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หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเภสชัศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1  
ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย:  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 
ภาษาองักฤษ:  Master of Science Program in Cosmetic Sciences  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย:  ช่ือเตม็:  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง) 
 ช่ือยอ่:  วท.ม. (วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง) 

ภาษาองักฤษ:  ช่ือเตม็:   Master of Science (Cosmetic Sciences) 
ช่ือยอ่:  M.Sc. (Cosmetic Sciences) 

3. วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 

- 

4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

36  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ  

เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาโท หลกัสูตร 2 ปี ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

5.2 ภาษาทีใ่ช้ 

ภาษาไทย 

5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนกัศึกษาไทย 

5.4 ความร่วมมอืกบัสถาบันอืน่ 

เป็นหลกัสูตรเฉพาะของคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว จากมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 

  คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง ในการประชุม คร้ังท่ี 5/2555 วนัท่ี 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 

  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณะเภสชัศาสตร์ อนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 19/2555 
วนัท่ี 17  เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 

  คณะกรรมการวชิาการประจ าคณะเภสชัศาสตร์ อนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุมวาระพิเศษ วนัท่ี 
18  เดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2555 

  คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา อนุมติั /เห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุมวาระ
พิเศษ วนัท่ี 10 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2556 

  คณะกรรมการบริหารบณัฑิตวิทยาลยั อนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2556 วนัท่ี 30 
เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 

 คณะกรรมการบริหารวิชาการ อนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2556   เม่ือวนัท่ี 1 เดือน
มีนาคม  พ.ศ. 2556 

  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุม       
คร้ังท่ี 3/2556   วนัท่ี 2  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาโท สาขา 
วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง ในปีการศึกษา 2557 (หลงัจากเปิดสอนเป็นเวลา 1 ปี) 

8.   อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
1. ผูป้ระกอบการเคร่ืองส าอาง 
2. ผูผ้ลิตเคร่ืองส าอาง 
3. นกัวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางภาคเอกชนและรัฐบาล 
4. นกัวชิาการในสถาบนัการศึกษา 
5. นกัวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอางการตลาด 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 
หน่วยกติ จ านวนช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ฝึกงาน 

ST 8013 ระเบียบวธีิวจิยั 3 3 0 0 

PY 8041 สมัมนาดา้นวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 1 1 1 0 0 

PY 8013 เคมีและเทคโนโลยกีารตั้งต ารับเคร่ืองส าอาง 3 2 3 0 

PY 8032 เทคนิคการใชเ้คร่ืองมือส าหรับการวจิยัทาง  2 1 3 0 

  วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง              

…… ......... วชิาเลือก 2-3 1-3 0-3 0 

  รวม 11-12 8-10 6-9 0 

 รวม 11-12 หน่วยกติ จ านวน 14 – 19 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 

ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
หน่วยกติ จ านวนช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ฝึกงาน 

PY 8023   การประเมินผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 3 2 3 0 

PY 8051 สมัมนาดา้นวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 2 1 1 0 0 

PY 8062 ปัญหาพิเศษทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 2 0 6 0 

…… ......... วชิาเลือก 7-12 5-9 0-3 0 

  รวม 13-18 8-12 9-12 0 

 รวม 13 -18 หน่วยกติ จ านวน 17 – 24 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 
 

ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
หน่วยกติ จ านวนช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ฝึกงาน 

PY 8216 วทิยานิพนธ์ 1 6 0 24 0 

  รวม 6 0 24 0 

 รวม 6 หน่วยกติ จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 

ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
หน่วยกติ จ านวนช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ฝึกงาน 

PY 8226 วทิยานิพนธ์ 2 6 0 24 0 

  รวม 6 0 24 0 

 รวม 6 หน่วยกติ จ านวนไม่น้อยกว่า  24  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
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3.1.5   ค าอธิบายรายวชิา 

3.1.5.1   หมวดวชิาเสริมพืน้ฐาน 

EG 0803    ภาษาองักฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา                         ไม่นับหน่วยกติ 

  (English for Graduate Study) 

วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 

 ฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือจบัใจความและจบัรายละเอียดจากต ารา ฝึกการเขียนยอ่รายงานจาก
เร่ืองท่ีอ่าน การวเิคราะห์บทความต่างๆ และการเขียนบทคดัยอ่เป็นภาษาองักฤษ 

 This course aims to improve skills in reading textbook for comprehensive, writing summary, 
analyzing articles and writing abstract in English.  

