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คำนำ 
 

การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเปนการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ เพื่อ

สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสรางระบบ

และกลไกการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย 

เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดในองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีความทันสมัยสอดคลอง

กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตางๆ โดย

สถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

และไดพัฒนา ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2564               

(1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565) ข้ึน เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในอยางตอเน่ือง 

 
 

           ลงนาม ……………………..…………………………. 

                     (อาจารยพนิดา  แสนประกอบ) 

   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง  

        สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง 

                   วันที่  15 มิถุนายน 2565 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เปนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2564 โดย

หลักสูตรไดดำเนินการประเมินตนเองในรอบปการศึกษา พ.ศ. 2564 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 

พฤษภาคม 2565) ซึ่งมีจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี มีนักศึกษาจำนวน 116 คน มีบุคลากรจำนวน 6 

คน ประกอบดวยอาจารยระดับปริญญาโท 2 คน อาจารยระดับปริญญาเอก 3 คน และเจาหนาที่ 1 คน การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในครั ้งน้ี เปนไปตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใชเกณฑการประเมินตามคูมือ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2564 

 การประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื ่องสำอาง 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ไดทำการประเมิน จำนวน 6 องคประกอบ 14 ตัวบงช้ื โดยมีผลการประเมินในภาพรวมอยู

ในระดับคุณภาพดีมาก ไดคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.20 โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบดังตอไปน้ี  

องคประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน มีผลการดำเนินงาน ผานเกณฑมาตรฐาน  

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต มีผลการดำเนินงานในระดับคุณภาพดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา มีผลการดำเนินงานในระดับคุณภาพดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.67 

องคประกอบที่ 4 อาจารย มผีลการดำเนินงานในระดับคุณภาพมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 

องคประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีผลการดำเนินงานในระดับคุณภาพดี

มาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มผีลการดำเนินงานในระดับคุณภาพดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 

 สำหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 1 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื่อเปนแนวทางใหหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มีการพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีขอเสนอแนะดังน้ี 

จุดเดน/แนวทางเสริมจุดเดน ไดแก หลักสูตรมีกลไกในการใหคำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

รวมถึงการลงมือปฏิบัติและประเมินผลของการปฏิบัติงานตามกลไกที่กำหนดไว นอกจากนี้ยังมีผลที่เกิดขึ้นอยาง

ชัดเจน เชน ไดรับรางวัลของอาจารย และคุณภาพของอาจารยในดานตาง ๆ  และมีการสงเสริมนักศึกษาเขารวม

กิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะตาง ๆ อยางตอเน่ือง  

อาจารยประจำหลักสูตรทุกทานมีคุณวุฒิตามมาตรฐาน มีการบริหารและพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญ 

และมีผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ    

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ไดแก สาระและการจัดการเรียนสอนจำเปนตองมีการ

ปรับปรุงใหทันสมัยตามศาสตรสาขาวิชาอยางตอเน่ือง 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลพื้นฐาน 
 

รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง  

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Cosmetic Science 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง) 

ช่ือยอ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Cosmetic Science) 

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Cosmetic Science) 
 

รูปแบบของหลักสูตร 

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

 ภาษาที่ใช : ภาษาไทย 
 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่                    

ครั้งที่ 11 / 2560 เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560   

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 11 / 2560 เมื่อวันที่ 26 

เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  
 

สถานภาพของหลักสูตรในปการศึกษา 2564 

 หลักสูตรเกา/ยังไมปรับเขากรอบ TQF 

 หลักสูตรใหม (พ.ศ. 255....) ตามกรอบ TQF 

 ปรับปรุง (พ.ศ. 2561) ตามกรอบ TQF 
 

ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ 

 ไมใชหลักสูตรสาขาวิชาชีพ 

  หลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
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การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

จำนวน 2 ครั้ง (นับต้ังแตเปดสอนถึงปจจุบัน) ดังน้ี 

 

ลำดับท่ีของการ

พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

ป พ.ศ. ท่ีทำการ

พัฒนา/ปรับปรุง 

หมายเหตุ/เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุง 

1 2556 พัฒนาหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรเครื ่องสำอางใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-

2559)  โดยคำน ึงถ ึงการเปล ี ่ยนแปลงทางภาคอ ุตสาหกรรม

เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑและบริการทรงความงามและสุขภาพ ซึ่งมี

การพัฒนาและมีความเจริญกาวหนาดวยเทคโนโลยีทีท่ันสมยัอยาง

รวดเร็ว 

2 2561 หลักสูตรเดิมครบวาระ 5 ป จะตองมีการปรับปรุงและใหเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว

ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2558 

 

ผลการดำเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปการศึกษา 2563  

 

ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตร

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่

กำหนดโดย สกอ. 

ผาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.50 
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ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

 2.2 การไดงานทำหรือ

ผลงานวิจัยของผูสำเรจ็

การศึกษา 

5 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 2 4.75 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

 3.1 การรับนักศึกษา 4 

 3.2 การสงเสริมและพฒันา

นักศึกษา 

4 

 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 3 (ยังไมมีแนวโนมของการสำเร็จ

การศึกษา) 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 3 3.67 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

 4.1 การบรหิารและพฒันา

อาจารย 

4 

 4.2 คุณภาพอาจารย 4.44 

 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย 4 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 3 4.15 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

 5.1 สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 

4 

 5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

4 

 5.3 การประเมินผูเรียน 4 

 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 (ลงชื่อรายวิชาท่ีทวนสอบให

ครบถวน) 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 5 4.25 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 6 4 
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สวนท่ี 2 

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

ชื่อหลักสูตร  วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง 

รหัสหลักสูตร (เลข 13 หลัก) 25551501102843 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ตาม มคอ. 2 

ลำดับ 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ว/ด/ป 

ท่ีเขา

ทำงาน 

ว/ด/ป 

ท่ีลาออก 

ประเภทการ

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 รอง

ศาสตราจารย 

นางสาวอพรรณ   

อนุรักษวรกุล 

ปร.ด.  

(เภสัชเคมี

และพฤกษ

เคมี) 

12 ก.ค. 

2552 

- อาจารยประจำ

หลักสูตร 

 

2 รอง

ศาสตราจารย 

นายโองการ  

วณิชาชีวะ 

Dr. rer. nat.  

(Natural 

Science) 

8 ม.ค. 

2552 

- อาจารยประจำ

หลักสูตร  

 

3 อาจารย นางสาวอธิยา   

รัตนพิทยาภรณ 

ปร.ด. 

(ชีวเคมี) 
18 พ.ค. 

2552 

- อาจารยประจำ

หลักสูตร  

 

4 อาจารย นางสาวพนิดา   

แสนประกอบ 

วท.ม.  

(เภสัชเคมี 

และพฤกษ

เคมี) 

27 ต.ค. 

2557 

- อาจารยประจำ

หลักสูตร  

 

5 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายณรงคฤทธ์ิ  

หลาพันธ 

M.Sc. 

(Formulati

on 

Science)  

18 เม.ย. 

2559 

- อาจารยประจำ

หลักสูตร  
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ปจจุบัน 

ลำดับ 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ว/ด/ป 

ท่ีเขา

ทำงาน 

ว/ด/ป 

ท่ีลาออก 

ประเภทการ

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 รอง

ศาสตราจารย 

นางสาวอพรรณ   

อนุรักษวรกุล 

ปร.ด.  

(เภสัชเคมี

และพฤกษ

เคมี) 

12 ก.ค. 

2552 

- อาจารยประจำ

หลักสูตร 

 

2 รอง

ศาสตราจารย 

นายโองการ  

วณิชาชีวะ 

Dr. rer. nat.  

(Natural 

Science) 

8 ม.ค. 

2552 

- อาจารยประจำ

หลักสูตร  

 

3 อาจารย นางสาวอธิยา   

รัตนพิทยาภรณ 

ปร.ด. 

(ชีวเคมี) 

18 พ.ค. 

2552 

- อาจารยประจำ

หลักสูตร  

 

4 อาจารย นางสาวพนิดา   

แสนประกอบ 

วท.ม.  

(เภสัชเคมี 

และพฤกษ

เคมี) 

27 ต.ค. 

2557 

- อาจารยประจำ

หลักสูตร  

 

5 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายณรงคฤทธ์ิ  

หลาพันธ 

M.Sc. 

(Formulati

on 

Science)  

18 เม.ย. 

2559 

- อาจารยประจำ

หลักสูตร  
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ประวัติอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร ปจจุบนั 

ลำดับท่ี 1 ช่ือ-สกุล นางสาวอรพรรณ   อนุรักษวรกลุ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) 

   ตำแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

   ประสบการณการสอน ....13.... ป 

 

ระดับ

การศึกษาท่ี

จบ 

ปท่ีจบ

การศกึษา 

ชื่อหลักสตูรท่ีจบ

การศกึษา 

กลุม 

สาขาวิชาท่ีจบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศกึษา 

ชื่อสถาบนัท่ีจบ

การศึกษา 

ปรญิญาเอก 2551 ปร.ด. เคม ี (เภสัชเคม ี

และพฤกษเคม)ี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ปรญิญาโท 2547 วท.ม. เคม ี (เภสัชเคม ี

และพฤกษเคม)ี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ปรญิญาตร ี 2542 วท.บ. เคม ี เคม ี สถาบันราชภัฏ 

สุราษฎรธานี 

 

ขอมูลผลงานวิชาการ  /งานสรางสรรค  

ช่ือผลงานวิชาการ  /งานสรางสรรค  คาน้ำหนัก 

Anurukvorakun, O., Jarupintusophon, S. (2021). Development of Jasmine Rice 

Flour Properties as a Safe and Efficient Ingredient for Compact Power. Applied 

Sciences,11(1), 248-260. Retrieved from https://doi.org/10.3390/app11010248 

1 

Anurukvorakun, O. & Suntornsuk, L. (2022).  Sensitivity enhancement in capillary 

electrophoresis and their applications for analyses of pharmaceutical and 

related biochemical substances.  Electrophoresis, 43(9-10), 939-945 

1 
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ลำดับท่ี 2 ช่ือ-สกุล นายโองการ วณิชาชีวะ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด Dr. rer. nat. (Natural Science) 

   ตำแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

   ประสบการณการสอน ....13.... ป 

 

ระดับ

การศึกษา 

ท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศกึษา 

ชื่อหลักสตูรท่ี

จบการศกึษา 

กลุม 

สาขาวิชาท่ี

จบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบนัท่ีจบการศึกษา 

ปรญิญาเอก 2551 Dr. 

