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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้และทักษะด้านการผลิต การพัฒนา การควบคุมคุณภาพ การประเมินลักษณะผลิตภัณฑ์และ
ประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง รวมทั้งมุ่งเน้นทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
ประเภทต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น เครื่องสาอางสมุนไพร เครื่องสาอางสาหรับผม เล็บ และผิวหนัง เป็นต้น
2. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางกับ
วิทยาการสมัยใหม่ได้อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสอดคล้องกับ
อุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย
3. มีความสามารถด้านการวิจัย การพัฒนาและแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางอย่างมีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิ ตหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สานักงาน
กพ.รับรอง
2. มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
3. กรณีที่คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามข้อ 1 และ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง คณะเภสัช
ศาสตร์
4. มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษายึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. การสอบข้อเขียน
1.1 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปและด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
1.2 ภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครสามารถนาผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน เช่น TOFEL, IELTS โดย TOEFL ไดคะแนนไม่ต่ากว่า
500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ากว่า 5 หรือ ผ่านการสอบ TU-GET 500 คะแนน หรือ CU-TEP 500 คะแนน หรือผ่าน
การสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
2. การสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2. หมวดวิชาบังคับ
3. หมวดวิชาเลือก
4. หมวดวิทยานิพนธ์

ไม่นับหน่วยกิต
จานวน
15
จานวน
9
จานวน
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร มีดังนี้
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
EG 0803
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Study)
ST
PY
PY
PY
PY

ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
8013 ระเบียบวิธีวิจยั
(Research Methodology)
8013 เคมีและเทคโนโลยีการตั้งตารับเครื่องสาอาง
(Chemistry and Technology of Cosmetic Formulation)
8023 การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
(Cosmetic Product Evaluation)
8032 เทคนิคการใช้เครื่องมือสาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
(Instrumental Techniques in Cosmetic Science Research)
8041 สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง 1
(Seminar in Cosmetic Sciences I)

3(3/3-0-0)
3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
1(1/1-0-0)

PY

8051

PY

8062

PY
PY

PY
PY
PY
PY
PY
PY
PY
PY
PY
BA
BA
BA
BA
MG

สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง 2
(Seminar in Cosmetic Sciences II)
ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอาง
(Special Problems in Cosmetic Sciences)

3. หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
8072 เทคโนโลยีการตั้งตารับเครื่องสาอางสมุนไพร
(Technology of Phytocosmetic Formulation)
8082 สมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพและเทคโนโลยีการเตรียม
(Herbs for Aesthetic and Health and Preparation
Technology)
8092 ผลิตภัณฑ์สปา
(Spa Products)
8102 วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางสาหรับการดูแลผิวหนัง
(Cosmetic Science for Skin Care)
8112 วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางสาหรับการดูแลผมและเล็บ
(Cosmetic Science for Hair and Nail Care)
8122 วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางการแต่งสี
(Color Cosmetic Sciences)
8132 วิทยาการใหม่ทางเครื่องสาอาง
(Current Topics in Cosmetics)
8142 การควบคุมคุณภาพเครื่องสาอาง
(Quality Control of Cosmetics)
8152 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางเครื่องสาอาง
(Cosmetics Development Analysis)
8162 เวชสาอาง
(Cosmeceuticals)
8172 ระบบนาส่งทางเครื่องสาอาง
(Cosmetic Delivery Systems)
8013 การบัญชีเพื่อการจัดการ
(Managerial Accounting)
8023 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
(Managerial Economics)
8033 การจัดการการตลาด
(Marketing Management)
8053 การจัดการการเงิน
(Financial Management)
8423 พฤติกรรมผู้บริโภค
(Consumer Behaviour)

1(1/1-0-0)
2(0-2/6-0)

2(1/1-1/3-0)
2(2/2-0-0)

2(2/2-0-0)
2(1/1-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
2(2/2-0-0)
2(1/1-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
2(2/2-0-0)
2(1/1-1/3-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

PY
PY

3. หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
8216
วิทยานิพนธ์ 1
(Thesis I)
8226
วิทยานิพนธ์ 2
(Thesis II)

