะสม ความพร้ อม บุคลิกภาพ และเป้าหมาย โดยใน
การสอบสัมภาษณ์ เน้ นการให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูสมัครเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมทางการเรี ยนอาจทาให้ ผ้ มู ี สิทธิ์ เข้ า
ศึกษาจานวนหนึง่ ได้ ทบทวนความพร้ อมของการศึกษาต่อ
5. เกณฑ์การคัดเลือก คือ คะแนนสอบข้ อเขียนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 และคะแนนสอบ
สัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70