 

Natural 

Science 

Dr. rer. nat. 

(Natural Science) 

Johannes Gutenberg 

University, Germany 

ปรญิญาโท 2545 วท.ม. ชีวเคมี วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ปรญิญาตร ี 2542 วท.บ. ชีววิทยา วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

ขอมูลผลงานวิชาการ  /งานสรางสรรค  

ช่ือผลงานวิชาการ  /งานสรางสรรค  คาน้ำหนัก 

Juijuljerm, R., Vanijajiva, O., & Chittapun, S. 2021. The potential of using akinetes 

as seed starters for Cladophora glomerata cultivation: Germination and growth 

of akinetes under different light intensities and humic concentrations. Algal 

Research, 60, 102478. 

1 
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ลำดับท่ี 3 ช่ือ-สกุล นางสาวอธิยา รัตนพิทยาภรณ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (ชีวเคม)ี 

   ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

   ประสบการณการสอน ...13..... ป 

 

ระดับ

การศึกษา 

ท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศกึษา 

ชื่อหลักสตูรท่ี

จบการศกึษา 

กลุม 

สาขาวิชาท่ีจบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบนัท่ีจบการศึกษา 

ปรญิญาเอก 2547 ปร.ด.  ชีวเคมี ชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ปรญิญาโท 2540 วท.ม.  ชีวเคมี ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปรญิญาตร ี 2537 วท.บ.  เทคนิค

การแพทย 

เทคนิค

การแพทย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลำดับท่ี 4 ช่ือ-สกุล นางสาวพนิดา แสนประกอบ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด วท.ม.(เภสัชเคมีและพฤกษเคม)ี  

   ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

   ประสบการณการสอน 8 ป 

 

ระดับ

การศึกษาท่ี

จบ 

ปท่ีจบ

การศกึษา 

ชื่อหลักสตูรท่ีจบ

การศกึษา 

กลุมสาขาวิชาท่ี

จบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบนัท่ีจบ

การศกึษา 

ปรญิญาโท 2557 วท.ม. เคม ี (เภสัชเคม ี

และพฤกษเคม)ี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปรญิญาตร ี 2554 วท.บ. เคม ี เคม ี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏ 

พระนคร 

 

ขอมูลผลงานวิชาการ  /งานสรางสรรค  

ช่ือผลงานวิชาการ  /งานสรางสรรค  คาน้ำหนัก 

พนิดา แสนประกอบ. (2564). สบูเหลวตานเช้ือแบคทเีรียจากสารสกัดเปลือกกลวย. วารสาร

บัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 16 (2), 187-197. 

0.6 

มุกอันดา เชิดชูชวลิต และพนิดา แสนประกอบ. (2565). การพัฒนาตํารับคลีนซิ่งบาลมจา

น้ํามันเมล็ดเงาะ. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18 มีนาคม 2565, หนา 3066-3073. 

0.2 
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ลำดับท่ี 5 ช่ือ-สกุล นายณรงคฤทธ์ิ  หลาพันธ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด M.Sc. (Formulation Science)  

   ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

   ประสบการณการสอน 6 ป 

 

ระดับ

การศกึษาท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศกึษา 

ชื่อหลักสตูรท่ีจบ

การศกึษา 
กลุมสาขาวิชาท่ีจบ 

สาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบนัท่ีจบ

การศึกษา 

ปรญิญาโท 2557 M.Sc. 

(Formulation 

Science)  

Formulation 

Science 

Formulation 

Science 

University of 

Greenwich,  

United 

Kingdom 

ปรญิญาตร ี 2555 วท.บ.  วิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง 

วิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง 

มหาวิทยาลัยแม

ฟาหลวง 

 

ขอมูลผลงานวิชาการ  /งานสรางสรรค  

ช่ือผลงานวิชาการ  /งานสรางสรรค  คาน้ำหนัก 

เสถียรพงษ ขาวหิต, ณรงคฤทธ์ิ หลาพันธ, ลดา มทัธุรศ, ดุญณภัตน ขาวหิต, และมนตรี พิมพ

ใจโครงสราง. (2565) ประชาคมแพลงกตอนในแมน้ำนครนายก จังหวัดนครนายก. วารสาร

วิทยาศาสตรบรูพา. 27 (2). 939-965. 

0.6 
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อาจารยผูสอน )อาจารยประจำภายในสถาบัน  

ลําดับ ตําแหนงทางวิชาการ ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา 

1 อาจารย นางสาวส่ือกัญญา จารุพินทุโสภณ วท.ด. 

(เคีอินทรีย) 

2 ผูชวยศาสตราจารย นางสาววันทนา ลีบอนอย ปร.ด. (อณุพันธุศาสตรและพันธุ

วิศวกรรมศาสตร) 

3 อาจารย นางสาวรัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง วท.ด. (เคมีเทคนิค) 

4 ผูชวยศาสตราจารย นายคฑาวุฒิ  สังฆมาศ บธ.ด. (การจัดการ) 

5 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวรุจิราภา งามสระคู ศษ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการศึกษา) 

 
 

อาจารยผูสอน (อาจารยพิเศษภายนอกสถาบัน) 

ลำดบั 
ตำแหนงทาง

วชิาการ 
ช่ือ -สกุล  วุฒกิารศึกษา 

1 อาจารย นายสิทธิพร พรอุดมทรัพย วบ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) 

2 - นางสาวปริษา ทองประไพ วท.บ. วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง 

3 - นายคอยโร ยูเปาะนะ วท.บ. วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง 

4 - นางสาวกันทิมา คูกระสงัข วท.บ. วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง 

 

 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

หองบรรยาย จำนวน 4 หอง ไดแก  หอง 871 872 874 และ 875 

หองปฏิบัติการ จำนวน 4 หอง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

หองปฏิบัติการ พฒันาสูตรเครื่องสำอาง เลขทะเบียน 2-0190-0001-6 (ไดรับเลขทะเบียนจาก วช.) 

876 หองปฏิบัติการต้ังตำรบัเครื่องสำอาง  

877 หองปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสำหรบัเครือ่งสำอาง  

878 หองปฏิบัติการพฤกษเคมี  เลขทะเบียน 2-0990-0002-4 (ไดรับเลขทะเบียนจาก วช.) 

879 หองปฏิบัติการจลุชีวะวิทยาสำหรับเครื่องสำอาง 
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องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี พ.ศ.2558 

ผาน/ 

ไมผาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ผาน 1.จำนวนอาจารยประจำ

หลักสูตรไมนอยกวา 5 คน

และเปนอาจารยประจำเกิน

กวา 1 หลักสูตรไมได และ

ประจำหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตาม

หลักสูตรน้ัน 

มีอาจารยประจำหลกัสูตร 5 คนและ     

ไมเปนอาจารยประจำเกินกวา 1 หลักสูตร 

และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง (หลักสูตร

ปรับปรงุ พ.ศ. 2561) 

ผาน คุณสมบัติของอาจารยประจำ

หลักสูตรคุณวุฒริะดับ

ปริญญาโทหรอืเทียบเทา 

หรือดำรงตำแหนงทาง

วิชาการไมต่ำกวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรง

หรือสัมพันธกบัสาขาวิชาที่

เปดสอน อยางนอย 2 คน 

อาจารยประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรอืเทียบเทา หรือดำรง

ตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ

กับสาขาวิชาที่เปดสอน ตามรายละเอียด

ใน  มคอ.2 

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง (หลักสูตร

ปรับปรงุ พ.ศ. 2561) 

ผาน การปรับปรงุหลักสูตรตาม

รอบระยะเวลาที่กำหนดตอง

ไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุง

ใหเสรจ็และอนุมัติ/ใหความ

เห็นชอบโดยสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพือ่ให

หลักสูตรใชงานในปที่ 6) 

ประกาศใชในปที่ 8) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง 

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง (หลักสูตร

ปรับปรงุ พ.ศ. 2561) 
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หมายเหตุ :  

1. ผลการประเมินตัวบงช้ีที่ 1.1 กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหน่ึง ถือ

วาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” (คะแนนเปน ศูนย) 

2. หลักฐานเอกสารที่ตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงช้ี ประกอบดวย 

- เอกสารหลกัสูตรฉบบัที่ สกอ. ประทับตรารบัทราบ 

- หนังสือนำที่ สกอ. แจงรบัทราบหลักสูตร (ถาม)ี 

  - หนังสือนำสง สกอ. หรอืหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ใหความ 

เห็นชอบหลักสูตรกรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรบัทราบ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ผาน/ 

ไมผาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ผาน 1.จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรไมนอยกวา 5 คนและ

เปนอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร

ไมได และประจำหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตาม

หลักสูตรน้ัน 

มจีำนวนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 5 คน และไมเปนอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 

หลักสูตร และประจำหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตาม

หลักสูตรน้ัน 
คือ มีพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 

5 คน ปฏิบัติงานตามภารกิจใหกับ

มหาวิทยาลัย อยางสมบูรณ 

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง 

(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 

2561) 

ผาน - คุณสมบัติของอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาโทหรือเทียบเทา 

หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการ

ไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ใน

สาขาที่ตรงหรือสมัพันธกับ

สาขาวิชาที่เปดสอน มีผลงาน

ทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลงั 

(ประเภทวิชาการ) 

- คุณสมบัติของอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาโทหรือเทียบเทา 

ห ล ั ก ส ู ต ร ว ิ ทย าศาสตรบ ัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) มีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญา

โทหรือเทียบเทาหรือดำรงตำแหนง

ทางวิชาการผูชวยศาสตราจารยข้ึน

ไปในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกันกับ

สาขาที ่เปดสอน และมีผลงานทาง 

ว ิ ชาการท ี ่ ไม  ใ ช  ส  วนหน ึ ่ ง ของ

การศึกษาเพื ่อรับปริญญา และเปน

ผลงานทางว ิชาการท ี ่ ได ร ับการ 

เผยแพร ตามหลักเกณฑที่กำหนดใน

การพิจารณาแตงตั ้งใหบุคคลดำรง

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง 

(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 

2561) 

 

-แบบสรุปการเผยแพร

งานวิจัยของอาจารย 

ประจำปการศึกษา 2563 
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หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการ

ไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ใน

สาขาที่ตรงหรือสมัพันธกับ

สาขาวิชาที่เปดสอน มีผลงาน

ทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลงั 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