6(0-0-6/P)
6(0-0-6/P)

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ST
PY
PY
PY
……

หน่วยกิต

8013
8041
8013
8032

จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
3
0
0
1
0
0
2
3
0
1
3
0

ระเบียบวิธีวิจยั
3
สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง 1
1
เคมีและเทคโนโลยีการตั้งตารับเครื่องสาอาง
3
เทคนิคการใช้เครื่องมือสาหรับการวิจัยทาง
2
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
......... วิชาเลือก
2-3
1-3
8-10
รวม
11-12
รวม 11-12 หน่วยกิต จานวน 14 – 19 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

0-3
6-9

0
0

จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
3
2
3
0
สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง 2
1
1
0
0
ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอาง
2
0
6
0
วิชาเลือก
7-12
5-9
0-3
0
8-12
9-12
0
รวม
13-18
รวม 13 -18 หน่วยกิต จานวน 17 – 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

PY
PY
PY
……

8023
8051
8062
.........

PY

จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
8216 วิทยานิพนธ์ 1
6
0
24
0
0
24
0
รวม
6
รวม 6 หน่วยกิต จานวนไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

PY

จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
8226 วิทยานิพนธ์ 2
6
0
24
0
0
24
0
รวม
6
รวม 6 หน่วยกิต จานวนไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
EG 0803 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
ไม่นับหน่วยกิต
(English for Graduate Study)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความและจับรายละเอียดจากตารา ฝึกการเขียนย่อรายงานจาก
เรื่องที่อ่าน การวิเคราะห์บทความต่างๆ และการเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ
This course aims to improve skills in reading textbook for comprehensive, writing
summary, analyzing articles and writing abstract in English.

หมวดวิชาบังคับ
ST 8013

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3/3-0-0)
(Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด หลักการ รูปแบบขั้นตอนและวิธีการของการดาเนินการวิจัย ประเภทการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การค้นหาปัญหา การออกแบบการวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องมือการวิจัย การเลือกตัวอย่าง
แหล่งที่มาและวิธีเก็ บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมู ล การเขี ยนรายงานการวิจั ย รวมถึงการนาเสนอผลการวิจัยและ
จรรยาบรรณของนักวิจัย โดยนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติการทาโครงการวิจัย
Concept, principle, forms, procedures and research methodologies; types of
quantityative and qualitative research; problem identification; research designs, research tools;
sampling methods; sources of data and data collection; data analysis; research writing and
presentation; research ethics. Students will engage in doing research project.
PY 8013

เคมีและเทคโนโลยีการตั้งตารับเครื่องสาอาง
3(2/2-1/3-0)
(Chemistry and Technology of Cosmetic Formulation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นของการตั้งตารับเครื่องสาอางพื้นฐานในรูปแบบของเหลว ของเหลวกึ่งแข็ง และของแข็ง
ที่ใช้กับส่วนต่างๆ ของร่างกายได้แก่ ผม ผิวหนัง รวมถึงสรีรวิทยาของร่างกายในส่วนที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติทาง
กายภาพ ทางฟิสิกส์เคมีของวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนประกอบของตารับเครื่องสาอางชนิดต่างๆ เช่น น้ามัน
ไขมันและแวกซ์ สารลดแรงตึงผิว สารต้านออกซิเดชัน สารกันเสีย พอลิเมอร์ เป็นต้น รวมทั้งสารช่วยที่ใช้เป็นส่วนผสม
ในตารับ
ปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย
Fundamental of cosmetic product formulations in liquid, semi-solid and solid forms used
on hair and body. Including physiology of related parts of body, physical and physicochemical
properties of raw materials in various types of cosmetics such as oils, fats, waxes, surfactants, antioxidants, preservatives, polymers and other necessities.
Laboratory experiments related to the lecture topics.

