หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่ องสาอาง
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2563
ได้ รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
เมื่อปี พ.ศ. 2563
ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่ องสาอาง
: Master of Science Program in Cosmetic Science

:
:
:
:

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่ องสาอาง)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่ องสาอาง)
Master of Science (Cosmetic Science)
M.S. (Cosmetic Science)

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะเภสัชศาสตร์
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. มีความรู ้ความเข้าใจต่อเนื้ อหาวิชาการขั้นสู งด้านวิทยาศาสตร์ เครื่ องสาอาง สามารถบูรณาการความรู ้ดา้ น
ต่างๆ เข้าด้วยกัน และนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสมเหตุผล
2. มีทกั ษะการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่ องสาอาง ตั้งแต่คดั เลือกวัตถุดิบ ตั้งสู ตรตารับ พัฒนา
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบด้านประสิ ทธิ ภาพ ความคงตัวและความปลอดภัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์และ
แก้ปัญหาด้านเครื่ องสาอางได้อย่างเหมาะสม
3. มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการนาความรู ้ไปใช้ในการวิจยั และประกอบอาชีพที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
4. สามารถคิดอย่างเป็ นระบบในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและแสวงหาความรู ้ใหม่ ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
1. เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่ อง การรับนักศึกษาในแต่ละปี การศึกษา
2. สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่าในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และ
วิทยาศาสตร์ สาขาอื่นๆ ที่มีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หรื อผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ที่เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการวิจยั หรื อประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่จะ
ศึ ก ษาต่ อ ไม่ น้ อ ยกว่า 2 ปี และมี พ้ื น ฐานความรู ้ ค วามสามารถและศัก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะท า
วิทยานิพนธ์ได้

3. คุณสมบัตินอกเหนื อไปจากนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรบัณฑิ ตศึ กษา
ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่ องสาอาง
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
1. เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่ อง การรับนักศึกษาในแต่ละปี การศึกษา
2. สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ ย 2.50 ขึ้นไป ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุ ข ภาพ หรื อวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ห รื อสาขาวิ ช าอื่ น ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่ องสาอางพิจารณาเห็นสมควร
3. คุณสมบัตินอกเหนื อไปจากนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรบัณฑิ ตศึ กษา
ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่ องสาอาง
โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1)
จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร 36
ก. ปริญญานิพนธ์
463797 วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท
36

หน่ วยกิต
หน่วยกิต

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้ วย
1) นักศึ กษาจะต้องจัดสัมมนาและนาเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อย 3 ครั้ง ก่ อนสาเร็ จ
การศึ กษา โดยเป็ นการนาเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจยั ในวิทยานิ พนธ์อย่างน้อย 2 ครั้ง
และนักศึกษาจะต้องเข้าร่ วมสัมมนาตลอดระยะเวลาการศึกษา
2) ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการเผยแพร่ หรื ออย่าง
น้อ ยได้รั บ การตอบรั บ ให้ เผยแพร่ ในวารสารระดับ ชาติ ที่ อ ยู่ใ นฐานข้อ มู ล TCI Tier 1 หรื อ
วารสารระดับนานาชาติที่อยูใ่ นฐานข้อมูล Scopus โดยมีนกั ศึกษาเป็ นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่ อง
และเสนอผลงานวิท ยานิ พ นธ์ ห รื อส่ วนหนึ่ งของผลงานวิท ยานิ พ นธ์ ในการประชุ ม วิช าการ
ระดับชาติ หรื อนานาชาติ ที่เป็ นที่ ยอมรับในสาขาวิชา โดยอาจเป็ นการนาเสนอด้วยวาจาหรื อ
โปสเตอร์ โดยมีนกั ศึกษาเป็ นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่ อง และให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะและรวบรวม ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
ค.กระบวนวิชาทีไ่ ม่ นับหน่ วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
2.1 สาหรับนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาเภสัช-ศาสตร์ คณะกรรมการที่
ปรึ กษาอาจกาหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบี ยนเรี ยนกระบวนวิชาพื้นฐานที่เห็ นว่ามีความสาคัญ
ในการทาวิทยานิพนธ์ หรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นบั หน่วยกิต

