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Bachelor of Science Program in Cosmetic Science
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(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)

พัฒนาองคความรูวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง บูรณการภูมิปญญาทองถิ่นไทย
กาวไกลสูอาเซียนและสากล ผลิตบัณฑิตชนบนรากฐานแหงคุณธรรมและจริยธรรม
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่
1. มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชาและโครงสรางทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง และ
สามารถแสวงหาความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ
2. สามารถประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอางเพื่อประกอบวิชาชีพ รวมทั้ง
สามารถตรวจสอบแนะนําประกันคุณภาพเครื่องสําอางอยางเปนระบบ และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ทองถิ่นใหมีมาตรฐาน
3. มีความเปนผูนํา มีความคิดสรางสรรค มีความเขาใจงานดานการบริการ เพียบพรอมดวย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยคํานึงถึงสิทธิ รวมทั้งสามารถสื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9
หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12
หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94
หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
21
หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
27
หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
39
หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9
หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Interpretation
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
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1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
2500115
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
2500116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Science and Equilibrium of Life
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
1500108
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes
1500109
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English
4021120
เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry
4031107
ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
4031309
ฟสิกสพื้นฐาน
Fundamental Physics
4092603
คณิตศาสตรประยุกต
Applied Mathematics
4111101
หลักสถิติ
Principles of Statistics
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4021121
หลักเคมีวิเคราะห
Principles of Analytical Chemistry
4131101
อินทรียเคมีสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
Organic Chemistry for Cosmetic Science
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4132101

ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3(2-3)
Biochemistry for Cosmetic Science
4132102
จุลชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3(2-3)
Microbiology for Cosmetic Science
4132201
วิทยาศาสตรเครื่องสําอางเบื้องตน
3(2-3)
Introduction to Cosmetic Science
4132202
เทคโนโลยีสําหรับเครื่องสําอาง
3(2-3)
Cosmetic Technology
4133101
เภสัชเคมีสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3(2-3)
Pharmaceutical Chemistry for Cosmetic Science
4133102
การตั้งตํารับเครื่องสําอาง
3(2-3)
Cosmetic Formulation
4133201
ผลิตภัณฑธรรมชาติในเครื่องสําอาง
3(2-3)
Natural Product in Cosmetics
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
39
หนวยกิต
2.3.1) บังคับเรียน
27
หนวยกิต
4133103
วิทยาศาสตรเครื่องสําอางเกี่ยวกับเสนผม เล็บ