PY 8023

การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
3(2/2-1/3-0)
(Cosmetic Product Evaluation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประเมินและแปลผลผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางทางเคมีฟิสิกส์ การประเมินการยอมรับของผู้ใช้ และการ
ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องสาอางและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ โดยมุ่งเน้นการประเมินในผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางทาให้ผิวขาว ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดและรักษาอาการแดดเผา ผลิตภัณฑ์ชะลอริ้วรอย และ ผลิตภัณฑ์
ถนอมผิว
ปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย
Evaluation and data interpretation in physicochemical properties of cosmetic products,
evaluation of user acceptance, efficacy and side effect evaluation of cosmetics specifically in
whitening products, sun protection and after-sun products, anti-wrinkle products and nourishing
products.
Laboratory experiments related to the lecture topics.
PY 8032

เทคนิคการใช้เครื่องมือสาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
2(1/1-1/3-0)
(Instrumental Techniques in Cosmetic Science Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และวิจัยเครื่องสาอางในเชิงคุณภาพและปริมาณ
โดยใช้หลักการทางสเปกโตรสโคปีและโครมาโตรกราฟี โดยเน้นขั้นตอนการตรวจสอบเอกลักษณ์ การแยก และ
วิเคราะห์หาปริมาณของสมุนไพรในเครื่องสาอาง
ปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย
Principle and application of analytical and research instruments using both in
qualitative and quantitative analysis based on spectroscopic and chromatographic theories to
identify, separate and analyze amount of natural compounds in cosmetics
Laboratory experiments related to the lecture topics.
PY 8041

สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง 1
(Seminar in Cosmetic Sciences I)

1(1/1-0-0)

วิชาบังคับก่ไม่อมนี :
สัมมนางานวิจัยทางเครื่องสาอางที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเครื่องสาอางสมุนไพร เครื่องสาอางสาหรับ
ผิวหนังและเส้นผม
Seminar in interesting cosmetic researches. Especially, herbal cosmetics, cosmetics for
skin and hair.
PY 8051

สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง 2
1(1/1-0-0)
(Seminar in Cosmetic Sciences II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สัมมนางานวิจัยทางเครื่องสาอางที่น่าสนใจ โดยเฉพาะระบบนาส่งต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
เครื่องสาอาง

Seminar in interesting cosmetic researches. Especially, other delivery system for
cosmetic efficacy enhancement.
PY 8062

ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
2(0-2/6-0)
(Special Problems in Cosmetic Sciences)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง และ/หรือการเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน
รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพเครื่องสาอาง โดยมุ่งค้นคว้าศึกษาให้ลึกซึ้งและกว้างขวางจากสารสนเทศหรือปัญหา
จากโรงงานอุตสาหกรรม ทาการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผล และสรุปผลการวิจัยที่ได้ศึกษา
Cosmetic production technology problems and/or prepare standard herbal raw material
including efficacy evaluation of cosmetics emphasizing on both in depth and broad studies using
information technology or industrial problems. Doing experiments, data analyzing, data evaluating
and concluding the studies.

หมวดวิชาเลือก
PY 8072

เทคโนโลยีการตั้งตารับเครื่องสาอางสมุนไพร
2(1/1-1/3-0)
(Technology of Phytocosmetic Formulation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการพัฒนาตารับ เครื่องสาอางสมุน ไพร วิธีการเลือกเบสให้เหมาะสมกั บส่วนของร่างกายที่
ต้องการใช้เครื่องสาอาง เทคนิคการผสมวัตถุดิบสมุนไพรกับเบสรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงชนิดของ
เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย
Herbal cosmetic products development. Method of choosing suitable base for products
used for each part of body. Mixing technique to blend herbal raw material with various kinds of
base. New technologies including equipments and machineries used for production process,
quality control, good manufacturing practice (GMP), and related law.
Laboratory experiments related to the lecture topics.
PY 8082

สมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพและเทคโนโลยีการเตรียม
2(2/2-0-0)
(Herbs for Aesthetic and Health and Preparation Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แหล่งที่มา สารประกอบที่สาคัญและการควบคุมคุณภาพสารสาคัญของสมุนไพรที่ นามาใช้เพื่อ
ความงามและสุขภาพ สมุนไพรเพื่อการควบคุมน้าหนัก สมุนไพรในอาหารเสริมสุขภาพและเครื่องดื่ม การคัดเลือก
และวิธีการเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ได้ปริมาณสารสาคัญมากที่สุด
Source, key ingredients, and quality control of herbal active ingredients using in beauty
and health products. Herbs for weight control. Herbs for supplement and drinks. Selecting and
preparing herbal raw material by using equipment and various kinds of technology to obtain
maximum yield.

