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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาเวชศาสตรค์วามงาม 
วิทยาลัยการแพทยบ์รูณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์

 
 
 

 
 

“มุ่งเนน้พฒันาแพทย์ใหม้ีความรูค้วามสามารถและมีศกัยภาพในการตรวจรกัษา วินิจฉยั ใหค้ าปรึกษาและ
ประยกุตใ์ชเ้วชศาสตรค์วามงามดว้ยวทิยาการทางการแพทย์ทีท่นัสมยัควบคู่ไปกบัหลกัคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมทัง้สนบัสนนุมาตรการในการยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมเสริมความงามของแพทยสภา และตอบสนอง
นโยบายของภาครฐัในการพฒันาประเทศใหเ้ป็นศูนยก์ลางดา้นความงาม (Aesthetic Hub) ของโลก”  

ผศ.นพ.มาศ  ไม้ประเสริฐ 
ผู้อ านวยการหลักสตูรบัณฑติศึกษา  

สาขาวชิาเวชศาสตร์ความงาม 

เปิดรับสมัครนักศกึษาใหม่ รุ่นที ่2 ปีการศึกษา 2566 
รับสมัครตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป  

(วันสอบข้อเขยีนและสัมภาษณจ์ะแจง้ใหท้ราบอกีคร้ัง) 
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ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรค์วามงาม 

ภาษาองักฤษ : Master of Science Program in Aesthetic Medicine 

เปิดสอน คือ 
     กลุม่เวชศาสตรค์วามงาม  ส าหรบัผูจ้บปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑิต 
 

ระยะเวลาการศึกษา   2  ปีการศกึษา  
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

 กลุม่ เวชศาสตรค์วามงาม   400,000 บาท (ตลอดหลกัสตูร 2 ปี)   
แบง่ช าระภาคการศกึษาละ 100,000 บาท 

 
ภาคการศึกษาทีรั่บเข้าเรียน 

ภาค  1  เปิดภาคเรียน  สิงหาคม 
ภาค  2 เปิดภาคเรียน ธนัวาคม 

 
สถานทีเ่รียน 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชัน้ 3 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
ถนนประชาช่ืน แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 

 
เวลาเรียน 
 วนัองัคารและวนัพฤหสับดี  เวลา 09.00 – 16.00 น. 

  

ภาคการศกึษาท่ี 1 สิงหาคม – ธนัวาคม 

ภาคการศกึษาท่ี 2 มกราคม – พฤษภาคม 
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โครงสร้างหลักสูตร 
   แผน ก  แบบ ก 2: เนน้การวิจยั 
     วิชาบงัคบั       30 หนว่ยกิต 
     วิชาเลือก          -  หนว่ยกิต 
     วิทยานิพนธ ์    12 หนว่ยกิต 
      รวม  42 หนว่ยกิต 
 

      แผน ข: เนน้การศกึษางานรายวิชา 
      วิชาบงัคบั    30  หนว่ยกิต 
      วิชาเลือก           6 หนว่ยกิต 
      สารนิพนธ ์     6 หนว่ยกิต 
      รวม  42 หนว่ยกิต 
 
อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 แพทยด์า้นเวชศาสตรค์วามงามในสถานประกอบการดา้นธุรกิจสขุภาพและความงาม 

 ท่ีปรกึษาดา้นเวชกรรมความงามในคลินิก/สถาบนัเสรมิความงาม 

 ผูป้ระกอบการธุรกิจสขุภาพและธุรกิจเสรมิความงาม 

 
รายวิชา 

ก. วิชาปรับพืน้ฐาน  1 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) ประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U 

LA500  ภาษาองักฤษส าหรบับณัฑิตศกึษา     - (3-0-9) 
            (English for Graduate Studies) 

  หากผูเ้ขา้ศกึษามีคะแนนทดสอบความรูภ้าษาองักฤษเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดและระบไุว้

ในประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่องเกณฑ์คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาระดับ

บณัฑิตศกึษา พ.ศ.2563 ไมต่อ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชานี ้
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ข. วิชาบังคับ 10 รายวิชา 

AS501 วิทยาศาสตรพื์น้ฐานทางตจวิทยา             3 (3-0-9) 
(Basic Science of Dermatology) 