3(2-3)
และการดูแลผิวหนัง
Cosmetic Science for Hair Nail and Dermatological Care
4133104
วิทยาศาสตรกายภาพของเครื่องสําอาง
3(2-3)
Physical Science of Cosmetics
4133202
การประเมินผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3(2-3)
Cosmetic Product Evaluation
4133203
การควบคุมคุณภาพและคุมครองผูบริโภค
3(2-3)
Quality Control and Consumer Protection
4133204
การวิจัยพืชสมุนไพรเบื้องตน
3(2-3)
Introduction to Herbal Research
4134101
การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3(2-3)
Cosmetic Product Development
4134102
สัมมนาทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2(2-0)
Seminar on Cosmetic Science
4134201
การวิจัยทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3(2-3)
Research in Cosmetic Science
4134202
ฉลากและบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3(3-0)
Cosmetic Labeling and Packaging
4134203
กฎหมายและจริยธรรมทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
1(1-0)
Laws and Ethics in Cosmetic Science
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2.3.2) เลือกเรียน
12
หนวยกิต
4033104
ชีววิทยาของเซลล
3(2-3)
Cell Biology
4131301
ผลิตภัณฑปองกันแสงแดด
3(2-3)
Sunscreen Products
4131501
หลักการสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ
3(3-0)
Principles of Business Venture and Entrepreneurship
4131601
ศาสตรแหงอายุวัฒนะ
3(3-0)
Rejuvenation Science
4131602
เคมีของน้ําหอมและศาสตรแหงความหอม
3(2-3)
Perfumery Chemistry and Aromatic Science
4131603
หลักการของสปาและการประยุกตใช
3(2-3)
Principles and Applications of SPA
4131604
เครื่องสําอางในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Cosmetics in Daily Life
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7
หนวยกิต
4133801
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 2(90)
Preparation for Professional Internship in Cosmetic Science
4134801
การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
5(450)
Professional internship in Cosmetic Science
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ และตองไม
เปนรายวิชาในสาขาวิชาเอก
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9
หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Interpretation
ความสํ าคั ญของภาษาไทย การใชภ าษาไทยในการสื่ อความหมายอยา งถูกต องและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณ
อักษร วาจา และสื่อประสม
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีตอกัน
อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม
วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยาง
มีศิลปะ
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของ
ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึก
หรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ด า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถ
ในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทาง
อารมณและสังคม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการ
สรางสรรคศิลปะที่นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมื อง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจกรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย มประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็นเกี่ย วกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิ ชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ย วของกับ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9
หนวยกิต
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(3-0)