PY 8092

ผลิตภัณฑ์สปา
2(2/2-0-0)
(Spa Products)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลิตภัณ ฑ์ที่ใช้ใ นอุตสาหกรรมสปาทั้ งในประเทศและต่า งประเทศ โดยเน้น การเลื อกและเตรีย ม
วัตถุดิบสมุนไพรเพื่อใช้ในสปา วิธีการนาน้ามันหอมระเหยและส่วนประกอบของพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในสปา
ความจาเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเบส เทคโนโลยีในการผลิตน้ามันหอมระเหยและผลิตภัณฑ์ที่ทาหน้าที่เป็นเบส
ตารับของผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้บ่อย กระบวนการผลิตที่ดี วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตลอดอายุการใช้
ข้อแนะนาในการใช้ผลิตภัณฑ์สปาอย่างถูกต้องและปลอดภัย
Spa products using in both domestic and international spa industry. Emphasized on
selecting and preparing herbal raw materials using in spa. Method of using essential oils and part
of plants in spa. Necessity of using base in spa product. Essential oil and base production
technology. Frequently used spa products, good manufacturing practice, good practice for product
storage for the whole period of shelf-life and suggestion for using spa product correctly and safely.
PY 8102

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางสาหรับการดูแลผิวหนัง
2(1/1-1/3-0)
(Cosmetic Science for Skin Care)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างและหน้าที่ของผิวหนัง การแบ่งประเภทของผิวหนัง การเกิดสิวและสาเหตุของความเสื่อม
ของผิวหนัง สารสาคัญและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสาอางสาหรับการดูแลผิวหนัง เพื่อดูแล ป้องกันและ
ชะลอความเสื่อมของผิวหนัง การพัฒนาตารับเครื่องสาอางสาหรับการดูแลผิวหนัง รวมทั้งวิธีการประเมินตารับ
ปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย
Structure and function of skin, skin classification, acne formation, cause of skin aging,
active ingredients, and natural products for skin care cosmetics using for skin nourishing, preventing
and anti-aging. Skin care cosmetic formulation development and formula evaluation.
Laboratory experiments related to the lecture topics.
PY 8112

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางสาหรับการดูแลผมและเล็บ
2(1/1-1/3-0)
(Cosmetic Science for Hair and Nail Care)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเส้นผมและเล็บ โครงสร้างและลักษณะทางกายภาพของผมและเล็บ สารสาคัญและ
ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสาอางสาหรับการดูแลผมและเล็บ การพัฒนาตารับเครื่องสาอางสาหรับการดูแล
ผมและเล็บ รวมทั้งวิธีการประเมินตารับ
ปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย
General knowledge in hair and nail, structure and physical structure of hair and nail.
Active ingredients and natural products using in hair and nail cosmetics. Cosmetic formulation
development for hair and nail, including formula evaluation.
Laboratory experiments related to the lecture topics

PY 8122

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางการแต่งสี
2(1/1-1/3-0)
(Color Cosmetic Sciences)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สรีรวิทยาของผิวหนัง ผม และเล็บ บทบาทของเครื่องสาอางแต่งสี ประเภทของเครื่องสาอางแต่งสี
รูปแบบและส่วนประกอบ วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องสาอางแต่งสี สูตรตารับพื้นฐานและขั้นตอนการผลิตเครื่องสาอางแต่งสี
เช่น ลิปสติก มาสคารา เป็นต้ น แนวทางการวิจัยและพัฒนาเครื่องสาอางแต่งสีประเภทต่างๆ รวมทั้งเทคนิคการ
แต่งหน้าขั้นสูง
ปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย
Physiology of skin, hair and nail. Function of makeup cosmetics, classification of
makeup cosmetics, types, ingredients, raw materials, basic formula, manufacturing procedure of
makeup cosmetics, for example, lipstick, mascara, and etc. Process of researching and developing
various types of makeup cosmetic including advance makeup technique.
Laboratory experiments related to the lecture topics.
PY 8132