AS502  โรคผิวหนงัท่ีพบบอ่ย                                3 (3-0-9) 
  (Common Skin Diseases)  

AS503  หตัถการและแนวทางการปฏิบตัิตนตามแนวทางเวชศาสตรค์วามงาม  3 (3-0-9) 
                        (Principles of Aesthetic Procedures, Lifestyles and Interventions) 

AS504  การใชเ้ลเซอรแ์ละเครื่องมือแพทยใ์นเวชศาสตรค์วามงาม           3 (3-0-9) 
  (Laser Therapy and Energy-based Devices in Aesthetic Medicine) 

AS505  การรกัษาดว้ยผลิตภณัฑส์ าหรบัฉีดในเวชศาสตรค์วามงาม   3 (3-0-9) 
  (Injections for Aesthetic Medicine)  

AS506  ตจศลัยศาสตรใ์นเวชศาสตรค์วามงาม                            3 (3-0-9) 
  (Aesthetic Dermato-surgery)  

AS507  ระเบียบวิธีวิจยัทางการแพทย ์          3 (3-0-9) 
  (Medical Research Methodology)  

AS508 การจดัการธุรกิจและกฎหมายเก่ียวกบัสขุภาพและความงาม      3 (3-0-9) 
            (Business Management and Law for Health Professionals) 

AS511  คลินิกเวชศาสตรค์วามงาม 1          3 (0-9-3) 
  (Aesthetic Medicine Clinic 1) 

AS512 คลินิกเวชศาสตรค์วามงาม 2          3 (0-9-3) 
  (Aesthetic Medicine Clinic 2) 
 

ค. วิชาเลือก  
เลือกจากรายวิชาเลือกของหลกัสตูรท่ีก าหนดใหต้อ่ไปนีใ้หค้รบตามโครงสรา้งหลกัสตูร หรือ เลือกจาก

รายวิชาเลือกของหลกัสตูรระดบัมหาบณัฑิตสาขาวิชาอ่ืนของวิทยาลยัการแพทยบ์รูณาการรวมได ้ทัง้นีไ้มเ่กิน 
3 หนว่ยกิต โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลกัสตูร 

AS601  ศาสตรแ์หง่ความงาม โหงวเฮง้ การถ่ายภาพ และการแตง่หนา้      3 (3-0-9)
  (Facial Anthropometry, Physiognomy, Photography, and Make-up) 

AS602  การรอ้ยไหมในความงาม           3 (3-0-9) 
             (Aesthetic Thread Lift) 

AS603  เมดคิลัสปาและกระบวนการฟ้ืนฟดูว้ยเซลลบ์  าบดัในความงาม      3 (3-0-9) 
             (Medical Spa & PRP Stem Cell Regenerative Procedure) 
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AS604  การดดูไขมนั            3 (3-0-9) 
(Liposuction) 

AS605  การเสรมิจมกูเบือ้งตน้           3 (3-0-9) 
             (Basic Rhinoplasty)  

AS606  การผา่ตดัตกแตง่เปลือกตาเบือ้งตน้         3 (3-0-9) 
(Basic Blepharoplasty)  

AS607  การปลกูผม            3 (3-0-9) 
(Hair Transplantation)  

 
ง. วิทยานิพนธแ์ละสารนิพนธ ์

  AS701 สารนิพนธ ์           6 หนว่ยกิต 
   (Thematic Paper) 
  AS710 วิทยานิพนธ ์                 12 หนว่ยกิต 
              (Thesis) 
แผนการศึกษา 
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การสมัครนักศกึษาใหม่ 
 
ก าหนดการรับสมัคร 

ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม ของทกุปี  ก าหนดปิดรบัสมคัรตามการรายงานตวันกัศกึษาใหม่ 
หากนกัศกึษารายงานตวัเตม็จ านวนแลว้จะประกาศใหท้ราบท่ีหนา้เว็บไซตข์องหลกัสตูร 

