
   

 
โครงการงานอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “แตมสี เติมสวย ดวยเคล็ดไมลับ กับเครื่องสําอาง DIY” 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:30 – 16:00 น. (Online Workshop) 

ช่ือโครงการ  

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แตมสี เติมสวย ดวยเคล็ดไมลับ กับเครื่องสําอาง DIY” 

หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีพันธกิจหลักในการบริการวิชาการท่ีเพ่ิมความเขมแข็งแก

ชุมชนและสังคม รวมถึงเปนผูนําในการสรางและเผยแพรองคความรูดานเภสัชกรรม เพ่ือรับใชสังคมตาม

วิสัยทัศนของคณะเภสัชศาสตร  ในการนี้  เ พ่ือเปนการตอบสนองตอพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร 

คณะกรรมการบริการวิชาการประจําภาควิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม จึงไดจัดทําโครงการบริการวิชาการใน

รูปแบบของงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แตมสี เติมสวย ดวยเคล็ดไมลับ กับเครื่องสําอาง DIY” ข้ึน เพ่ือ

เผยแพรความรูท่ีเก่ียวกับเทคนิคการแตงหนา รวมท้ังเครื่องสําอางแตงแตมสีสันบนใบหนาและผลิตภัณฑชําระ

ลางเครื่องสําอาง เพ่ือใหผูท่ีสนใจสามารถนําความรูเหลานี้ไปใชในชีวิตประจําวันในการเลือกซ้ือ เลือกใช และ

เสริมสรางบุคลิกภาพใหกับตนเอง 

นอกเหนือจากพันธกิจหลักแลว งานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แตมสี เติมสวย ดวยเคล็ดไมลับ กับ

เครื่องสําอาง DIY” ยังสามารถตอบสนองพันธกิจรองของคณะกรรมการบริการวิชาการประจําภาควิชา

วิทยาศาสตรเภสัชกรรมในการหารายไดเขาสูคณะเภสัชศาสตรและภาควิชาฯเพ่ือนํารายไดไปพัฒนาคณะเภสัช

ศาสตรตอไป 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือใหความรูเก่ียวกับเครื่องสําอางแตงแตมสีสันบนใบหนาและผลิตภัณฑชําระลางเครื่องสําอางแก

ประชาชนผูสนใจท่ัวไป 

2. เพ่ือใหความรูเก่ียวกับเทคนิคการแตงหนาแกประชาชนผูสนใจท่ัวไป 

ยุทธศาสตร 

โครงการบริการวิชาการ ในรูปแบบของงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แตมสี เติมสวย ดวยเคล็ดไม

ลับ กับเครื่องสําอาง DIY” นี้สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 3 บริการวิชาการท่ีเพ่ิมความเขมแข็งแกชุมชนและ

สังคม ซ่ึงเปนการบริการวิชาการแบบมุงเปาไปท่ี Customer focus ในดานการไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน โดย

เปนการบริการวิชาการในรูปแบบบรรยายพรอมการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลนเพ่ือใหผูรับบริการ 

(ผูสมัครเขารวมกิจกรรม) สามารถไดท้ังความรูและทักษะท่ีเก่ียวของกับเทคนิคการแตงหนา เครื่องสําอางแตง

แตมสีสันบนใบหนา และผลิตภัณฑชําระลางเครื่องสําอางรวมถึงตั้งขอซักถามกับวิทยากรได 



   

ตัวช้ีวัดของโครงการและคาเปาหมายการดําเนินงาน 

  ตัวช้ีวัด      คาเปาหมาย    

จํานวนผูเขารวมโครงการ   จํานวนอยางนอย 31 คน (โปรโมชั่น Presale) 

     หรือ จํานวนอยางนอย 20 คน (โปรโมชั่น Early bird) 

     หรือ จํานวนอยางนอย 31 คน (โปรโมชั่น Flash sale) 

     หรือ จํานวนอยางนอย 16 คน (ราคาเต็ม) 

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ  มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยางนอยในระดับดี 

กลยุทธ  

1. ประชาสัมพันธผานชองทาง online ตาง ๆ เชน website หรือ Facebook ของคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

2. เปดรับใหลงทะเบียนและชําระเงินผานชองทาง Online โดยจะจัดโปรโมช่ัน Presale Discount 

50% ในชวงเริ่มตนของการประชาสัมพันธโครงการ ใหกับกลุมเปาหมาย โดยคิดคาลงทะเบียน 50% 

ของราคาปกติ โดยมีคาลงทะเบียน 1,800.-บาท (หนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) สมัครโดยยังไมตองชําระ

