รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
: Master of Science Program in Cosmetic Sciences

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อยอ
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง)
: วท.ม. (วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง)
: Master of Science (Cosmetic Sciences)
: M.Sc. (Cosmetic Sciences)

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางภาคเอกชนและรัฐบาล
2. นักวิชาการในสถาบันการศึกษา
3. ผูผลิตเครื่องสําอาง
4. ผูประกอบการเครื่องสําอาง
5. นักวิทยาศาสตรเครื่องสําอางการตลาด
วัตถุประสงคของหลักสูตร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรูและทักษะดานการผลิต การประเมินลักษณะผลิตภัณฑและการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง รวมทั้งมีทักษะในการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางประเภทตาง ๆ
2. มีความสามารถในการสืบคนขอมูล คิดวิเคราะห สังเคราะห ประยุกตและบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร
เครื่องสําอางเพื่อการปฏิบัติงานหรือแกไขปญหาในดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3. มีทักษะในการถายทอด แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอางไดอยางมีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน วันจันทร - วันศุกร เวลา 08.00 - 17.00 น.
ภาคการศึกษา
เดือน
ภาคการศึกษาที่ 1
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
มกราคม – พฤษภาคม
นักศึกษาตองใชระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ใหนับจากภาค
การศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน กพ.รับรอง
2. มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
3. มีประสบการณในการทํางานในสาขาวิชาที่เกี่ยวของอยางนอย 1 ป หรือมีผลงานตีพิมพในระดับชาติเปนอยางนอย 1 เรื่อง
4. กรณีที่คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามขอ 2 หรือ 3 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง คณะเภสัชศาสตร
5. มีสุขภาพแข็งแรงและผานการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
แผน ก แบบ ก 2
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน กพ.รับรอง
2. มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50
3. กรณีที่คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามขอ 2 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง คณะเภสัชศาสตร
4. มีสุขภาพแข็งแรงและผานการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
การคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา
การคัดเลือกผูสมัครเพื่อเขาศึกษายึดถือหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. การสอบขอเขียน
1.1 ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรทั่วไปและดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
1.2 ภาษาอังกฤษ
ผูสมัครผานการสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกที่แตงตั้งโดยคณะเภสัชศาสตร
2. การสอบสัมภาษณ
ผูสมัครที่ผานการสอบขอเขียน จะตองสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกที่แตงตั้งโดยคณะเภสัชศาสตร

คาใชจายตลอดหลักสูตร
รายละเอียด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คาสมัครเขาศึกษา
คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา
คาบัตรประจําตัวนักศึกษา
คาประกันอุบัตเิ หตุ (2 ป)
คาขึ้นทะเบียนบัณฑิตและประสาทปริญญาบัตร
คาจัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ
ใบแสดงผลการศึกษา/คาหนังสือสําคัญ
คาธรรมเนียมบริการอินเทอรเน็ต
ภาคการศึกษาปกติ จํานวน 4 ภาคการศึกษา
ภาคฤดูรอน
จํานวน 2 ภาคการศึกษา
9. คาบํารุงการศึกษา
คาบํารุงภาคการศึกษาปกติ จํานวน 4 ภาคการศึกษา
คาบํารุงการศึกษาภาคฤดูรอน จํานวน 2 ภาคการศึกษา
10. คากิจกรรมพิเศษ
ภาคการศึกษาปกติ จํานวน 4 ภาคการศึกษา
ภาคฤดูรอน
จํานวน 2 ภาคการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
11. คาหนวยกิต
วิชาเสริมพื้นฐาน จํานวน 1 รายวิชา
วิชาบังคับ/เลือก จํานวน 24 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
จํานวน 12 หนวยกิต
12. คาบํารุงพิเศษหองปฏิบัติการ
วิชาบังคับ
จํานวน 4 รายวิชา
วิชาเลือก
จํานวน 1 รายวิชา
วิทยานิพนธ
จํานวน 2 ภาคการศึกษา
รวม

หนวยนับ

จํานวนเงิน
ตอหนวย (บาท)
1,500
1,000
200
250
3,000
1,000
100

รวมเงิน
(บาท)
1,500
1,000
200
500
3,000
1,000
100

ภาคละ
ภาคละ

1,000
500

4,000
1,000

ภาคละ
ภาคละ

6,000
3,000

24,000
6,000

ภาคละ
ภาคละ

4,000
2,000

16,000
4,000

วิชาละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ

6,000
4,000
5,000

6,000
96,000
60,000

วิชาละ
วิชาละ
ภาคละ

5,000
5,000
6,000

20,000
5,000
12,000
261,300

วิชาละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
ภาคละ

6,000
4,000
6,000
6,000

6,000
4,000
180,000
24,000
276,300

ปละ
ครั้งละ

แผน ก แบบ ก 1
13. คาหนวยกิต
วิชาเสริมพื้นฐาน จํานวน 1 รายวิชา
วิชาบังคับ
จํานวน 1 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
จํานวน 36 หนวยกิต
14. คาบํารุงพิเศษหองปฏิบัติการ จํานวน 4 ภาคการศึกษา
รวม

รายวิชาในหลักสูตร มีดังนี้
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
EG 0803
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Study)

