หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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หลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิ ทยาลัยนเรศวร
บัณฑิ ตวิ ทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอาง
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Cosmetic Sciences
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย
:
:
ภาษาอังกฤษ :
:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอาง)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอาง)
Master of Science (Cosmetic Sciences)
M. S. (Cosmetic Sciences)

3. วิ ชาเอก
ไม่ม ี
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทัง้ นิสติ ไทยและต่างประเทศ
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ผส้ ู าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 เปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ปี
พ.ศ. 2555
คณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 4/2554 วันที1่ 8 เมษายน 2554
คณะกรรมการวิชาเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 6/2554 วันที่ 30 สิงหาคม 2554
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 6/2554 วันที่ 4 ตุลาคม 2554
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่165 (8/2554) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็ นนักวิจยั และพัฒนาในบริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งสาอาง ในหน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั ของสถาบันต่างๆ เช่น
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นอาจารย์ และทางานในบริษทั ทีผ่ ลิตและ/หรือจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง สารสกัดจากธรรมชาติและเคมีภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้ในเครือ่ งสาอาง

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา (Philosophy)
การเรียนการสอนผลิต มหาบัณ ฑิต ทางวิท ยาศาสตร์เครื่อ งสาอาง ให้ส ามารถใช้ค วามรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางจากการศึกษา ที่เน้นการค้นคว้า วิจยั ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่าง
เป็ นระบบ เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาด้านเครื่องสาอางในระบบอุตสาหกรรมของประเทศไทย ทัง้ ทางด้าน
การตัง้ ตารับ การผลิต การทดสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ใน
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง โดยเน้นความรูค้ ู่ คุณธรรม
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1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี ุณสมบัตดิ งั นี้
1) เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอางขัน้ สูง สามารถ
บูรณาการความรูต้ ่าง ๆ เข้าด้วยกัน
2) มีทกั ษะการศึกษาวิจยั ด้านการพัฒนาเครือ่ งสาอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การศึกษาวิจยั
ด้านเคมีเครือ่ งสาอาง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต การศึกษาด้านประสิทธิภาพและ
พิษวิทยา และการศึกษาด้านความยอมรับของผูบ้ ริโภค เพื่อนามาใช้พฒ
ั นาและแก้ปัญหาด้านเครือ่ งสาอาง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เป็ นผูม้ คี ุณธรรม และจริยธรรม ของการวิจยั ในวิชาการ
4) สามารถประยุกต์ความรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอาง เพื่อการศึกษาค้นคว้าโดยกระบวนการ
วิทยาศาสตร์อย่างเป็ นระบบ
5) สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติมอยูเ่ สมอ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ นระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ม ี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
ไม่ม ี
2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
วิชาภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ เรียน วันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.หรืออื่นๆตามที่
หัวข้อการวิจยั /โครงร่างกาหนด
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2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก1
1. สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้ค่าลาดับขัน้ สะสมเฉลีย่ 3.00 ขึน้ ไป
2. คุณสมบัตอิ ่นื ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข)
แผน ก แบบ ก2
จบปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา หรือวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีวเคมี หรือ
สาขาใกล้เคีย ง และคุ ณ สมบัติอ่ ืน ให้ เป็ นไปตามข้อ บัง คับ ของมหาวิท ยาลัย นเรศวร ว่ าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข)
3.หลักสูตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต
3.1.1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้ อยกว่า 36 หน่ วยกิ ต
3.1.1.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้ อยกว่า 36 หน่ วยกิ ต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาซึง่ สอดคล้องกับ
ทีก่ าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นดังนี้
ลาดับ
ที่
1

รายการ

งานรายวิชา
ไม่น้อยกว่า
- วิชาพืน้ ฐาน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
2
วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
3
รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
หน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ ศธ.
พ.ค. 2548
แผน ก
แผน ก
แบบ ก1
แบบ ก2
12

