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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม 
ภาษาอังกฤษ   Master of Science Program in Aesthetic Medicine 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ความงาม) 
    ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  วท.ม. (เวชศาสตร์ความงาม) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  Master of Science (Aesthetic Medicine) 
    ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  M.Sc. (Aesthetic Medicine) 
 
3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

42 หน่วยกิต  
 
4. หลักสูตร 
    หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 
 
5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1) แพทย์ด้านเวชศาสตร์ความงามในสถานประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพและความงาม 
2) ที่ปรึกษาด้านเวชกรรมความงามในคลินิก/สถาบันเสริมความงาม 
3) ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและธุรกิจเสริมความงาม 
 



6. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์หลักสูตร 
6.1 ปรัชญา 

การพัฒนาแพทย์ให้มีองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ความงาม จะช่วยยกระดับศาสตร์ด้านความงามให้เป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการแพทย์ไทย และจะก่อให้เกิดวิทยาการทางด้านเวชศาสตร์ความงามที่ก้าวหน้า
ยั่งยืนของประเทศและของโลกต่อไป 

 
6.2 ความส าคัญ 

มุ่งเน้นพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการตรวจรักษา วินิจฉัย ให้ค าปรึกษา
และประยุกต์ใช้เวชศาสตร์ความงามด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยควบคู่ไปกับหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมเสริมความงามของ
แพทยสภา และตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านความงาม (Aesthetic 
Hub) ของโลก  
 

6.3 วัตถุประสงค์ 
1) ขยายองค์ความรู้ด้านศาสตร์ความงามให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางด้วยหลักวิชาการที่มีมาตรฐาน 

ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ วงการธุรกิจเสริมความงามและประเทศชาติ  
2) พัฒนาแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเวชศาสตร์ความงาม

อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรม และความมีธรรมาภิบาล 
3) สร้างความรู้ใหม่ด้านเวชศาสตร์ความงามด้วยงานวิจัยและ/หรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์

ปัญหาสังคม อันจะน าไปสู่การมีส่วนช่วยพัฒนาวงการแพทย์และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
4) ส่งเสริมและยกระดับศาสตร์ด้านความงามให้สามารถด ารงอยู่ด้วยมาตรฐานทางวิชาการ และทาง

วิชาชีพที่จะน าไปต่อยอดหรือพัฒนาศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องต่อไปในอนาคต 

 
7. วัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 16:00 น. 
ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม – พฤษภาคม 
 
 
 



8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ส าเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนรับรอง 

2) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ 
 

9.  หลักสูตร 
 9.1 จ านวนหน่วยกิต 
        จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต 
 
9.2 โครงสร้างหลักสูตร  

     แผน ก  แบบ ก 2: เน้นการวิจัย 
     วิชาบังคับ       30 หน่วยกิต 
     วิชาเลือก          -  หน่วยกิต 
     วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
      รวม  42 หน่วยกิต 
 
      แผน ข: เน้นการศึกษางานรายวิชา 
      วิชาบังคับ    30  หน่วยกิต 
      วิชาเลือก           6 หน่วยกิต 
      สารนิพนธ ์     6 หน่วยกิต 
      รวม  42 หน่วยกิต 
 

10.  รายวิชา 
ก. วิชาปรับพื้นฐาน  1 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) ประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U 

LA500 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา        - (3-0-9) 
         (English for Graduate Studies) 

 หากผู้เข้าศึกษามีคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดและระบุไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่องเกณฑ์คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 
ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ 

 



ข. วิชาบังคับ 10 รายวิชา 
AS501 วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางตจวิทยา        3 (3-0-9) 
          (Basic Science of Dermatology) 
AS502 โรคผิวหนังที่พบบ่อย                            3 (3-0-9) 

        (Common Skin Diseases)  
     AS503 หัตถการและแนวทางการปฏิบัติตนตามแนวทางเวชศาสตร์ความงาม  3 (3-0-9) 

                                   (Principles of Aesthetic Procedures, Lifestyles and Interventions) 
     AS504 การใช้เลเซอร์และเครื่องมือแพทย์ในเวชศาสตร์ความงาม      3 (3-0-9) 

