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หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง (หลกัสูตรนานาชาติ) 
 
ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง) 
 ช่ือยอ่ วท.ม. (วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Master of Science (Cosmetic Sciences) 
 ช่ือยอ่ M.Sc. (Cosmetic Sciences) 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคับ  14 หน่วยกติ 

580-703 เทคโนโลยทีางเคร่ืองส าอาง  3 (2-3-4) 
 Cosmetic Technology 
580-704 การควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง  3 (2-3-4) 
 Quality Controls of Cosmetic Products 
580-791 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 1  1 (0-2-1) 
 Seminar in Cosmetic Sciences I 
580-792 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 2  1 (0-2-1) 
 Seminar in Cosmetic Sciences II 
580-865 วทิยาการเคร่ืองส าอางขั้นสูง  3 (2-3-4) 
 Advanced Cosmetic Sciences 
595-701 ระเบียบวธีิวจิยัทางเภสัชศาสตร์  3 (2-3-4) 
 Research Methodology in Pharmaceutical Sciences 

2. หมวดวชิาเลือก  4 หน่วยกติ 

580-765 กฎหมายและขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเคร่ืองส าอาง  2 (2-0-4) 
 Law and Regulations in Cosmetics 
580-766 วสัดุบรรจุและการออกแบบบรรจุภณัฑท์างเคร่ืองส าอาง 2 (2-0-4) 
 Packaging Materials and Packaging Design for Cosmetics 
580-767 การบริบาลความงาม  2 (2-0-4) 
 Beauty Care 
580-768 ผลิตภณัฑธ์รรมชาติทางเคร่ืองส าอาง  2 (2-0-4) 
 Natural Products in Cosmetics 



580-769 จุลชีววทิยาทางเคร่ืองส าอาง  3 (2-3-4) 
 Microbiology in Cosmetics  
580-770 การเพาะเล้ียงเซลลท์างวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง   3 (2-3-4) 
 Cell Cultures in Cosmetic Sciences  
580-772 แนวความคิดร่วมสมยัในการพฒันาต ารับเคร่ืองส าอาง  1 (1-0-2) 
Contemporary Concepts in Cosmetic Product Development 
580-773 การจดัการธุรกิจเคร่ืองส าอาง  1 (1-0-2) 
Cosmetic Business Managaement 
580-774 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง  1 (1-0-2) 
Special Topics in Cosmetic Sciences 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  18 หน่วยกติ 

580-781 วทิยานิพนธ์  36 (0-108-0)  
 Thesis 
580-782 วทิยานิพนธ์  18 (0-54-0) 
 Thesis 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน ก แบบ ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
580-781  วทิยานิพนธ์ 9 (0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
580-791   สัมมนาทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 1* 1 (0-2-1) 
580-781 วทิยานิพนธ์ 9 (0-27-0) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
580-792   สัมมนาทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 2* 1 (0-2-1) 
580-781   วทิยานิพนธ์ 9 (0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
580-781 วทิยานิพนธ์ 9 (0-27-0) 
 



แผน ก แบบ ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
580-703 เทคโนโลยทีางเคร่ืองส าอาง 3 (2-3-4) 
580-704 การควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 3 (2-3-4) 
595-701 ระเบียบวธีิวจิยัทางเภสัชศาสตร์ 3 (2-3-4) 
xxx-xxx วชิาเลือก 2 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
580-865 วทิยาการเคร่ืองส าอางขั้นสูง 3 (2-3-4) 
580-791 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 1 1 (0-2-1) 
580-782 วทิยานิพนธ์ 4 (0-12-0) 
xxx-xxx วชิาเลือก 2 หน่วยกิต 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
580-792 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 2 1 (0-2-1) 
580-782 วทิยานิพนธ์ 7 (0-21-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
580-782 วทิยานิพนธ์ 7 (0-21-0) 
 
*หมายเหตุ:  
1. นกัศึกษา แผนการศึกษา ก แบบ ก 1 ตอ้งร่วมน าเสนอสัมมนาในรายวชิา 580-791 สัมมนา         ทาง
วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 1 และรายวชิา 580-792 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 2                 เพื่อเป็น
การพฒันาคุณภาพของนกัศึกษา โดยใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวชิาดงักล่าวโดยไม่นบัหน่วยกิต 
(Audit) 
2. นกัศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์               
เป็นวชิาเลือกได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
 