 
ก าหนดการสอบและการจัดสอบ 
 กลุ่มเวชศาสตร ์    

 สอบข้อเขียน  เวลา 09.00-12.00 น. 
1) ความรูพื้น้ฐานภาษาองักฤษ 

 2)  ความรูพื้น้ฐานเวชศาสตรค์วามงาม 
 สอบสัมภาษณ์  เวลา 13.00-16.00 น.  สมัภาษณด์า้นความพรอ้มและโอกาสท่ีจะ
ส าเรจ็การศกึษา รวมทัง้ทดสอบความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหลกัสตูร  

 

หลักฐานการสมัคร 
หลักสูตรจะแจ้งก าหนดสอบให้ท่านทราบเมื่อท่านสมัครเรียนโดยสมบูรณ์ ซึ่งหมายถึง 

ส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน ช าระค่าสมัคร และได้รับบัตรประจ าตัวสอบเรียบร้อยแล้ว
เท่าน้ัน ซึ่งเอกสารการสมัครประกอบด้วย 
 1. แบบฟอรม์ใบสมคัรลงเรียนหลกัสตูร 
 2. ส าเนาบตัรประชาชน   1 ชดุ 
 3. ส าเนาทะเบียนบา้น   1 ชดุ 
 4. ส าเนาผลการศกึษา    1 ชดุ 
 5. ส าเนาใบปริญญาบตัร   1 ชดุ 
 6. ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ  1 ชดุ 
 7. หนงัสือ Recommend 
 8. เสนอหวัขอ้งานวิจยัท่ีจะท า (Proposal) 
 9. รูปถ่าย 1 นิว้ / 2 นิว้ 
 10. Resume / CV   1 ชดุ 
 11. หลกัฐานการโอนเงินช าระเงินคา่สมคัรเรียนจ านวน 500 บาท 
 12. หลกัฐานเขา้รว่มสมันาอ่ืนๆ (ถา้มี) 
ชอ่งทางการจดัสง่เอกสาร (เลือก 1 ช่องทาง) SCAN เอกสารและแนบไฟลส์ง่มาท่ี aesthetic@dpu.ac.th 

 

mailto:aesthetic@dpu.ac.th
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กรุณาเข้ากลุ่มไลน ์ผู้สนใจ aesthetic 

เพือ่รับทราบข่าวสารและประกาศต่างๆ  

 
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
1. กรอกขอ้มลูสมคัรสอบในใบสมคัรของมหาวิทยาลยัหรือกรอกใบสมคัรออนไลน ์ใหค้รบถว้น 
2. เม่ือขอ้มลูการสมคัรเขา้ระบบแลว้ ผูป้ระสานงานหลกัสตูร คณุชาคริต จะติดตอ่กลบัท่านเพ่ือใหข้อ้มลู

เอกสารประกอบการสมคัรเรียน โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการเรียนได  ้
3. สง่หลกัฐานการสมคัร และช าระคา่สมคัรสอบดว้ยตนเอง หรือสง่เอกสารการสมคัรทางไปรษณียม์าท่ี  

ส านกังานเลขานกุารหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา  
สาขาวิชาเวชศาสตรค์วามงาม 
วิทยาลยัการแพทยบ์รูณาการ  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
(อาคารเฉลิมพระเกียรต ิอาคาร 7 ชัน้ 3) 
110/1-4 ถ.ประชาช่ืน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กทม. 10210 
(วงเล็บมมุซองวา่ สมคัรเขา้ศกึษาตอ่ระดบัป.โท) 

                    หรือส่งเข้า E-mail: Aesthetic@dpu.ac.th 
4. คา่ธรรมเนียมการสมคัร 500 บาท  (ช  าระดว้ยตนเอง หรือตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีช  าระคา่สมคัรก็ได ้โดยเจา้หนา้ท่ี

จะรบัฝากช าระคา่สมคัรเฉพาะทา่นท่ีสง่เอกสารถึงมหาวิทยาลยัครบถว้นแลว้เท่านัน้) 
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เลขทีบั่ญชีธนาคารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ์ส าหรับการจ่ายค่าสมัครเรียนต่อระดับบัณฑติศึกษา 
(ปริญญาโท 500 บาท) 

 
สถานทีส่อบ 

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ(อาคาร 7) ชัน้ 3 หลกัสตูรเวชศาสตรค์วามงาม 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ถนนประชาช่ืน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 