       (Laser Therapy and Energy-based Devices in Aesthetic Medicine) 
     AS505 การรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ส าหรับฉีดในเวชศาสตร์ความงาม      3 (3-0-9) 

       (Injections for Aesthetic Medicine)  
     AS506 ตจศัลยศาสตร์ในเวชศาสตร์ความงาม                           3 (3-0-9) 

       (Aesthetic Dermato-surgery)  
     AS507 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์         3 (3-0-9) 

       (Medical Research Methodology)  
     AS508 การจัดการธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม     3 (3-0-9) 

                          (Business Management and Law for Health Professionals) 
     AS511 คลินิกเวชศาสตร์ความงาม 1         3 (0-9-3) 

       (Aesthetic Medicine Clinic 1) 
     AS512 คลินิกเวชศาสตร์ความงาม 2         3 (0-9-3) 

       (Aesthetic Medicine Clinic 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค. วิชาเลือก  
เลือกจากรายวิชาเลือกของหลักสูตรที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร หรือ เลือก

จากรายวิชาเลือกของหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาอ่ืนของวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการรวมได้ 
ทั้งนี้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

AS601 ศาสตร์แห่งความงาม โหงวเฮ้ง การถ่ายภาพ และการแต่งหน้า     3 (3-0-9) 
          (Facial Anthropometry, Physiognomy, Photography, and Make-up) 
AS602 การร้อยไหมในความงาม         3 (3-0-9) 

                          (Aesthetic Thread Lift) 
     AS603 เมดิคัลสปาและกระบวนการฟ้ืนฟูด้วยเซลล์บ าบัดในความงาม     3 (3-0-9) 

                          (Medical Spa & PRP Stem Cell Regenerative Procedure) 
     AS604 การดูดไขมัน           3 (3-0-9) 

       (Liposuction) 
     AS605 การเสริมจมูกเบื้องต้น          3 (3-0-9) 

                          (Basic Rhinoplasty)  
     AS606 การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาเบื้องต้น        3 (3-0-9) 

       (Basic Blepharoplasty)  
     AS607 การปลูกผม           3 (3-0-9) 

       (Hair Transplantation)  
 

ง. วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
AS701 สารนิพนธ์        6 หน่วยกิต 
         (Thematic Paper) 

      AS710 วิทยานิพนธ์                12 หน่วยกิต 
                        (Thesis) 
 
 
 
 
 
 



11.  แผนการศึกษา 
 

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต) ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

AS501 วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางตจวิทยา 3 AS505 การรักษาด้วยผลิตภณัฑส์ าหรับฉดีในเวช
ศาสตร์ความงาม  

3 

AS502 โรคผิวหนังที่พบบ่อย 3 AS506 ตจศัลยศาสตร์ในเวชศาสตรค์วามงาม 3 

AS503 หัตถการและแนวทางการปฏบิัติตน
ตามแนวทางเวชศาสตร์ความงาม 

3 AS507 ระเบียบวิธีวิจยัทางการแพทย ์ 3 

AS504 การใช้เลเซอร์และเครื่องมือแพทย์
ในเวชศาสตร์ความงาม 

3 AS508 การจัดการธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับ
สุขภาพและความงาม 

3 

ปีที่ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 
ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต) ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
AS511 คลินิกเวชศาสตร์ความงาม 1 3 AS512 คลินิกเวชศาสตร์ความงาม 2 3 

AS710 วิทยานิพนธ์ 6 AS710 วิทยานิพนธ์ 6 
    

ปีที่ 2 (แผน ข) 
ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต) ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
AS511 คลินิกเวชศาสตร์ความงาม 1 3 AS512 คลินิกเวชศาสตร์ความงาม 2 3 

AS6XX วิชาเลือก 3 AS6XX วิชาเลือก 3 

AS701 สารนิพนธ ์ 3 AS701 สารนิพนธ ์ 3 

 

 
 
 
 
 
 
 



12.  ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชาปรับพื้นฐาน 
LA500 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา       - (3-0-9) 
 (English for Graduate Studies) 
 ศัพท์ส านวนและโครงสร้างในตัวบททางวิชาการ ทักษะการอ่านและการฟังเพ่ือการย่อความจากข้อความ
ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการ ทักษะเบื้องต้นในการน าเสนอทางวิชาการ 
 