3.1.5.2   หมวดวชิาบังคบั 

ST 8013 ระเบียบวธีิวจิยั   3(3/3-0-0) 

 (Research Methodology)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
 แนวคิด หลกัการ รูปแบบขั้นตอนและวธีิการของการด าเนินการวจิยั  ประเภทการวิจยัเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การคน้หาปัญหา การออกแบบการวิจยั การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือการวิจยั การเลือกตวัอย่าง  
แหล่งท่ีมาและวิธีเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานการวิจัย รวมถึงการน าเสนอผลการวิจัยและ
จรรยาบรรณของนกัวจิยั โดยนกัศึกษาตอ้งฝึกปฏิบติัการท าโครงการวจิยั 
 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 เคมแีละเทคโนโลยกีารตั้งต ารับเคร่ืองส าอาง 3(2/2-1/3-0) 

 (Chemistry and Technology of Cosmetic Formulation)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
             ความรู้เบ้ืองตน้ของการตั้งต ารับเคร่ืองส าอางพ้ืนฐานในรูปแบบของเหลว  ของเหลวก่ึงแข็ง  และ
ของแข็งท่ีใช้กับส่วนต่างๆ  ของร่างกายได้แก่  ผม  ผิวหนัง รวมถึงสรีรวิทยาของร่างกายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
คุณสมบติัทางกายภาพ  ทางฟิสิกส์เคมีของวตัถุดิบและสารเคมีท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบของต ารับเคร่ืองส าอางชนิด
ต่างๆ เช่น น ้ ามนั ไขมนัและแวกซ์ สารลดแรงตึงผิว สารตา้นออกซิเดชนั สารกนัเสีย พอลิเมอร์ เป็นตน้ รวมทั้งสาร
ช่วยท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมในต ารับ  

ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัการบรรยาย 
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 
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materials in various types of cosmetics such as oils, fats, waxes, surfactants, anti-oxidants, preservatives, 
polymers and other necessities.  

Laboratory experiments related to the lecture topics.  
 

PY 8023 การประเมนิผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอาง 3(2/2-1/3-0) 

 (Cosmetic Product Evaluation)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
   การประเมินและแปลผลผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางทางเคมีฟิสิกส์  การประเมินการยอมรับของผูใ้ช ้ และ
การประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองส าอางและผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้ โดยมุ่งเน้นการประเมินใน
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางท าให้ผิวขาว ผลิตภณัฑป้์องกนัแสงแดดและรักษาอาการแดดเผา ผลิตภณัฑ์ชะลอร้ิวรอย 
และ ผลิตภณัฑถ์นอมผิว     

ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัการบรรยาย 
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 เทคนิคการใช้เคร่ืองมอืส าหรับการวจิยัทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง        2(1/1-1/3-0) 

 (Instrumental Techniques in Cosmetic Science Research)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
 หลกัการและการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือในการวเิคราะห์และวจิยัเคร่ืองส าอางในเชิงคุณภาพและปริมาณ
โดยใชห้ลกัการทางสเปกโตรสโคปีและโครมาโตรกราฟี โดยเนน้ขั้นตอนการตรวจสอบเอกลกัษณ์ การแยก และ
วเิคราะห์หาปริมาณของสมุนไพรในเคร่ืองส าอาง 

ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัการบรรยาย 
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  สัมมนาด้านวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 1 1(1/1-0-0) 

 (Seminar in Cosmetic Sciences  I)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

  สัมมนางานวิจยัทางเคร่ืองส าอางท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะเคร่ืองส าอางสมุนไพร เคร่ืองส าอางส าหรับ
ผิวหนงัและเสน้ผม 
 Seminar in interesting cosmetic researches. Especially, herbal cosmetics, cosmetics for skin and hair. 
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PY 8051  สัมมนาด้านวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 2 1(1/1-0-0) 

 (Seminar in Cosmetic Sciences  II)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

      สัมมนางานวิจยัทางเคร่ืองส าอางท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะระบบน าส่งต่างๆ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองส าอาง 
 Seminar in interesting cosmetic researches. Especially, other delivery system for cosmetic efficacy 
enhancement. 
 

