
 
รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี
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รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/วิทยาลัย  :  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     : 25621531100131 
 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 
 ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Science Program in Health and Aesthetic 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย   ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขภาพและความงาม) 
   ชื่อย่อ : วท.บ. (สุขภาพและความงาม) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Health and Aesthetic) 
   ชื่อย่อ : B.Sc. (Health and Aesthetic) 

 
3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบ จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันที่...22..เดือน…ตุลาคม…พ.ศ. ...2562... 
 หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562 เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2562 
 สถานะ การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
 

ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
(สมอ.08) พ.ศ. 

เร่ิมใช้ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

คร้ังที่/ วัน-เดือน-ปี 
สภาวิชาการเห็นชอบ 

คร้ังท่ี/ วัน-เดือน-ปี 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

2562 1/2562 8/2562 
15 สิงหาคม 2562 

10/2562 
3 กันยายน 2562 

2563 2/2562 3/2563 
19 มีนาคม 2563 

4/2563 
2 เมษายน 2563 

2564 2/2563 2/2564 
18 มีนาคม 2564 

4/2564 
1 เมษายน 2564 

2564 1/2564 6/2564 
17 มิถุนายน 2564 

7/2564 
1 กรกฎาคม 2564 

2564 2/2564   
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4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 เนื่องจาก อาจารย์ แพทย์หญิงสิรภัทรา ทองสว่าง ลาออกจากการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ        
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทางหลักสูตรจึงขอเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
5.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข   

 จากเดิม อาจารย์ แพทย์หญิงสิรภัทรา ทองสว่าง ขอปรับเป็น อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 
      
 

105



ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลกัสูตรฉบบัปรับปรุงเล็กน้อย 
5.1 การปรับคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่)  
 

เหตุผล ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 
สถาบัน ปีที่จบ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน ปีที่จบ 

1.อ.พญ.สิรภัทรา 
ทองสว่าง 

วท.ม.(วิทยาการชะลอวัยและ
ฟื้นฟูสุขภาพ) 
แพทยศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2558 
 

2547 

1.อ.ดร.รัฐพล 
ศิลปรัศม ี

ปร.ด. (เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2558 
2551 

  2545 

เนื่องจาก 
อ.พญ.สิรภัทรา 

ทองสว่าง 
ลาออกจากการ

ปฏิบัติงาน 
2.อ.ศศิธร 
ตันติเอกรตัน ์

พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตัิ
ชุมชน) 
พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2558 
 

2550 

2.อ.ศศิธร 
ตันติเอกรตัน ์

พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตัิ
ชุมชน) 
พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2558 
 

2550 
3.อ.นาตยา  
ดวงประทุม 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

มหาวิทยาลยัมหิดล  
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

2559 
2556 

3.อ.นาตยา  
ดวงประทุม 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

มหาวิทยาลยัมหิดล  
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

2559 
2556 

4.อ.จันทรรัตน์ 
จาริกสกลุชัย 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง) 
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์  
(สาขาอาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  
มหาวิทยาลยัมหิดล  

2558 
2545 

4.อ.จันทรรัตน์ 
จาริกสกลุชัย 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง) 
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์  
(สาขาอาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  
มหาวิทยาลยัมหิดล  
 

2558 
2545 

5.อ.ดร.นภัสรัญชน ์ 
ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 

ปร.ด. (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 
ส.ม. (การจดัการการสร้างเสริม
สุขภาพ) 
วท.บ. (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุ ี

2561 
 

2552 
 

2548 

5.อ.ดร.นภัสรัญชน ์ 
ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 

ปร.ด. (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 
ส.ม. (การจดัการการสร้างเสริม
สุขภาพ) 
วท.บ. (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุ ี

2561 
 

2552 
 

2548 

 
 
 

 

106



ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลกัสูตรฉบบัปรับปรุงเล็กน้อย 
5.2 การปรับคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2564 (ใหม่)  
 