วิทยาการใหม่ทางเครื่องสาอาง
2(2/2-0-0)
(Current Topics in Cosmetics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อภิปรายวิทยาการใหม่ทางเครื่องสาอางที่น่าสนใจ ในประเด็นเทคโนโลยีการผลิต สารออกฤทธิ์หรือ
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพที่ทันสมัย
Discuss on current topics in cosmetics regarding novel technology in manufacture,
active ingredients or efficacy enhancement technique.
PY 8142

การควบคุมคุณภาพเครื่องสาอาง
2(1/1-1/3-0)
(Quality Control of Cosmetics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน ข้อกาหนด ข้อแนะนาและการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางและเครื่องสาอางสมุนไพรทั้งด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ การตรวจสอบสารปนเปื้อนและสารปรุงแต่ง
ต่างๆ การตรวจวิเคราะห์สารสาคัญ รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตเครื่องสาอาง
ปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย
Standards, regulations, guidelines, and quality control of cosmetics and herbal
cosmetics including raw materials and finish products in physical, chemical and biological aspect,
test of contamination and various necessities, analysis of active ingredients including good
manufacturing practice in cosmetics
Laboratory experiments related to the lecture topics.

PY 8152

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางเครื่องสาอาง
2(1/1-1/3-0)
(Cosmetics Development Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและเทคนิคการพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์เครื่องสาอางโดยใช้หลักการส
เปกโตรสโคปีและโครมาโตกราฟี เช่นอินฟราเรดสเปคโตรสโคปี อัลตราไวโอเลตสเปคโตรสโคปี และโครมาโตกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูง เป็นต้น รวมทั้งการทดสอบและประเมินพารามิเตอร์ต่างๆ ของวิธีวิเคราะห์
ปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย
Principle, technique development and validation of analytical method for cosmetics
using spectroscopic and chromatographic principles such as infrared spectroscopy, ultraviolet
spectroscopy and high performance liquid chromatography (HPLC) including investigation and
evaluation of analytical parameters.
Laboratory experiments related to the lecture topics.
PY 8162

เวชสาอาง
2(2/2-0-0)
(Cosmeceuticals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เภสัชวิทยาของสารที่ใช้ในเครื่องสาอางโดยสารสาคัญนั้นไม่จัดเป็นยา ส่วนใหญ่มักเป็นสารที่ต้องควบคุม
พิเศษสาหรับเวชสาอาง การประยุกต์สารเวชสาอางเพื่อประเทืองความงาม เวชสาอางตารับที่ใช้ในปัจจุบัน
Pharmacology of cosmetic ingredients which are not classified as drug. Mostly,
restricted controlled substances for cosmeceutical products. Application of cosmeceutical
substances for beauty. Current cosmeceutical formularies.
PY 8172

ระบบนาส่งทางเครื่องสาอาง
2(1/1-1/3-0)
(Cosmetic Delivery Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบระบบนาส่งทางเครื่องสาอางชนิดต่างๆ เช่นไลโปโซม ไมโครอิมัลชัน เป็นต้น การพัฒนาตารับ
เครื่องสาอาง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของตารับ รวมทั้งวิธีการประเมินตารับ เช่น คุณลักษณะ ความคงตัว และ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย
Various types of cosmetic delivery system, for example, liposome, microemulsion,
and etc. Cosmetic formula development, factor affecting efficacy of formula, and including formula
evaluation, for example, properties, stability, and efficacy of products.
BA 8013

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3/3-0-0)
(Managerial Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสะสมข้อมูลเพื่อคานวณต้นทุน และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและกาไร วิธีการ
ต้นทุนรวม วิธีการต้นทุนผันแปร ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างต้นทุ นการผลิต การใช้ข้อมูลการบัญชีเพื่อ
การตัดสินใจระยะสั้น ระยะยาว เกี่ยวกับการลงทุนและการงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม รวมทั้งการ

วิเคราะห์รายจ่ายลงทุนภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน เพื่อการวางแผนควบคุมตัดสินใจและแก้ปัญหาการ
บริหารธุรกิจ
Nature of managerial accounting, behaviour of costs and cost-volume-profit
relationship, full costing, variable costing, standard costing and production costs variance analysis,
the use of accounting information for short-run and long-run decision making and control,
budgeting analysis under various market structures for business decision making and control.
BA 8023