PY 8062 ปัญหาพเิศษทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 2(0-2/6-0) 

  (Special Problems  in Cosmetic Sciences)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเตรียมผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง และ /หรือการเตรียมวตัถุดิบสมุนไพรให้ได้
มาตรฐาน รวมทั้ งการประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองส าอาง โดยมุ่งค้นควา้ศึกษาให้ลึกซ้ึงและกวา้งขวางจาก
สารสนเทศหรือปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรม ท าการทดลอง วิเคราะห์ขอ้มูล ประเมินผล และสรุปผลการวิจยัท่ี
ไดศึ้กษา  

 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. 
 

3.1.5.3   หมวดวชิาเลอืก  

PY 8072 เทคโนโลยกีารตั้งต ารับเคร่ืองส าอางสมุนไพร   2(1/1-1/3-0) 

 (Technology of Phytocosmetic Formulation)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

      วธีิการพฒันาต ารับเคร่ืองส าอางสมุนไพร วธีิการเลือกเบสให้เหมาะสมกบัส่วนของร่างกายท่ีตอ้งการ
ใชเ้คร่ืองส าอาง  เทคนิคการผสมวตัถุดิบสมุนไพรกบัเบสรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยใีหม่ๆ รวมถึงชนิดของเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพตลอดจนหลกัเกณฑว์ธีิการผลิตท่ีดีและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัการบรรยาย 
 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. 
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PY 8082   สมุนไพรเพือ่ความงามและสุขภาพและเทคโนโลยกีารเตรียม                2(2/2-0-0) 

 (Herbs for Aesthetic and Health and Preparation Technology)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

                       แหล่งท่ีมา สารประกอบท่ีส าคญัและการควบคุมคุณภาพสารส าคญัของสมุนไพรท่ีน ามาใชเ้พ่ือความ
งามและสุขภาพ สมุนไพรเพื่อการควบคุมน ้ าหนกั  สมุนไพรในอาหารเสริมสุขภาพและเคร่ืองด่ืม การคดัเลือกและ
วธีิการเตรียมวตัถุดิบสมุนไพรโดยใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยตี่างๆ เพ่ือใหไ้ดป้ริมาณสารส าคญัมากท่ีสุด 

 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 ผลติภัณฑ์สปา   2(2/2-0-0) 

 (Spa Products)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

         ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมสปาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นการเลือกและเตรียม
วตัถุดิบสมุนไพรเพ่ือใชใ้นสปา วิธีการน าน ้ ามนัหอมระเหยและส่วนประกอบของพืชสมุนไพรมาใชป้ระโยชน์
ในสปา ความจ าเป็นในการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเบส เทคโนโลยีในการผลิตน ้ ามนัหอมระเหยและผลิตภณัฑ์ท่ีท า
หน้าท่ีเป็นเบส ต ารับของผลิตภณัฑ์สปาท่ีใชบ่้อย กระบวนการผลิตท่ีดี วิธีการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์อย่างถูกตอ้ง
ตลอดอายกุารใช ้ ขอ้แนะน าในการใชผ้ลิตภณัฑส์ปาอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

  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   วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอางส าหรับการดูแลผวิหนงั 2(1/1-1/3-0) 

 (Cosmetic Science for Skin Care)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 โครงสร้างและหน้าท่ีของผิวหนัง การแบ่งประเภทของผิวหนัง การเกิดสิวและสาเหตุของความ
เส่ือมของผิวหนัง สารส าคญัและผลิตภณัฑ์ทางธรรมชาติท่ีใชใ้นเคร่ืองส าอางส าหรับการดูแลผิวหนัง เพื่อดูแล 
ป้องกนัและชะลอความเส่ือมของผิวหนัง การพฒันาต ารับเคร่ืองส าอางส าหรับการดูแลผิวหนัง รวมทั้งวิธีการ
ประเมินต ารับ 

ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัการบรรยาย 
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. 
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 Laboratory experiments related to the lecture topics. 
 