ไมนับหนวยกิต

หมวดวิชาบังคับ
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต (แผน ก แบบ ก 2)
ST 8013
ระเบียบวิธีวิจยั
(Research Methodology)
PY 8013
หลักการในการตั้งตํารับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
(Principles in Cosmetic Product Formulations)
PY 8023
การประเมินผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
(Cosmetic Product Evaluation)
PY 8032
เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
(Instrumental Techniques in Cosmetic Science Research)
PY 8041
สัมมนาดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 1
(Seminar in Cosmetic Sciences I)
PY 8051
สัมมนาดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 2
(Seminar in Cosmetic Sciences II)
PY 8062
ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรเครือ่ งสําอาง
(Special Problems in Cosmetic Sciences
PY 8311
สัมมนาดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง*
(Seminar in cosmetic scinces)
(* รายวิชาสัมมนาไมนับหนวยกิต และการประเมินผลเปน S หรือ U)

PY
PY

PY
PY
PY
PY

หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต (แผน ก แบบ ก 2)
8072
การพัฒนาตํารับเครื่องสําอางจากพืช
(Product Developemt of Phytocosmetic Formulations)
8082
ผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อความงามและสุขภาพและกระบวนการเตรียม
(Natural product for Aesthetics and Health and
Preparation Processes)
8092
ผลิตภัณฑสปา
(Spa Products)
8102
วิทยาศาสตรเครื่องสําอางสําหรับการดูแลผิวหนัง
(Cosmetic Science for Skin Care)
8112
วิทยาศาสตรเครื่องสําอางสําหรับการดูแลผมและเล็บ
(Cosmetic Science for Hair and Nail Care)
8122
วิทยาศาสตรเครื่องสําอางการแตงสี
(Coloring in Cosmetic Sciences)

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

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

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

PY 8132
PY 8142
PY 8152
PY 8162
PY 8172
PY 8182
PY 8192
PY 8212
PY 8222

วิทยาการปจจุบันทางเครื่องสําอาง
(Current Topics in Cosmetics)
การควบคุมคุณภาพเครื่องสําอาง
(Quality Control of Cosmetics)
การพัฒนาวิธีวิเคราะหทางเครื่องสําอาง
(Analytical Development of Cosmetics)
เวชสําอาง
(Cosmeceuticals)
ระบบนําสงทางเครื่องสําอาง
(Cosmetic Delivery Systems)
เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการในธุรกิจเครื่องสําอาง
(Managerial Economics in Cosmetic Businesses)
การจัดการการตลาดเพื่อธุรกิจเครือ่ งสําอาง
(Marketing Management for Cosmetic Businesses)
พฤติกรรมผูบริโภคผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
(Cosmetic Consumer Behavior)
ธุรกิจความงาม
(Aesthetic Businesses)

หมวดวิทยานิพนธ
จํานวน 36 หนวยกิต สําหรับ แผน ก แบบ ก 1
PY 8319 วิทยานิพนธ (ก 1) 1
(Thesis (A 1) I)
PY 8329 วิทยานิพนธ (ก 1) 2
(Thesis (A 1) II)
PY 8339 วิทยานิพนธ (ก 1) 3
(Thesis (A 1) III)
PY 8349 วิทยานิพนธ (ก 1) 4
(Thesis (A 1) IV)
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต สําหรับ แผน ก แบบ ก 2
PY 8216 วิทยานิพนธ 1
(Thesis I)
PY 8226 วิทยานิพนธ 2
(Thesis II)

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)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

9(0-0-9/P)
9(0-0-9/P)
9(0-0-9/P)
9(0-0-9/P)

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

แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
PY

8311 สัมมนาดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

PY

8319 วิทยานิพนธ (ก 1) 1

PY

PY

ไมนับ
หนวยกิต
9

รวม
รวม 9 หนวยกิต จํานวนไมนอยกวา 36 ชัว่ โมงตอสัปดาห

9

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

8329 วิทยานิพนธ (ก 1) 2

9

รวม
รวม 9 หนวยกิต จํานวนไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอสัปดาห

9

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
PY

หนวยกิต

หนวยกิต

8339 วิทยานิพนธ (ก 1) 3

9

รวม
รวม 9 หนวยกิต จํานวนไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอสัปดาห

9

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

8349 วิทยานิพนธ (ก 1) 4

9

รวม
รวม 9 หนวยกิต จํานวนไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอสัปดาห

9

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน

0
0

≥36
≥36

0
0

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน
0
0
≥36
0
0
≥36

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห/นก.
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน
0
0
≥36
0
0
≥36

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห/นก.
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน
0
0
≥36
0
0
≥36

แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ST
PY
PY
PY

8013
8041
8013
8032

ระเบียบวิธีวิจยั
สัมมนาดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 1
หลักการในการตั้งตํารับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
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หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
EG 0803 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
ไมนับหนวยกิต
(English for Graduate Study)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความและจับรายละเอียดจากตํารา ฝกการเขียนยอรายงานจากเรื่องที่อาน
การวิเคราะหบทความตางๆ และการเขียนบทคัดยอเปนภาษาอังกฤษ
ผลลัพธการเรียนรู ; อานภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ เขียนยอรายงานจากเรื่องที่อาน เขียนบทคัดยอภาษาอังกฤษได
This course aims to improve skills in reading textbook for comprehensive, writing summary,
analyzing articles and writing abstract in English.
Learning outcomes ; Read textbook for comprehensive, write summary, write english abstract
หมวดวิชาบังคับ
ST 8013
ระเบียบวิธีวิจัย
3(3/3-0-0)
(Research Methodology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด หลักการ รูปแบบขั้นตอนและวิธีการของการดําเนินการวิจัย ประเภทการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การคนหาปญหา การออกแบบการวิจัย การออกแบบและสรางเครื่องมือการวิจัย การเลือกตัวอยาง แหลงที่มาและวิธีเก็บ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล หลักการสถิติ การเขียนรายงานการวิจัย รวมถึงการนําเสนอผลการวิจัยและจรรยาบรรณของ
นักวิจัย โดยนักศึกษาตองฝกปฏิบัติการทําโครงการวิจัย
ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถออกแบบการวิจัย สรางเครื่องมือการวิจัย เก็บขอมูล วิเคราะหและสรุปขอมูลวิจัย
เขียนรายงานการวิจัย และนําเสนอผลการวิจัย
Concept, principle, forms, procedures and research methodologies; types of quantitative and
qualitative research; problem identification; research designs, research tools; sampling methods; sources
of data and data collection; data analysis; statistical principles; research writing and presentation; research
ethics. Students will engage in doing research project.
Learning outcomes ; Generate research design, research tools, collect research data, analyze
and make conclusion, write research report and present research results.
PY 8013

หลักการในการตั้งตํารับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3(2/2-1/3-0)
(Principles in Cosmetic Product Formulations)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูในการตั้งตํารับเครื่องสําอางพื้นฐานในรูปแบบของเหลว กึ่งแข็ง และของแข็งที่ใชกับสวนตางๆ ของรางกาย
ไดแก ผม ผิวหนัง รวมถึงสรีรวิทยาของรางกายในสวนที่เกี่ยวของ สมบัติทางกายภาพ ทางเคมีฟสิกสของวัตถุดิบและสารเคมี
ที่ใชเปนสวนประกอบของตํารับเครื่องสําอางชนิดตางๆ เชน น้ํามัน ไขมัน และไข สารลดแรงตึงผิว สารตานออกซิเดชัน
สารกันเสีย พอลิเมอร รวมทั้งสารชวยทีใ่ ชเปนสวนผสมในตํารับ ปฏิบัติการสอดคลองกับการบรรยาย

ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถตั้งตํารับผลิตภัณฑเครื่องสําอางในรูปแบบของเหลว กึ่งแข็งและของแข็งได เลือกใช
วัตถุดิบและสารเคมีสําหรับเครื่องสําอางชนิดตางๆ ไดอยางเหมาะสม
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.
Learning outcomes ; Formulate cosmetic products in liquid, semi-solid and solid forms, properly
select raw materials, ingredients for eash cosmetic products.
PY 8023

การประเมินผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3(2/2-1/3-0)
(Cosmetic Product Evaluation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑเครื่องสําอางทั้งทางเคมีฟสิกสและชีวภาพ การประเมินความคงตัว การประเมิน
ประสิทธิศักยของผลิตภัณฑเครื่องสําอางและผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช โดยมุงเนนการประเมินทั้งในหลอดทดลอง
และในมนุษยของผลิตภัณฑเครื่องสําอางทําใหผิวขาว ผลิตภัณฑปองกันแสงแดดและผลิตภัณฑหลังออกแดด ผลิตภัณฑชะลอ
ริ้วรอยและผลิตภัณฑถนอมผิว การประเมินการยอมรับของผูใช และจริยธรรมการวิจัย
ปฏิบัติการสอดคลองกับการบรรยาย
ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถประเมินลักษณะเครื่องสําอางทั้งทางเคมีฟสิกสและชีวภาพ ประเมินความคงตัวและ
ประสิ ทธิ ศัก ยข องผลิ ตภั ณ ฑเ ครื่ องสํา อางทั้ งในหลอดทดลองและในมนุ ษ ย และประเมิ นการยอมรับ ของผู ใช ผลิ ตภั ณ ฑ
เครื่องสําอางได
Evaluation in physicochemical and biological properties of cosmetic products, stability efficacy
and side effect evaluation of cosmetics both in vitro and human testing specifically in whitening products,
sun protection and after-sun products, anti-wrinkle products and nourishing products. evaluation of user
acceptance and research ethics.
Laboratory experiments related to the lecture topics.
Learning outcomes ; Evaluate physiochemical and biological properties of cosmetics, evaluate
stability and efficacy of cosmetic products in both in vitro and human.
PY 8032

เทคนิคการใชเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2(1/1-1/3-0)
(Instrumental Techniques in Cosmetic Science Research)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและการประยุกตใชเครื่องมือในการวิเคราะหและวิจัยเครื่องสําอางในเชิงคุณภาพและปริมาณโดยใช
หลักการทางสเปกโทรสโคปและโครมาโทรกราฟ โดยเนนขั้นตอนการตรวจสอบเอกลักษณ การแยก และวิเคราะหหาปริมาณ
ของสมุนไพรในเครื่องสําอาง
ปฏิบัติการสอดคลองกับการบรรยาย
ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถใชเครื่องมือในการวิเคราะหและวิจัยเครื่องสําอางในเชิงคุณภาพและปริมาณได
ตรวจสอบเอกลักษณ การแยก และการวิเคราะหหาปริมาณของสมุนไพรได

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.
Learning outcomes ; Apply instruments for qualitative and quantitative analysis and research of
cosmetics, perform identiﬁcation, separation and quantitative analysis of herbals.
PY 8041

สัมมนาดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 1
1(1/1-0-0)
(Seminar in Cosmetic Sciences I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สัมมนางานวิจัยทางเครื่องสําอางที่นาสนใจ เชน เครื่องสําอางสมุนไพร เครื่องสําอางสําหรับผิวหนังและเสนผม
ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถสืบคน ประเมินและนําเสนอบทความวิจัยทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง โดยยึด
หลักจริยธรรมได
Seminar in interesting cosmetic researches for example herbal cosmetics, cosmetics for skin and hair.
Learning outcomes ; Search, evaluate and present cosmetic research articles based on ethic.
PY 8051

สัมมนาดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 2
1(1/1-0-0)
(Seminar in Cosmetic Sciences II)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สัมมนางานวิจัยทางเครื่องสําอางที่นาสนใจ โดยเฉพาะระบบนําสงตางๆ เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสําอาง
ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถสืบคน รวบรวม ประเมินและนําเสนอบทความวิจัยทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
โดยยึดหลักจริยธรรมได
Seminar in interesting cosmetic researches. Especially, other delivery system for cosmetic efficacy
enhancement.
Learning outcomes ; Search, evaluate and present cosmetic research articles based on ethic.
PY 8062

ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2(0-2/6-0)
(Special Problems in Cosmetic Sciences)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปญหาดานเทคโนโลยีการเตรียมผลิตภัณฑเครื่องสําอาง และ/หรือการเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรใหไดมาตรฐาน รวมทั้ง
การประเมินประสิทธิภาพเครื่องสําอาง โดยมุงคนควาศึกษาใหลึกซึ้งและกวางขวางจากสารสนเทศหรือปญหาจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ทําการทดลอง วิเคราะหขอมูล ประเมินผล และสรุปผลการวิจัยที่ไดศึกษา
ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถวางแผน และดําเนินการวิจัยเพื่อแกปญหาทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอางได
บูรณาการองคความรูกับสารสนเทศโดยยึดหลักจริยธรรมวิจัยได
Problem in cosmetic production technology and/or preparation of 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.
Learning outcomes ; Create plan and conduct research for cosmetic problem solving, integrate
knowledge with information based on ethic.

PY 8311

สัมมนาดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
1(1/1-0-0)
(Seminar in Cosmetic Sciences)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สัมมนางานวิจัยที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง โดยมีการวิเคราะห วิจารณและสรุปผล
ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถสืบคน รวบรวม ประเมินและนําเสนอบทความวิจัยทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
โดยยึดหลักจริยธรรมได
Seminar in interesting cosmetic science researches including data analysis, discussion and
conclusion.
Learning outcomes ; Search, collect, evauate and present cosmetic articles based on ethic.
หมวดวิชาเลือก
PY 8072

การพัฒนาตํารับเครื่องสําอางจากพืช
2(1/1-1/3-0)
(Product Developemt of Phytocosmetic Formulations)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิธีก ารพัฒ นาผลิ ตภั ณฑ เครื่ องสํา อางจากพืช วิธี การเลือ กยาพื้ นใหเหมาะสมกั บส วนของรา งกายที่ต องการใช
เครื่องสําอาง เทคนิคการผสมวัตถุดิบสมุนไพรกับเบสรูปแบบตาง ๆ เทคโนโลยีใหม ๆ รวมถึงชนิดของเครื่องมือ เครื่องจักรที่
เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพตลอดจนหลักเกณฑวิธีการผลิตที่ดีและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติการสอดคลองกับการบรรยาย
ผลลัพธการเรียนรู ; พัฒนาตํารับเครื่องสําอางจากพืชไดโดยเลือกใชยาพื้น วัตถุดิบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมได
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 equipment and machineries used for production process, quality control, good
manufacturing practice (GMP), and related law.
Laboratory experiments related to the lecture topics.
Learning outcomes ; Develop phytocosmetic formulations by choosing suitable bases, herbal
raw materials and technologies
PY 8082

ผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อความงามและสุขภาพและกระบวนการเตรียม
3(3/3-0-0)
(Natural products for Aesthetics and Health and Preparation
Processes)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แหลงที่มา สารประกอบที่สําคัญและการควบคุมคุณภาพสารสําคัญของสมุนไพรที่นํามาใชเพื่อความงามและสุขภาพ
สมุนไพรเพื่อการควบคุมน้ําหนัก สมุนไพรในอาหารเสริมสุขภาพและเครื่องดื่ม การคัดเลือกและวิธีการเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร
โดยใชเครื่องมือและเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อใหไดปริมาณสาระสําคัญมากที่สุด
ผลลัพธการเรียนรู ; มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑธรรมชาติที่นํามาใชเพื่อความงามและสุขภาพและ
กระบวนการเตรียม