จำนวน 2 ใน 5 คน ตองมี

ประสบการณในดานการ

ปฏิบัติการ (ประเภทวิชาชีพ) 

ตำแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง  

 

ผาน คุณสมบัติอาจารยประจำ

หลักสูตรคุณวุฒริะดับปรญิญาโท

หรือเทียบเทา หรือดำรง

ตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่

ตรงหรือสัมพันธกบัสาขาวิชาที่

เปดสอน มีผลงานทางวิชาการ

อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 

ปยอนหลัง ไมจำกัดจำนวนและ

ประจำไดมากกวา 1 หลักสูตร 

อาจารยประจำหลักสูตร 

วุฒิปรญิญาเอก สาขาวิชาที่สัมพันธ  

3 คน  

ปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ตรง 1 คน  

สาขาวิชาที่สัมพันธ 1 คน  

ตำแหนง รองศาสตรจารย 2 คน 

  

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง 

(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 

2561) 

 

ผาน คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

อาจารยประจำ คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรอืเทียบเทา หรือ

ดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำ

กวาผูชวยศาสตราจารย ใน

สาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของ

รายวิชาที่สอน 

อาจารยพเิศษ คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโท หรือคุณวุฒริะดับ

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา และมี

ประสบการณทำงานที่เกี่ยวของ

กับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป 

ทั้งน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 

อาจารยประจำหลักสูตร 

ปริญญาเอก สาขาวิชาที่สัมพันธ      

3 คน  

ปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ตรง         

1 คน  

สาขาวิชาที่สัมพันธ 1 คน  

ตำแหนง รองศาสตราจารย 2 คน 

ทั้งน้ีมีการกำกบัใหอาจารยประจำ

หลักสูตรมีคุณวุฒิและดำรงตำแหนง

ทางวิชาการในสาขาวิชาที่ตรง

สัมพันธกบัสาขาวิชาที่เปดสอน อยาง

นอย 2 คน 

และกำกบัอาจารยพิเศษใหมีคุณวุฒิ 

ประสบการณ และช่ัวโมงการสอน 

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง 

(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 

2561) 
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

1.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

ปริญญาตรี  

5 ขอ 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

ผาน/ไมผาน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย

ประจำเปนผูรับผิดชอบรายวิชา

น้ัน 

(ไมเกินรอยละ 50) ตามเกณฑ

มาตรฐาน 

ผาน การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กำหนดตองไมเกิน 5 

ป ตามรอบระยะเวลาของ

หลักสูตร หรืออยางนอยทกุ ๆ    

5 ป 

ห ล ั ก ส ู ต ร ว ิ ทย าศาสตรบ ัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง 

( ห ล ั ก ส ู ต ร ใ ห ม  พ . ศ .  2 5 56) 

ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในชวงป

การศ ึกษา 2560 และได  ร ับมติ

เ ห ็ น ช อ บ ห ล ั ก ส ู ต ร จ า ก ส ภ า

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 

1/2561 วันที ่ 19 เดือน มกราคม 

พ.ศ.  2561 และได ส  งให ความ

เห ็นชอบหลักส ูตรจากสำน ักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2561 และเริ่ม

ใชในปการศึกษา 1/2561  

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง 

(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 

2561) 



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 21 
 

หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบณัฑิต 

 

ขอมูลนักศึกษา 

ป

การศึกษา 

ท่ีรับเขา 

จำนวนนักศึกษาคงอยู/ปการศึกษา รอยละการคงอยูของ

นักศึกษา 

(จำนวน นศ.ปสุดทาย 

X 100/จำนวน นศ.ป

ท่ีรับเขา) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2559 28 20 20 20 1 1 71.43 

2560  32 21 21 21 2 65.63 

2561   33 29 29 29 87.88 

2562    21 19 19 90.48 

2563     36 30 83.33 

2564      51 100 

หมายเหตุ (ถาม)ี : ..................................................................................................................................................... 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจำนวนนักศึกษา ปญหาสวนตัว ปญหาครอบครัว และสถานการณโควิด 

 

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา 

ป

การศึกษา 

ท่ีรับเขา 

ปท่ีสำเร็จการศึกษา รอยละของผูสำเร็จ

การศึกษา 

(จำนวนผูสำเร็จ

การศึกษา X 100/

จำนวนท่ีรับเขา) 

2562 2563 2564 

จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษ

า 

รอยละ จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ 

2559 19 67.86     67.86 

2560   19 59.38   59.38 

2561     19 57.58 57.58 

หมายเหตุ (ถาม)ี : ..................................................................................................................................................... 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสำเร็จการศึกษา ปญหาสวนตัว ปญหาครอบครัว และสถานการณโควิด 
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อัตราการคงอยูและอัตราการสำเร็จการศึกษา 

ป

การศึกษา 

จำนวนรับเขา 

 

จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 

 

จำนวนทีล่าออกและถูกคัดช่ือออก

สะสมจนถึงส้ินปการศึกษา 2564 

 2562 2563 2564 
2559 28 19   8 
2560 32  19  11 
2561 33   19 4 

 

วิธีคำนวณ อัตราการคงอยู =  -   X 100 = 75.27 

           
 

  อัตราการสำเร็จการศึกษา =    X  100 = 61.29 
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องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดตัวบงชี ้  ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน 

 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการคำนวณ 

 

คะแนนที่ได =  

 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ลำดับ

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ผลรวม

คา

คะแนน 

จำนวน

แบบ

ประเมิน 

ท่ีตอบ 

คาเฉลีย่

±SD 

1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  
 

 (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 37.60 8 4.70±0.54 

 (2) ดานความรู 36.00 8 4.50±0.60 

 (3) ดานทักษะทางปญญา 36.33 8 4.54±0.59 

 
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล 

36.50 8 
4.56±0.75 

 

(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การสือ่สารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

36.00 8 

4.50±0.75 

 (6) ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด - - - 

2 ผลรวมคาคะแนนที่ไดจากการประเมินคุณภาพบัณฑิต 5 ดาน 182.43 

3 จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) 19 

4 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 
8 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครือ่งสำอาง ไดทำการสำรวจความพึง

พอใจของนายจางหรือสถานประกอบการที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาของหลกัสูตรสาขาวิชา

แบบประเมินคุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 

 
จำนวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง ในปการศึกษา 2564 ซึ่งมีผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 19 คน (รุน 

2560) และเปนผูสำเรจ็ที่ไดงานทำที่ถูกสำรวจตามแบบสอบถามที่นายจางตอบกลับมามี

จำนวน 8 ฉบับ คิดเปน 42.11 % ของบัณฑิตทั้งหมด ในการสำรวจความพึงพอใจหลักสูตร

ใชแบบสอบถามเพือ่สอบถามระดับความพึงพอใจที่มีตอผูสำเรจ็การศึกษาในแตละดานของ

ผลลัพธการเรียนรู (Expected Learning Outcome) จำนวน 5 ดาน โดยมีคาเฉลี่ย

คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในปการศึกษา 2564 

มีคาเพ่ิมขึน้เปน 4.56 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2563 ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.50 และป 2562 มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.45  

 

คะแนนที่ได = ……4.56…. คะแนน 

หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินจากผูใชบัณฑิต จะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที ่

     สำเร็จการศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

2.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

> 4.50 คะแนน ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แหงชาติในปการศึกษา 2564  

มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.56 

…4.56.. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

2.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. คะแนน ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ 2.2 รอยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ป 

ชนิดตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที ่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเปน

คะแนนระหวาง 0 – 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 

 

 

 

 

2.  แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได =  

 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ลำดับ

ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 

1 จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 19 100 

2 จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 19 100 

3 จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 

(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 

19 100 

4 จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ - - 

5 จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขา

ศึกษา 

- - 

6 จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา - - 

7 จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 

8 จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 

9 จำนวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได

ประจำ 

อยูแลว 

- - 

 

แบบประเมินการมีงานทำ

ของบัณฑิตทีส่ำเร็จ

การศึกษาในระยะเวลา 

1 ป 

 
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 

X 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 

 
คารอยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

X 5 
100 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

บัณฑิตทุกคนมงีานทำหลังสำเร็จการศึกษาและทำงานตรงสาขาวิชาที่เรียนภายใน 1 ป

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากบั ……100…… 

 

คะแนนที่ได = ………5………. คะแนน 

หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเรจ็การศึกษา 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

2.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ 

…100……..  

บัณฑิตทุกคนมงีานทำหลังสำเร็จ

การศึกษาและทำงานตรงสาขาวิชาที่

เรียนภายใน 1 ปรอยละของบัณฑิตที่ได

งานทำหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 

1 ป เทากับ ……100…… 

  5.00 คะแนน บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

2.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ของคณะกรรมการ 

การบรรลุเปาหมาย  

รอยละ ………..  ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การรับนักศึกษา 

2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง  

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 
 

 

 

ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

3.1 การรับนักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครือ่งสำอางมีระบบกลไกและ

กระบวนการในการรับนักศึกษา ใหสามารถรับนักศึกษาไดตามแผนการรับนักศึกษาและ

คัดเลือกนักศึกษาท่ีมคีวามพรอมสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีกำหนด          

โดยมีตัวชี้วัดท่ีพิจารณาจากจำนวนผูสมัครเรียนในหลักสตูร  

ในปการศึกษา 2564 มีเปาหมายเพ่ิมจำนวนนักศึกษาท่ีมคีวามสนใจสมัครเรียนใน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเคร่ืองสำอางเพ่ิมขึ้นมากกวารอยละ 10 จากอัตราการสมัครเรียน

ในปการศึกษาท่ีผานมา เพ่ือใหสาขาวิชาสามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความเหมาะสม

และมีศักยภาพภาพจนสามารถสำเร็จการศึกษาไดอยางมปีระสิทธิภาพตอไป (จำนวน

ผูสมัครการศึกษาท่ีผานและรายงานตัวในปการศึกษา 2564 เทากับ 51 คน  ในขณะท่ี

จำนวนผูสมัครท่ีผานและรายงานตัวในปการศึกษา 2563 เทากับ 36 คน ในป 2564 จึง

มีผูสมัครท่ีผานและรายงานตัวเปนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 16 คน คิดเปนการเพ่ิมขึ้นรอยละ 

44.44)  

 

3.1.1 มีระบบกลไกการรับสมัครดังตอไปนี้  

คณะกรรมการประจำหลักสูตรมีมติกำหนดแผนการรับนักศึกษาในแตละปการศึกษา จำนวน

ทั้งสิ้น 30 คน มีการกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครโดยระบุเกณฑการรับ ไดแก 