คาลงทะเบียนเฉพาะชวงเวลาท่ีกําหนด (ภายในวันท่ี 11 – 27 มีนาคม 2565) โดยมีจุดคุมทุนจํานวน 

31 คนข้ึนไป โดยมีเปาหมาย 35 คน (กําหนดชําระเงิน Presale ภายใน 28 – 31 มีนาคม 2565) 

3. เปดรับลงทะเบียนและชําระเงินผานชองทาง Online โดยจะจัด โปรโมช่ัน Early bird ตั้งแตวันท่ี  

28 มีนาคม – 3 เมษายน และ 5 – 30 เมษายน 2565 โดยมีคาลงทะเบียนการเขารวมโครงการ ลด

ราคา 25% จากราคาปกติ เหลือ 2,700.-บาท (สองพันเจ็ดรอยบาทถวน) จัดกิจกรรมเม่ือมีผูลงทะเบียน

ท่ีจุดคุมทุนจํานวน 20 คนข้ึนไป โดยมีเปาหมายท่ี 25 คน 

4. เปดรับลงทะเบียนและชําระเงินผานชองทาง Online โดยจะจัดโปรโมช่ันลงทะเบียน Flash sale  

(4.4) เฉพาะชวงวันท่ี 4 เมษายน 2565 ลดราคา 50% จากคาลงทะเบียนราคาเต็ม 3,600.-บาท เหลือ

คาลงทะเบียนคิดเปน 1,800.-บาท (หนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) โดยมีจุดคุมทุนจํานวน 31 คนข้ึนไป  

โดยมีเปาหมาย 35 คน 

5. เปดใหลงทะเบียนและชําระเงินผานชองทาง Online ชวงวันท่ี 1 – 20 พฤษภาคม 2565 คาลงทะเบียน

ราคาเต็ม 3,600 บาท (สามพันหกรอยบาทถวน) จัดกิจกรรมเม่ือมีผูลงทะเบียนท่ีจุดคุมทุนจํานวน 16 

คนข้ึนไป โดยมีเปาหมายท่ี 18 คนตอกิจกรรม 

6. จัดเตรียมคลิปวิดีโอแตละหัวขอและจัดสงวัสดุ อุปกรณ สารเคมี ภาชนะบรรจุ ฉลาก และเอกสารทาง

ไปรษณียใหผูเขารวมกิจกรรม 

7. จัดสัมมนาผานระบบ Online (Zoom) และ/หรือ Facebook live 

8. ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการผานระบบ Online เพ่ือนํามาพัฒนาการจัดกิจกรรม

บริการวิชาการตอไป 

แนวทางการดําเนินงาน 

จัดเตรียมสารเคมี วัสดุและอุปกรณ สําหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการแตงหนา 

เครื่องสําอางแตงแตมสีสันบนใบหนา และผลิตภัณฑชําระลางเครื่องสําอาง” โดยจัดท้ังสิ้น 5 กิจกรรม ดังนี้ 



   

กิจกรรมท่ี 1 How to Make Color Lipstick 
1. จัดทําคลิปวิดีโอเก่ียวกับการเตรียม ผลิตภัณฑลิปสติกตกแตงริมฝปาก (Color lipstick) 

2. ประชาสัมพันธและเปดใหผูสนใจสมัครสมัครพรอมชําระคาลงทะเบียนผานชองทาง Online  

3. จัดสงสารเคมี วัสดุและอุปกรณ ใหแกผูสมัครเขารวมโครงการทางไปรษณีย 

4. จัดต้ังกลุม Facebook Private สําหรับผูสมัคร โดยเพ่ิมเติมคลิปวิดีโอการเตรียม ผลิตภัณฑลิปสติก

ตกแตงริมฝปาก (Color lipstick) เพ่ือใหผูสมัครไดมีโอกาสศึกษาและทดลองทํากอนการสัมมนา 

5. จัดสัมมนา Online เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ ผลิตภัณฑลิปสติกตกแตงริมฝปาก (Color lipstick) พรอม

ท้ังถกแถลงเก่ียวกับ Color lipstick ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00 – 10:00 น. 

กิจกรรมท่ี 2 How to Make Loose Powder 
1. จัดทําคลิปวิดีโอเก่ียวกับการเตรียม ผลิตภัณฑแปงฝุนตกแตงใบหนา (Loose powder) 

2. ประชาสัมพันธ และเปดใหผูสนใจสมัครสมัครพรอมชําระคาลงทะเบียนผานชองทาง Online  

3. จัดสงสารเคมี วัสดุและอุปกรณ ใหแกผูสมัครเขารวมโครงการทางไปรษณีย 

4. จัดต้ังกลุม Facebook Private สําหรับผูสมัคร โดยเพ่ิมเติมคลิปวิดีโอการเตรียม ผลิตภัณฑแปงฝุน

ตกแตงใบหนา (Loose powder) เพ่ือใหผูสมัครไดมีโอกาสศึกษาและทดลองทํากอนการสัมมนา 

5. จัดสัมมนา Online เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ ผลิตภัณฑแปงฝุนตกแตงใบหนา (Loose powder) พรอม

ท้ังถกแถลงเก่ียวกับ Loose powder ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:15 – 11:15 น. 