ตดิต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที ่
ส านกังานเลขานกุารบณัฑิตศกึษา สาขาวิชาเวชศาสตรค์วามงาม 
วิทยาลยัการแพทยบ์รูณาการ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิอาคาร 7 ชัน้ 3 
เลขท่ี 110/1-4 ถนนประชาช่ืน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

            อีเมลล ์ Aesthetic@dpu.ac.th 
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ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพืน้ฐาน 
LA500 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา      - (3-0-9) 
 (English for Graduate Studies) 
 ศพัทส์  านวนและโครงสรา้งในตวับททางวิชาการ ทักษะการอ่านและการฟังเพ่ือการย่อความจาก
ขอ้ความในส่ือสิ่งพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกสท์างวิชาการ ทกัษะเบือ้งตน้ในการน าเสนอทางวิชาการ 
 
วิชาบังคับ 
AS501 วิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานทางตจวิทยา      3 (3-0-9) 
 (Basic Science of Dermatology) 
 ความรูท้างตจวิทยาเบือ้งตน้ รอยโรคของผิวหนัง และการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ กายวิภาค 
สรีรวิทยา และพยาธิวิทยาของผิวหนงั ชีววิทยาโมเลกลุ และภูมิคุม้กนัของผิวหนงั ประสาทสรีรวิทยา และจลุ
กายวิภาควิทยาท่ีเก่ียวกบัประสาทของผิวหนงั ชีววิทยาของเย่ือรองรบัพืน้ฐาน โครงสรา้ง และหนา้ท่ีของตอ่ม
เหง่ือและตอ่มไขมนั พืน้ฐานพนัธุกรรมของโรคผิวหนงั ชีววิทยาของเซลลผ์ิวหนงั และเซลลส์รา้งเม็ดสี ชีววิทยา
ของเสน้ผมและเล็บ ชีววิทยาของสารเคลือบเซลล ์ชีววิทยา และพยาธิวิทยาของเสน้เลือด หลกัการ และสาเหตุ
การเกิดมะเรง็ผิวหนงั ยาท่ีใชใ้นการรกัษาโรคผิวหนงัและเครื่องส าอาง ความชราภาพของผิวพรรณ และพยาธิ
สรีรวิทยาของผิวท่ีเกิดการชรา 
 
AS502 โรคผิวหนังทีพ่บบ่อย                                 3 (3-0-9) 
 (Common Skin Diseases) 
           ความรูเ้ก่ียวกบัโรคผิวหนงัท่ีพบไดบ้อ่ยในเวชปฏิบตั ิโรคท่ีเกิดจากการอกัเสบของผิวหนงั โรคผ่ืนลมพิษ
และโรคผ่ืนแพย้า โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของต่อมไขมนั โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของต่อมเหง่ือ โรค
ความผิดปกติของเสน้ผมและเล็บ โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของเซลลส์รา้งเม็ดสี โรคผ่ืนตุม่น า้ โรคผิวหนงัท่ี
เกิดจากแสงแดด โรคของเนือ้เย่ือเก่ียวพนัและโรคภูมิตา้นเนือ้เย่ือตนเอง โรคหรืออาการแสดงทางผิวหนงัท่ี
สมัพนัธก์บัโรคภายในรา่งกาย โรคติดเชือ้ท่ีผิวหนงั โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์โรคผ่ืนผิวหนงัในช่องปากและ
อวยัวะเพศ โรคเนือ้งอกของผิวหนงั 
 
AS503  หัตถการและแนวทางการปฏิบัตตินตามแนวทางเวชศาสตรค์วามงาม   3 (3-0-9) 
           (Principles of Aesthetic Procedures, Lifestyles and Interventions) 