เปลี่ยนเกณฑการรับนักศึกษาเพื่อแกปญหาเรื ่องพื้นฐานของนักศึกษา โดยการรับสมัคร

นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

และ ศิลปะ-คำนวณ โดยกำหนดเกรดเฉลี ่ยสะสมไมต่ำกวากวา 2.25 และมีความรู

ความสามารถดานภาษาไทยไดเปนอยางดี (หลักฐาน คสอ.3.1-1) ซึ่งในการรับนักศึกษาเขา

ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรเครื่องสำอางในปการศึกษา 2564 ไดคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาใน

สาขาวิชาตามมติที ่ประชุม และคณะกรรมการประจำหลักสูตรแจงประสานมติการรับ

นักศึกษาของหลักส ูตรฯ ผ านคณะฯ สำนักส งเสร ิมวิชาการและงานทะเบียน และ

มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการประกาศรับนักศึกษา และจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษา (หลักฐาน คสอ.3.1-2)    

คสอ.3.1-1 

การรบันักศึกษา 
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3.1.2 มีการนำกลไกไปปฏิบัติในการรับสมัคร 

สาขาวิชาไดดำเนินการตามกลไกที่กำหนดไวในการรับสมัครนักศึกษาทุกรอบในปการศึกษา 

2564 ไดแก รอบโควตาพิเศษ รอบ TCAS 1 – รอบ TCAS 4 โดยมีจำนวนผูสมัครที่สอบผาน

และรายงานตัวรวมทั้งหมด 51 คน  

 

ในการรับสมัครนักศึกษา คณะกรรมการประจำหลักสูตรเปนผูรับสมัครนักศึกษาโดยให

นักศึกษากรอกใบสมัครและสอบสัมภาษณ จากนั้นทางหลักสูตรจะพิจารณาใบสมัครและ

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ และผูสมัครจะเขารับการทดสอบตามที่กำหนด โดยมีอาจารย

ประจำหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการดำเนินงานในคำสั่งของมหาวทิยาลัยฯ 

สงขอมูลใหสำนักสงเสริมวิชาการฯ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ นักศึกษาที่มีสิทธ์ิ
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จะเขาร ับการสัมภาษณโดยคณะกรรมการที ่ม ีช ื ่อในคำสั ่งฯ ของมหาวิทยาลัย โดย

คณะกรรมการประจำหลักสตูรรวมเปนกรรมการพิจารณา 

และการคัดกรองและคัดเลือกนักศึกษา คณะกรรมการฯ ไดจัดทำการทดสอบและใหคะแนน

โดยพิจารณาจากผลการสัมภาษณ ทั้งดานผลการเรียน ความถนัด ความพรอมในการเขารับ

การศึกษา โอกาสในการสำเร็จการศึกษา และการทดสอบทางดานภาษาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ทดสอบการสื่อสาร ไดแก การฟง พูด อาน เขียน ทัศนคติในการเรียน สอบถาม

ปญหาสุขภาพเบื้องตน ทั้งนี้ในปการศึกษา 2564 ในสวนของการคัดเลือกนักศึกษามีการ

คัดเลือกนักศึกษาใหมีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีพื้นฐานเพียงพอสำหรับเรียนในสาขาวิชา

วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง ซึ่งมีผูสมัครที่จบจากสายศิลป-ภาษา เขามาสมัครและถูกคัดออก

จากการพิจารณาเขาศึกษา นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบกลไกและกระบวนการในการ

รับนักศึกษามีการสัมภาษณออนไลนอันเปนผลกระทบจากสถานการณโควิด อยางไรก็

ตามการติดตามสัมภาษณ VDO call ออนไลน เพิ่มความสะดวกใหกับผูสมัครและการ

เขาถึงกลุมเปาหมายตาง ๆ ไดดี ในสวนของการคัดกรองนักศึกษามีการเพ่ิมเติมประเด็น

การรับนักศึกษาท่ีมีความเหมาะสมสอดคลองกับปรัชญาวิสัยทัศนของหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

มีความรูที่ทันสมัยดานวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง สามารถบูรณาการกับภูมิปญญาทองถ่ิน ใน

การพัฒนาผลิตภัณฑอยางสรางสรรคสูระดับสากล” โดยพิจารณาจากประวัติใน Portfolio 

ของนักศึกษา นักศึกษาที่มีความสนใจหรือมีประวัติการอบรมดานการพัฒนาผลิตภัณฑ

เครื่องสำอางมากอนจะไดรับหรือมีกิจกรรมเกี่ยวของกับเครื่องสำอาง เชน ขายเครื่องสำอาง

ออนไลนจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

3.1.3 มีการประเมินกระบวนการในการรับสมัคร 

มีการวิเคราะหและประเมินกระบวนการรับนักศึกษาในการดำเนินงานปที ่ผ านมา ซึ ่งมี

ขอสรุปวาสาขาวิชาควรเนนการประชาสัมพันธในรูปแบบออนไลนตาง ๆ และใหรุนพี่มี

บทบาทในการบอกเลาประสบการณและชวยในการประชาสัมพันธ เพิ่มข้ึน 

 

คณะกรรมการประจำหลักสูตรจึงประชาสัมพันธใหขอมูลการรับสมัครผานชองทางตาง ๆ  

ไดแก facebook ของสาขาวิชา Tiktok และ YouTube เว็บไซตเด็กดี โดยใหศิษยเกาและ

ศิษยปจจุบันมีสวนรวมเพิ่มข้ึน (หลักฐาน คสอ.3.1-3) และการประชาสัมพันธรวมกับคณะฯ 

เพื่อปรับปรุงและพฒันากระบวนการรับนักศึกษา ซึ่งคณะกรรมการประจำหลักสูตรรวมกับ

คณะฯ ไดจัดประชุมเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธแนะแนวการศกึษา

ตอ โดยตัวแทนอาจารยของหลักสูตร ไดร วมเปนคณะกรรมการดำเนินงานและไดนำ

ผลิตภัณฑจากทางสาขาวิชา ซึ่งเปนผลงานของนักศึกษาไปใชในการกระตุนความสนใจใหเด็ก

มาสมัครเรียน ซึ ่งผลการจัดกิจกรรมพบวามีนักเรียนใหความสนใจเขามาสมัครเรียนใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง  
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3.1.4 มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการรับสมัครจากผลการประเมิน 

นอกจากน้ีมีการปรับปรุงระบบกลไกและกระบวนการในการรับนักศึกษา ในสวนของการ

ประชาสัมพันธโดยใหความสำคัญผานชองทางออนไลนตาง ๆ เพิ ่มขึ ้น นอกจาก 

Facebook ไดแก Tiktok และ YouTube ซึ่งเปนการเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธให

เขาถึงกลุมเปาหมาย และเพิ่มการมีสวนรวมของรุนพี่ในการชวยประชาสัมพันธการรับ

สมัครท้ังศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ซึ่งเปนผลจากการวิเคราะหและประเมินกระบวนการ

ร ับน ักศึกษาในการดำเน ินงานปท ี ่ผ านมา ซึ ่งม ีข อสร ุปวาสาขาวิชาควรเนนการ

ประชาสัมพันธในรูปแบบออนไลนตาง ๆ และใหรุนพี่มีบทบาทในการบอกเลาประสบการณ

และชวยในการประชาสัมพันธ เพิ่มข้ึน 

 

แนวทางการปรับปรุงกลไกลการรับสมัคร 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

เพิ่มการ

ประชาสมัพันธ แจก

ที่ค่ันหนังสือและ

เอกสารfacebook, 

IG แนะนำเนนให

นักศึกษาเขาใจ

กระบวนการในการ

เรียนในหลักสูตร 

(บางสวนมีกรณี

เขาใจผิดวาเรียน

แตงหนามผีลให

นักศึกษาออกในชวง

ป 1 ข้ึน ป 2 มาก) 

ทำใหนักศึกษาออก

ลดลง 

การเพิม่เติมการ

ประชาสมัพันธผาน

เครอืขายใหมตาง ๆ 

เพิ่มชองทางทำความ

เขาใจทำใหนักศึกษา

ออกลดลง 

การเพิม่ชองทาง

ประชาสมัพันธ

ไดแก Tiktok และ 

youtube   

 

ปรับปรงุ

ชองทาง

ประชาสมัพันธ

ไดแก Tiktok 

และ youtube   

และ 

เพิ่มการมสีวน

รวมของรุนพี่ใน

การชวย

ประชาสมัพันธ

การรบัสมัครทัง้

ศิษยเกาและ

ศิษยปจจบุัน 

 

 

 

3.1.5 มีผลจากการปรับปรุงการรับสมัครอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 

มีผลจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม มีจำนวนผูใหความสนใจสมัครและรายงานตัวเขา

เปนนักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอางและผานการคัดเลือก ในปการศึกษา 

2564 เพิ่มข้ึนอยางชัดเจน หรือเพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2563 รอยละ 44.44 แมวาจำนวน

ผูสมัครเรียนระดับปริญญาตรีในประเทศลดลงทั้งระบบ 
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โดยมีจำนวนผูสมัครที่ผานและรายงานตัวเปนนักศึกษาในแตปการศึกษาดังตอไปน้ี 

ปการศึกษา 2561 มจีำนวนผูสมัครทีผ่านและรายงานตัวเปนนักศึกษา 33 คน 

ปการศึกษา 2562 มจีำนวนผูสมัครทีผ่านและรายงานตัวเปนนักศึกษา 21 คน 

ปการศึกษา 2563 มจีำนวนผูสมัครทีผ่านและรายงานตัวเปนนักศึกษา 36 คน 

ปการศึกษา 2564 มีจำนวนผูสมัครที่ผานและรายงานตัวเปนนักศึกษา 51 คน 
 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

มีกลไกในการรบันักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา รวมถึงการลงมือปฏิบัติและปรับปรงุตามผล
การประเมินผลของการปฏิบัติงานตามกลไกทีก่ำหนดไว นอกจากน้ียังมีผลทีเ่กิดข้ึนอยางชัดเจน คือ จำนวน
นักศึกษาที่สมัครเพิม่ข้ึน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

3.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

…4….. ระดับ มีกลไกในการรบันักศึกษาและการ

เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา รวมถึง

การลงมือปฏิบัติและปรับปรุงตามผล

การประเมินผลของการปฏิบัติงานตาม

กลไกที่กำหนดไว นอกจากน้ียังมผีลที่

เกิดข้ึนอยางชัดเจน คือ จำนวน

นักศึกษาที่สมัครเพิม่ข้ึน 

……4….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

3.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง  

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

   

