
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ 

ภาษาองักฤษ  Master of Sciences Program in Aesthetic Sciences and Health 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  (วิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ) 

ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ) 
ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) Master of Sciences (Aesthetic Sciences and Health) 
ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) M. Sc. (Aesthetic Sciences and Health) 

3. วิชาเอก - 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 36 หนว่ยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 หลกัสตูรระดบัปริญญาโทแผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย  และภาษาองักฤษบางรายวิชา 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับนกัศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรีทกุสาขา 
 5.4 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
เป็นหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ พ.ศ. 2553 
คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั  เห็นชอบในการประชมุครัง้ท่ี 3/2559 เม่ือ

วนัท่ี 20 เมษายน 2559 
สภามหาวิทยาลยั  อนมุตัิหลกัสตูรในการประชมุครัง้ท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 
เปิดสอน  ภาคการศกึษาท่ี 1  ปีการศกึษาท่ี 2560 

 



7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลกัสตูรมีความพร้อมเผยแพร่วา่เป็นหลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน   ตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ  ในปีการศกึษา 2560 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศกึษาสามารถประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ เชน่ ผู้
ด าเนินการสปา อาจารย์หรือผู้สอนในด้านวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ นกับริหาร ท่ีปรึกษาด้าน
ความงามและผลิตภณัฑ์เพ่ือความงามและสขุภาพ และสามารถตอ่ยอดความรู้ให้กบักิจการในด้าน
วิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพได้ 
 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ (หลกัสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) มุง่ผลิตมหาบณัฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัปรัชญาด้านวิทยาศาสตร์ความงามและ
สขุภาพ  และมีความสามารถในด้านการจดัการธุรกิจและผลิตภณัฑ์สขุภาพ สามารถวิเคราะห์ วิจยัหรือ
ปฏิบตังิานในสาขาวิชาชีพได้ ประยกุต์ให้เกิดการพฒันาความรู้ใหม่หรือวิธีการปฏิบตัิงานใหมใ่นสาขาวิชา
ได้อยา่งสร้างสรรค์  มีคณุธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณตามหลกัวิชาการและวิชาชีพ 

 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ (หลกัสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีคณุสมบตัิดงันี ้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคญัในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและ

สขุภาพ และสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ในการปฏิบตังิานในสาขาวิชาชีพในระดบัสงูได้ 
(2) มีความสามารถในการวิจยัหรือการจดัการโครงการทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดการพฒันาความรู้

ใหมห่รือวิธีปฏิบตังิานใหม่ๆ  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ 
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  การส่ือสาร  การใช้คอมพิวเตอร์  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการสมยัใหม่  ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ได้
ในวงกว้าง 

(4) มีคณุธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล และมีภาวะผู้ น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 



(5) มีความสามารถในด้านการจัดการธุรกิจและการจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ  และสามารถ
ประยกุต์ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ 

 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ระบบการจดัการศกึษาเป็นแบบทวิภาค  ซึง่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ด้วย 
การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 2 ข้อ 7 หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม่ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคพเิศษ 
 มีการจดัการศกึษาภาคพิเศษ  ทัง้นีเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ด้วย การศกึษา

ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ด้วย การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศกึษาต้น เดือนสิงหาคมถึงเดือนธนัวาคม 
 ภาคการศกึษาปลาย เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 
 ภาคการศกึษาพิเศษ เดือนมิถนุายนถึงเดือนกรกฎาคม (ถ้ามี) 
 2.2 คุณสมบัตผู้ิเข้าศึกษา 

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ด้วย การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2559
หมวดท่ี 5 ข้อ 21.2 หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม่ 
 2.3 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรียน 
 2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

 ให้เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 23/2560) เร่ือง การเทียบ
โอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ และระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วย  การลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือระเบียบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีปรับปรุงใหม ่
 
 
 



 
3. หลักสูตร 
 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2    รวมตลอดหลกัสตูร  36  หนว่ยกิต 

  แผน ข     รวมตลอดหลกัสตูร  36  หน่วยกิต 
 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
       จ านวนหน่วยกิต 

  แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36     36 

1) หมวดวิชาบงัคบั      12     12 
2) หมวดวิชาเลือก      12     18 
3) วิชาวิทยานิพนธ์      12        - 
4) วิชาการศกึษาอิสระ       -       6 
 