Science and Equilibrium of Life
ความสั มพัน ธ ร ะหว างสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ย น แปลงที่มี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการ
บริโภค พฤติกรรมสุ ขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุร าและบุห รี่
สารเคมีและผลิต ภั ณฑ ทางธรรมชาติ ที่มีผ ลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษ
พลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี
และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
3(3-0)
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง
ๆ ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตร
และคณิ ต ศาสตร การคิ ด เชิงจิ ต วิทยา โดยเนน การบูร ณาการ คิดแบบองคร วม และการคิดเพื่อ
แกปญหาในโลกสมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
3(3-0)
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การ
นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
91
หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
21
หนวยกิต
1500108
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
English for Specific Purposes
English through specific fields, such as science, technology and commerce
to improve students’ knowledge in particular fields as well as their ability to learn English
through their own motivation to use the language. Discussions of ideas from texts and
highlights of presentation techniques included.
1500109
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Developing Skills in English
Reading and writing skills to cope with future career demands, including
practices in different reading strategies: scanning, skimming, identifying main ideas and specific
information. Reading sources from newspapers, brochures, advertisements, itineraries and the
internet. Practicing writing job application letters and resumes, note-taking and
summarizing chosen texts.
4021120
เคมีพื้นฐาน
3(2-3)
Fundamental Chemistry
หลักเคมีเบื้องตน การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารประกอบ ของผสม สารละลาย
สารแขวนลอย ระบบเปด ระบบปด กฎอนุรักษพลังงาน กฎสวนประกอบจํากัด อะตอม โครงสรางอะตอม
ตารางธาตุ โมเลกุล พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ การเปลี่ยนแปลงของสาร ปฏิกิริยาเคมี และสมดุลเคมี
กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร ชนิด สมบัติ และประโยชนของออกไซด ปฏิบัติการที่สอดคลองกับภาค
บรรยาย
4031107
ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-3)
Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ การเติบโต ระบบในสิ่งมีชีวิตการ
จําแนกสิ่งมีชีวิต กําเนิดชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดลอม การอนุรักษ สิ่งแวดลอม
4031309
ฟสิกสพื้นฐาน
3(2-3)
Fundamental Physics
ระบบหนวย เวคเตอร การเคลื่อนที่ของวัตถุ โมเมนตัม กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
โมเมนต งาน กําลัง พลังงาน เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน หลักของอารดิคีเมเดส ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับความรอน ไฟฟา แมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสี และการประยุกตใช
4092603
คณิตศาสตรประยุกต
3(3-0)
Applied Mathematics
สถิติเบื้องตน พีชคณิตเชิงเสนวาดวยเมตริกซและดีเทอรมิแนนต การแก สมการ โดยใช
เมตริกซและดีเทอรมิแนนต แคลคูลัสเบื้องตนวาดวย ลิมิต ความ ตอเนื่อง การหาอนุพันธแบบตาง ๆ
คาสูงสุด และคาต่ําสุด และการอินทิเกรตแบบตาง ๆ
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4111101

หลักสถิติ
3(3-0)
Principles of Statistics
