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ชื่อ – นามสกุล   นางสาวมนสิชา  ขวัญเอกพันธุ์ 
เบอร์ที่ท างาน    025921999  
มือถือ  0828694979  
อีเมล์  monsicha_k@exchangech.rmutt.ac.th และ pamzayo@hotmail.com 
ที่อยู่   วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี 
  8 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
สังกัด  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ประวัติการศึกษา 
ปริญญา สาขา สถานศึกษา ปืท่ีส าเร็จ 

ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556 
ปริญญาตรี สุขภาพความงามและสปาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2553 
 

ประวัติการท างาน 
ต าแหน่งหน้าที่ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะงาน ระยะเวลา 

พนักงานทรีทเม้นต์ ราชเทวีคลินิก ให้บริการทรีทเม้นท์ในคลินิก (part time) 6 เดือน 
พนักงานสปา The Royal Spa  ให้บริการในงานสปา จัดท าคู่มือฝึกอบรม

ส าหรับพนักงาน 
4 เดือน 

ผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ  

2 ปี 

อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

- งานสอน : ด้านความงาม สปา 
ผลิตภัณฑ์  
- งานวิจัย: การพัฒนาต ารับผลิตภัณฑ์

ความงามและสปา ตลอดจนการทดสอบ
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร 
- งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย: 
-  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สุขภาพและความงาม  
- หัวหน้าบัวสปา ศูนย์รังสิต 

4 ปี 4เดือน 

รูป 



ประวัติการอบรม 
1. ใบรับรองการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (พนักงานนวดไทย ระดับ 1) พ.ศ.2553  
2. หนังสือรับรอง Advanced Cosmetic Science for Hair and Nail  พ.ศ.2554   
3. หนังสือรับรอง Advanced Cosmetic Science for Skin  พ.ศ.2554 
4. ใบรับรองผู้ด าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.2555   
5. หนังสือรับรอง Advanced Cosmetic Science for Aromatherapy and Spa พ.ศ.2555   
6. หนังสือรับรอง Advanced Cosmetic Science for Color and Make-up พ.ศ.2555   
7. Certificate participated in The Integrative Spa Touch Training Program  พ.ศ.2556                                      
8. Certificate participated in HPLC 1260 openLab ChemStation Familiarization พ.ศ.2556 
9. Certificate of Training program on Examiner Techniques พ.ศ.2558   
10. Certificate participated in General Requirement foe Bodies Operating Certification of 

Person ISO/IEC 17024:2012 Course พ.ศ.2559   
11. ใบรับรองการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (สุคนธบ าบัด ระดับ 1) พ.ศ.2559   
12. ใบรับรองเข้าร่วมการอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ.2559   
13. ใบรับรองการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (พนักงานนวดไทย ระดับ 2) พ.ศ.2559   
14. เกียรตบิัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สปาและการนวดฟ้ืนฟูเพ่ือบรรเทาอาการโรค

ออฟฟิศซินโดรม ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560  
 

กิจกรรมอ่ืนๆ 
คณะกรรมการด้านวิชาการ 

1. ปี 2556-ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพความงามและสปา 
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสุขภาพและสปา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
3. เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ กิจกรรมบริการเพ่ือ

เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาอาชีพสปาแอดเทนเดน  คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น  2 และ 3  

งานด้านวิทยากร/อาจารย์พิเศษ 
1. วิทยากร เรื่อง “การท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในธุรกิจสปา” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 

พ.ศ. 2554 
2. วิทยากร เรื่อง “การท าผลิตภัณฑ์แชมพู สบู่ ยาสีฟัน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต พ.ศ. 

2554 
3. วิทยากร เรื่อง “การท าผลิตภัณฑ์โลชั่นบ ารุงผิว” โครงการเปิดบ้าน แนะแนวหลักสูตรวิทยาลัย

การแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4. วิทยากร เรื่อง “การท าผลิตภัณฑ์สครับผิวกาแฟ” โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมสมุนไพรกับการเพ่ิม

ศักยภาพในการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยสู่ชุมชน พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
5. วิทยากร เรื่อง “การนวดกดจุดคลายเครียด” วิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 

2555 



6. วิทยากร เรื่อง “การนวดไทยเพ่ือสุขภาพ” วิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2556 
7. วิทยากร เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยติดเตียง” โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพด้าน

ภูมิปัญญาไทย พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
8. วิทยากร เรื่อง “การท าน้ ามันไพลแก้ปวดเมื่อย” โครงการ 60 หมู่บ้านชุมชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพฯ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
9. วิทยากร เรื่อง “ฝึกอาชีพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร” ณ สถานีวิทยุศึกษา กระจายเสียงความถี่ FM 92 

MHz ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ส านักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2558 
10. วิทยากร เรื่อง “การนวดไทย”  โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งธุรกิจสปาและนวดไทยในสหรัฐอเมริกา 

จัดโดย Royal Thai Consulate Genaral Los Angeles, California, US พ.ศ.2558 ประเทศสหรัฐ
เมริกา 

11. วิทยากร เรื่อง “FACIAL  TREATMENT” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการท าทรีท
เมนท์หน้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ่อน้ าพุร้อนกังตัง จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 17-20 
พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

12. วิทยากร เรื่อง “สปามือและเท้า   การนวดสวีดิช  สมุนไพรเพื่อสุขภาพความงามและการ
ดูแลผิวกาย” โครงการอบรมหลักสูตรเสริมความงาม (Beauty Therapy) ระหว่างวันที่ 6-
10 มกราคม พ.ศ.2559 

13. วิทยากร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี เพื่อการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพ”  ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ แก้วสมุย รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี 

14. วิทยากร เรื่อง “Foot massage” ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม พ.ศ. 2560  จัดโดย 
Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin ประเทศมาเลเซีย 

15. วิทยากร  โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งธุรกิจสปาและนวดไทยในสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 16-
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จัดโดย Royal Thai Consulate Genaral Los Angeles, 
California, US ประเทศสหรัฐเมริกา 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความวิชาการ 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทคัดย่อ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2560 คณะศิลปะศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 