3.1.3 รายวิชา 
 3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ 
 
  PS367 711 วิทยาศาสตร์สขุภาพเชิงบรูณาการ    3(2-2-5) 

   Integrated Health Sciences 
   PS367 712 ผลิตภณัฑ์สขุภาพเชิงบรูณาการ     3(2-2-5) 
   Integrated Health Products 
 **PS367 713 การบริหารธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ  3(2-2-5) 
   Business Management for Aesthetic Sciences and Health 
    PS367 714 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ  2(2-0-4) 
   Research Methodology in Aesthetic Sciences and Health 
    PS367 891 สมัมนาทางวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ   1(1-0-2) 
   Seminar in Aesthetic Sciences and Health 
 
 
 



 3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก 
 
    PS367 734 อาหารเพ่ือสขุภาพ      3(3-0-6) 
   Food for Health 
 **PS367 735 การดแูลผิว       2(2-0-4) 
   Skin Care 
    PS367 737 สคุนธบ าบดั       3(2-2-5) 
   Aromatherapy 
 **PS367 738 วารีบ าบดั       2 (2-0-4) 
   Hydrotherapy 
 **PS367 741 การควบคมุน า้หนกั      2(2-0-4) 
   Weight Control 
    PS367 743 ดนตรีบ าบดั       1(1-0-2) 
   Music Therapy 
   *PS367 747 ประเดน็พิเศษทางวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ  2(1-2-3) 

Special Issue in Aesthetic Sciences and Health 
  *PS367 748  การจดัการธุรกิจบริการสขุภาพและสปา    3(3-0-6) 

Business Management for Health Service and Spa 
  *PS367 749  การบริการด้านสขุภาพและความงาม    3(1-4-4) 
  Health and Beauty Services 
  *PS367 750  สขุภาวะผู้สงูอาย ุ      2 (2-0-4) 

Healthy elderly  
  *PS367 894  ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ  2(0-4-2) 

Special Problem in Aesthetic Sciences and Health  
 
 หรือรายวิชาอ่ืนท่ีอาจจะเปิดสอนเพิ่มเตมิในภายหลงั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ ให้เป็นวิชาเลือกในหลกัสตูร 
 

 3.1.3.3 วิชาวิทยานิพนธ์ 
    PS367 899 วิทยานิพนธ์  12 หนว่ยกิต   

   Thesis 



 3.1.3.4 วิชาการศึกษาอิสระ 
 
    PS367 897 การศกึษาอิสระ  6 หนว่ยกิต   

   Independent Study 
 

ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 

รหสัวิชาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ ก าหนดเป็นตวัอกัษร
ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ 2 ตวั แสดงช่ือยอ่ของคณะ ตามด้วยตวัเลข 6 หลกั ดงันี ้

PS367 xxx    ตวัเลข หลกัท่ี 1 หมายถึง ระดบัการศกึษาปริญญาโท 
ตวัเลขหลกัท่ี 2 หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ 
ตวัเลขหลกัท่ี 3 หมายถึง หมายถึงวิชาระดบับณัฑิตศกึษา 

      ตวัเลขตวัท่ี 4 หมายถึง หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา 
      ตวัเลขตวัท่ี 5 หมายถึง หมวดวิชา  

เลข 1 หรือ 2 หมวดวิชาบงัคบั 
    เลข 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 หมวดวิชาเลือก 

เลข 9 วิชาสมัมนา ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ และการศกึษาอิสระ 
ตวัเลขตวัท่ี 6 หมายถึง ล าดบัท่ีของวิชาในแตล่ะหมวด หรือจะใช้ตวัเลข
ทัง้ตวัท่ี 5 และตวัท่ี 6 แสดงล าดบัท่ีของวิชาก็ได้ 

 
 

3.1.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1     หน่วยกิต 

         แผน ก แบบ ก 2  แผน ข 
   PS367 711 วิทยาศาสตร์สขุภาพเชิงบรูณาการ   3(2-2-5) 3(2-2-5) 

         Integrated Health Sciences 
    PS367 712 ผลิตภณัฑ์สขุภาพเชิงบรูณาการ   3(2-2-5) 3(2-2-5) 

         Integrated Health Products 
   PS367 xxx วิชาเลือก              3        3 

         Elective Courses 
รวมจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน        9       9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม          9       9 