ความหมาย ขอบเขตและประโยชนของสถิติ บทประยุกตใชในแตละวิชา ขั้นตอนการใช
สถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัวแปรสุม ชนิดของตัวแปรสุม การแจกแจงแบร
นูลลี
ทวินาม ปวซง ไฮเปอรจีออเมตริก การแจกแจงปกติ คาคาดหมายและโมเมนตของตัวแปร
สุม การแจกแจงของคาที่ไดจากตัวอยาง การประมาณคาเบื้องตน การทดสอบสมมุติฐานเบื้องตน การหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรและการพยากรณ
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
27
หนวยกิต
4021121
หลักเคมีวิเคราะห
3(2-3)
Principles of Analytical Chemistry
หลักการวิเคราะหในเชิงปริมาณ การคํานวณปริมาณสัมพันธและการวิเคราะหขอมูลเชิง
สถิติ ทฤษฎีและการประยุกตการวิเคราะหเชิงปริมาณขั้นพื้ นฐานของการวิเคราะหโดย ปริมาตร และการ
ชั่งน้ําหนัก การวิเคราะหโดยปริมาตรจะเนนเกี่ยวกับการไทเทรตกรด - เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน
การไทเทรตแบบ รีดอกซ การไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซอน ทั้งในสารละลายน้ํา และไมใชน้ํา การ
วิเคราะห โดยการชั่ งน้ํ าหนักจะรวมทั้งการตกตะกอนและการระเหย ปฏิบัติการที่มีความเหมาะสม
สอดคลองกับภาคบรรยาย
4131101
เคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3(2-3)
Organic Chemistry for Cosmetic Science
ชนิดและประเภทของสารประกอบอินทรีย การเขียนสูตรโครงสรางสารประกอบอินทรีย
ไฮบริดออรบทิ ัล สเตอริโอเคมี การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย สารประกอบแอโรแมติกและสารประกอบ
อินทรียที่มีหมูฟงกชันชนิดตาง ๆ เชน เฮไลด แอลกอฮอล อีเทอร แอลดีไฮด คีโทน กรดคารบอกซิลิก และ
อนุพันธเอมีน สมบัติทางเคมี และสมบัติทางกายภาพของสารประกอบอินทรีย ปฏิกิริยาเคมีอินทรียพื้นฐาน
สารประกอบอินทรียในเครื่องสําอาง ไดแก สารกันเสียประเภทพาราเบน โพลีเอธิลีนไกลคอล สีสังเคราะห
และน้ําหอมสังเคราะห การเลือกใชสารอินทรียตาง ๆ ตอการตอบสนองของรางกาย ปฏิบัติการที่เหมาะสม
สอดคลองกับภาคบรรยาย
4132101
ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3(2-3)
Biochemistry for Cosmetic Science
วิชาบังคับกอน : 4022309 เคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
องคประกอบของเซลล กรด เบส บัฟเฟอรในสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของชีวโมเลกุล
เมแทบอลิซึ มของชี วโมเลกุ ล ที่สํ าคั ญ บทบาทหนาที่ของฮอรโ มน ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของชีว
โมเลกุล ปฏิบัติการที่เหมาะสมสอดคลองกับภาคบรรยาย
4132102
จุลชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3(2-3)
Microbiology for Cosmetics Science
สรีรวิทยาและชีวเคมีของจุลินทรีย การผลิตวัตถุดิบสําหรับผลิตเครื่องสําอางจากจุลินทรีย ความ
เปนพิษและการแพที่เกิดจากจุลินทรียที่ปนเปอนในเครื่องสําอาง สมบัติทางเคมี กลไกการออกฤทธิ์และ
การใชสารกันเสีย การทดสอบประสิทธิภาพของสารกันเสีย กฎขอบังคับเกี่ยวกับจุลินทรียในเครื่องสําอาง
จุลชีววิทยาทางเครื่องสําอางในอนาคต ปฏิบัติการที่เหมาะสมสอดคลองกับภาคบรรยาย
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4132201

วิทยาศาสตรเครื่องสําอางเบื้องตน
3(2-3)
Introduction to Cosmetic Science
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสําอาง ประวัติของเครื่องสําอาง เคมีของเครื่องสําอาง สาร
ใหความหอม ตาง ๆ ที่นํามาใชเปนสวนประกอบของน้ําหอม เครื่องสําอางสําหรับผม เครื่องสําอาง
สําหรับเล็บ เครื่องสําอางสําหรับผิวหนาและรางกาย เครื่องสําอางสําหรับชองปาก ความปลอดภัยในการ
ใชเครื่องสําอางประเภทตางๆ การศึกษากลไกการแพของเครื่องสําอาง การระคายเคืองของเครื่องสําอาง สุ
คนธบําบัด เพื่อการผอนคลาย และรักษาอาการเจ็บปวย การบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นของไทยและ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ ปฏิบัติการที่เหมาะสมสอดคลองกับภาคบรรยาย