วิชาบังคับ 
AS501 วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางตจวิทยา       3 (3-0-9) 
 (Basic Science of Dermatology) 
 ความรู้ทางตจวิทยาเบื้องต้น รอยโรคของผิวหนัง และการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ กายวิภาค สรีรวิทยา 
และพยาธิวิทยาของผิวหนัง ชีววิทยาโมเลกุล และภูมิคุ้มกันของผิวหนัง ประสาทสรีรวิทยา และจุลกายวิภาควิทยา
ที่เกี่ยวกับประสาทของผิวหนัง ชีววิทยาของเยื่อรองรับพ้ืนฐาน โครงสร้าง และหน้าที่ของต่อมเหงื่อและต่อมไขมัน 
พ้ืนฐานพันธุกรรมของโรคผิวหนัง ชีววิทยาของเซลล์ผิวหนัง และเซลล์สร้างเม็ดสี ชีววิทยาของเส้นผมและเล็บ 
ชีววิทยาของสารเคลือบเซลล์ ชีววิทยา และพยาธิวิทยาของเส้นเลือด หลักการ และสาเหตุการเกิดมะเร็งผิวหนัง 
ยาที่ใช้ในการรักษาโรคผิวหนังและเครื่องส าอาง ความชราภาพของผิวพรรณ และพยาธิสรีรวิทยาของผิวที่เกิดการ
ชรา 
AS502 โรคผิวหนังที่พบบ่อย                                 3 (3-0-9) 
 (Common Skin Diseases) 
           ความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ โรคที่เกิดจากการอักเสบของผิวหนัง โรคผื่นลมพิษ
และโรคผื่นแพ้ยา โรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไขมัน โรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมเหงื่อ โรคความ
ผิดปกติของเส้นผมและเล็บ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์สร้างเม็ดสี โรคผื่นตุ่มน้ า โรคผิวหนังที่เกิดจาก
แสงแดด โรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเอง โรคหรืออาการแสดงทางผิวหนังที่สัมพันธ์กับโรค
ภายในร่างกาย โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคผื่นผิวหนังในช่องปากและอวัยวะเพศ โรคเนื้อ
งอกของผิวหนัง 
 
 
 
 



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

ความรู้พื้นฐานและเทคนิคหัตถการทางเวชศาสตร์ความงาม การลอกหน้าด้วยสารเคมี การกรอหน้า เดอร์
มาโรลเลอร์ การใช้เครื่องมือน าหรือผลักสารละลายยาเข้าสู่ผิว อิเล็กโทรพอเรชั่น อัลตราซาวน์ ไออนโตฟอเรสิส 
เมโสเทอราพ ีไมโครนี้ดเดิ้ล  การใช้เลเซอร์ช่วยผลักสารละลายเข้าสู่ผิว การบ าบัดด้วยรังสียูวี แอลอีด ีล าแสงความ
เข้มข้นสูง  ความรู้ด้านเวชส าอางเพ่ือความงาม การรักษาด้วย โกรทแฟคเตอร์  พีอาร์พี  และการใช้เซลล์ต้นก าเนิด 
ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและฮอร์โมนเพ่ือความงาม การให้สารอาหารทางหลอดเลือดด าเพ่ือความงาม
และก าจัดสารพิษ หลักการการออกก าลังกาย การรับประทานอาหาร การปรับวิถีชีวิตตามแนวทางเวชศาสตร์ความ
งาม หัตถการสปาและการปรนนิบัติผิวเพ่ือความงาม หัตถการทางเลือกเกี่ยวกับเวชศาสตร์ความงามอ่ืนๆ ความรู้
พ้ืนฐานของเครื่องมือในการก าจัดไขมันและยกกระชับทั้งใบหน้าและรูปร่างด้วยวิธีการผ่าตัดและไม่ผ่าตัด  หลักการ
ศัลยกรรมตกแต่งเพ่ือความงามเบื้องต้น หัตถการยกกระชับช่องคลอด หลักการส าคัญของการถ่ายภาพ มาตรฐาน
การตรวจและประเมินสภาพผิวทางเวชศาสตร์ความงาม  
 