36

12

36

36

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
แผน ก
แผน ก
แบบ ก1
แบบ ก2
24
3
12
9
36
12
5
5
36
36
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3.1.3 รายวิ ชาในหลักสูตร
3.1.3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1
วิ ทยานิ พนธ์
จานวนไม่น้อยกว่า
36 หน่ วยกิ ต
159790
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
6 หน่วยกิต
Thesis I, Type A1
159791
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
6 หน่วยกิต
Thesis II, Type A1
159792
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
12 หน่วยกิต
Thesis III, Type A1
159793
วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
12 หน่วยกิต
Thesis IV, Type A1
รายวิ ชาบังคับไม่นับหน่ วยกิ ต จานวน
5 หน่ วยกิ ต
160704
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(2-2-5)
Research Methodology in Health Sciences
159794
สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar I
159795
สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar II
3.1.3.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
วิ ชาพื้นฐาน จานวน
3 หน่ วยกิ ต
160703
ชีวสถิตปิ ระยุกต์สาหรับเภสัชศาสตร์
3(2-2-5)
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
วิ ชาบังคับ
จานวน
12 หน่ วยกิ ต
159714
เทคโนโลยีอมิ ลั ชันและสารลดแรงตึงผิวในเครือ่ งสาอาง 3(2-3-5)
Emulsion – Surfactant Technology in Cosmetics
159715
การตัง้ ตารับผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง
3(2-3-5)
Cosmetic Product Formulation
159716
การประเมินผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง
3(2-3-5)
Cosmetic Product evaluation
162701
เทคนิคการใช้เครือ่ งมือสาหรับการวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ 1 3(2-3-5)
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Science Research I
วิ ชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
9 หน่ วยกิ ต
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นิ สิตสามารถเลือกเรียนรายวิ ชาระดับบัณฑิ ตศึกษาในหลักสูตรอื่น ซึ่งเป็ น
สาขาวิ ชาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
153715
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่ สัตว์สาหรับ
3(2-3-5)
วิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอาง
Animal Tissue Culture for Cosmetic Sciences
153716
ความคงตัวและการรักษาความคงสภาพ
3(3-0-6)
ของผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง
Stability and Stabilization of Cosmetic Products
153718
กฏหมาย จริยธรรม และการบริหารในธุรกิจเครือ่ งสาอาง 3(3-0-6)
Law, Ethics and Management in Cosmetic Business
153719
การวิจยั ตลาดและความพึงใจของผูบ้ ริโภคต่อเครือ่ งสาอาง 3(3-0-6)
Marketing Research and Consumer Preference in Cosmetics
153722
ภาชนะบรรจุและฉลากของผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง
3(3-0-6)
Cosmetic Packaging and Labeling
153723
ความปลอดภัยและพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง 3(3-0-6)
Safety and Toxicology of Cosmetic Products
153724
เครือ่ งสาอางจากพืชสมุนไพร
3(3-0-6)
Phytocosmetics
153726
แนวคิดปั จจุบนั ในการพัฒนาตารับเครือ่ งสาอาง
3(3-0-6)
Current Concepts in Cosmetic Product Development
3.1.3.3 วิ ทยานิ พนธ์
จานวนไม่น้อยกว่า
12 หน่ วยกิ ต
159798
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
6 หน่วยกิต
Thesis I, Type A2
159799
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
6 หน่วยกิต
Thesis II, Type A2
รายวิ ชาบังคับไม่นับหน่ วยกิ ต จานวน
5 หน่ วยกิ ต
160704
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(2-2-5)
Research Methodology in Health Sciences
159794
สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar I
159795
สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar II
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ความหมายของเลขรหัสวิ ชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็ น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1) ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1
คือ ตัวเลขประจาสาขาวิชา
153, 159
หมายถึง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอาง
160
หมายถึง
วิชาพืน้ ฐานระดับบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
162
หมายถึง
รายวิชาสาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2) เลขสามตัวหลัง ให้ความหมายดังนี้
เลขหลักหน่ วย :
แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลักสิ บ :
แสดงหมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
0,9 หมายถึง
กลุ่มวิชาสัมมนา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และวิทยานิพนธ์
เลขหลักร้อย :
แสดงระดับ
7
หมายถึง
รายวิชาระดับปริญญาโท
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
160704
159790

159794
159791

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นบั หน่วยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
Thesis I, Type A1
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
รวม

หน่ วยกิ ต
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิ ต
หน่ วยกิ ต
1(0-3-1)
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิ ต

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
159795
159792

159793

สัมมนา 2 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
รวม

หน่ วยกิ ต
1(0-3-1)
12 หน่วยกิต
12 หน่ วยกิ ต
หน่ วยกิ ต
12 หน่วยกิต
12 หน่ วยกิ ต
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก2
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
160704
160703
159714
162701

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นบั หน่วยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
ชีวสถิตปิ ระยุกต์สาหรับเภสัชศาสตร์
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
เทคโนโลยีอมิ ลั ชันและสารลดแรงตึงผิวในเครือ่ งสาอาง
Emulsion - Surfactant Technology in Cosmetics
เทคนิคการใช้เครือ่ งมือสาหรับการวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ 1
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Science Research I
รวม

หน่ วยกิ ต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
9 หน่ วยกิ ต

ภาคการศึกษาปลาย
159715
1537xx
1537xx
1537xx
159794

การตัง้ ตารับผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง
Cosmetic Product Formulation
วิชาเลือก 1
Elective Course I
วิชาเลือก 2
Elective Course II
วิชาเลือก 3
Elective Course III
สัมมนา 1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)
รวม

หน่ วยกิ ต
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-3-1)
12 หน่ วยกิ ต
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ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
159716
159795
159798

การประเมินผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง
Cosmetic Product Evaluation
สัมมนา 2 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
รวม

หน่ วยกิ ต
3(2-3-5)
1(0-3-1)
6 หน่วยกิต
9 หน่ วยกิ ต

ภาคการศึกษาปลาย
159799

หน่ วยกิ ต
6 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2
รวม

6 หน่ วยกิ ต