 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2     หน่วยกิต 

        แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
**PS367 713 การบริหารธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ความงาม  3(2-2-5) 3(2-2-5) 

          และสขุภาพ 
          Business  Management  for  Aesthetic 
          Sciences  and  Health 

   PS367 714 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร์ความงาม  2(2-0-4) 2(2-0-4) 
         และสขุภาพ 
         Research  Methodology in Aesthetic 
         Sciences and Health 

   PS367 891 สมัมนาทางวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ  1(1-0-2) 1(1-0-2) 
         Seminar in Aesthetic Sciences and Health 

    PS367 xxx วิชาเลือก             3        3 
          Elective Courses 

รวมจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน          9        9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม            18      18 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1     หน่วยกิต 

       แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
   PS367 xxx วิชาเลือก                 6      6 

         Elective Courses 
   PS367 899 วิทยานิพนธ์                           3       - 

         Thesis 
   PS367 897 การศกึษาอิสระ                      -       3 

         Independent Study 
รวมจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน                               9        9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม                    27      27 

 
 
 
 



ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2     หน่วยกิต 
       แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

   PS367 xxx วิชาเลือก                 -       6 
         Elective Courses 

   PS367 899 วิทยานิพนธ์                     9       - 
         Thesis 

   PS367 897 การศกึษาอิสระ           -        3 
         Independent Study 

รวมจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน                               9        9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม                    36      36 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
   PS367 711 วิทยาศาสตร์สุขภาพเชิงบูรณาการ    3(2-2-5) 

   Integrated Health Sciences 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

หลกัการเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์สขุภาพ ปรัชญาด้านสขุภาพ ระบบร่างกายมนษุย์
และหน้าท่ี ความเส่ือมและการเกิดโรค สรีระวิทยาของการออกก าลงักาย การออกก าลงักายเพ่ือ
สขุภาพ ปัจจยัชีบ้ง่สภาวะสขุภาพ การคดักรองปัญหาสขุภาพและการจดัโปรแกรมสร้างเสริม
สขุภาพให้เหมาะสม อาหารเสริม การท าศลัยกรรมตกแตง่บริเวณใบหน้า หลกัการแพทย์แผนจีน 
และ การส่ือสารด้านสขุภาพ  

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 ผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงบูรณาการ    3(2-2-5) 
   Integrated Health Products 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ศพัท์ทางผลิตภณัฑ์สขุภาพ และการค านวณท่ีเก่ียวข้อง เทคนิคในการเตรียม

ผลิตภณัฑ์ หลกัการเตรียมผลิตภณัฑ์ของเหลว หลกัการเตรียมผลิตภณัฑ์กึ่งแข็ง หลกัการเตรียมผลิตภณัฑ์



ของแข็ง หลกัการเตรียมผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวกาย เชน่ สบู ่ ผลิตภณัฑ์ขดัผิว หลกัการเตรียม
ผลติภณัฑ์เส้นผม เชน่ แชมพ ู  ครีมนวดผม และแฮร์โทนิค บรรจภุณัฑ์ส าหรับผลิตภณัฑ์สปา การประเมิน
ผลิตภณัฑ์ การทดสอบทางประสาทสมัผสั การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้เทคนิคทางสถิติ  กฎหมายเก่ียวกบั
เคร่ืองส าอาง และผลิตภณัฑ์สขุภาพและความงาม 

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 การบริหารธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 3(2-2-5) 
   Business Management for Aesthetic Sciences and Health 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ภาพรวมธุรกิจความงามและสขุภาพในประเทศไทย การจดัการและการวางแผน

กลยทุธ์ การบริหารการตลาดบริการ การจดัการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเงินและการบญัชีเบือ้งต้น การ
วางแผนภาษีเบือ้งต้น การบริหารทรัพยากรมนษุย์ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ 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 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ  2(2-0-4) 
   Research Methodology in Aesthetic Sciences and Health 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
กระบวนทศัน์งานวิจยั  องค์ประกอบของการเขียนโครงร่างงานวิจยั  เทคนิคและ