 

เอกสาร 3-3 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะเภสัชศำสตร์ 

สำขำวชิำเทคโนโลยเีภสัชกรรม 
 
580-703 เทคโนโลยีทำงเคร่ืองส ำอำง  3 (2-3-4) 

 Cosmetic Technology 
  โครงสร้างของผม ผิวหนัง และเล็บ  สารทางเค ร่ืองส าอาง   ตัวน าส่งสารทาง

เคร่ืองส าอาง  เทคโนโลยีของสารละลาย  อิมลัชันและเจล  หลกัการตั้งต ารับเคร่ืองส าอาง
ประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลผม  ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง  ผลิตภัณฑ์ระงับเหง่ือและกล่ินกาย  
เคร่ืองส าอางตกแต่ง       เคร่ืองหอม  เคร่ืองส าอางส าหรับช่องปากและฟัน  เคร่ืองส าอางฮา
ลาล  ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัภาคบรรยาย  กรณีศึกษาและการน าเสนอ 

  Structures of hair, skin and nail; cosmetic ingredients and vehicles; solution, 
emulsion and gel technology; formulation technology in haircare, skincare, antiperspirant, 
deodorant, decorative, fragrance, oralcare products and halal cosmetics; laboratory practices 
related to lectures, case study and presentation 

 
580-704 กำรควบคุมคุณภำพของผลติภัณฑ์เคร่ืองส ำอำง 3 (2-3-4) 

 Quality Controls of Cosmetic Products 
  วิธีและเคร่ืองมือในการประเมินผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง  ลักษณะทางเคมี-กายภาพ  

การศึกษาความคงสภาพ  มาตรฐานและขอ้ก าหนดทางเคร่ืองส าอาง 
  Methods and instrument in cosmetic product evaluation; physico-chemical 

characteristics; product stability study; standards and regulations in cosmetics 
 

580-765 กฎหมำยและข้อก ำหนดเกีย่วกบัเคร่ืองส ำอำง 2 (2-0-4) 
 Law and Regulations in Cosmetics 
  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองส าอาง สารทางเคร่ืองส าอาง  การกล่าวอ้างสรรพคุณ      

และความปลอดภยัตลอดจนฉลากของผลิตภณัฑ์  ทั้งด้านการผลิต  การกระจายผลิตภณัฑ ์     
การบริโภค  และการคุม้ครองผูบ้ริโภค  การก ากบัควบคุมตามกฎหมายไทยและประเทศคู่คา้ 
มาตรฐานฮาลาล 

  Law in cosmetics including production, distribution and customer protection; 
regulation and control in Thailand and countertrade countries; halal standard 



 

580-766 วสัดุบรรจุและกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ทำงเคร่ืองส ำอำง 2 (2-0-4) 
 Packaging Materials and Packaging Design for Cosmetics 
  ประเภทและชนิดของวสัดุท่ีใช้เป็นบรรจุภณัฑ์  สมบติัทางเคมีและกายภาพของวสัดุ                 

การเลือกวสัดุให้เหมาะสมกบัการบรรจุผลิตภณัฑ์ทางเคร่ืองส าอาง  กระบวนการแปรรูปวสัดุ                
ให้เป็นบรรจุภณัฑ์  การควบคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ์   กฎหมายท่ีเก่ียวกับบรรจุภัณฑ ์                                  
การออกแบบบรรจุภณัฑ ์

  Types and classes of materials used for packaging; chemical and physical properties 
of materials; selection of proper materials used in packaging of cosmetic products; 
manufacturing process and quality control of packaging; law related to packaging; 
packaging design 

 
580-767 กำรบริบำลควำมงำม 2 (2-0-4) 

 Beauty Care 
  ทฤษฎีการดูแลและรักษาความงาม  การประยุกต์ใช้เคร่ืองส าอางไปใช้ในการตกแต่ง

และแกไ้ขส่วนบกพร่อง  การใชเ้คร่ืองส าอางและเทคนิคต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นการเสริมความงาม 
  Theory of beauty care and treatment; decorative and corrective applications of 

cosmetics; cosmetic application and techniques for promoting beauty 
 

580-768  ผลติภัณฑ์ธรรมชำติทำงเคร่ืองส ำอำง 2 (2-0-4) 
 Natural Products in Cosmetics 
  ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและความงาม   การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติมาใช้ในการเสริมความงามและบ ารุงผิว  สุคนธบ าบดั  ธุรกิจและแนวโนม้ใหม่ใน
การเสริม     ความงามดว้ยผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 