4132202
เทคโนโลยีสําหรับเครื่องสําอาง
3(2-3)
Cosmetic Technology
โครงสรางของผิวหนัง เล็บและผม สารทางเครื่องสําอาง ตัวนําสงสารทางเครื่องสําอาง
เทคโนโลยีของสารละลาย อิมัลชันและเจล หลักการตั้งตํารับเครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑดูแลผิว
ผลิตภัณฑดูแลผม ผลิตภัณฑระงับเหงื่อและกลิ่นกาย เครื่องสําอางตกแตง เครื่องหอม เครื่องสําอางสําหรับ
ชองปากและฟน ปฏิบัติการที่เหมาะสมสอดคลองกับภาคบรรยาย
4133101
เภสัชเคมีสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3(2-3)
Pharmaceutical Chemistry for Cosmetic Science
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสารสําคัญ การจําแนกประเภท สมบัติทางเคมีและกายภาพของ
สารสําคัญที่เตรียมในรูปผง น้ําและของแข็ง หลักการสังเคราะหสารสําคัญที่ใชในเครื่องสําอางอยางงาย
การออกฤทธิ์ของสารสําคัญในเครื่องสําอาง ความสัมพันธระหวางฤทธิ์ของสารสําคัญกับโครงสรางและการ
ประยุกตใชสารสําคัญในเครื่องสําอาง ปฏิบัติการที่เหมาะสมสอดคลองกับภาคบรรยาย
4133102
การตั้งตํารับเครื่องสําอาง
3(2-3)
Cosmetics Formulation
รูปแบบและสวนประกอบของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เชน รูปแบบน้ําใสแขวนตะกอน
อิมัลชัน ขี้ผึ้ง เจลลี่ น้ํามัน ละอองฝอย ผง อัดแข็งและโฟม สวนผสมและสัดสวนของสารอินทรียและ
สารสําคัญตางๆในเครื่องสําอาง เทคนิคพื้นฐานที่ใชในการเตรียมผลิตภัณฑเครื่องสําอางในรูปแบบตางๆ
และการแกปญหาในการตั้งตํารับ รวมถึงสารที่ใชตานแบคทีเรียในเครื่องสําอาง พิษวิทยา หลักการแพของ
ผิวตอเครื่องสําอาง สารที่ชวยลดการแพ สารตานอนุมูลอิสระ ปฏิบัติการที่เหมาะสมสอดคลองกับภาค
บรรยาย
4133201
ผลิตภัณฑธรรมชาติในเครื่องสําอาง
3(2-3)
Natural Products in Cosmetics
ความสัมพันธของอาหารและความงาม การนําผลิตภัณฑธรรมชาติและอาหารมาใชใน
การเสริมความงามและบํารุงผิว สุคนธบําบัด ธุรกิจและแนวโนมใหมในการเสริมความงามดวยผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ ปฏิบัติการที่เหมาะสมสอดคลองกับภาคบรรยาย
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2.3) กลุม วิชาเฉพาะดาน
36
หนวยกิต
2.3.1) บังคับเรียน
24
หนวยกิต
4133103
วิทยาศาสตรเครื่องสําอางเกี่ยวกับเสนผม เล็บ และการดูแลผิวหนัง 3(2-3)
Cosmetic Science for Hair Nail and Dermatological Care
โครงสรางของเสนผมและหนังศีรษะ ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับเสนผม การทําแชมพู ครีมนวด
ผม มูส สเปรย เจล ซีรัมเคลือบผมผลิตภัณฑจัดทรงผม ผลิตภัณฑดัดและโกรกผมและเครื่องสําอางสําหรับ
ผม
อื่น ๆ โครงสรางของเล็บ ผลิตภัณฑเกี่ยวกับเล็บและผิวหนัง ตลอดจนการตั้งตํารับ และ
ควบคุมคุณภาพ ปฏิบัติการที่เหมาะสมสอดคลองกับภาคบรรยาย
4133104
วิทยาศาสตรกายภาพของเครื่องสําอาง
3(2-3)
Physical Properties of Cosmetic
ความรูเบื้องตนทางเคมีฟสิกสและการประยุกตในศาสตรเครื่องสําอาง สีในเครื่องสําอาง
หลั กการผสมสี สี ต อความรู สึ ก เทคนิ คการใช สีในการแตงหนา หลักการทางอิมัล ชั น ในเครื่ องสําอาง
สารอิมัลซิไฟเออรในเครื่องสําอาง สารแขวนลอยและชนิดของสารแขวนลอยที่ใชในเครื่องสําอาง การ
ละลาย ความคงตัวและการรักษาความคงสภาพของผลิตภัณฑประเภทของสารเติมแตง เชน สารลดแรงตึง
ผิว สารเพิ่มความหนืด สารตานการออกซิเดชัน สารปองกันแสงยูวี ปฏิบัติการที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ภาคบรรยาย
4133202
การประเมินผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3(2-3)
Cosmetic Products Evaluation
การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพและประสิทธิภาพทางหองปฏิบัติการและทางคลินิกของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางประเภทตาง ๆ ไดแก ผลิตภัณฑดูแลผิว ผลิตภัณฑดูแลผม เครื่องสําอางที่ใชในชองปากและ