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.
Learning outcomes ; Realize the natural products for aesthetics and health, including
preparation process.
PY 8092

ผลิตภัณฑสปา
2(2/2-0-0)
(Spa Products)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ผลิตภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมสปาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเนนการเลือกและเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อ
ใชในสปา วิธีการนําน้ํามันหอมระเหยและสวนประกอบของพืชสมุนไพรมาใชประโยชนในสปา ความจําเปนในการใชผลิตภัณฑ
ที่เปนเบส เทคโนโลยีในการผลิตน้ํามันหอมระเหยและผลิตภัณฑที่ทําหน าที่เปนเบส ตํ ารับของผลิตภั ณฑสปาที่ใชบอ ย
กระบวนการผลิตที่ดี วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑอยางถูกตองตลอดอายุการใช ขอแนะนําในการใชผลิตภัณฑสปาอยางถูกตอง
และปลอดภัย
ผลลัพธการเรียนรู ; มีความรูและเขาใจในดานตางๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑสปา : การผลิต รายละเอียดผลิตภัณฑ การ
เก็บรักษา และการใชอยางถูกตอง ปลอดภัย
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 shelflife and suggestion for using spa product correctly and safely.
Learning outcomes ; Realize various aspects of the spa products, such as manufacturing,
product descriptions, storage, correct and safe use.
PY 8102

วิทยาศาสตรเครื่องสําอางสําหรับการดูแลผิวหนัง
2(1/1-1/3-0)
(Cosmetic Science for Skin Care)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โครงสรางและหนาที่ของผิวหนัง การแบงประเภทของผิวหนัง การเกิดสิวและสาเหตุของความเสื่อมของผิวหนัง
สารสําคัญและผลิตภัณฑที่ใชในเครื่องสําอางสําหรับผิวหนัง เพื่อดูแล ปองกันและชะลอความเสื่อมของผิวหนัง การพัฒนา
ตํารับเครื่องสําอางสําหรับการดูแลผิวหนัง รวมทั้งวิธีการประเมินตํารับ
ปฏิบัติการสอดคลองกับการบรรยาย
ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถเลือกใชสารสําคัญสําหรับผิวหนังประเภทตาง ๆ ได สามารถพัฒนาและประเมินตํารับ
เครื่องสําอางสําหรับการดูแลผิวหนัง
Structure and function of skin, skin classification, acne formation, cause of skin aging, active
ingredients, and cosmetic products for skin using for skin nourishing, preventing and anti-aging. Skin care
cosmetic formulation development and formula evaluation.
Laboratory experiments related to the lecture topics.
Learning outcomes ; Select raw materials for any of skin types, develop and evaluate cosmetic
formations for skin care.

PY 8112

วิทยาศาสตรเครื่องสําอางสําหรับการดูแลผมและเล็บ
2(1/1-1/3-0)
(Cosmetic Science for Hair and Nail Care)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเสนผมและเล็บ กายวิภาคศาสตรของผมและเล็บ สารสําคัญและผลิตภัณฑที่ใชในเครื่องสําอาง
สําหรับการดูแลผมและเล็บ การพัฒนาตํารับเครื่องสําอางสําหรับการดูแลผมและเล็บ รวมทั้งวิธีการประเมินตํารับ
ปฏิบัติการสอดคลองกับการบรรยาย
ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถเลือกใชสารสําคัญสําหรับเสนผมและเล็บได สามารถพัฒนาและประเมินตํารับ
เครื่องสําอางสําหรับการดูแลผมและเล็บ
General knowledge in hair and nail, anatomy of hair and nail. Active ingredients and cosmetic
products using in hair and nail cosmetics. Cosmetic formulation development for hair and nail, including
formula evaluation.
Laboratory experiments related to the lecture topics
Learning outcomes ; Select raw materials for hair and nail, develop and evaluate cosmetic
formulations for hair and nail care.
PY 8122

วิทยาศาสตรเครื่องสําอางการแตงสี
2(1/1-1/3-0)
(Coloring in Cosmetic Sciences)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สรีรวิทยาของผิวหนัง ผม และเล็บ บทบาทของเครื่องสําอางแตงสี ประเภทของเครื่องสําอางแตงสี รูปแบบและ
สวนประกอบ วัตถุดิบที่ใชในเครื่องสําอางแตงสี สูตรตํารับพื้นฐานและขั้นตอนการผลิตเครื่องสําอางแตงสี เชน ลิปสติก มาส
คารา เปนตน แนวทางการวิจัยและพัฒนาเครื่องสําอางแตงสีประเภทตางๆ
ปฏิบัติการสอดคลองกับการบรรยาย
ผลลัพ ธก ารเรีย นรู ; สามารถเตรี ย มเครื่ องสํ าอางแต ง สีป ระเภทตา งๆ ได สามารถเลื อ กใช วั ตถุ ดิ บสํ าหรั บ
เครื่องสําอางแตงสี สามารถพัฒนาและประเมินผลิตภัณฑเครื่องสําอางแตงสีได
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.
Laboratory experiments related to the lecture topics.
Learning outcomes ; Preapre various types of color cosmetics, select raw materials for color
cosmetics, develop and evaluate color cosmetic products
PY 8132