  Relation between natural products and beauty; application of natural products for 
beauty promoting and skin nourishing; aromatherapy; business and new trends in natural 
products for promoting beauty 

 
580-769 จุลชีววทิยำทำงเคร่ืองส ำอำง 3 (2-3-4) 

 Microbiology in Cosmetics 
  สรีรวิทยาและชีวเคมีของจุลินทรีย์  การผลิตวตัถุดิบส าหรับผลิตเคร่ืองส าอางจาก

จุลินทรีย ์    ความเป็นพิษและการแพท่ี้เกิดจากจุลินทรียท่ี์ปนเป้ือนในเคร่ืองส าอาง  สมบติั
ทางเคมี  กลไก             การออกฤทธ์ิและการใช้สารกนัเสีย  การทดสอบประสิทธิภาพของ
สารกนัเสีย  กฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัจุลินทรียใ์นเคร่ืองส าอาง 



 

  Physiology and biochemistry of microorganisms; production of raw material for 
cosmetics from microorganisms; toxicity and allergy from microbial contamination in 
cosmetic products; chemical properties, mechanism of action and utilization of 
preservatives; preservative effectiveness tests; regulation related to microorganism in 
cosmetics 

 
580-770 กำรเพำะเลีย้งเซลล์ทำงวทิยำศำสตร์เคร่ืองส ำอำง 3 (2-3-4) 

 Cell Cultures in Cosmetic Sciences 
  การเพาะเล้ียงเซลล์  การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่  สมบติัต่อเซลล์ของระบบน าส่งเคร่ืองส าอาง  

ความเข้ากันได้กับร่างกาย   ความเป็นพิษการดูดซึมเคร่ืองส าอาง   วิศวกรรมเน้ือเยื่อ              
การประเมินสมบัติต่อเซลล์ของระบบน าส่งเคร่ืองส าอาง  โดยวิธีการเพาะเล้ียงเซลล ์            
และวธีิทางเลือกอ่ืน ๆ ในการวจิยัระบบน าส่งเคร่ืองส าอาง 

  Cell cultures, tissue cultures, selected properties of cell cultures for cosmetic 
delivery, biocompatibility, cytotoxicity, cosmetic absorption, tissue engineering, cell culture 
models for cosmetic delivery, other alternative methods in cosmetic delivery research 

 
580-772  แนวควำมคิดร่วมสมัยในกำรพฒันำต ำรับเคร่ืองส ำอำง  1 (1-0-2) 

 Contemporary Concepts in Cosmetic Product Development 
  แนวความคิด  หลกัการ  เทคนิคและวธีิการต่าง ๆ  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  โดยคน้ควา้          

จากวารสาร หรือเอกสารทางวิชาการ  หรือผลงานวิจยั  เพื่อใช้เชิงเปรียบเทียบในการน าไป
ประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาต ารับเคร่ืองส าอางท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการ           
ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  Concepts, principles, techniques and methods from past to present; comparative 
analysis for application to develop new formulations of cosmetics with high quality and 
customer satisfaction 

 
580-773 กำรจัดกำรธุรกจิเคร่ืองส ำอำง 1 (1-0-2) 

 Cosmetic Business Management 
   แนวความคิดทางการตลาดเคร่ืองส าอางและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแรงจูงใจพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค  การวิจยัตลาดเคร่ืองส าอาง  การออกแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองส าอาง  การโฆษณา  
และการส่งเสริม  การขาย  การจดัแสดงสินคา้  การขายปลีก  การขายส่ง  การขายตรง  การ
ขายทางอินเทอร์เน็ต  การกระจายสินคา้  การบริการหลงัการขายและการจดัการความเส่ียง  



 

   Concepts in cosmetic marketing concerning laws and regulations; consumer 
motivation and behaviour; packaging design for cosmetics products;  advertising and sales 
promotion, exhibition, retailing and wholesaling sales, direct sales, e-commerce, product 
distribution, post-marketing services and risk management 

 
580-774 หัวข้อพเิศษทำงวิทยำศำสตร์เคร่ืองส ำอำง 1 (1-0-2) 

 Special Topics in Cosmetic Sciences 
  หัวขอ้พิเศษด้านวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางท่ีเป็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั  และยงัไม่ได ้          