ฟน ผลิตภัณฑปองกันแสงแดด ผลิตภัณฑชะลอความแก ผลิตภัณฑทําใหผิวขาว ผลิตภัณฑขจัดกลิ่น
ผลิตภัณฑระงับเหงื่อ ปฏิบัติการที่เหมาะสมสอดคลองกับภาคบรรยาย
4133203
การควบคุมคุณภาพและคุมครองผูบริโภค
3(3-0)
Quality Control and Consumer Protection
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารและเครื่องสําอาง โดยการพิสูจนเอกลักษณ
ปริ ม าณวั ต ถุ เ จื อ ปนในเครื่ อ งสํ า อาง สารสํ า คั ญ ในเครื่ อ งสํ า อาง ระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพในโรงงาน
อุตสาหกรรม หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต แนวคิดของการคุมครองผูบริโภค บทบาทของหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนในการคุมครองผูบริโภค และความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ
4133204

การวิจัยพืชสมุนไพรเบื้องตน
3(2-3)
Introduction to Herbal Research
แนะนําการวิจัยพืชสมุนไพรเบื้องตน การคนควาเอกสารการวิจัย การคัดเลือกพืชสมุนไพรเพื่อทําวิจัยการ
ทดสอบเบื้องตนทางพฤกษเคมี ทางเภสัชวิทยาและทางพิษวิทยาการเตรียมพืชสมุนไพรเพื่อใชทดสอบฤทธิ์
ทางเภสั ช วิ ทยาและพิ ษ วิ ทยา การทดสอบเพื่ อ ยืน ยัน ผลทางเภสัช วิ ทยาและพิษ วิ ทยา ปฏิบั ติ การที่
เหมาะสมสอดคลองกับภาคบรรยาย
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4134101

การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3(2-3)
Cosmetic Product Development
เทคโนโลยีชั้นสูง ในการผลิตเครื่องสําอาง ๆ เชน ไลโปโซม นาโนพารติเคิล ไมโครพารติ
เคิ ล และแผ นแปะผิว หนั ง การประเมิน ผลิตภัณฑเครื่องสําอางทั้งการทดสอบในหองทดลอง และการ
ทดสอบทางคลิ นิ ก คุ ณ สมบั ติ ทางกายภาพความคงตัว และความสามารถในการนํ าส งสารสํา คัญ ของ
เครื่องสําอางที่ผลิตขึ้น รวมทั้งการศึกษากระบวนการสําหรับประเมินความปลอดภัยของสารประกอบที่ใช
ในเครื่องสําอาง และผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ปฏิบัติการที่เหมาะสมสอดคลองกับภาคบรรยาย
4134102
สัมมนาทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2(2-0)
Seminar on Cosmetic Science
การคนควา รายงาน นําเสนอผลงานและอภิปรายงานวิจัยหรือสิ่งที่คนพบเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
4134201
การวิจัยทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3(2-3)
Research in Cosmetic Science
การวิจัยทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ศึกษา คนควา ทดลอง รวบรวมและเสนอ
ผลงานและเขีย นรายงานผลการวิ จัย ไดแก การวิจัยการผลิตและการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางจากธรรมชาติ
4134202
ฉลากและบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3(3-0)
Cosmetic Labeling and Packaging
ชนิดของบรรจุภัณฑเครื่องสําอาง ฉลาก และเอกสารแทรก การไมเขากันของบรรจุภัณฑ
กับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ขอกําหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑและ การแสดงฉลาก การออกแบบ
ฉลากและบรรจุภัณฑ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ
4134203
กฎหมายและจริยธรรมทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
1(1-0)
Laws and Ethics in Cosmetic Science
พระราชบั ญ ญั ติ กฎกระทรวง ระเบี ย บข อ บั ง คั บ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
วิทยาศาสตรเ ครื่ องสําอาง ได แก เครื่องสําอาง วัตถุอัน ตราย สารสําคัญในเครื่องสําอาง การโฆษณา
ทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร จริยธรรมในการประกอบอาชีพ
2.3.2) เลือกเรียน
12 หนวยกิต
4033104
ชีววิทยาของเซลล
3(2-3)
Cell Biology
โครงสรางและหนาที่ของเซลล องคประกอบของเซลลในระดับสัณฐานวิทยาและโมเลกุล
กลไกการทํางานของสารพันธุกรรมภายในเซลล และวัฏจักรการแบงตัวของเซลล
4131301
ผลิตภัณฑปองกันแสงแดด