AS504 การใช้เลเซอร์และเครื่องมือแพทย์ในเวชศาสตร์ความงาม    3 (3-0-9) 
 (Laser Therapy and Energy-based Devices in Aesthetic Medicine) 
 ความรู้พ้ืนฐานและหลักการของเลเซอร์ เครื่องมือแพทย์ต่างๆที่ใช้ในเวชศาสตร์ความงาม เลเซอร์รักษา
ความผิดปกติของสีผิว เลเซอร์รักษาความผิดปกติของหลอดเลือด เลเซอร์ลบรอยสัก พิโคเลเซอร์ เลเซอร์ก าจัดเส้น
ขน เลเซอร์ปรับสภาพพ้ืนผิวชนิดมีแผลและแบบมีแผลน้อย เลเซอร์และเครื่องมือแพทย์ที่ ใช้ฟ้ืนฟูสภาพผิว เครื่อง
กระชับผิวโดยใช้คลื่นวิทยุ เครื่องกระชับผิวโดยใช้คลื่นเสียง เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่อง
สลายไขมันใต้ผิวหนังเฉพาะส่วน เครื่องกระชับผิวสลายเซลลูไลท์ ข้อควรระวังและความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์
และเครื่องมือแพทย ์
 
AS505 การรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ส าหรับฉีดในเวชศาสตร์ความงาม    3 (3-0-9) 
 (Injections for Aesthetic Medicine) 

ความรู้พ้ืนฐานด้านสุนทรียศาสตร์ กายวิภาคที่ส าคัญในเวชศาสตร์ความงาม การประเมินบุคลิกลักษณะ
และโครงรูปหน้าของปัจเจกบุคคล การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเนื่องจากความชรา การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิ
สรีรวิทยาเนื่องจากโรคหรือความผิดปกติของร่างกาย ปัญหาทางด้านสุนทรียศาสตร์ที่ พบบ่อย วิวัฒนาการความ
งาม หลักการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม กระบวนการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ส าหรับฉีดในเวชศาสตร์ความงามและข้อควรระวัง 
การดูแลติดตามผลภายหลังการรักษา ภาวะแทรกซ้อนจากผลิตภัณฑ์ส าหรับฉีดในเวชศาสตร์ความงาม วิธีการ
ป้องกันและดูแลรักษา เทคนิคที่ส าคัญ การระงับความรู้สึกในหัตถการทางเวชศาสตร์ความงาม ผลิตภัณฑ์ทางเวช



ศาสตร์ความงาม ข้อควรพิจารณาในกลุ่มผู้เข้ารับการรักษาทางเวชศาสตร์ความงาม การประยุกต์ใช้เวชศาสตร์
ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพในการดูแลผู้เข้ารับบริการทางเวชศาสตร์ความงาม การศึกษาเชิงปฏิบัติการจากร่าง
อาจารย์ใหญ่ กรณีศึกษาต่าง ๆ การต่อยอดความรู้ทางเวชศาสตร์ความงาม 
 
AS506 ตจศัลยศาสตร์ในเวชศาสตร์ความงาม                              3 (3-0-9) 
 (Aesthetic Dermato-surgery) 
           ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคของใบหน้าส าหรับการศัลยกรรมทางผิวหนัง ความรู้พ้ืนฐานทางการให้ยาระงับ
ความรู้สึกและการระงับปวด การดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินทางตจศัลยศาสตร์ วิธีการท าหัตถการแบบปลอดเชื้อ 
ความรู้ทางด้านเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลผิวหนังและความงาม วิธีการผ่าตัดและการตัดชิ้นเนื้อเพ่ือการวินิจฉัยทาง
ผิวหนัง การฝึกปฏิบัติหัตถการทางตจศัลยศาสตร์ด้วยผลไม้ หัตถการการปิดแผลโดยการปลูกถ่ายผิวหนังและการ
ย้ายแผ่นหนัง การผ่าตัดแก้ไขแผลเป็น ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าแผล เย็บแผล วิธีการเย็บปิดแผล 
วิธีการใช้เครื่องจี้ด้วยไฟฟ้าและการจี้ด้วยความเย็น การดูแลแผลเป็นนูนและแผลเป็นคีลอยด์ การฉีดยารักษาเส้น
เลือดขอด หัตถการการผ่าตัดบริเวณเล็บ ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดทางผิวหนัง การดูแลรักษาโรคมะเร็งผิวหนัง 
และการผ่าตัดรักษามะเร็งผิวหนัง 
 