มีการสอนในหลกัสูตร 
  Interesting current topics in cosmetic sciences not included in the curriculum 
 

580-791 สัมมนำทำงวิทยำศำสตร์เคร่ืองส ำอำง 1 1 (0-2-1) 
 Seminar in Cosmetic Sciences I 
  การค้นควา้ข้อมูล   การน าเสนอข้อมูลหรือผลงานทางวิชาการก้าวหน้าทันสมัยท่ี

น่าสนใจทางดา้นวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางอยา่งเป็นระบบ ท าการวเิคราะห์ประเมินคุณค่าของ
เร่ืองนั้น ๆ แลว้รวบรวมประมวลอยา่งเป็นขั้นตอนเพื่อน าเสนอส าหรับการอภิปราย 

  Literature search; oral and written presentations on special topics of interest in 
current research relating to cosmetic sciences; data analysis, evaluation, collection and 
systematic data synthesis for presentation 

 
580-792 สัมมนำทำงวิทยำศำสตร์เคร่ืองส ำอำง 2 1 (0-2-1) 

 Seminar in Cosmetic Sciences II 
  การคน้ควา้  วิเคราะห์  ประเมินคุณค่า  รวบรวมและประมวลขอ้มูลใหม่ท่ีน่าสนใจจาก

แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิทางดา้นวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์ 
เพื่อน าเสนอส าหรับการอภิปราย 

  Literature search; data analysis, data evaluation, collection and synthesis of 
interesting in current research from primary and secondary sources in cosmetic sciences 
relating to thesis for presentation 

 
580-865 วทิยำกำรเคร่ืองส ำอำงข้ันสูง 3 (2-3-4) 

 Advanced Cosmetic Sciences 
  แนวคิดเก่ียวกบัวิทยาการเคร่ืองส าอางขั้นสูง  ระบบน าส่งเคร่ืองส าอางรูปแบบต่าง ๆ  

ผวิหนงัและการดูดซึมผา่นผิวหนงัของสารส าคญัในเคร่ืองส าอาง  การประเมินคุณสมบติัทาง



 

ชีวภาพ  ความคงตวั  และความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางแบบใหม่  การน าส่ง
เคร่ืองส าอาง  โดยระบบอิมลัชันและโครงสร้างประกอบของสารลดแรงตึงผิว  ระบบถุง  
ระบบโมเลกุล  และระบบอนุภาคขนาดเล็ก 

  Concepts in advanced cosmetic sciences, novel cosmetic delivery, skin and 
percutaneous absorption of active constituents in cosmetic products; evaluation of 
biological properties, stability and safety of novel cosmetic products, emulsions and 
surfactant association structures, vesicular systems, molecular and particulate systems as 
cosmetic delivery 

 
580-781 วทิยำนิพนธ์  36 (0-108-0) 

 Thesis 
  งานวิจยัเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดทางวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง ภายใตก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ดของ

อาจารย์ท่ีปรึกษา  และคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์และสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

  Research in cosmetic sciences under supervision of a thesis advisor and committee; 
completing and defending the thesis 

 
580-782 วทิยำนิพนธ์  18 (0-56-0) 

 Thesis 
  งานวิจยัเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดทางวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง  ภายใตก้ารดูแลอย่างใกล้ชิด

ของอาจารยท่ี์ปรึกษา  และคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบบั
สมบูรณ์และสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

  Research in cosmetic sciences under supervision of a thesis advisor and committee; 
completing and defending the thesis 

 
595-701 ระเบียบวธีิวจัิยทำงเภสัชศำสตร์  3 (2-3-4) 

 Research Methodology in Pharmaceutical Sciences  
  การท าวิจยัอย่างเป็นระบบทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  โดยจะครอบคลุม      

ในเร่ืองการเลือกหวัขอ้วิจยั  การคน้หางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  การวางแผนการท าวิจยั  การเขียน
โครงการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล   สถิติส าหรับงานวิจัย   การแปลผลการศึกษาวิจัย              
การเผยแพร่งานวจิยั  รวมทั้งจริยธรรมในงานวจิยั  

  Systematically conduct both qualitative and quantitative research project; choosing a 
research topic, searching tools; planning for research; writing              a research protocol, 



 

data analysis, statistics for research, data interpretation, presentation of research result and 
ethical consideration in research 
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