ข้อควรระวงัในการเขียนโครงร่างการวิจยั การค้นคว้าและอ้างอิงเอกสาร  สถิตเิชิงพรรณนา  การอา่นและ
การแปลผลวิเคราะห์  สถิตเิชิงอนมุาน  การอา่นและการแปลผลวิเคราะห์  การค านวณขนาดตวัอยา่ง  การ
สร้างเคร่ืองมือ  และตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ  การเขียนรายงานการวิจยัเชิงสงัคมและเชิงทดลอง  
จริยธรรมการท าวิจยัในมนษุย์ 



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 : ไม่มี 
บทน าและค านิยาม ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาหารและยา อาหารเพ่ือสขุภาพ

ประเภทตา่งๆ สารอาหารในกลุม่วิตามิน สารท่ีท าหน้าท่ีคล้ายวิตามิน สารอาหารในกลุม่แร่ธาต ุ สารอาหาร
ในกลุม่สมนุไพร  บทบาทของอาหารและอาหารท่ีสง่ผลตอ่ร่างกาย  โภชนบ าบดั แมคโครไบโอตกิ กฎหมาย
และข้อบงัคบัส าหรับผลิตภณัฑ์อาหารเพ่ือสขุภาพ การตลาดและแนวโน้มของการตลาดของผลิตภณัฑ์
อาหารเพ่ือสขุภาพ การวิเคราะห์และออกแบบองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์อาหารเพ่ือสขุภาพ  กรณีศกึษา
เก่ียวกบัการออกแบบสว่นผสมของสารอาหาร แร่ธาต ุและการควบคมุคณุภาพ 

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 : ไม่มี 

หลกัการดแูลผิวเบือ้งต้น   อนมุลูอิสระและสารต้านอนมุลูอิสระ  ปัญหาของ
ผิวหนงั  ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดแูลผิว  ผลิตภณัฑ์ดแูลผมและเล็บ  กรณีศกึษางานวิจยั
เก่ียวกบัการดแูลผิว  การฝึกให้ค าปรึกษาในการดแูลผิวพรรณโดยใช้หลกัวิชาการ 

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 สุคนธบ าบัด     3(2-2-5) 
   Aromatherapy 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ประวตัิความเป็นมาของสคุนธบ าบดั การแบง่ประเภทของน า้มนัหอมระเหย การ

สกดัน า้มนัหอมระเหย การผสมน า้มนัหอมระเหย  การน าน า้มนัหอมระเหยไปใช้ประโยชน์  การเตรียม
ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้น า้มนัหอมระเหยและสคุนธบ าบดัแบบไทย  กลไกของน า้มนัหอมระเหยในร่างกาย  ข้อดี 
ข้อเสีย ข้อควรระวงัเก่ียวกบัสคุนธบ าบดั กรณีศกึษางานวิจยัเก่ียวกบัน า้มนัหอมระเหย 

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 วารีบ าบัด     2(2-0-4) 
   Hydrotherapy 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ประวตัิความเป็นมาของศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัน า้ คณุสมบตัทิางฟิสิกส์ของน า้ ผลของ
การแชน่ า้ตอ่สรีระวิทยาของระบบการท างานตา่งๆ ของคน วารีบ าบดัและการออกก าลงักายในน า้  สถานท่ี  
สิ่งอ านวยความสะดวก  และอปุกรณ์ของวารีบ าบดัและการออกก าลงักายในน า้ การปอ้งกนัอนัตรายจาก
น า้   ข้อควรระวงัและข้อห้ามของการออกก าลงักายในน า้ 
   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 การควบคุมน า้หนัก    2(2-0-4)  
   Weight Control 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
โรคอ้วน การประเมินรูปร่างและความอ้วน สาเหต ุ ภาวะแทรกซ้อนการปอ้งกนั

และรักษา ยาและสมนุไพรเพ่ือควบคมุน า้หนกั การประเมินระดบัพลงังานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัและการ
สร้าง โปรแกรมการลดน า้หนกัโดยการควบคมุอาหาร โปรแกรมอาหารเพ่ือการควบคมุน า้หนกั โยคะเพื่อ
สขุภาพและความงาม การออกก าลงักายเพ่ือลดน า้หนกัและลดเฉพาะสว่น โปรแกรมการออกก าลงักายใน
ฟิตเนส วารีบ าบดัส าหรับผู้ มีน า้หนกัเกิน การออกก าลงักายในน า้ส าหรับผู้ มีน า้หนกัเกิน 



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 ดนตรีบ าบัด      1(1-0-2) 
   Music Therapy 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