   

 

ผลการดำเนินงาน 

รายการหลักฐาน 

การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา โดยการวิเคราะหตัว

บงช้ีคือ ผลการเรียนของนักศึกษาและผลการลาออกของนักศึกษาช้ันปที่ 1 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครือ่งสำอาง มีระบบกลไกในการ

ควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาโดย  

1. คณะกรรมการประจำหลักสูตรไดดำเนินการเสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาเพื่อเสนอ

แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจำกลุมใหกับนักศึกษา เพื่อใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนว

ใหกับนักศึกษา โดยมีชองทางการใหคำปรึกษาหลายชองทาง ไดแก การมาพบอาจารยที่

ปรึกษาที่หองพักโดยตรง  ปรึกษาผาน Facebook E-mail หรือ โทรศัพท โดยปการศึกษา 

2564 นี้มีการเพ่ิมจำนวนอาจารยท่ีปรึกษาเปน 2 ทานตอหมูเรียน ไดแก รศ.ดร. อรพรรณ 

อนุรักษวรกุล และ ดร.อธิยารัตนพิทยาภรณ เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสเขาถึงอาจารยท่ี

ปรึกษามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มชองทางในการติดตอระหวางอาจารย นักศึกษา 

รวมถึงศิษยเกา เพ่ือใหนักศึกษาและศิษยเกา เขาถึงขอมูลที่ประชาสัมพันธและสามารถ

ปรึกษาอาจารยไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากที่ประชุมของกรรมการหลักสูตรประเมินรวมกัน

จากผลการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวที่ผานมา และมี

ความเห็นวา Line เปนชองทางที ่ทันสมัยและสามารถพูดคุย หรือฝากขอความได

ตลอดเวลา และการเพ่ิมจำนวนอาจารยท่ีปรึกษาทำใหอาจารยและศิษยมีความใกลชิดกัน

มากขึ้น เปนการเพิ่มโอกาสใหนักศึกษาสามารถเขาถึงการใหคำปรึกษาไดงายและสะดวก

ขึ้น  

2. อาจารยทีป่รึกษาเปนผูทีผ่านการอบรมการเปนอาจารยทีป่รึกษาพรอมทั้งไดรบัคูมือ

อาจารยทีป่รึกษา (คสอ.3.2-1)  

3. มีการกำหนดบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาตามคำสั่งเรื่องแตงต้ังอาจารยที่

ปรึกษา (คสอ.3.2-2) 

4. คณะกรรมการประจำหลักสูตรทำหนาที่ ติดตามเรื่องผลการเรียนแตละรายวิชา การ

ลงทะเบียนเรียน พฤติกรรมและผลการเรียนในกลุมอาจารยผูสอนทานอื่นๆ รวมทั้งการให

คำปรึกษา 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรไดมีการพจิารณาคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาในแตละช้ันป

รวมทั้งควบคุมใหมจีำนวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาใหเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กำหนด และไดเสนอช่ืออาจารยทีป่รกึษาไปยังฝายวิชาการ เพื่อใหดำเนินการแตงต้ังอาจารยที่

คสอ.3.2-1 

คูมืออาจารยที่

ปรึกษา 

คสอ.3.2-2 

คำสั่งแตงต้ัง            

อ.ที่ปรึกษา 

คสอ.3.2-3 

ผลการประเมิน 
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ผลการดำเนินงาน 

รายการหลักฐาน 

ปรึกษา จากน้ันอาจารยประจำหลกัสูตร ไดมีการประชุมเพือ่กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อ

ช้ีแจงใหกบัอาจารยทีป่รึกษาแตละช้ันปทราบ ดังน้ี 

1. อาจารยทีป่รึกษาจะไดรบัคูมืออาจารยทีป่รกึษา เลมหลักสูตรประจำปการศึกษา 

เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่และใหคำปรึกษาดานการลงทะเบียนไดอยางถูกตอง 

2. ใหอาจารยที่ปรึกษา ทำกิจกรรม อยางนอยเทอมละ 2 ครั้ง โดยทุกครั้ง ใหทำการ

เช็คช่ือนักศึกษาที่เขารวมกจิกรรมรวมทัง้บันทึกการใหคำปรกึษาของนักศึกษาทุกครัง้ 

3. อาจารยทีป่รึกษา ตองติดตามผลการเรียนของนักศึกษา โดยสามารถตรวจสอบได

จากระบบฐานขอมูลนักศึกษาของสำนักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน รวมทัง้ตองมีการให

คำปรึกษาดานการลงทะเบียนใหกับนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาสำเรจ็การศึกษาตรงตามเวลาที่

กำหนด โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ และเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนักศึกษา 

อาจารยทีป่รึกษาจะตองติดตามเปนพเิศษ 

4. อาจารยที่ปรึกษาจะตองชวยเหลือปญหาดานอื่น ๆ เชน การดำรงชีวิต การขาด

แคลนทุนทรัพยทางการศึกษาเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับนักศึกษา โดยการกำหนด

ชองทางใหนักศึกษาสามารถติดตออาจารยที ่ปรึกษาไดเชน โทรศัพทมือถือ โซเชียลมีเดีย 

(social media) เชน Facebook Line ปายประชาสัมพันธของสาขาฯ และติดตอทางอีเมล

เพื่อใหนักศึกษาที่ตองการความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน หรือสามารถนัดหมายการเขาพบหรือ

ปรกึษากับอาจารยไดสะดวกรวดเร็ว 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดำเนินการโดยมอบหมายให รศ.ดร.อรพรรณ อนุรักษวรกุล 

และ ดร.อธิยา รัตนพิทยาภรณ เปนอาจารยท่ีปรึกษาในปการศึกษา 2564 และจากระบบที่

ปรึกษาพบวานกัศึกษาของหลักสูตรทั้งสองหมูเรียน มีผลการเรียนอยูในเกณฑที่นาพึงพอใจ 

โดยมีผลการเรียนมากที ่สุดเทากับ 4.00 จำนวน 2 ราย ไดแก นายกิตตินันท หวันจิ และ

นางสาววิชญาพร ชินรัมย ผลการเรียนต่ำสุดเทากับ 2.70 ซึ่งเมื่อเทียบกับนักศึกษาป 1 รุนป 

2563 พบวา มีคะแนนโดยรวมดีขึ้น (ป 2563 เกรดเฉลี่ยต่ำสุดคือ 2.60 และเกรดเฉลี่ยสูงสุด

คือ 3.69) โดยไมมีรายงานปญหาดานพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค จากการประชุมและประเมิน

ของคณะกรรมการ ในปการศึกษา 2563 มีการปรับปรุงดูแลการสื่อสารถึงนักศึกษาเพิ่มข้ึน 

ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ  เพิ่มขึ้น เชน Line และพัฒนาการเขาถึงนักศึกษามากขึ้นโดย

กำหนด ติดตาม เพื่อใหนักศึกษาไดปรึกษาและติดตามการศึกษาและการใชชีวิตรวมถึงการ

ปรับตัวโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาชั ้นปที่ 1 อีกทั้งยังมีการเตรียมความพรอมนักศึกษาใน

รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพกอนไปทำงานในสถานประกอบการจริง สงผลใหนักศึกษา

สามารถปรับตัวและปรับพฤติกรรมใหดีขึ้นอยางเปนรูปธรรม ทำใหนักเรียนเรียนอยางมี

ความสุข และมีผลการประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาทั ้งหมดอยู ใน

เกณฑความพึงพอใจที ่มาก (4.30 คะแนน) นอกจากนี ้ กิจกรรมรับนองสรางสรรคใน
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สถานการณโควิดถูกจัดข้ึนรูปแบบออนไลน มีทั้งกิจกรรมการแนะนำสรางความสัมพันธพี่นอง 

กิจกรรมการถายทอดความรูจากพี่สูนอง กิจกรรมการแชรประสบการณชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมสาระรายวิชาเคมีฟสิกสและชีววิทยา และการเตรียมตัวสำหรับการเรียนออนไลน  

กิจกรรมเหลาน้ีมีผลตอการดำรงชีวิตในการเรียนออนไลนกับทางมหาวิทยาลัยอยางมีความสุข 

และมีความพรอมในการเรียนจากโครงการพี่สอนนอง โดยผลที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน คือ ผล

การคงอยูของนักศึกษาเพ่ิมขึ้นมาก (รอยละ 88.37) เทียบกับสองป 2563 (การคงอยูรอย

ละ 85.71) และ 2562 (การคงอยูรอยละ 71) 

 

ระบบกลไกในการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

 
 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 คสอ.3.2-3 
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คณะกรรมการประจำหลักสูตรและนักศึกษาไดรวมประชุมหารือในการเชิญผูเช่ียวชาญเฉพาะ

ดานมาบรรยายพิเศษและจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในโครงการ

ตาง ๆ เพื่อพัฒนาสงเสริมอัตลกัษณและคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงครวมถึงนำขอแนะนำ

จากการจัดบริการวิชาการและการวิเคราะหจากผลการนิเทศนักศึกษาในสถานที่ฝกงานตาง ๆ 

ในปการศึกษา 2561-2563 โดยการวิเคราะหผลจากการนิเทศนักศึกษาพบวามีควรเตรียม

นักศึกษาใหเพิ่มเติมความรูดานมาตรฐานสถานประกอบและการเปนผู ประกอบการดาน

เครื่องสำอาง จึงนำมาสูหัวขอในการจัดกิจกรรมในปการศึกษา 2564 ในโครงการเตรียมความ

พรอมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอางในหัวขอ “การเตรียมตัวเปนผูประกอบการ

เครื ่องสำอางรุ นใหม” วันที ่ 21 มกราคม 2565 และจากการดำเนินกิจกรรม สงผลทำให

นักศึกษาสามารถชั้นปที ่ 3 ไดเขานำเสนอโครงการ และไดรับการอนุมัติโครงการและ

สนับสนุนงบประมาณจาก ธนาคารออมสิน ในโครงการออมสินยุวพัฒนร ักษ  ถ่ิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กลุมแมบานวัดลำพะองพัฒนา (ประเภทผลิตภัณฑน้ำยาซัก

ผาและน้ำยาลางจาน)  

 