ความรูพื้น้ฐานและเทคนิคหตัถการทางเวชศาสตรค์วามงาม การลอกหนา้ดว้ยสารเคมี การกรอหนา้ 
เดอรม์าโรลเลอร ์การใชเ้ครื่องมือน าหรือผลักสารละลายยาเขา้สู่ผิว อิเล็กโทรพอเรชั่น อลัตราซาวน ์ไออน
โตฟอเรสิส เมโสเทอราพี ไมโครนีด้เดิล้  การใชเ้ลเซอรช์่วยผลักสารละลายเข้าสู่ผิว การบ าบดัดว้ยรงัสียูวี 
แอลอีดี ล าแสงความเขม้ขน้สงู  ความรูด้า้นเวชส าอางเพ่ือความงาม การรกัษาดว้ย โกรทแฟคเตอร ์ พีอารพี์  
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และการใชเ้ซลลต์น้ก าเนิด ความรูด้า้นผลิตภณัฑอ์าหารเสรมิและฮอรโ์มนเพ่ือความงาม การใหส้ารอาหารทาง
หลอดเลือดด าเพ่ือความงามและก าจัดสารพิษ หลกัการการออกก าลงักาย การรบัประทานอาหาร การปรบัวิถี
ชีวิตตามแนวทางเวชศาสตรค์วามงาม หตัถการสปาและการปรนนิบตัิผิวเพ่ือความงาม หตัถการทางเลือก
เก่ียวกบัเวชศาสตรค์วามงามอ่ืนๆ ความรูพื้น้ฐานของเครื่องมือในการก าจดัไขมนัและยกกระชบัทัง้ใบหนา้และ
รูปร่างดว้ยวิธีการผ่าตดัและไม่ผ่าตดั  หลกัการศลัยกรรมตกแต่งเพ่ือความงามเบือ้งตน้ หตัถการยกกระชับ
ช่องคลอด หลกัการส าคญัของการถ่ายภาพ มาตรฐานการตรวจและประเมินสภาพผิวทางเวชศาสตรค์วาม
งาม  
 
AS504 การใช้เลเซอรแ์ละเคร่ืองมือแพทยใ์นเวชศาสตรค์วามงาม   3 (3-0-9) 
 (Laser Therapy and Energy-based Devices in Aesthetic Medicine) 
 ความรูพื้น้ฐานและหลกัการของเลเซอร ์เครื่องมือแพทยต์่างๆท่ีใชใ้นเวชศาสตรค์วามงาม เลเซอร์
รกัษาความผิดปกตขิองสีผิว เลเซอรร์กัษาความผิดปกตขิองหลอดเลือด เลเซอรล์บรอยสกั พิโคเลเซอร ์เลเซอร์
ก าจดัเสน้ขน เลเซอรป์รบัสภาพพืน้ผิวชนิดมีแผลและแบบมีแผลนอ้ย เลเซอรแ์ละเครื่องมือแพทยท่ี์ใชฟ้ื้นฟู
สภาพผิว เครื่องกระชบัผิวโดยใชค้ล่ืนวิทย ุเครื่องกระชบัผิวโดยใชค้ล่ืนเสียง เครื่องกระตุน้กลา้มเนือ้ดว้ยคล่ืน
แมเ่หล็กไฟฟ้า เครื่องสลายไขมนัใตผ้ิวหนงัเฉพาะส่วน เครื่องกระชบัผิวสลายเซลลไูลท ์ขอ้ควรระวงัและความ
ปลอดภยัในการใชเ้ลเซอรแ์ละเครื่องมือแพทย ์

 
AS505 การรักษาด้วยผลิตภัณฑส์ าหรับฉีดในเวชศาสตรค์วามงาม   3 (3-0-9) 
 (Injections for Aesthetic Medicine) 