2.2 ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิช าอื่ น ที่ ไ ม่ ใช่ เภสั ช ศาสตร์
นักศึ กษาต้องลงทะเบี ยนเรี ยนกระบวนวิชาพื้นฐานที่ มีความสาคัญในการทาวิทยานิ พนธ์
หรื อท ากิ จกรรมทางวิช าการอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น โดยไม่ นับ รวมหน่ วยกิ ต ตามที่ ค ณะกรรมการที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์กาหนด
โครงสร้ างหลักสู ตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่ น้อยกว่ า
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไม่ น้อยกว่ า
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่ น้อยกว่ า
1.1
กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า
1.1.1
กระบวนวิชาบังคับ
463701 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและเวชสาอาง
463702 การควบคุมคุณภาพ และการประเมิน
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและเวชสาอาง
463703 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์เครื่ องสาอาง
463704 วิทยาศาสตร์ข้ นั สูงในการดูแลผิวพรรณ
463705 องค์ประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและ
เวชสาอาง
463706 กฎหมาย การขึ้นทะเบียน และการประกัน
คุณภาพเครื่ องสาอาง
463791 สัมมนาวิทยาศาสตร์เครื่ องสาอาง 1
463792 สัมมนาวิทยาศาสตร์เครื่ องสาอาง 2
463795 ปั ญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์เครื่ องสาอาง

36
24
24
24
17
3

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต

3
3
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1

หน่วยกิต

1
1
1
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1.1.2
กระบวนวิชาบังคับเลือก
ไม่ น้อยกว่ า
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้
463721 เครื่ องสาอางจากธรรมชาติ
463722 บรรจุภณั ฑ์และฉลากสาหรับผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางและเวชสาอาง
463724 ระบบนาส่งในเครื่ องสาอาง
463725 เทคโนโลยีชีวภาพทางเครื่ องสาอางและ
เวชสาอาง
463769 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์เครื่ องสาอาง

3

หน่ วยกิต

3

หน่วยกิต

2
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

2
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต

1.1.3

4

หน่ วยกิต

กระบวนวิชาเลือก ไม่ น้อยกว่ า

โดยเลือกจากกระบวนวิชาเลือกดังต่อไปนี้ หรื อกระบวนวิชาบังคับเลือก หรื อกรณี กระบวนวิชา
อื่นๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ
463731 การบริ หารธุรกิจเครื่ องสาอาง
2
หน่วยกิต
463732 การแพทย์ทางเลือกเพื่อความงาม
3
หน่วยกิต
463733 สุคนธบาบัดและผลิตภัณฑ์สปา
3
หน่วยกิต
463734 สี ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่ องสาอาง
1
หน่วยกิต
463735 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและ
เวชสาอางสาหรับ ดูแลเส้นผม
2
หน่วยกิต
463736 เครื่ องสาอางสาหรับตกแต่งและเทคนิคการ
แต่งหน้า
3
หน่วยกิต
463737 ไมโครไบโอต้ากับสุขภาพผิวและความงาม
3
หน่วยกิต
463738 โภชนสาอางและโภชนเภสัชภัณฑ์
3
หน่วยกิต
1.2
กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
นักศึ กษาอาจเลือกเรี ยนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะได้ตามความเห็ นชอบของอาจารย์ที่
ปรึ กษา
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้นั สู ง
กรณี ที่ นักศึ กษาขาดความรู ้ พ้ื น ฐานบางประการที่ จาเป็ นส าหรั บ การศึ ก ษา นักศึ ก ษาจะต้อ ง
ลงทะเบี ยนเรี ยนกระบวนวิชาระดับปริ ญญาตรี ข้ นั สู ง ตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร
ข.ปริญญานิพนธ์
463799 วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท

12

หน่วยกิต

ค.กระบวนวิชาทีไ่ ม่ นับหน่ วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาอื่นที่ไม่ใช่เภสัชศาสตร์ ต้องลงทะเบียนเรี ยน
กระบวนวิชาพื้ น ฐานที่ มีค วามส าคัญ ในการทาวิทยานิ พ นธ์ หรื อท ากิ จกรรมทางวิช าการอื่ น
เพิ่มขึ้นโดยไม่นบั หน่วยกิตตามที่คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์กาหนด
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้ วย
1) นักศึ กษาต้องนาเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็ นจานวน
ไม่ น้อยกว่า 2 ภาคการศึ ก ษา และนัก ศึ กษาจะต้องเข้าร่ วมสัม มนาทุ ก ครั้ งตลอดระยะเวลา
การศึกษา

2) ผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่วนหนึ่ งของผลงานวิทยานิ พนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรื ออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติที่อยูใ่ นฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรื อวารสาร
ระดับนานาชาติที่อยูใ่ นฐานข้อมูล Scopus หรื อ เผยแพร่ เป็ นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ใน
เอกสารเผยแพร่ ก ารประชุ ม วิ ช าการ (Proceedings) ระดับ นานาชาติ ที่ เป็ นที่ ย อมรั บ ใน
สาขาวิชานั้น ทั้งนี้ ผลงานที่เผยแพร่ น้ นั จะต้องมีนกั ศึกษาเป็ นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่ อง และให้
เป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) ต้องรายงานผลการศึ กษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบ
ของประธานกรรมการบัณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าคณะและรวบรวม ส่ งบัณ ฑิ ต วิท ยาลัยทุ ก ภาค
การศึกษา
แผนการศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่ องสาอาง
แบบ 1 (แผนก แบบ ก 1)
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริ การของมหาวิทยาลัย
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
เสนอหัวข้อโครงร่ างวิทยานิพนธ์
นาเสนอและเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา
ครั้งที่ 1
รวม

หน่ วย
กิต
-

ภาคการศึกษาที่ 2
463797 วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท
นาเสนอและเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา
ครั้งที่ 2

หน่ วย
กิต
12
-

-

รวม

12

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
463797 วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท
นาเสนอและเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา
ครั้งที่ 3

หน่ วย
กิต
12
-

ภาคการศึกษาที่ 2
463797 วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท
เข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา
สอบวิทยานิพนธ์

รวม

12

รวม

รวมหน่ วยกิต ตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต

หน่ วย
กิต
12
12

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
463701
463702

463703

463…

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
และเวชสาอาง
การควบคุมคุณภาพและการ
ประเมินผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
และเวชสาอาง
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์
เครื่ องสาอาง
วิชาบังคับเลือก

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ

รวม

หน่ วย
กิต
3

ภาคการศึกษาที่ 2
463704

3

463705

3

463706

3

463795

-

463…
463791

12

วิทยาศาสตร์ข้ นั สูงในการ
ดูแลผิวพรรณ
องค์ประกอบในผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางและเวชสาอาง
กฎหมาย การขึ้นทะเบียน
และการประกันคุณภาพ
เครื่ องสาอาง
ปั ญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์
เครื่ องสาอาง
วิชาเลือก
สัมมนาวิทยาศาสตร์
เครื่ องสาอาง 1
รวม

หน่ วย
กิต
2
1

1

2
4
1
11

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
เสนอหัวข้อโครงร่ างวิทยานิพนธ์
463799 วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท
463792 สัมมนาวิทยาศาสตร์เครื่ องสาอาง
2
รวม

หน่ วย
กิต
6
1

ภาคการศึกษาที่ 2
463799

วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท
สอบวิทยานิพนธ์

7

รวมหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

รวม

หน่ วย
กิต
6
-

6