บทน า และค าจ ากดัความของดนตรีบ าบดั ประวตัคิวามเป็นมาและทฤษฎีของ
ดนตรีบ าบดั จิตวิทยาทางดนตรี องค์ประกอบของดนตรี ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีบ าบดั การประยกุต์ใช้
ดนตรีในสปาและดนตรีบ าบดักบัการออกก าลงักาย  ประโยชน์ของดนตรีในสปา 

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 ประเดน็พเิศษทางวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ  2(1-2-3) 

Special Issue for Aesthetic Sciences and Health 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
เทคนิคหรือนวตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ ประเดน็พิเศษ

หรือศาสตร์ความรู้ใหมท่างวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพท่ีได้รับความนิยมในปัจจบุนั การตดัสินใจ
เลือกใช้ผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพและเคร่ืองส าอางตา่งๆ ในปัจจบุนั  ฝึกให้ค าแนะน าด้านเทคนิคและศาสตร์
ความรู้ใหมใ่นการดแูลความงามและสขุภาพในสถานประกอบการ กรณีศกึษาในองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง 
และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากสถานท่ีปฏิบตังิานจริง 

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 : ไม่มี 
แนวโน้มของธุรกิจสปา และมโนทศัน์ของสปา  บรรยากาศและการตกแตง่ในสปา

รวมถึง การใช้ดนตรีในสปา  กฎหมายหรือข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการธุรกิจบริการสขุภาพและสปา
ในปัจจบุนั มาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาตสิาขาอาชีพนกัสง่เสริมสขุภาพแบบองค์รวม  ประเภทของธุรกิจ
สปา  ประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีน ามาประยกุต์ใช้ในธุรกิจสปา   การจดัการด้านความปลอดภยัในสปา  เชน่  
เคร่ืองมือ  วสัดอุปุกรณ์  และสถานท่ี   แนวทางในการปอ้งกนัการติดเชือ้ในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ 
ข้อควรปฏิบตัใินกรณีเกิดสถานการณ์ฉกุเฉิน การพฒันาบคุลิกภาพและจิตบริการด้านความงามและ
สขุภาพ จริยธรรมและความรับผิดชอบตอ่สงัคมของผู้ประกอบการ การเตรียมความพร้อมในการสอบ
ผู้ด าเนินการสปาเพ่ือสขุภาพ แนวปฏิบตังิานประจ าวนัในสปา 

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  การบริการด้านสุขภาพและความงาม    3(1-4-4) 
  Health and Beauty Services 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 บทน า รูปแบบการบริการและการนวดเพ่ือสขุภาพและความงาม ทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องกบัการบริการด้านสขุภาพและความงาม ประโยชน์ ข้อห้ามและข้อควรระวงัในการให้บริการด้าน
สขุภาพและความงาม การประยกุต์ใช้สมนุไพรเพ่ือการบริการด้านสขุภาพและความงาม หลกัการและ
วิธีการในการบริการตา่งๆ ด้านสขุภาพและความงาม การนวดกดจดุ การสปาหน้า การนวดศีรษะแบบ
อินเดีย หลกัการขดัและการพอกผิวกาย หลกัการนวดน า้มนัแบบตะวนัตก การสปาเท้า การส่ือสารในการ
ให้บริการเพ่ือสขุภาพและความงาม 

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 : ไม่มี 

   สรีรวิทยาและระบบการท างานของร่างกายผู้สงูอาย ุ  การเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ก้าวสูว่ยัผู้สงูอายุ  การออกก าลงักายส าหรับผู้สงูอายุ  โภชนาการส าหรับผู้สงูอายุ  กิจกรรมบ าบดัส าหรับ
ผู้สงูอาย ุ ระบบการดแูลสขุภาพผู้สงูอายแุบบองค์รวม  ผลิตภณัฑ์สขุภาพส าหรับผู้สงูอายุ 
   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 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ   1(1-0-2) 

   Seminar in Aesthetic Sciences and Health 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การค้นคว้าข้อมลูและการหาแหลง่ข้อมลูทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัความงามและ
สขุภาพ การทบทวนวรรณกรรมและการประเมินวรรณกรรมทางด้านความงามและสขุภาพ ฝึกปฏิบตัใินการ
สมัมนาทางด้านความงามและสขุภาพ รวมทัง้การเลือกหวัข้อ การอภิปรายข้อมลู และการน าเสนอข้อมลู 