PY 8112 วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอางส าหรับการดูแลผมและเลบ็ 2(1/1-1/3-0) 

 (Cosmetic Science for Hair and Nail Care)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเส้นผมและเล็บ โครงสร้างและลกัษณะทางกายภาพของผมและเล็บ สารส าคญั
และผลิตภณัฑท์างธรรมชาติท่ีใชใ้นเคร่ืองส าอางส าหรับการดูแลผมและเล็บ การพฒันาต ารับเคร่ืองส าอางส าหรับ
การดูแลผมและเลบ็ รวมทั้งวธีิการประเมินต ารับ 

ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัการบรรยาย 
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 วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอางการแต่งสี 2(1/1-1/3-0) 

 (Color Cosmetic Sciences)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

                 สรีรวิทยาของผิวหนงั ผม และเล็บ บทบาทของเคร่ืองส าอางแต่งสี ประเภทของเคร่ืองส าอางแต่งสี 
รูปแบบและส่วนประกอบ วตัถุดิบท่ีใชใ้นเคร่ืองส าอางแต่งสี  สูตรต ารับพ้ืนฐานและขั้นตอนการผลิตเคร่ืองส าอาง
แต่งสี เช่น ลิปสติก มาสคารา  เป็นตน้ แนวทางการวจิยัและพฒันาเคร่ืองส าอางแต่งสีประเภทต่างๆ รวมทั้งเทคนิค
การแต่งหนา้ขั้นสูง 

ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัการบรรยาย 
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 วทิยาการใหม่ทางเคร่ืองส าอาง 2(2/2-0-0) 

 (Current Topics in Cosmetics)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

อภิปรายวทิยาการใหม่ทางเคร่ืองส าอางท่ีน่าสนใจ ในประเด็นเทคโนโลยีการผลิต สารออกฤทธ์ิหรือ
เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีทนัสมยั 

Discuss on current topics in cosmetics regarding novel technology in manufacture, active 
ingredients or efficacy enhancement technique. 
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PY 8142 การควบคุมคุณภาพเคร่ืองส าอาง   2(1/1-1/3-0) 

 (Quality Control of Cosmetics)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

                      หลกัเกณฑ์ มาตรฐาน ขอ้ก าหนด ขอ้แนะน าและการควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางและเคร่ืองส าอางสมุนไพรทั้งดา้นกายภาพ เคมีและชีวภาพ การตรวจสอบสารปนเป้ือนและสารปรุง
แต่งต่างๆ การตรวจวเิคราะห์สารส าคญั รวมทั้งหลกัเกณฑท่ี์ดีในการผลิตเคร่ืองส าอาง 

ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัการบรรยาย 
 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 การพฒันาวธีิวเิคราะห์ทางเคร่ืองส าอาง   2(1/1-1/3-0) 

 (Cosmetics Development Analysis)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 หลกัการและเทคนิคการพฒันาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์เคร่ืองส าอางโดยใช้
หลกัการสเปกโตรสโคปีและโครมาโตกราฟี เช่นอินฟราเรดสเปคโตรสโคปี อลัตราไวโอเลตสเปคโตรสโคปี และ
โครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง เป็นตน้ รวมทั้งการทดสอบและประเมินพารามิเตอร์ต่างๆ ของวธีิวเิคราะห์ 
 ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัการบรรยาย 
 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 เวชส าอาง   2(2/2-0-0) 

 (Cosmeceuticals)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

  เภสัชวิทยาของสารท่ีใชใ้นเคร่ืองส าอางโดยสารส าคญันั้นไม่จดัเป็นยา ส่วนใหญ่มกัเป็นสารท่ีตอ้ง
ควบคุมพิเศษส าหรับเวชส าอาง การประยกุตส์ารเวชส าอางเพื่อประเทืองความงาม เวชส าอางต ารับท่ีใชใ้นปัจจุบัน 
 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. 
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PY 8172   ระบบน าส่งทางเคร่ืองส าอาง 2(1/1-1/3-0) 

 (Cosmetic Delivery Systems)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 รูปแบบระบบน าส่งทางเคร่ืองส าอางชนิดต่างๆ เช่นไลโปโซม ไมโครอิมลัชนั เป็นตน้ การพฒันา
ต ารับเคร่ืองส าอาง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของต ารับ รวมทั้งวิธีการประเมินต ารับ เช่น คุณลกัษณะ ความคง
ตวั และประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์ 
 ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัการบรรยาย 

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 การบัญชีเพือ่การจดัการ 3(3/3-0-0) 