ความรู้พื ้นฐานด้านสุนทรียศาสตร์ กายวิภาคท่ีส าคัญในเวชศาสตร์ความงาม การประเมิน
บุคลิกลักษณะและโครงรูปหนา้ของปัจเจกบุคคล การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาเน่ืองจากความชรา การ
เปล่ียนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาเน่ืองจากโรคหรือความผิดปกติของรา่งกาย ปัญหาทางดา้นสนุทรียศาสตรท่ี์
พบบอ่ย วิวฒันาการความงาม หลกัการ ขอ้บง่ชี ้ขอ้หา้ม กระบวนการรกัษาดว้ยผลิตภณัฑส์ าหรบัฉีดในเวช
ศาสตรค์วามงามและข้อควรระวัง การดูแลติดตามผลภายหลังการรักษา ภาวะแทรกซอ้นจากผลิตภัณฑ์
ส าหรับฉีดในเวชศาสตรค์วามงาม วิธีการป้องกันและดูแลรักษา เทคนิคท่ีส าคัญ การระงับความรูส้ึกใน
หตัถการทางเวชศาสตรค์วามงาม ผลิตภัณฑท์างเวชศาสตรค์วามงาม ขอ้ควรพิจารณาในกลุ่มผูเ้ขา้รบัการ
รกัษาทางเวชศาสตรค์วามงาม การประยกุตใ์ชเ้วชศาสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพในการดแูลผูเ้ขา้รบับริการ
ทางเวชศาสตรค์วามงาม การศกึษาเชิงปฏิบตัิการจากรา่งอาจารยใ์หญ่ กรณีศกึษาตา่ง ๆ การตอ่ยอดความรู้
ทางเวชศาสตรค์วามงาม 
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AS506 ตจศัลยศาสตรใ์นเวชศาสตรค์วามงาม                              3 (3-0-9) 
 (Aesthetic Dermato-surgery) 
           ความรูเ้ก่ียวกับกายวิภาคของใบหนา้ส าหรบัการศลัยกรรมทางผิวหนงั ความรูพื้น้ฐานทางการใหย้า
ระงับความรูส้ึกและการระงับปวด การดูแลรกัษาภาวะฉุกเฉินทางตจศัลยศาสตร ์วิธีการท าหัตถการแบบ
ปลอดเชือ้ ความรูท้างดา้นเครื่องมือท่ีใชใ้นการดแูลผิวหนงัและความงาม วิธีการผ่าตดัและการตดัชิน้เนือ้เพ่ือ
การวินิจฉยัทางผิวหนงั การฝึกปฏิบตัิหตัถการทางตจศลัยศาสตรด์ว้ยผลไม ้หตัถการการปิดแผลโดยการปลูก
ถ่ายผิวหนงัและการยา้ยแผ่นหนงั การผา่ตดัแกไ้ขแผลเป็น ความรูเ้ก่ียวกบัอปุกรณท่ี์ใชใ้นการท าแผล เย็บแผล 
วิธีการเย็บปิดแผล วิธีการใชเ้ครื่องจีด้ว้ยไฟฟ้าและการจีด้ว้ยความเย็น การดแูลแผลเป็นนูนและแผลเป็นคี
ลอยด ์การฉีดยารกัษาเสน้เลือดขอด หตัถการการผ่าตดับริเวณเล็บ ผลขา้งเคียงจากการผ่าตดัทางผิวหนัง 
การดแูลรกัษาโรคมะเรง็ผิวหนงั และการผา่ตดัรกัษามะเรง็ผิวหนงั 
 
AS507 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย ์       3 (3-0-9) 
 (Medical Research Methodology) 
 หลกัปฏิบตัเิก่ียวกบัจริยธรรมการวิจยัในมนษุย ์วิธีการออกแบบการวิจยัและประเภทของการวิจยัทาง
การแพทย ์การวินิจฉัยทางคลินิก ความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่นทางการวิจยั การวิจยัเชิงวินิจฉัย การวิจยั
ทางการรกัษา การออกแบบการวิจยัทางคลินิก ตวัแปรและบทบาทของตวัแปรในงานวิจัยทางคลินิก สถิติ
พรรณนา การทดสอบสมมุติฐานแบบใชพ้ารามิเตอรแ์ละไม่ใชพ้ารามิเตอร ์สถิติอนุมาน การวิ เคราะหค์วาม
แปรปรวน การวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปร การวิเคราะหส์หสมัพนัธ ์การวิเคราะหก์ารถดถอย 
 
AS508 การจัดการธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม   3 (3-0-9) 
 (Business Management and Law for Health Professionals) 
           การจัดการธุรกิจสถานส่งเสริมสุขภาพและความงาม รวมทัง้สปาทางการแพทย ์คลินิกความงาม 
คลินิกแพทยท์างเลือก และคลินิกลดน า้หนัก รากฐานจรรยาบรรณในธุรกิจ แนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการ  
การวางแผนการเงิน การตลาดและการพฒันาธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสขุภาพและความ
งาม และกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค 
 