เหตุผล ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 
สถาบัน 

ปีที่
จบ 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 
สถาบัน 

ปีที่
จบ 

1.อ.พญ.สิรภัทรา 
ทองสว่าง 

วท.ม.(วิทยาการชะลอวัยและ
ฟื้นฟูสุขภาพ) 
แพทยศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 
 
2547 

1.อ.ดร.รัฐพล 
ศิลปรัศม ี

ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2558 
2551 
2545 

เนื่องจาก  
อ.พญ.สิรภัทรา 

ทองสว่าง 
ลาออกจากการ

ปฏิบัติงาน 
2.อ.ศศิธร 
ตันติเอกรตัน ์

พย .ม .  (การพยาบาล เวช
ปฏิบัติชุมชน) 
พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2558 
 
2550 

2.อ.ศศิธร 
ตันติเอกรตัน ์

พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) 
พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2558 
 
2550 

3.อ.นาตยา  
ดวงประทุม 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2559 
2556 

3.อ.นาตยา  
ดวงประทุม 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2559 
2556 

4.อ.จันทรรัตน์ 
จาริกสกลุชัย 

วท.ม.(วิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอาง) 
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์  
(สาขาอาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
มหาวิทยาลัยมหิดล  

2558 
2545 

4.อ.จันทรรัตน์ 
จาริกสกลุชัย 

ว ท . ม .  ( วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
เครื่องส าอาง) 
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์  
(สาขาอาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

2558 
2545 

5.อ.ดร.นภัสรัญชน์  
ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 

ปร.ด. (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 
ส.ม. (การจัดการการสร้าง
เสริมสุขภาพ) 
วท.บ. (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

2561 
 
2552 
 
2548 

5.อ.ดร.นภสัรญัชน์  
ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 

ปร.ด. (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 
ส.ม. (การจัดการการสร้าง
เสริมสุขภาพ) 
วท.บ. (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

2561 
 
2552 
 
2548 

107



6. ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2558 
 

 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 (เดิม)  

 

หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
(สมอ.08)  

พ.ศ. 2564 (ใหม่) 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
   1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร - 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
   1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
- 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

   1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

-  9 หน่วยกติ  9 หน่วยกติ 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 96 หน่วยกิต 96 หน่วยกิต 
   2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา ไม่น้อยกว่า - 89 หน่วยกิต 89 หน่วยกิต 
        2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ - 53 หน่วยกิต 53 หน่วยกิต 
        2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก - 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
   2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 
- 7 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 132 หน่วยกิต 132 หน่วยกิต 

                     
รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

(ลงชื่อ) 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

วันที่ ........ เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564 
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1.  ชื่อ นายรัฐพล   นามสกุล ศิลปรัศม ี

1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1.2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2559 
ปริญญาโท วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 
ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

 
1.3. ผลงานทางวิชาการ  
 1.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  

                  ไม่มี 
1.3.2 บทความวิจัย 

ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์, จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย, รัฐพล ศิลปรัศมี และ อิทธิชัย ทิมมณี. (2563). 
การศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของต ารับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ ามันร า
ข้าวที่มีสารแกมมาออไรซานอลปริมาณ 18,000 พีพีเอ็ม ในการเพ่ิมความแข็งแรงของเกราะ
ป้องกันและความชุ่มชื้นผิวหนังส าหรับคนผิวแห้ง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 14. ฉบับที่ 2. ประจ าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม. 2563: 
290-307. 

 
1.4  ประสบการณ์ในการสอน 

15 ปี 
 
1.5  ภาระงานสอน 

 1.5.1 วิชาพ้ืนฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 1.5.2 วิชาพ้ืนฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 1.5.3 วิชาหลักและเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 
 1.5.4 วิชาการจัดการสาธารณสุขในชุมชน 
 1.5.5 วิชาระบบสารสนเทศและการจัดการทางสาธารณสุข 
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