สรปุกิจกรรม/โครงการพฒันานักศึกษาปการศึกษา 2564 

โครงการ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ 

คุณธรร

มและ

จริยธร

รม 

ความรู 

ทักษะ

ทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพัน

ธระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลยี 

1. การเตรียมตัวเปน

ผูประกอบการ

เครื่องสำอางรุนใหม 
     

2. โครงการออมสิน

ยุวพัฒนรักษถ่ิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร กลุมแมบาน

วัดลำพะองพฒันา 

     

รายงานผลการจัด

กิจกรรมเตรียม

ความพรอม 

คสอ.3.2-4 

รายงานผลการจัด

กิจกรรมบริการ

วิชาการ 

คสอ.3.2-5 

ใบเกียรติการ

นำเสนอผลงาน

และรางวัล 
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3. โครงการศาสตร

พระราชา พื้นที่

นครนายก  
     

4. โครงการศาสตร

พระราชา พื้นที่

นนทบุร ี
     

5. โครงการศาสตร

พระราชา พื้นทีล่พบรุ ี
     

 

คณะกรรมการประจำหลักสูตรรวมกับนักศึกษาเสนอ  โครงการและจัดกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรไดจัดทำโครงการบริการวิชาการ

ภายใตโครงการศาสตรพระราชา ซึ่งนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 ไดรวมลงพื้นที่เพื่อรับทราบ

ปญหาของชุมชน (อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อำเภอบานนา จังหวัดนครนายก และ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) จากนั้นนักศึกษาและอาจารยไดรวมระดมสมองในการใช

ความรูในศาสตรวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอางในการแกปญหาของชุมชนซึ่งเปนการบูรณาการ

องคความรูดานวิทยาศาสตรเครื่องสำอางจากรายวิจัยทางวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง วิชา

เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน และการตั้งตำรับเครื่องสำอางเพื่อบริการชุมชน กฎหมายและ

จริยธรรมสำหรับเครื่องสำอาง และวิชาวัตถุดิบธรรมชาติและสมุนไพรสำหรับวิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง โดยการผลิตเครื่องสำอางจากวัตถุดิบทองถ่ินของแตละพื้นที่ นอกจากน้ีนักศึกษา

ยังไดมีโอกาสนำผลงานวิจัยไปนำเสนอในงานประขุมวิชาการระดับชาติ  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ``การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม`` ครั้งที่ 8 (NCTIM2022) 

ในวันที่ 18 มีนาคม  2565 ภายใตเครือขายความรวมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

10 แหง และมหาวิทยาลัยราชมงคล 1 แหง สงผลใหนักศึกษาไดรับรางวัล ไดแก นางสาวมุก

อันดา เชิดชูชวลิตร นักศึกษาช้ันปที่ 4  

 

นอกจากน้ีเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาใหมีความสอดคลอง

กับทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือ

วางแผนในการกำหนดรายวิชาและกิจกรรม โดยมีการกำหนดรายวิชากิจกรรม และโครงการ 

ใหครอบคลุมหัวขอตาง ๆ  ที่ประกอบดวย 4 กลุมหลัก โดยกำหนดผูรับผิดชอบในแตละรายวิชา 

รวมทั้งกิจกรรมและโครงการตาง ๆ  

        ทุกกิจกรรมและโครงการท่ีดำเนินการทำใหนักศึกษาเรียนเปนการเสริมสรางทักษะท่ี

จำเปนสำหรับการประกอบวิชาชีพในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คสอ.3.2-6 มคอ.3 

และ มคอ.5 

รายวิชาทีเกี่ยวของ 
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การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง 

วิชาหลัก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง มีกลไกในการปรับปรุง

รายวิชาใหทันสมัย โดยกำหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 4 ป นอกจากนี้ ระหวางการ

สอนยังมีการปรับปรุงยอยตามความเหมาะสมของรายวิชา โดยอาจารยที่รับผิดชอบรายวิชาที่

เกี่ยวกับวิชาชีพในช้ันปที่ 3 และช้ันปที่ 4 มีการปรับปรุงเน้ือหาตามความตองการของการจาง

งาน ซึ่งในการเตรียมสอนในแตละครั้ง อาจารยประจำวิชาจะมีการหาขอมูลจากผลประเมิน

การฝกงาน ผลประเมินจากผูใชบัณฑิตที่เกี่ยวของกับรายวิชาเพื่อพัฒนานักศึกษาใหตรงกับ

ความตองการของภาคอุตสาหกรรม เชน วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสำอางที่สอนโดย 

อาจารยณรงคฤทธิ์ หลาพันธ มีการพัฒนาเนื้อหาใหครอบคลุมกับคุณสมบัติที่บริษัทตาง ๆ

ตองการ เชน การจดแจงเครื ่องสำอางออนไลน การจัดทำขอมูลผลิตภัณฑ (Product 

Information File) การจัดการสถานที่ผลิต เปนตน   

และในชวงปการศึกษา 2564 มีนักศึกษาสามารถสงผลงานเขารวมงานประชุมวิชาการ จำนวน

ทั้งสิ้น 3 ผลงาน  

-การประชุมวิชาการระดับชาติ ̀ `การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม`` ครั้งที่ 8 (NCTIM2022) 

ในวันที่ 18 มีนาคม  2565  
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-การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม ครั้งที่ ๕ (online conference) ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งงานวิจัยน้ีเปนการทำงาน

วิจัยรวมกันระหวางนักศึกษาช้ันปที่ 3 และ 4 ซึ่งปที่ผานมายังไมเคยมีมากอน 

-และการประชุมวิชาของ อพสธ ที่จะจัดข้ึนในเดือนกันยายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

ในวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสำอาง (สอนโดยอาจารยณรงคฤทธ์ิ หลาพันธ) มีการสอนใน

ประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

1) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 

ผูสอนใหนักศึกษาวิเคราะหผลิตภัณฑในตลาด ซึ่งวิเคราะหดวย SWOT analysis เนนวิเคราะห

ขอดี จุดดอย โอกาส และอุปสรรค เมื่อนักศึกษามีการวิเคราะหผลิตภัณฑรวมกันแลวข้ันตอน

ตอมาคือใหนักศึกษาหาวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑจากจุดดอยใหเปนจุดเดน และรวมกันแกปญหา

ของอุปสรรคที่วิเคราะหข้ึนมา 

2) นวัตกรรมและการการสรางสรรค 

ใหนักศึกษาเรียนรูนวัตกรรมตาง ๆ  จากสิทธิบัตร (Patents) ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปน

แนวทางและแรงบันดาลใจ และสอนกระบวนการคิดอยางสรางสรรค และการสรางและ

คัดเลือกแนวคิด (ideas)   

3) การสื่อสารและความรวมมือกัน 

แบงกลุ มใหนักศึกษาทำงานกลุม โดยในรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑเครื ่องสำอาง มีการ

กำหนดใหนักศึกษาเรียนรูแบบบริษัทจำลอง ซึ่งในสมาชิกแตละคนมีตำแหนงและหนาที่ ซึ่งทุก

คนในองคกรจะตองมีการสื่อสารและรวมมือกัน เพื่อใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสำอาง

ออกมาตั้งแตการตั้งเปาหมาย จุดประสงคของแตละแผนก สรางและคัดเลือกแนวคิด พัฒนา

และประเมินผลิตภัณฑ 

ทักษะดานสารสนเทศ สื ่อ และเทคโนโลยี กำหนดเปาหมายใหมีอยางนอย 1 รายวิชา 

เพิ่มเติมจากปการศึกษา 2563 ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และสอน

ผาน Google Classroom เพื ่อให นักศึกษาสามารถเรียนรู และสร างนวัตกรรมได โดย

มอบหมาย อ.ณรงคฤทธิ์ หลาพันธ ในรายวิชาเทคโนโลยีสำหรับเครื่องสำอางในชั ้นปที ่ 3 

กำหนดเปาหมายใหมีรายวิชาที่มีการมอบหมายงานใหนักศึกษามกีารศึกษาสิทธิบัตรของไทย

และตางประเทศเพื่อนำแนวคิดตาง ๆ มาตอยอดและสรางสรรคงานของนักศึกษาเอง 

และรายวิชากฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง กำหนดเปาหมายของ

รายวิชา ผูเรียนจพตองสามารถออกแบบและสรางลวดลายบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑไดดวย
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ผลการดำเนินงาน 

รายการหลักฐาน 

ตนเอง โดยใชแรงบันดาลใจจากวัตถุดิบทองถ่ิน หรือเอกลักษณของทองถ่ินในชุมชนที่ตนรูจัก 

ทั้งน้ีเพื่อการจดอนุสิทธิบัตรในอนาคต   

โดยมีตัวอยางกิจกรรมในหองเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ ดังน้ี  

1) รูสารสนเทศ 

อาจารยทุกทานในสาขาวิชามีการแนะนำแหลงหาขอมูล บทความวิจัย วารสารตาง ๆ ทั้ง

ภาษาไทยและตางประเทศ โดยวิชาที่นักศึกษามีการฝกทักษะการรูสารสนเทศมากที่สุด คือ 

วิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง ซึ่งนักศึกษาตองคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย

ของแตละคน 

2) การรูสื่อ 

อาจารยผูสอนทุกทานมีกิจกรรมใหนักศึกษาวิเคราะหสื่อที่เกี่ยวของกับวิชาเรียน รวมถึงมีการ

สรางสื่อที่เปนประโยชนตอสาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง เชน การทำคลิปวีดิโอแนะนำ

วิธีการใชและดูแลรักษาเครื ่องมือวิทยาศาสตรในสาขาวิชาฯ ในวิชาการฝกประสบการณ

วิชาชีพฯ เปนตน 

3) การรู ICT 

นักศึกษาและอาจารยมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนและเกี่ยวของกับ

วิทยาศาสตรเครื่องสำอางผานสื่อตางๆ เชน Line Facebook GoogleClassroom เปนตน  

 

ทักษะดานชีวิตและอาชีพ อาจารยผูที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได

ดำเนินการจัดโครงการเกี่ยวกับการ เสริมสรางทักษะชีวิต ดานคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาและ

ดานสังคม ในทุกวิชา และรายวิชาเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง นักศึกษาไดมีการเลือกและติดตอสถานประกอบการ นอกจากนี้ในปการศึกษา 

2562 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดมีการดำเนินการสงเสริมและสนับสนุนให นักศึกษา

เขารวมกิจกรรมและโครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อยางชัดเจนเปนรูปธรรม  