AS511 คลินิกเวชศาสตรค์วามงาม 1       3 (0-9-3) 
 (Aesthetic Medicine Clinic 1) 
 การฝึกงานในคลินิกเวชศาสตรค์วามงาม เพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดมี้การฝึกการซกัประวตัิ ตรวจ
รา่งกายทางระบบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นเวชศาสตรค์วามงาม รวมทัง้การส่งตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ การ
วินิจฉัย แนะน า ใหก้ารรกัษาโรคผิวหนังท่ีพบบ่อยในเวชปฏิบัติความงาม การใชเ้ครื่องมือตรวจวิเคราะห์
ผิวหนา้ การถ่ายภาพคนไข ้หตัถการทางเวชปฏิบตัิความงาม การผลดัเซลลผ์ิวดว้ยสารเคมี เลเซอร ์การบ าบดั
ดว้ยแสง กรณีศกึษาและการอภิปรายปัญหาเวชศาสตรค์วามงามท่ีเก่ียวขอ้ง 
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AS512 คลินิกเวชศาสตรค์วามงาม 2       3 (0-9-3) 
 (Aesthetic Medicine Clinic 2) 
 การฝึกงานในคลินิกเวชศาสตรค์วามงาม เพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดมี้การฝึกการซกัประวตัิ ตรวจ
ร่างกายทางระบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับดา้นเวชศาสตรค์วามงามท่ีกวา้งขวางขึน้ รวมทัง้การส่งตรวจทาง
หอ้งปฏิบตักิาร การวินิจฉยั แนะน า ใหก้ารรกัษาโรคผิวหนงัท่ีพบบอ่ยในเวชปฏิบตัิความงาม การฉีดสารโบทูลิ
นมุท็อกซิน ฟิลเลอร ์กรณีศกึษาและการอภิปรายปัญหาเวชศาสตรค์วามงามท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

วิชาเลือก 
AS601 ศาสตรแ์ห่งความงาม โหงวเฮ้ง การถ่ายภาพ และการแต่งหน้า   3 (3-0-9) 
 (Facial Anthropometry, Physiognomy, Photography, and Make-up) 
 มาตรวัดใบหนา้ วิธีการวัด เครื่องมือท่ีใชใ้นการวัด ลักษณะของมิติท่ีสวยงาม การประเมินเฉพาะ
บคุคลและแนวทางการแกไ้ข ลกัษณะของโหงวเฮง้ ความหมายและการท านายรวมถึงการแกไ้ข พืน้ฐานการ
ถ่ายภาพเบือ้งตน้ การเลือกอุปกรณ์การถ่ายภาพ การจัดฉากและองคป์ระกอบ การถ่ายภาพบุคคล การ
ถ่ายภาพโฟกสัพยาธิสภาพ พืน้ฐานการแตง่หนา้เบือ้งตน้ ทฤษฎีสี การแรเงาและไฮไลท ์อปุกรณก์ารแตง่หนา้
ชนิดตา่ง ๆ   
   

AS602 การร้อยไหมในความงาม       3 (3-0-9) 
 (Aesthetic Thread Lift) 
 ความหมายของการรอ้ยไหม ชนิดของไหม หลกัการการท างานของไหม วิธีการรอ้ยไหมชนิดต่าง ๆ 
การเตรียมเครื่อง เทคนิค และการดแูลหลงัการรอ้ย ขอ้ควรระวงั การแกไ้ขภาวะแทรกซอ้น การฝึกหตัถการการ
รอ้ยไหมชนิดตา่ง ๆ  
 

AS603 เมดคัิลสปาและกระบวนการฟ้ืนฟูด้วยเซลลบ์ าบัดในความงาม  3 (3-0-9) 
 (Medical Spa & PRP Stem Cell Regenerative Procedure) 

นิยามของสปาทางการแพทยแ์ละหตัถการท่ีเก่ียวขอ้ง ความหมายของเซลลบ์  าบดั น า้เลือดท่ีอดุมไป
ดว้ยเกล็ดเลือด กลไกการท างานและการออกฤทธ์ิ ขอ้กฏหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บง่ชีแ้ละ
ขอ้ควรระวงั การดแูลหลงัท าหตัถการ การฝึกหตัถการ การเตรียมและฉีดเลือดท่ีอุดมไปดว้ยเกล็ดเลือดในขอ้
บง่ชีต้า่ง ๆ การดงูานสปาทางการแพทย ์