วิทยาการปจจุบันทางเครื่องสําอาง
2(2/2-0-0)
(Current Topics in Cosmetics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
อภิปรายวิทยาการปจจุบันทางเครื่องสําอางที่นาสนใจ ในประเด็นเทคโนโลยีการผลิต สารออกฤทธิ์หรือเทคนิคการ
เพิ่มประสิทธิภาพที่ทันสมัย
ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถสืบคน รวบรวม ประเมินและนําเสนอบทความวิชาการที่ทันสมัยทางดานวิทยาศาสตร
เครื่องสําอางได โดยยึดหลักจริยธรรมวิจัย

Discuss on current topics in cosmetics regarding novel technology in manufacture, active
ingredients or efficacy enhancement technique.
Learning outcomes ; Search, collect, evaluate and present update cosmetic science articles
based on ethic.
PY 8142

การควบคุมคุณภาพเครื่องสําอาง
2(1/1-1/3-0)
(Quality Control of Cosmetics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักเกณฑ มาตรฐาน ขอกําหนด ขอแนะนําและการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑเครื่องสําอางและ
เครื่องสําอางสมุนไพรทั้งดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ การตรวจสอบสารปนเปอนและสารปรุงแตงตาง ๆ การตรวจวิเคราะห
สารสําคัญ รวมทั้งหลักเกณฑที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง
ปฏิบัติการสอดคลองกับการบรรยาย
ผลลัพธการเรียนรู ; ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑเครื่องสําอางได
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.
Learning outcomes ; Control quality of cosmetics including raw materials and finish products
PY 8152

การพัฒนาวิธีวิเคราะหทางเครื่องสําอาง
2(1/1-1/3-0)
(Analytical Development of Cosmetics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและเทคนิคการพัฒนาและตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหเครื่องสําอางโดยใชหลักการสเปกโทรสโค
ปและโครมาโทกราฟ เชน อินฟราเรดสเปคโตรสโคป อัลตราไวโอเลตสเปคโตรสโคป และโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะ
สูง เปนตน รวมทั้งการทดสอบและประเมินพารามิเตอรตาง ๆ ของวิธีวิเคราะห
ปฏิบัติการสอดคลองกับการบรรยาย
ผลลัพธการเรียนรู ; พัฒนาวิธีวิเคราะหเครื่องสําอางโดยใชหลักการสเปกโทรสโคปและโครมาโทกราฟได
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.
Learning outcomes ; Develop analytical methods for cosmetics using spectroscopic and
chromatographic principles

PY 8162

เวชสําอาง
2(2/2-0-0)
(Cosmeceuticals)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เภสัชวิทยาของสารที่ใชในเครื่องสําอางโดยสารสําคัญนั้นไมจัดเปนยา สวนใหญมักเปนสารที่ตองควบคุมพิเศษ
สําหรับเวชสําอาง การประยุกตสารเวชสําอางเพื่อประเทืองความงาม เวชสําอางตํารับที่ใชในปจจุบัน
ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถอธิบายกลไกการออกฤทธิ์ของสารสําคัญที่จัดเปนเวชสําอางได สามารถเลือกใชสารใน
กลุมเวชสําอางไดอยางเหมาะสม
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.
Learning outcomes ; Explain mechanisms of actions of cosmeceutical actives, properly select
cosmeceutical ingredients
PY 8172

ระบบนําสงทางเครื่องสําอาง
2(1/1-1/3-0)
(Cosmetic Delivery Systems)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รูปแบบระบบนําสงทางเครื่องสําอางชนิดตาง ๆ เชนลิโพโซม ไมโครอิมัลชัน นาโนพารทิเคิล เปนตน การพัฒนา
ตํารับเครื่องสําอาง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของตํารับ รวมทั้งวิธีการประเมินตํารับ เชน คุณลักษณะ ความคงตัว และ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
ปฏิบัติการสอดคลองกับการบรรยาย
ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถเตรียมและประเมินระบบนําสงสารทางผิวหนัง เชน ลิโพโซม ไมโครอิมัลชัน นาโนพารทิ
เคิลได และสามารถอธิบายประโยชนของระบบนําสงแตละประเภทได
Various types of cosmetic delivery system, for example, liposome, microemulsion, nanoparticle
etc. Cosmetic formula development, factor affecting efficacy of formula, and including formula
evaluation, for example, properties, stability, and efficacy of products.
Learning outcomes ; Prepare and evaluate skin delivery systems such as liposomes
microemulsion nanoparticles, and explain beneﬁt of each system
PY 8182

เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการในธุรกิจเครื่องสําอาง
3(3/3-0-0)
(Managerial Economics in Cosmetic Businesses)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร ทฤษฎีผูบริโภคซึ่งเปนพื้นฐานสําหรับการดําเนินงานของธุรกิจเครื่องสําอาง
เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจตางๆ และการประยุกตใชเพื่อการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายธุรกิจ การวิเคราะหอุปสงค
อุปทาน ทฤษฎีเกี่ยวกับตนทุนการผลิตและทฤษฎีราคาในสภาพตลาดที่มี การแขงขันสมบูรณและไมสมบูรณ เพื่อใหธุรกิจ
สามารถตัดสินใจและพยากรณ เพื่อการผลิตสนองตลาดใหเกิดประโยชนสูงสุด การตัดสินใจภายใตสภาวะที่แนนอนและไม
แนนอน รวมถึงนวัตกรรมการตลาด
ผลลัพธการเรียนรู ; รูและเขาใจทฤษฎีเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการในธุรกิจเครื่องสําอางและประยุกตใชเพื่อการ
ตัดสินใจดําเนินธุรกิจได

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.
Including disruptive technology
Learning outcomes ; Know and understand managerial economics theories in cosmetic business
and can apply to decision-making in cosmetic business operations.
PY 8192

การจัดการการตลาดเพื่อธุรกิจเครื่องสําอาง
3(3/3-0-0)
(Marketing Management for Cosmetic Businesses)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึก ษาบทบาทและหน า ที่ข องผู บ ริ หารงานธุ ร กิจ เครื่ อ งสํา อางในด านการตลาด การวิ เ คราะห สิ่ ง แวดล อมทาง
การตลาด กระบวนการบริหารการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนการตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย การกําหนด
ตําแหนงทางการตลาด การทําการตลาดผานสื่ออิเล็กโทรนิค การวิเคราะหพยากรณ ความตองการของตลาด การวางแผน
การกําหนดนโยบายการเลือก กลยุทธยุทธวิธีเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด การควบคุมและประเมินผล ตลอดจนการ
วิเคราะหและการจัดการ ปญหาทางการตลาด
ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถวางกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเครื่องสําอางได
Study of role and duty of cosmetic marketing executive, marketing environment analysis,
marketing process management, consumer behavior, market segmentation, selecting market targeting,
identifying market positioning, digital marketing, forecast, market demand, planning, identify policy,
marketing mix strategy, controlling and evaluation including market analysis and problem management.
Learning outcomes ; Identify marketing strategy for cosmetic business.
PY 8212

พฤติกรรมผูบริโภคผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3(3/3-0-0)
(Cosmetic Consumer Behavior)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รูปแบบกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคผลิตภัณฑเครื่องสําอางประเภทตางๆ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อ ทั้งปจจัยภายนอกอันประกอบดวยวัฒนธรรม สังคม กลุมอางอิง ครอบครัวและปจจัยภายใน เชน แรงจูงใจ การรับรู
การเรี ยนรู ทั ศนคติ และบุค ลิก ภาพ การวิเ คราะหต ามแนวพฤติ กรรมศาสตร และการประยุ กต ผลของการวิเ คราะห
พฤติกรรมผูบริโภคมาใชกําหนดกลยุทธสวนประสมการตลาด
ผลลัพธการเรียนรู ; รูและเขาใจปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคผลิตภัณฑเครื่องสําอางและวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภคผลิตภัณฑเครื่องสําอางเพื่อใชกําหนดกลยุทธสวนประสมการตลาดได
Decision process patterns of various types of cosmetic 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.
Learning outcomes ; Know and understand factors influence on purchase cosmetics decision
and consumer behavior analysis to define marketing mix strategies.

PY 8222

ธุรกิจความงาม
3(3/3-0-0)
(Aesthetic Businesses)
ศึกษาองคความรูสําหรับการดําเนินงานธุรกิจความงามโดยเฉพาะธุรกิจเครื่องสําอาง การบริหารงานการตลาดและ
ดานเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับธุรกิจเครื่องสําอาง การวิเคราะหสิ่งแวดลอมดานการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อ
นํามาใชกําหนดกลยุทธดานการตลาด จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเครื่องสําอาง บทบาทและมิติการเปนเจาของธุรกิจ
ความทาทายในการประกอบธุรกิจเครื่องสําอาง และนวัตกรรมการตลาด
ผลลัพธการเรียนรู ; รูและเขาใจองคความรูสําหรับการดําเนินงานธุรกิจเครื่องสําอาง
Study of knowledge for management in aesthetic business, especially cosmetic business,
marketing and economic administration, marketing environment including consumer behaviour analysis to
evaluate marketing strategy, and business code of ethics, entrepreneurial perspective, entrepreneurial
challenges in entrepreneurship and disruptive technology
Learning outcomes ; Know and understand knowledge for management in cosmetic business.
3.5.1.4 หมวดวิทยานิพนธ
แผน ก แบบ ก 1
PY 8319