AS507 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์       3 (3-0-9) 
 (Medical Research Methodology) 
 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิธีการออกแบบการวิจัยและประเภทของการวิจัยทาง
การแพทย์ การวินิจฉัยทางคลินิก ความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันทางการวิจัย การวิจัยเชิงวินิจฉัย การวิจัยทางการ
รักษา การออกแบบการวิจัยทางคลินิก ตัวแปรและบทบาทของตัวแปรในงานวิจัยทางคลินิก สถิติพรรณนา การ
ทดสอบสมมุติฐานแบบใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ สถิติอนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย 
 
AS508 การจัดการธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม   3 (3-0-9) 
 (Business Management and Law for Health Professionals) 
           การจัดการธุรกิจสถานส่งเสริมสุขภาพและความงาม รวมทั้งสปาทางการแพทย์ คลินิกความงาม คลินิก
แพทย์ทางเลือก และคลินิกลดน้ าหนัก รากฐานจรรยาบรรณในธุรกิจ แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ  การวางแผน
การเงิน การตลาดและการพัฒนาธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม และกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค 
 



AS511 คลินิกเวชศาสตร์ความงาม 1       3 (0-9-3) 
 (Aesthetic Medicine Clinic 1) 
 การฝึกงานในคลินิกเวชศาสตร์ความงาม เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการฝึกการซักประวัติ ตรวจ
ร่างกายทางระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเวชศาสตร์ความงาม รวมทั้งการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การ
วินิจฉัย แนะน า ให้การรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติความงาม การใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ผิวหน้า 
การถ่ายภาพคนไข้ หัตถการทางเวชปฏิบัติความงาม การผลัดเซลล์ผิวด้วยสารเคมี เลเซอร์ การบ าบัดด้วยแสง 
กรณีศึกษาและการอภิปรายปัญหาเวชศาสตร์ความงามที่เกี่ยวข้อง 
 
AS512 คลินิกเวชศาสตร์ความงาม 2       3 (0-9-3) 
 (Aesthetic Medicine Clinic 2) 
 การฝึกงานในคลินิกเวชศาสตร์ความงาม เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการฝึกการซักประวัติ ตรวจ
ร่างกายทางระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเวชศาสตร์ความงามที่กว้างขวางขึ้น รวมทั้งการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย แนะน า ให้การรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติความงาม การฉีดสารโบทูลินุมท็
อกซิน ฟิลเลอร์ กรณีศึกษาและการอภิปรายปัญหาเวชศาสตร์ความงามที่เกี่ยวข้อง 

 
วิชาเลือก 
AS601 ศาสตร์แห่งความงาม โหงวเฮ้ง การถ่ายภาพ และการแต่งหน้า   3 (3-0-9) 
 (Facial Anthropometry, Physiognomy, Photography, and Make-up) 
 มาตรวัดใบหน้า วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวัด ลักษณะของมิติที่สวยงาม การประเมินเฉพาะบุคคล
และแนวทางการแก้ไข ลักษณะของโหงวเฮ้ง ความหมายและการท านายรวมถึงการแก้ไข พ้ืนฐานการถ่ายภาพ
เบื้องต้น การเลือกอุปกรณ์การถ่ายภาพ การจัดฉากและองค์ประกอบ การถ่ายภาพบุคคล การถ่ายภาพโฟกัสพยาธิ
สภาพ พื้นฐานการแต่งหน้าเบื้องต้น ทฤษฎีสี การแรเงาและไฮไลท์ อุปกรณ์การแต่งหน้าชนิดต่าง ๆ   
   