3(2-3)
Sunscreen Products
การผลิตและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑปองกันแสงแดด ไดแก ครีมกันแดด
และโลชันกันแดด การวัดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑปองกันแสงแดด (การวัด SPF)
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4131501

หลักการสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ
3(3-0)
Principle of Business Venture and Entrepreneurship
แนวคิดและคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ และศึกษาวิธีการเริ่มธุรกิจ หรือ
พัฒนาธุรกิจใหม การวิเคราะหปญหาและโอกาสของผูประกอบการ การศึกษาความเปนไปได การจัดหา
เงินทุน แนวคิดในการเลือกธุรกิจและรูปแบบการลงทุน การทําแผนธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจ
4131601
ศาสตรแหงอายุวัฒนะ
3(3-0)
Rejuvenation Science
การใชยา ฮอรโมน ผลิตภัณฑอาหารเสริม สารตานอนุมูลอิสระ และการปฏิบัติตน เชน
การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารที่ถูกตอง การนั่งสมาธิ เพื่อการชลอความชรา รวมทั้งสามารถให
คําปรึกษาทั่วไป
4131602
เคมีของน้ําหอมและศาสตรแหงความหอม
Perfumery Chemistry and Aromatic Science
3(2-3)
ประวัติการใชน้ําหอมในอดีต เคมีของน้ําหอมเบื้องตน สรีรวิทยาของกลิ่น ระบบการดม
กลิ่นชนิดของเครื่องหอมและสารที่ใหความหอมตางๆอัลดีไฮดและสารที่สงกลิ่นหอมสารที่ใหกลิ่นหอมที่มา
จากธรรมชาติและการสังเคราะห การสังเคราะหสารที่สงกลิ่นหอม วิธีการวิเคราะห สารที่ใหความหอม
ปฏิ กิ ริ ย าระหว า งสารที่ ให ค วามหอมกั บผิว หนั ง การแยกสารที่ใ หความหอมจากผลิ ตภัณ ฑธ รรมชาติ
ปฏิบัติการที่เหมาะสมสอดคลองกับภาคบรรยาย
4131603
หลักการของสปาและการประยุกตใช
3(2-3)
Principles and Applications of SPA
หลักการของสปา รูปแบบของสปา ไดแก นวดประคบ นวดสมุนไพร อบสมุนไพร อาบ
แช น้ําสมุ น ไพรความรูเ กี่ ยวกับ สรรพคุ ณและนํามัน หอมระเหยเพื่อสุขภาพการนําน้ํามันหอมระเหยไป
ประยุกตใชในผลิตภัณฑตาง ๆ ปฏิบัติการที่เหมาะสมสอดคลองกับภาคบรรยาย
4131604
เครื่องสําอางในชีวิตประจําวัน
3(2-3)
Cosmetic in Daily Life
ความหมายของเครื่ อ งสํ า อาง เครื่ อ งสํ า อางควบคุ ม พิ เ ศษ (ยาสี ฟ น น้ํ า ยาบ ว นปาก
ผลิตภัณฑยืดผม ผลิตภัณฑฟอกสีผม ผลิตภัณฑยอมสีผม) เครื่องสําอางควบคุม (ผลิตภัณฑที่มาสารปองกัน
แสงแดด สารขจัดรังแค) เครื่องสําอางทั่วไปในชีวิตประจําวัน ปฏิบัติการที่เหมาะสมสอดคลองกับภาค
บรรยาย
2.4) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
4133801
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2(90)
Preparation for Professional Internship in
Cosmetic Science
การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อเตรีย มความพรอ มของผู เรีย นก อนออกฝกประสบการณวิช าชี พ
เกี่ยวกับลักษณะของงานและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ
แรงจู งใจ และคุณลักษณะที่เ หมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่ง
เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ ศึกษาดูงานในหนวยที่จะฝกประสบการณวิชาชีพ และจัดสัมมนาเพื่อฝกทั กษะ
เพิ่มเติม
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4134801

การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
5(450)
Professional Internship in Cosmetic Science
วิ ช าบั งคั บ ก อน : 4023803 การเตรี ย มฝกประสบการณ วิช าชีพวิท ยาศาสตร

เครื่องสําอาง
การฝกงานทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอางประยุกต ณ สถานที่ซึ่งสถาบันกําหนด มีการ
นิเทศอยางตอเนื่องรวมทั้งการนําเสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกงานแลว

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ และตองไม
เปนรายวิชาในสาขาวิชาเอก
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