กิจกรรมที่สาขาวิชาสงเสริมใหนักศึกษาทำลวนพัฒนาทักษะดานชีวิตและอาชีพ ไดแก 

1) ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุน 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนลวนผานการทำกิจกรรมตอนรับนองอยางสรางสรรค ทั้งที่จัดโดย

มหาวิทยาลัย คณะ หรือ สาขาวิชา โดยการทำกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยและคณะจะมกีาร

คละนักศึกษา และรวมกิจกรรมนันทนาการเพื่อใหเกิดการปรับตัวและทำความรูจักเพื่อนตาง

สาขา ตางคณะ ย่ิงไปกวาน้ันสาขาวิชายังผลักดันใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในที่ตางๆ 

เพื่อเตรียมพรอมในการทำงานหลังจบการศึกษา 

2) ความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตัวเอง 
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ผลการดำเนินงาน 

รายการหลักฐาน 

นักศึกษาทุกคนจะมีส ิทธิในการคิดคนโครงงานวิจัยที ่ตนเองสนใจ ในวิชาการวิจัยทาง

วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง รวมถึงนักศึกษาตองสืบคน หาขอมูลเพื่อนำมาปรบัใชใหงานบรรลุ

ตามวัตถุประสงคโครงงาน   

3) ปฏิสัมพันธทางสังคมและขามวัฒนธรรม 

นอกจากการทำกิจกรรมตางๆที่สงเสริมใหนักศึกษารูจักและคุนเคยกับเพื่อนในมหาวิทยาลัย

ผานกิจกรรมตนรับอยางสรางสรรคแลว ในแตละช้ันปยังมีนักศึกษานับถือศาสนาตางๆ ไดแก 

พุทธ คริสต และ อิสลาม โดยในการกิจกรรมแตละครั้ง อาจารยผูควบคุมดูแลแจงใหนักศึกษา

คำนึงและเคารพพื้นฐานวัฒนธรรมและความเชื ่อของกันและกัน เชน นักศึกษามุสลิมไม

สามารถบูมได นักศึกษาจะไมบังคับกัน นักศึกษามุสลิมไมสามารถทานหมูได ผูจัดกิจกรรมตอง

เตรียมอาหารสำหรับมุสลิมเสมอ นักศึกษาคริสตไมสามารถไวพระพุทธรูปได ก็จะไมมีการ

บังคับใดๆ  

4) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน 

ในการเรียนวิชาการต้ังตำรับเครื่องสำอาง อาจารยผูสอนมีการมอบหมายโครงงาน ในการผลิต 

เครื ่องสำอาง โดยใชความรูที ่เรียนมา พัฒนาสินคา นอกจากนี ้ยังเปนการฝกใหนักศึกษา

รับผิดชอบตอหนาที่ที่ตนไดรับมอบหมาย 

5) ความเปนผูนำและรับผิดชอบตอสังคม 

นอกจากกิจกรรมในหองเรียน สาขาวิชายังใหความสำคัญกับกิจกรรมและประสบการณนอก

หองเรียน ซึ่งนักศึกษาจะไดลงปฏิบัติจริงดวยตนเอง โดยในปการศึกษานี้มีนักศึกษาชั้นปที่ 3 

จำนวน 2 คน ไดแก นางสาวฉัตทริกา เวียงแกว และนางสาวยุภาพร อิสรักษ ไดเขารวม

โครงการยุวพัฒนรักษถ่ิน กับทางธนาคารออมสิน ไดลงสัมภาษณปญหาและความตองการของ

ชุมชนวัดลำพะอง กรุงเทพฯ โดยนำขอมูลมาเขียนขอเสนอโครงการเพื่อหาวิธีแกปญหาและ

ชวยเหลือชุมชน ซึ่งจากความรู ทักษะ และความเปนผูนำ และจิตที่สำนักรับผิดชอบตอสังคม 

ทำใหการนำเสนอโครงการ ผานการพิจารณาและไดรับสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออม

สิน ในการพัฒนาผลิตภัณฑประเภทผลิตภัณฑน้ำยาซักผาและน้ำยาลางจาน 
 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

มีกลไกในการใหคำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมถึงการ ลงมือปฏิบัติและประเมินผลของการ
ปฏิบัติงานตามกลไกที่กำหนดไวและปรับปรุงจากผลการประเมิน ทั้งการเพิ่มจำนวนอาจารยที่ปรึกษาและการ
จัดกิจกรรมในการพัฒนาใหเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีผลที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนเปนรูปธรรม เชน การไดรับ
รางวัลจากกิจกรรมการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ การไดรับสนับสนุนงบประมาณโครงการของนักศึกษา
จากหนวยงานภายนอก และหนวยงานภายใน และมีการสงเสริมนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะตาง ๆ อยางตอเน่ือง   
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

3.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

การบรรลุเปาหมาย  

4  ระดับ มีระบบ มีกลไก มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ /

ำเนินงานด  มีการประเมินกระบวนการ และมีการ

ปรับปรุง  /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  มี

ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

4 คะแนน  บรรลุ 

 ไมบรรลุ 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

3.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ของคณะกรรมการ 

การบรรลุเปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรลุ 

 ไมบรรลุ 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การคงอยู 

2. การสำเรจ็การศึกษา 

3. ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

ผาน

เกณฑ 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีการรายงานผลการดำเนินงาน 

 1 • มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเรื่อง 

 2 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี 

 3 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี 

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีข้ึนในบางเรื่อง 

 4 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี 

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีข้ึนในทกุเรื่อง 

 5 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี 

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีข้ึนในทกุเรื่อง 

• มีผลการดำเนินงานทีโ่ดดเดน เทียบเคียงกับหลกัสูตรน้ันในสถาบันกลุมเดียวกัน 

โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายวาเปนผลการดำเนินงานที่โดดเดนอยางแทจรงิ 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1.การคงอยู 

ป

การศึกษา

ที่รับเขา 

จำนวนที่

รับเขา 

จำนวนที่ 

คงอยู 

จำนวนที่

หายไป 

รอยละ

การคงอยู 

รอยละ

การหายไป 

2559 28 20 8 71 29 

2560 32 21 11 66 34 

2561 33 29 4 88 12 

2562 21 19 2 90 10 

2563 36 34 2 94 6 

2564 51 44 7 86 14 

 

อัตราการคงอยูของนักศึกษาที่เขาเรียนในปการศึกษา 2560 แรกเขามีจำนวนทั้งหมด 

32 คน คงเหลือนักศึกษาจำนวน 21 คน จำนวนนักศึกษาทีล่ดลงคิดเปนรอยละ 34 ใน

ปการศึกษา 2561 มีนักศึกษาลงทะเบียนเขาศึกษาทั้งหมด 33 คน และมีนักศึกษา

คงเหลือ 29 คน ลดลงรอยละ 12 ปการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษาแรกเขาจำนวน 

21 คน โดยมีจำนวนนักศึกษาที่ลาออกรอยละ 10 ในปการศึกษา 2563 มีนักศึกษา

สมัครและลงทะเบยีนเรยีนทั้งหมด 36 คน มีจำนวนนักศึกษาที่ลาออกจำนวน 2 คน คิด

เปนรอยละ 6  และในปการศึกษา 3564 นักศึกษาสมัครและลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 

51 คน มีจำนวนนักศึกษาที่ลาออกจำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 14 ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก

ปการศึกษา 2562 – 2564 มีแนวโนมการเพิ่มข้ึนของนักศึกษาตอเน่ือง 3 ป  

2. การสำเร็จการศึกษา 

รหสั

นักศึกษา 

จำนวนที่

ลงทะเบียน 

จำนวนที่

ตกคาง 

จำนวนที่

สำเร็จ

การศึกษา 

รอยละที่

ตกคาง 

รอยละที่

สำเร็จ

การศึกษา 

2556 27 0 13 0 48 

2557 18 0 12 0 67 

2558 33 0 13 0 39 

2559 28 1 19 4 68 

2560 32 2 18 6 56 

2561 33 10 19 30 58 

   การสำเร ็จการศ ึกษาตามหลักส ูตรว ิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว ิทยาศาสตร

เครื่องสำอางมีอัตราเพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2563 (รหัสนักศึกษา 60) รอยละ 56 เปน

คสอ.3.3-1 

รายงานผลจำนวน

นักศึกษา 

คสอ.3.3-2 

แบบประเมินความ

พึงพอใจและผลการ

จัดการขอรองเรียน

ของนักศึกษา 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

รอยละ 58 ในปการศึกษา 2564 (รหัสนักศึกษา 61) ในปการศึกษาปจจุบัน นักศึกษา

รหัส 61 สามารถจบการศึกษาไดทั้งหมด 19 คน จากนักศึกษาช้ันปที่ 4 จำนวนทั้งหมด 

29 คน คิดเปนอัตราการสำเร็จการศึกษาถึงรอยละ 65 ทั้งที่มีสถานการณโควิดเปน

อุปสรรคในการทำวิจัยในโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตรเครื ่องสำอาง แตเมื่อมีการ

ปรับปรุงกลไกในการสงเสริมและติดตามอยางสม่ำเสมอการสำเรจ็การศึกษาไดมากข้ึน 

เมื่อเปรียบเทียบในชวงระยะเวลาเดียวกันในปการศึกษา 2564 นักศึกษารหัส 61 มี

อัตราการสำเร็จการศึกษารอยละ 58 (มีจำนวนนักศึกษาจบการศึกษาเมื่อสิ้นปจำนวน 

10 คน จากจำนวนนักศึกษา 33 คน) ซึ่งมากกวาปการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษาช้ันปที่ 

4 (รหัสนักศึกษา 2560) ทั้งหมด 32 คน และจบการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจำนวน 

18 คน คิดเปนรอยละการสำเร็จการศึกษาเพียงรอยละ 38 

 

ตารางสรุปอัตราการจบการศึกษาของนักศึกษาช้ันปที่ 4 เมือ่สิ้นภาคการศึกษา 

รหสั

นักศึกษา 

จำนวนนักศึกษา 

ช้ันปที่ 4 

จำนวนที่สำเรจ็การศึกษา

เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 8 

อัตราการสำเร็จ

การศึกษา (รอยละ) 

58 13 5 38 

59 20 17 85 

60 20 18 90 

61 33 19 58 

 

3. ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศกึษา 

   การวางแผน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อประเมินกระบวนการ

วิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาตอการดำเนินงานในดานตางๆ โดยพิจารณาผล

การดำเนินงานในป 2562 และ 2563 มติที่ประชุมเห็นควรนำแบบประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาทีใ่ชในปการศึกษาที่แลว มาใชดำเนินการตอในป 2564 เนื่องจาก