 (Managerial Accounting)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 การสะสมขอ้มูลเพ่ือค านวณตน้ทุน และแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนปริมาณและก าไร วิธีการ 
ตน้ทุนรวม วิธีการตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างตน้ทุนการผลิต การใชข้อ้มูลการบญัชี
เพ่ือการตดัสินใจระยะสั้น ระยะยาว เก่ียวกบัการลงทุนและการงบประมาณเพ่ือการวางแผนและควบคุม รวมทั้งการ
วเิคราะห์รายจ่ายลงทุนภายใตส้ถานการณ์ท่ีแน่นอนและไม่แน่นอน เพ่ือการวางแผนควบคุมตดัสินใจและแกปั้ญหา
การบริหารธุรกิจ 
 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 เศรษฐศาสตร์เพือ่การจดัการ 3(3/3-0-0) 

 (Managerial Economics)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 

  แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าหรับการด าเนินงานของ
ธุรกิจ เทคนิคการตดัสินใจทางธุรกิจต่างๆ และการประยกุตใ์ชเ้พ่ือการตดัสินใจในการก าหนดนโยบายธุรกิจ การ
วเิคราะห์อุปสงค ์อุปทาน ทฤษฎีเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตและทฤษฎีราคาในสภาพตลาดท่ีมีการแข่งขนัสมบูรณ์และ
ไม่สมบูรณ์ เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถตดัสินใจและพยากรณ์ เพ่ือการผลิตสนองตลาดใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด การตดัสิน 
ใจภายใตส้ภาวะท่ีแน่นอนและไม่แน่นอน 
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 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 การจดัการการตลาด 3(3/3-0-0) 

 (Marketing Management)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 ศึกษาบทบาทและหน้าท่ีของผูบ้ริหารงานด้านการตลาด การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด  
กระบวนการบริหารการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนด
ต าแหน่งทางการตลาด การวิเคราะห์พยากรณ์ ความตอ้งการของตลาด การวางแผน การก าหนดนโยบายการเลือก  
กลยทุธ์ยุทธวิธีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด การควบคุมและประเมินผล ตลอดจนการวิเคราะห์และการจดัการ 
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 การจดัการการเงนิ 3(3/3-0-0) 

 (Financial Management)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 วตัถุประสงค์ของการบริหาร การเงินการวิเคราะห์ทางการเงิน ความเส่ียงและผลตอบแทนการ
วางแผนและการควบคุมการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวยีน การบริหารสินทรัพยถ์าวร การจดัหาเงินทุนระยะสั้น  
ระยะปานกลาง และระยะยาว กลยทุธ์ในการจดัการสร้างเงินทุน นโยบายเงินปันผล การควบรวมกิจการและการเลิก
กิจการ   
 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 พฤตกิรรมผู้บริโภค 3(3/3-0-0) 

 (Consumer Behaviour)  

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 รูปแบบกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคประเภทต่างๆ  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ทั้ง
ปัจจยัภายนอกอนัประกอบดว้ยวฒันธรรม สงัคม  กลุ่มอา้งอิง  ครอบครัวและปัจจยัภายใน เช่น  แรงจูงใจ  การรับรู้  
การเรียนรู้  ทศันคติ และบุคลิกภาพ การวเิคราะห์ตามแนวพฤติกรรมศาสตร์  และการประยกุตผ์ลของการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภคมาใชก้ าหนดกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด 
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 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. 
 

3.5.1.4   หมวดวทิยานิพนธ์  

       การท างานวิจยัในห้องปฏิบติัการ โดยเลือกหัวขอ้โครงการวิจยัตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา
และท าการทดลองในห้องปฏิบติัการ เพื่อน าผลงานมาเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ นกัศึกษาตอ้งเสนอความกา้วหนา้ใน
งานวจิยัต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

 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 วทิยานิพนธ์ 2    6(0-0-6/P) 

 (Thesis II)  

วชิาบงัคบัก่อน : วทิยานิพนธ์ 1  

  การท างานวิจยัในห้องปฏิบติัการต่อ เพ่ือน าผลงานมาเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ นักศึกษาตอ้งผ่านการ
สอบป้องกนัโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ตามระเบียบบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

 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. 

 

 

 

 

PY 8216 วทิยานิพนธ์ 1 6(0-0-6/P) 

 (Thesis I)  

วชิาบงัคบัก่อน : รายวชิาบงัคบัทุกวชิา  