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3(3/3-0-0)
(Managerial Economics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีผู้บริโภคซึ่งเป็นพื้นฐานสาหรับการดาเนินงานของธุรกิจ
เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆ และการประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจในการกาหนดนโยบายธุรกิจ การวิเคราะห์อุป
สงค์ อุปทาน ทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและทฤษฎีราคาในสภาพตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
เพื่อให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจและพยากรณ์ เพื่อการผลิตสนองตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การตัดสิน ใจภายใต้สภาวะ
ที่แน่นอนและไม่แน่นอน
Economic concepts and theories; theory of consumption, business decision making
techniques in applying to the business policies determination, analysis supply and demand
production and price theories of completed and uncompleted markets, decision making under
certainty and uncertainty.
BA 8033

การจัดการการตลาด
3(3/3-0-0)
(Marketing Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาบทบาทและหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารงานด้ า นการตลาด การวิ เ คราะห์ สิ่ งแวดล้ อ มทางการตลาด
กระบวนการบริหารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การกาหนด
ตาแหน่งทางการตลาด การวิเคราะห์พยากรณ์ ความต้องการของตลาด การวางแผน การกาหนดนโยบายการเลือก
กลยุทธ์ยุทธวิธีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด การควบคุมและประเมินผล ตลอดจนการวิเคราะห์และการจัดการ
ปัญหาทางการตลาด
Study of role and duty of marketing executive, marketing environment analysis,
marketing process management, consumer behavior, market segmentation, selecting market
targeting, identifying market positioning, forecast, market demand, planning, identify policy,
marketing mix strategy, controlling and evaluation including market analysis and problem
management.
BA 8053

การจัดการการเงิน
3(3/3-0-0)
(Financial Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วัตถุประสงค์ของการบริหาร การเงินการวิเคราะห์ทางการเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทนการวางแผน
และการควบคุมการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์ถาวร การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปาน
กลาง และระยะยาว กลยุทธ์ในการจัดการสร้างเงินทุน นโยบายเงินปันผล การควบรวมกิจการและการเลิกกิจการ

Objective of financial management, financial analysis, risk and return, financial
planning and control, working capital management, fixed assets management, short-tern,
intermediate and long-term funding, capital structure strategies, divided and policy, mergers and
acquisitions and other financial problems
MG 8423

พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3/3-0-0)
(Consumer Behaviour)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคประเภทต่างๆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ทั้งปัจจัย
ภายนอกอันประกอบด้วยวัฒนธรรม สังคม กลุ่มอ้างอิง ครอบครัวและปัจจัยภายใน เช่น แรงจูงใจ การรับรู้ การ
เรียนรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ การวิเคราะห์ตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ผลของการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้กาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
Decision process patterns of various types of consumers, factors influence purchasing
decision, external factors including cultural, social, reference groups, families and internal factors
such as motivation, perception, learning, attitude and personality, analysis under behavioral
science and application of results of behavioral analysis to define marketing mix strategies.

หมวดวิทยานิพนธ์
PY 8216

วิทยานิพนธ์ 1
6(0-0-6/P)
(Thesis I)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาบังคับทุกวิชา
การทางานวิจัยในห้องปฏิบัติการ โดยเลือกหัวข้อโครงการวิจัยตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ทาการทดลองในห้องปฏิบัติการ เพื่อนาผลงานมาเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องเสนอความก้าวหน้าในงานวิจัย
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Laboratory research by choosing research topic according to advisor’s guidance. Conduct
laboratory experiment to obtain data for writing thesis. Students must present their research
progression to their advisors.
PY 8226

วิทยานิพนธ์ 2
6(0-0-6/P)
(Thesis II)
วิชาบังคับก่อน : วิทยานิพนธ์ 1
การทางานวิจัยในห้องปฏิบัติการต่อ เพื่อนาผลงานมาเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องผ่านการสอบ
ป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
Conduct laboratory experiment to obtain data for writing thesis. Students must pass
proposal defense examination and thesis defense examination as required by Graduate School,
Huachiew Chalermprakiet University.