กิจกรรมท่ี 3 How to Make Liquid Foundation 
1. จัดทําคลิปวิดีโอเก่ียวกับการเตรียม “ผลิตภัณฑรองพ้ืนผิวหนาชนิดของเหลว Liquid Foundation” 

2. ประชาสัมพันธ และเปดใหผูสนใจสมัครสมัครพรอมชําระคาลงทะเบียนผานชองทาง Online  

3. จัดสงสารเคมี วัสดุ และอุปกรณ ใหแกผูสมัครเขารวมโครงการทางไปรษณีย 

4. จัดต้ังกลุม Facebook Private สําหรับผูสมัคร โดยเพ่ิมเติมคลิปวิดีโอการเตรียม ผลิตภัณฑรองพ้ืน

ผิวหนาชนิดของเหลว Liquid Foundation เพ่ือใหผูสมัครไดมีโอกาสศึกษาและทดลองทํากอนการ

สัมมนา 

5. จัดสัมมนา Online เ พ่ือใหความรู เ ก่ียวกับ ผลิตภัณฑรองพ้ืนผิวหนาชนิดของเหลว Liquid 

Foundation พรอมท้ังถกแถลงเก่ียวกับ Liquid Foundation ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 

11:15 – 12:15 น. 

กิจกรรมท่ี 4 How to Make Makeup Remover 
1. จัดทําคลิปวิดีโอเก่ียวกับการเตรียม “ผลิตภัณฑชําระลางเครื่องสําอาง (Makeup Remover)” 

2. ประชาสัมพันธ และเปดใหผูสนใจสมัครสมัครพรอมชําระคาลงทะเบียนผานชองทาง Online  

3. จัดสงสารเคมี วัสดุ และอุปกรณ ใหแกผูสมัครเขารวมโครงการทางไปรษณีย 

4. จัดต้ังกลุม Facebook Private สําหรับผูสมัคร โดยเพ่ิมเติมคลิปวิดีโอการเตรียม ผลิตภัณฑชําระลาง

เครื่องสําอาง (Makeup Remover) เพ่ือใหผูสมัครไดมีโอกาสศึกษาและทดลองทํากอนการสัมมนา 

5. จัดสัมมนา Online เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ ผลิตภัณฑชําระลางเครื่องสําอาง (Makeup Remover) 

พรอมท้ังถกแถลงเก่ียวกับ Makeup Remover ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:30 – 4:30 น. 

 



   

กิจกรรมท่ี 5 How to Makeup For Personality Enhancement 
1. จัดทําคลิปวิดีโอเก่ียวกับวิธีการแตงหนาเสริมบุคลิกภาพ 

2. ประชาสัมพันธ และเปดใหผูสนใจสมัครสมัครพรอมชําระคาลงทะเบียนผานชองทาง Online  

3. จัดตั้งกลุม Facebook Private สําหรับผูสมัคร โดยเพ่ิมเติมคลิปวิดีโอวิธีการแตงหนาเสริมบุคลิกภาพ 

เพ่ือใหผูสมัครไดมีโอกาสศึกษาและทดลองทํากอนการสัมมนา 

4. จัดสัมมนา Online เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ วิธีการแตงหนาเสริมบุคลิกภาพ ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 

2565 เวลา 14:45 – 15:45 น. 

วิธีการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ผูท่ีสนใจโปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม Download ใบสมัคร และสมัครออนไลนไดท่ี 

https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

การลงทะเบียน 

• คาลงทะเบียนการเขารวมการอบรม โปรโมช่ัน Presale 50% Discount เหมาจาย 4 กิจกรรม ราคา 

1,800.-บาท (หนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) ภายในวันท่ี 11 – 27 มีนาคม 2565 สมัครโดยยังไมตองชําระ

เงิน  

• คาลงทะเบียนการเขารวมการอบรม โปรโมช่ัน Early bird ชวงวันท่ี 28 มีนาคม – 3 เมษายน และ 5 

– 30 เมษายน 2565 โดยมีคาลงทะเบียนการเขารวมโครงการ ลดราคา 25% จากราคาปกติ เหลือ 

2,700 บาท (สองพันเจ็ดรอยบาทถวน) สมัครพรอมชําระเงินคาลงทะเบียนเขารวมการอบรมลวงหนา โดย

โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี งานเครือขาย

วิชาการ เลขท่ีบัญชี 521-0-32958-5 

• คาลงทะเบียนการเขารวมการอบรม โปรโมช่ันลงทะเบียน Flash sale (4.4) เฉพาะวันท่ี 4 เมษายน 

2565 ลดราคา 50% จากคาลงทะเบียนราคาเต็ม 3,600 บาท เหลือคาลงทะเบียนคิดเปน 1,800.- บาท 

(หนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) สมัครพรอมชําระเงินคาลงทะเบียนเขารวมการอบรมลวงหนา  

• คาลงทะเบียนการเขารวมการอบรม Online ชวงวันท่ี 1 – 20 พฤษภาคม 2565 คาลงทะเบียนราคา

เต็ม 3,600 บาท (สามพันหกรอยบาทถวน) สมัครพรอมชําระเงินคาลงทะเบียนเขารวมการอบรมลวงหนา 

• กรุณาสําเนา และ/หรือ Scan หลักฐานใบโอนเงิน และเขียนชื่อ-นามสกุลของผูสมัครท่ีชัดเจนกํากับแจง

ผานระบบการรับสมัครออนไลน ไดท่ี https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th หรือ Line@ : @wal3469f  



   

 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 

กุมภาพันธ - พฤษภาคม 2565 

การดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 

1. ประชาสัมพันธผานชองทาง online     

2. เปดรับใหลงทะเบียนและชําระเงินผานชองทาง online     

3. สงอุปกรณประกอบการอบรมใหผูเขารวม     

4. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ     

  

9. สถานท่ีดําเนินงาน  

จัดอบรมแบบออนไลนผานระบบ Zoom Application และ Facebook Private group 

วิทยากร 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภญ.วรพรรณ ภูมณี  สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลภัสรดา มุงหมาย  สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. ดร.จักรินทร ศรีวิไล    สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. ดร.ภก.กฤษฎา วุฒิกุล    สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

5. ดร.เอกลักษณ วงแวด    สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

6. ดร.ภณิกชา วิชยปรีชา    สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

7. ดร.นวพงษ ชําหา     สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

8. อาจารยรณิศ เจริญจิตติชัย   สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

9. อาจารยธรรมนูญ รุงสังข    สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

10. อาจารยจิณัฐขดา เอ็งสุวรรณ   สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 



   

11. อาจารย จิรศิต อินทร    สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

12. นางสาวณัฐธิดา เมืองมา    สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

13. นางสาววรรณธิกา จันทรตา   สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผูรับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการบริการวิชาการ ภาควิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม 

กลุมเปาหมาย ประชาชนผูสนใจท่ัวไป เภสัชกรและผูประกอบการเครื่องสําอาง 

วิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ 

ติดตามและประเมินผลโครงการโดยใชแบบสอบถามผานชองทาง online 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ประชาชนผูสนใจท่ัวไปไดความรูเก่ียวกับเครื่องสําอางแตงแตมสีสันบนใบหนาและผลิตภัณฑชําระ

ลางเครื่องสําอาง 

2. ประชาชนผูสนใจท่ัวไปไดความรูเก่ียวกับเทคนิคการแตงหนา  

3. มีรายไดเขาสูคณะและภาควิชา 

หมายเหตุ  

• ไมรับชําระคาลงทะเบียนเขารวม workshop ลวงหนาดวย ดราฟ เช็ค ไปรษณียธนาณัติและการฝาก

เงินระบบ ADM 

• ผูสนใจโปรดแจงการสมัครผานระบบรับสมัครออนไลน ไดท่ี https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th 

และผูจัดฯ ขอสงวนสิทธิ์การสมัครใหสําหรับผูสนใจ 30 คนแรก ท่ีแจงการสมัครและชําระคาลงทะเบียน

เขารวมการอบรมมากอนลวงหนา และจะไมจัดการอบรมกรณีท่ีมีผูสนใจสมัครนอยกวา 20 คน 

• ผูจัดฯ จะไมคืนเงินคาลงทะเบียนเขารวมการอบรม ชําระลวงหนาไมวากรณีใด ๆ ยกเวนไมจัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

• ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกคาลงทะเบียนและคาใชจายอ่ืน ๆ จากตนสังกัดไดตาม

สิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการ 

• โครงการบริการวิชาการ งานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แตมสี เติมสวย ดวยเคล็ดไมลับ กับ

เครื่องสําอาง DIY”นี้เปนกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร สามารถนับสะสมเปนหนวยกิต

การศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร (CPE-credit) ได 4 หนวยกิต 

  