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  ปัญหาพเิศษทางวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ  2(0-4-2) 
Special Problem in Aesthetic Sciences and Health 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
การเลือกหวัข้อเร่ืองวิจยัทางวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ การทบทวน

วรรณกรรม การออกแบบการทดลอง การทดลอง การจดัท าการวิเคราะห์ข้อมลู การแปลผล การน าเสนอ
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 หน่วยกิต 

   Independent Study 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
การทบทวนวรรณกรรม จริยธรรมการวิจยั จริยธรรมในการวิจยัในมนษุย์ 

จริยธรรมในการวิจยัในสตัว์ทดลอง โทษของการคดัลอกผลงานทางวิชาการ การอนมุตัเิค้าโครงการศกึษา
อิสระ การด าเนินการท าการศกึษาอิสระ การสอบการศกึษาอิสระและการน าเสนอหรือการตีพิมพ์
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 หน่วยกิต 
   Thesis 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การทบทวนวรรณกรรม จริยธรรมการวิจยั จริยธรรมในการวิจยัในมนษุย์ 
จริยธรรมในการวิจยัในสตัว์ทดลอง โทษของการคดัลอกผลงานทางวิชาการ การอนมุตัเิค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
การด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์และการน าเสนอหรือการตีพิมพ์ผลการวิจยั 

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. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (เป็นการสอบรวบยอดภาคปฏิบัตกิาร) 
 จดัให้มีสอบรวบยอดภาคปฏิบตักิาร ด้านการบริหารจดัการและการให้บริการเก่ียวกบัความงาม
และสขุภาพ  ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเกณฑ์การส าเร็จการศกึษาของหลกัสตูร โดยด าเนินการสอบ ณ สถาน
บริการสขุภาพแบบองค์รวม  คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1.1 มีความรู้และทกัษะด้านการจดัการธุรกิจ การเลือกใช้และการให้ค าแนะน าปรึกษา
แก่ผู้ รับบริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เพ่ือความงามและสขุภาพตา่งๆ ตามหลกัวิชาการ 



4.1.2 มีทกัษะการท างานด้านการให้บริการดแูลความงามและสขุภาพในรูปแบบตา่งๆ 
ได้อยา่งถกูต้องและปลอดภยั 
4.1.3 มีการพฒันากระบวนการด้านการบริหารจดัการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน  การ
คดิวิเคราะห์และการวางแผนด าเนินงาน การพฒันาด้านทศันคต ิบคุลิกภาพ  และการท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศกึษา  1  หรือ ภาคการศกึษา 2 ของปีท่ี  2    
ระยะเวลารวม  30  ชัว่โมง 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
วนัเสาร์ – วนัอาทิตย์   เวลา 8.30 น. – 17.30 น.   

 
5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การท าวิจยัวิทยานิพนธ์และการศกึษาอิสระ  เก่ียวกบัหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้ 

5.1.1   การบริหารธุรกิจเพื่อสขุภาพและความงาม 

5.1.2 การศกึษาสมนุไพรและน า้มนัหอมระเหยท่ีเก่ียวข้องกบัสุขภาพและความงาม รวมทัง้การ
พฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพและความงาม 

5.1.3 การศกึษาความพงึพอใจและพฤตกิรรมของผู้บริโภคตอ่ผลิตภณัฑ์สขุภาพและความงาม 

5.1.4 การศกึษาผลการดแูลสขุภาพในรูปแบบตา่งๆ หรือการใช้ศาสตร์การนวดตอ่ระบบใน
ร่างกาย 

5.1.5 การวิจยัทางการตลาดเก่ียวกบัธุรกิจเพื่อสขุภาพและความงาม โดยให้มีด าเนินการ  ดงันี ้
- การท าวิทยานิพนธ์ 
การทบทวนวรรณกรรม จริยธรรมการวิจยั จริยธรรมในการวิจยัในมนษุย์ จริยธรรมในการ

วิจยัในสตัว์ทดลอง โทษของการคดัลอกผลงานทางวิชาการ การอนมุตัเิค้าโครงวิทยานิพนธ์ การ
ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์และการน าเสนอหรือการตีพิมพ์ผลการวิจยั 