วิทยานิพนธ 1
9(0-0-9/P)
(Thesis I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทํางานวิจัยในหัวขอวิจัยตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อนําผลงานมาเขียนเปนวิทยานิพนธ มีการรายงาน
ความกาวหนาเปนระยะตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธกําหนด
ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถกําหนดประเด็นการวิจัย สืบคนสารสนเทศทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง เพื่อ
เตรียมวางแผนการวิจัยได โดยยึดหลักจริยธรรมวิจัย
Laboratory research by choosing research topic according to advisor’s guidance. Conduct
laboratory experiment to obtain data for writing thesis. Students must periodically present their research
progression to their advisors.
Learning outcomes ; Identify research topic, search for cosmetic information for preparing
research plans based on research ethics.
PY 8329 วิทยานิพนธ 2
9(0-0-9/P)
(Thesis II)
วิชาบังคับกอน วิทยานิพนธ 1
ทํางานวิจัยในหองปฏิบัติการตอจากรายวิชาวิทยานิพนธ 1 รายงานความกาวหนาเปนระยะตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธกําหนด นักศึกษาตองผานการสอบปองกันโครงรางวิทยานิพนธ
ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถกําหนดประเด็นการวิจัย ดําเนินการวิจัย สืบคนสารสนเทศทางดานวิทยาศาสตร
เครื่องสําอางเพื่อวางแผนการวิจัยได โดยยึดหลักจริยธรรมวิจัย
The course continues on the laboratory research and periodically present their research
progression to their advisors. Students must pass proposal defense examination.
Learning outcomes ; Identify research topic, carry out research, search for cosmetic information
for research planning based on research ethics.

PY 8339 วิทยานิพนธ 3
9(0-0-9/P)
(Thesis III)
วิชาบังคับกอน วิทยานิพนธ 2
ทํ า งานวิ จั ย ในห อ งปฏิ บั ติ ก ารต อ จากรายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ 2 มี ก ารรายงานความก า วหน า เป น ระยะตามที่
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธกําหนด
ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถกําหนดประเด็นการวิจัย ดําเนินการวิจัย สืบคนสารสนเทศทางดานวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง เพื่อวางแผนการวิจัยไดและแกปญหาการวิจัยได โดยยึดหลักจริยธรรมวิจัย
The course continues on the laboratory research from Thesis II. Students periodically present their
research progression to their advisors.
Learning outcomes ; Identify research topic, carry out research, search for cosmetic information
for research planning and research problem solving based on research ethics.
PY 8349 วิทยานิพนธ 4
9(0-0-9/P)
(Thesis IV)
วิชาบังคับกอน วิทยานิพนธ 3
ทํ า งานวิ จั ย ในห อ งปฏิ บั ติ ก ารต อ จากรายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ 3 มี ก ารรายงานความก า วหน า เป น ระยะตามที่
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธกําหนด นักศึกษานําผลงานมาเขียนเปนวิทยานิพนธ และตองผานการสอบปองกันโครงราง
วิทยานิพนธและสอบปองกันวิทยานิพนธตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถดําเนินการวิจัย สืบคนสารสนเทศทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง วิจารณและสรุป
ผลการวิจัย เขียนรายงานและบทความนําเสนอผลการวิจัยได โดยยึดหลักจริยธรรมวิจัย
The course continues on the laboratory research from Thesis III. Students periodically present
their research progression to their advisors as required. Students put the research results in writing the
thesis and must pass proposal defense examination and thesis defense examination as required by
Graduate School, Huachiew Chalermprakiet University.
Learning outcomes ; Carry out research, search for cosmetic information, make discussion and
conclusion of research, write report and articles for research presentation based on research ethics.
แผน ก แบบ ก 2
PY 8216

วิทยานิพนธ 1
6(0-0-6/P)
(Thesis I)
วิชาบังคับกอน : รายวิชาบังคับทุกวิชา
การทํางานวิจัยในหองปฏิบัติการ โดยเลือกหัวขอโครงการวิจัยตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและทําการ
ทดลองในหองปฏิบัติการ เพื่อนําผลงานมาเขียนเปนวิทยานิพนธ นักศึกษาตองเสนอความกาวหนาในงานวิจัยตออาจารยที่
ปรึกษา
ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถกําหนดประเด็นการวิจัย ดําเนินการวิจัย สืบคนสารสนเทศทางดานวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง เพื่อวางแผนการวิจัยไดและแกปญหาการวิจัยได โดยยึดหลักจริยธรรมวิจัย

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.
Learning outcomes ; Identify research topic, carry out research, search for cosmetic information
for research planning and research problem solving based on research ethics.
PY 8226

วิทยานิพนธ 2
6(0-0-6/P)
(Thesis II)
วิชาบังคับกอน : วิทยานิพนธ 1
การทํางานวิจัยในหองปฏิบัติการตอ เพื่อนําผลงานมาเขียนเปนวิทยานิพนธ นักศึกษาตองผานการสอบปองกันโครง
รางวิทยานิพนธและสอบปองกันวิทยานิพนธตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผลลัพธการเรียนรู ; สามารถดําเนินการวิจัย สืบคนสารสนเทศทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง วิเคราะหและสรุป
ผลการวิจัย เขียนรายงานและบทความนําเสนอผลการวิจัยได โดยยึดหลักจริยธรรมวิจัย
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.
Learning outcomes ; Carry out research, search for cosmetic information, make discussion and
conclusion of research, write report and articles for research presentation based on research ethics.
ชวงเวลา
สําหรับ แผน ก แบบ ก 1 จะทําวิทยานิพนธ ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 – 2 และ ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 - 4
สําหรับ แผน ก แบบ ก 2 เริ่มรายวิชาวิทยานิพนธในชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
จํานวนหนวยกิต
รายวิชาวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 1)
จํานวน 36 หนวยกิต
รายวิชาวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
จํานวน 12 หนวยกิต