AS602 การร้อยไหมในความงาม        3 (3-0-9) 
 (Aesthetic Thread Lift) 
 ความหมายของการร้อยไหม ชนิดของไหม หลักการการท างานของไหม วิธีการร้อยไหมชนิดต่าง ๆ การ
เตรียมเครื่อง เทคนิค และการดูแลหลังการร้อย ข้อควรระวัง การแก้ไขภาวะแทรกซ้อน การฝึกหัตถการการร้อย
ไหมชนิดต่าง ๆ  
 
 



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

นิยามของสปาทางการแพทย์และหัตถการที่เกี่ยวข้อง ความหมายของเซลล์บ าบัด น้ าเลือดที่อุดมไปด้วย
เกล็ดเลือด กลไกการท างานและการออกฤทธิ์ ข้อกฏหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อบ่งชี้และข้อควร
ระวัง การดูแลหลังท าหัตถการ การฝึกหัตถการ การเตรียมและฉีดเลือดที่อุดมไปด้วยเกล็ดเลือดในข้อบ่งชี้ต่าง ๆ 
การดูงานสปาทางการแพทย์ 
 
AS604 การดูดไขมัน         3 (3-0-9) 
 (Liposuction) 
 หลักการของการดูดไขมัน การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา เครื่องมือและเทคนิควิธีการต่าง  ๆ ของ
การดูดไขมัน เทคนิคการลดความเจ็บปวดรูปแบบต่าง ๆ การเตรียมยาชาที่ใช้ในการดูดไขมัน เทคนิคและวิธีการดูด
ไขมัน การดูแลหลังหัตถการ ภาวะแทรกซ้อนและการป้องกันและแก้ไข การฝึกปฏิบัติการดูดไขมันเบื้องต้น  
 
AS605 การเสริมจมูกเบื้องต้น        3 (3-0-9) 
 (Basic Rhinoplasty) 
 ลักษณะกายภาพของจมูกและไซนัส พยาธิสภาพและเทคนิคการแก้ไข การตรวจร่างกาย และการทดสอบ
เพ่ือช่วยการวินิจฉัยและวางแผนการแก้ปัญหา การผ่าตัดเสริมจมูกด้วยซิลิโคน การแก้ไขปัญหาจมูกงุ้ม การผ่าตัด
ปีกจมูก และเทคนิคการเสริมจมูกต่าง ๆ แบบเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติการเสริมจมูกด้วยซิลิโคน  
 
AS606 การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาเบื้องต้น      3 (3-0-9) 
 (Basic Blepharoplasty) 
 ลักษณะกายภาพของเปลือกตา พยาธิสภาพและเทคนิคการแก้ไข การตรวจร่างกาย และการทดสอบเพ่ือ
ช่วยการวินิจฉัยและวางแผนการแก้ปัญหา การผ่าตัดตาสองชั้นเบื้องต้น การผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา การฝึกปฏิบัติการ
ผ่าตัดตาสองชั้น  
 
 
 
 
 
 



AS607 การปลูกผม         3 (3-0-9) 
 (Hair Transplantation) 
 ปัญหาผมร่วง การวินิจฉัยปัญหาเรื่องผมร่วง แนวทางการรักษาผมร่วงแบบต่างๆ ชนิดของการปลูกผม 
เทคนิคและวิธีการปลูกผม การเตรียมตัวส าหรับการปลูกผม การใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผม 
 
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
AS701 สารนิพนธ ์         6 หน่วยกิต 
  (Thematic Paper) 
  การค้นคว้าเฉพาะเรื่องด้านเวชศาสตร์ความงาม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชี้แนะ ดูแล และควบคุม เพ่ือ
วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์ความงาม มีการสอบประมวลความรู้ การน าเสนอหัวข้อศึกษาที่แสดง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีด าเนินการศึกษา มีการสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาต้องท ารายงานการค้นคว้าฉบับ
สมบูรณ์ในรูปสารนิพนธ์ 
   
AS710 วิทยานิพนธ์               12 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
  การวิจัยด้านเวชศาสตร์ความงาม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลควบคุม เพื่อพัฒนาให้เกิดความรู้
ใหม่ทางด้านเวชศาสตร์ความงาม มีการน าเสนอหัวข้อวิจัยที่แสดงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีด าเนินการวิจัย มี
การสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในรูปวิทยานิพนธ์ 
 
 