 

AS604 การดูดไขมัน         3 (3-0-9) 
 (Liposuction) 
 หลกัการของการดดูไขมนั การวินิจฉัยและการวางแผนการรกัษา เครื่องมือและเทคนิควิธีการต่าง ๆ 
ของการดดูไขมนั เทคนิคการลดความเจ็บปวดรูปแบบตา่ง ๆ การเตรียมยาชาท่ีใชใ้นการดดูไขมนั เทคนิคและ
วิธีการดดูไขมนั การดแูลหลงัหตัถการ ภาวะแทรกซอ้นและการป้องกันและแกไ้ข การฝึกปฏิบตัิการดดูไขมัน
เบือ้งตน้  
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AS605 การเสริมจมูกเบือ้งต้น        3 (3-0-9) 
 (Basic Rhinoplasty) 
 ลกัษณะกายภาพของจมูกและไซนัส พยาธิสภาพและเทคนิคการแกไ้ข การตรวจร่างกาย และการ
ทดสอบเพ่ือช่วยการวินิจฉัยและวางแผนการแกปั้ญหา การผ่าตดัเสริมจมกูดว้ยซิลิโคน การแกไ้ขปัญหาจมูก
งุม้ การผา่ตดัปีกจมกู และเทคนิคการเสรมิจมกูตา่ง ๆ แบบเบือ้งตน้ การฝึกปฏิบตักิารเสรมิจมกูดว้ยซิลิโคน  
 
AS606 การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาเบือ้งต้น      3 (3-0-9) 
 (Basic Blepharoplasty) 
 ลกัษณะกายภาพของเปลือกตา พยาธิสภาพและเทคนิคการแกไ้ข การตรวจรา่งกาย และการทดสอบ
เพ่ือช่วยการวินิจฉัยและวางแผนการแกปั้ญหา การผ่าตดัตาสองชัน้เบือ้งตน้ การผ่าตดัถงุไขมนัใตต้า การฝึก
ปฏิบตักิารผา่ตดัตาสองชัน้  
 
AS607 การปลูกผม         3 (3-0-9) 
 (Hair Transplantation) 
 ปัญหาผมรว่ง การวินิจฉัยปัญหาเรื่องผมร่วง แนวทางการรกัษาผมร่วงแบบตา่งๆ ชนิดของการปลูก
ผม เทคนิคและวิธีการปลูกผม การเตรียมตวัส าหรบัการปลูกผม การใชผ้ลิตภัณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ปลกูผม 
 
วิทยานิพนธแ์ละสารนิพนธ ์
AS701 สารนิพนธ ์         6 หน่วยกิต 
  (Thematic Paper) 
  การคน้ควา้เฉพาะเรื่องดา้นเวชศาสตรค์วามงาม โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาชีแ้นะ ดแูล และควบคุม 
เพ่ือวิเคราะหถ์ึงปัญหาท่ีเก่ียวกบัเวชศาสตรค์วามงาม มีการสอบประมวลความรู ้การน าเสนอหวัขอ้ศึกษาท่ี
แสดงวตัถปุระสงค ์ขัน้ตอน และวิธีด  าเนินการศกึษา มีการสอบสารนิพนธ ์นกัศกึษาตอ้งท ารายงานการคน้ควา้
ฉบบัสมบรูณใ์นรูปสารนิพนธ ์
   
AS710 วิทยานิพนธ ์               12 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
  การวิจยัดา้นเวชศาสตรค์วามงาม โดยมีอาจารยท่ี์ปรกึษาดแูลควบคมุ เพ่ือพฒันาใหเ้กิดความรูใ้หม่
ทางดา้นเวชศาสตรค์วามงาม มีการน าเสนอหวัขอ้วิจยัท่ีแสดงวตัถปุระสงค ์ขัน้ตอน และวิธีด  าเนินการวิจยั มี
การสอบวิทยานิพนธ ์นกัศกึษาตอ้งท ารายงานวิจยัฉบบัสมบรูณใ์นรูปวิทยานิพนธ ์  

 
 