- การท าการศึกษาอิสระ 
การทบทวนวรรณกรรม จริยธรรมการวิจยั จริยธรรมในการวิจยัในมนษุย์ จริยธรรมในการวิจยั

ในสตัว์ทดลอง โทษของการคดัลอกผลงานทางวิชาการ การอนมุตัเิค้าโครงการศกึษาอิสระ การ
ด าเนินการท าการศกึษาอิสระ การสอบการศกึษาอิสระและการน าเสนอหรือการตีพิมพ์ผลการวิจยั 
5.2 ช่วงเวลา 

ภาคการศกึษา  1  และ 2 ปีท่ี  2 



5.3 จ านวนหน่วยกิต 
- การท าวิทยานิพนธ์   12  หนว่ยกิต 

- การศกึษาอิสระ     6  หนว่ยกิต 
5.4 การเตรียมการ 

5.5.1 นกัศกึษาทกุคนต้องลงทะเบียนเรียน วิชา **PS367 714 ระเบียบวิธีวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ 

5.1.2 นกัศกึษามีโอกาสพบกบัอาจารย์แตล่ะทา่นในสาขาวิชาตา่งๆ และมีแหล่งข้อมลูให้
นกัศกึษาสามารถสืบค้นได้ถึงศาสตร์ท่ีอาจารย์แตล่ะทา่นมีความเช่ียวชาญ 

5.1.3 จดัให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาทัว่ไปเพ่ือชีแ้จงให้นกัศกึษาเข้าใจถึงกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบั
การท าวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ 

5.5.4 การจดัคณาจารย์ให้ท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาการศกึษา
อิสระ ส าหรับนกัศกึษาแตล่ะคน โดยพิจารณาจากหวัข้อวิจยั ความสนใจและความเช่ียวชาญของอาจารย์ 

5.5 กระบวนการประเมินผล 
5.5.1 จดัให้มีการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ 
5.5.2 การรายงานความก้าวหน้าทกุภาคการศกึษาท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเพ่ือเป็นการ

ประเมินผล  
5.5.3 การสอบปอ้งกนัวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ 

 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น  วา่ด้วย  การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  พ.ศ.  2559  
หมวดท่ี  7  หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม่ 
 
2.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 หมวด
ท่ี 9 ข้อ 50.2 หรือระเบียบท่ีปรับปรุงใหม่  และ 

2. ผา่นการฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้านการบริหารจดัการและการให้บริการเก่ียวกบัความงามและ
สขุภาพ ณ สถานบริการสขุภาพแบบองค์รวม คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นระยะเวลารวม 
30 ชัว่โมง 
 
 



การรับนักศึกษา  
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ รับนกัศึกษาใหม่ท่ีจบ
การศกึษาระดบัปริญญาตรีทกุสาขาวิชา โดยแผนการศกึษา คือ แผน ก. แบบ ก.2 ตามเกณฑ์ตอ่ไปนี ้ 

1. การสมคัรและการสอบคดัเลือกเป็นไปตามปฏิทินท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 
2. คณุสมบตัผิู้สมคัรเป็นไปตามท่ีหลกัสตูรก าหนดใน มคอ. 2 
3. การสอบข้อเขียนเป็นการสอบวิชาเฉพาะ โดยวิชาเฉพาะเป็นข้อสอบเก่ียวกับด้าน

วิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ ได้แก่ อาหารเพ่ือสุขภาพ การดแูลผิว การควบคมุน า้หนกั การค านวน
ทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยหรือบทความ และ
บทบาทของบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ ซึ่งอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบวิชาเป็นผู้ออกข้อสอบ ส าหรับความสามารถด้านภาษาองักฤษ เป็นไปตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั
ก าหนด 

4. การสอบสมัภาษณ์ โดยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และอาจารย์ผู้ รับผิดชอบวิชา ซึ่ง
มีประเด็นการพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ คณุสมบตัิเหมาะสม ความพร้อม บุคลิกภาพ และเป้าหมาย โดยใน
การสอบสัมภาษณ์เน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ สมัครเพ่ือเตรียมความพร้อมทางการเรียนอาจท าให้ผู้ มีสิทธ์ิเข้า
ศกึษาจ านวนหนึง่ได้ทบทวนความพร้อมของการศกึษาตอ่ 

5. เกณฑ์การคดัเลือก คือ คะแนนสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และคะแนนสอบ
สมัภาษณ์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 