แบบประเมินมีความครอบคลุมและชัดเจน และเพื่อใหสามารถวิเคราะหแนวโนมผล

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาไดชัดเจนเนื ่องจากแบบประเมินที ่ใชมีรูปแบบ

เดียวกันและมีผลการประเมินอยางตอเนื ่องเปนระยะเวลามากกวา 3 ป ผลการ

ดำเนินงาน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการประชุมเพื่อวิเคราะหผลความพึงพอใจ

ของนักศึกษาตอกระบวนการรับนักศึกษา/การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ความ

พึงพอใจตอการใหคำปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี/การพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และความพึง

พอใจที่มีตอคุณภาพหลักสูตร พรอมทั้งผลการจดัการขอรองเรยีนของนักศึกษา จากการ
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นป โดยมีผลประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาในป 2562 – 2564 

รายการความพงึพอใจของ

นักศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย 

ป 2562 

คะแนนเฉลี่ย 

ป 2563 

คะแนนเฉลี่ย 

ป 2564 

1. การรับนักศึกษา/การเตรียม

ความพรอมกอนเขาศึกษา 
4.21 4.25 4.26 

2. การใหคำปรึกษาและแนะ

แนวแกนักศึกษาระดับปริญญา

ตร ี / ก า ร พ ัฒ นาศ ั ก ยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร าง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 

4.21 4.28 4.30 

3. หลักสูตร 4.25 4.27 4.28 

4. อาจารยผูสอน 4.42 4.50 4.52 

5. การจัดการเรียนการสอน 4.29 4.30 4.33 

6. การวัดประเมนิผล 4.42 4.45 4.43 

7. การเรียนรูตลอดหลักสูตรได

พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน 
4.46 4.50 4.52 

8. การจัดการขอรองเรียน/สิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 
4.17 4.20 4.22 

เฉลี่ยรวม 4.30 4.34 4.36 

   การตรวจสอบและประเมินผล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันตรวจสอบและ

ประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในดานตางๆ พบวาในป 2564 

ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับดีมากท่ีสุดในทุกรายการ โดยผลประเมนิความ

พึงพอใจสูงที่สุด ไดแก การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน และ

อาจารยผู สอน การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การรับนักศึกษาการพัฒนา

นักศึกษาและการใหคำปรึกษา และการจัดการตอขอรองเรียน ท้ังนี้นักศึกษามีความ

พึงพอใจดีขึ้นอยางตอเนื่องเฉลี่ย ต้ังแตป 2562 – 2564 มีคาเทากับ 4.30 4.34 และ 

4.36 ตามลำดับ แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความพึงพอใจตอกระบวนการรับนักศึกษา/

การเตรียมความพรอม กอนเขาศึกษา ความพึงพอใจตอการใหคำปรึกษาและแนะแนว

แกนักศึกษาระดับปริญญาตรี/การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทกัษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพหลักสูตร พรอมท้ังผลการ
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

จัดการขอรองเรียนของนักศึกษากระบวนการรับนักศึกษาอยูในระดับดีอยางตอเนื่อง

ต้ังแตป 2562 – 2564 

การจัดชองทางและกระบวนการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

   การวางแผน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมรวมกันในเรื่องการจัดการขอ

รองเรียนของนักศึกษาในปการศึกษา 2564 โดยทำการทบทวนการจัดการรองเรียนของ

ปการศึกษา 2562 2563 และ 2564 พบวา ชองทางการรองเรียนผานอาจารยที่ปรึกษา 

ผานทางอาจารยผูสอน ผานทาง social network ตางๆ เชน Facebook และ Line 

เปนตน ตู ร ับฟงความคิดเห็นของสาขาวิชาฯ และจากการที ่อาจารยที ่ปรึกษาพบ

นักศึกษาโดยการประชุมนักศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีมติเหน็ควรใหใชชองทางการจัดการการ

รองเรียนเดิม ซึ ่งมีเพียงพอและเหมาะสม โดยที ่ประชุมของอาจารยผู ร ับผิดชอบ

หลักสูตร มีมติใหเลขานุการของสาขาวิชาฯ เปนผูรวบรวมขอรองเรียนจากทุกชองทาง 

และมาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในการประชุมสาขา 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

3.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 ระดับ การรายงานผลการดำเนินงานครบทกุ

เรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ีและมี

แนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีข้ึนในบาง

เรื่อง 

3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

3.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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หมวดท่ี 2 อาจารย 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย  

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. ระบบการบรหิารอาจารย  

3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

เกณฑการประเมิน 

ผาน

เกณฑ 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรบัปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรบัปรุง /พฒันากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรบัปรุง /พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรบัปรุง /พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ  

• มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 
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ผาน

เกณฑ 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรบัปรุง /พฒันากระบวนการจากผลการประเมนิ  

• มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมหีลักฐานเชิงประจกัษยืนยันและกรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

 

เปาหมายผลการดำเนินงาน : คณาจารยของหลกัสูตรเครื่องสำอางมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและมี

ตำแหนงทางวิชาการ 100% 

 

ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบท้ัง 5 ทาน ตลอดปการศึกษา โดยอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรทั้งหมดมีคุณสมบัติที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของ

หลักสูตร 

1. การรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรเครื ่องสำอางมีระบบกลไกการรับและแตงตั ้งอาจารยประจำหลักสูตร 

ดังตอไปน้ี   

1.ในกรณีที่อาจารยประจำหลักสูตรไมครบ หลักสูตรจะบันทึกแจงไปยังคณะเพื่อประสานงาน

กับกองบริหารงานบุคคลในการขออนุมัติอัตราจากมหาวิทยาลัย จากนั้นกองบริหารงานบุคคลจะ

ดำเนินการรับสมัคร  

2. กระบวนการคัดเลือกผูสมัครประกอบดวยการพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครตามที่หลักสูตร

กำหนด ใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติที ่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัยและหลักสูตรฯ 

3. แจงกำหนดระยะเวลาและขั้นตอนตาง ๆ  อยางโปรงใสใหผูมีคุณสมบัติทุกทานไดมีโอกาส

รับทราบและเขารับสมัครคัดเลือกไดอยางเทาทียมกัน ผานการประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ไดแก 

เว็บไซต และ Facebook  

4. ผูที่ผานการพิจารณาจะตองเขาสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณและสอบสอนหลังจากที่

คะแนนสอบขอเขียนผานเกณฑขั ้นต่ำที ่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยหลักสูตรจะตองเสนอชื่อตัวแทน

อาจารยเพื่อออกขอสอบและตรวจขอสอบสำหรับการสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณและสอบสอน 

คสอ.  

4.1-1: 

รายงานการ

ประชุม 

คสอ.  

4.1-2: 

ภาระงาน

ของ

อาจารย

ผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร

ทุกทานในป

การศึกษา 

2561 

2562  

2563 และ 

2564 
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กองบริหารงานบุคคลจะทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการอีกชุดหน่ึงที่ประกอบดวยรองอธิการบดี คณบดี 

รองคณบดี และประธานหลักสูตรฯ รวมกันพิจารณาใหคะแนน  

5. กองบริหารงานบุคลากรแจงใหผู ที ่ผ านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและทำสัญญา         

เพื่อปฏิบัติราชการ มีการกำหนดใหอาจารยใหมไดทดลองปฏิบัติงาน โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการ

ประเมินและอาจารยพี่เลี้ยงคอยควบคุมดูแลทุกระยะ 6 เดือน และ 1 ป ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะ

ดังกลาวรองคณบดีฝายบริหารฯ ของคณะฯ รวมกับตัวแทนกรรมการประจำหลักสูตรจะดำเนินการ

จัดทำสรุปผลการประเมิน เสนอไปยังกองบริหารงานบุคคลเพื่อบรรจุแตงต้ังตอไป 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องสำอาง ไดมีการดำเนินการตามระบบกลไกดังกลาว

ในปการศึกษา 2564 จากผลการประเมินจำนวนนักศึกษาท้ังหมดและจำนวนนักศึกษาท่ีจะเพ่ิมขึ้น

ในปการศึกษา 2565 ตามขอมูลการรับรับสมัคร ณ ปจจุบัน ซึ่งจากผลการประเมินทำใหหลักสูตร

วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอางดำเนินการขออนุมัติอัตรากำลงัเพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับจำนวนนักศึกษา

ที่เพิ่มขึ้น โดยการประเมินพิจารณาจากสดัส่วนจาํนวนนักศึกษาเตม็เวลาต่ออาจารยป์ระจาํ

ตามสดัสว่นมาตรฐานในกลุ่มสาขาวิชากายภาพ (20 : 1) และมีเกณฑการพิจารณาคุณสมบติั

จากวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ ผลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญและประสบการณ และยังคง

ระบบกลไกการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ดังนี ้

4.1-3: 

บันทึก

ขอความขอ

อนุมัติ

อัตรากำลงั

เพิ่มเติม 
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

 
 

การบริหารอาจารย 

หลักสูตรมีอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 100 % มีระบบการบริหารอาจารย 

โดยการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาวเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั ้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

หลักสูตรมีระบบและกลไกการบริหารอาจารยเพื่อใหเกิดความรักความผูกพันในองคกรโดยจัด

ในภาพรวมของ คณะและมหาวิทยาลัย ไดแก การจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพ

ประจำป สหกรณออมทรัพย เพื่อการออมและกูยืม นอกจากนี้คณะและมหาวิทยาลัยยังมีการจัด

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำชื่อเสียง งานปใหม และวันแสดงมุทิตาจิต ในขณะเดียวกันระบบและ

กลไกการบริหารอาจารยของสาขาวิชาและหลักสูตรไดจัดใหมีการแสดง ความยินดีเน่ืองในโอกาสตาง 
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ๆ เชน การไดรับรางวัล การไดตำแหนงทางวิชาการ เปนตน นอกจากนี้ยังมี ระบบกลไกการกำหนด

หนาที่อาจารยประจำหลักสูตร ดังน้ี 

 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรเคร่ืองสำอางมีระบบกลไกการบริหารอาจารยในสวนท่ีหลักสูตร ดังน้ี 

1. จัดทำแผนอัตรากำลังอาจารยดานจำนวน คุณวุฒิ และตำแหนงทางวิชาการตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร ขอแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร และมีการคัดเลือกประธานหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาการบริหารงานทุก ๆ  3 ป โดยการประชุมคัดเลอืกจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรตาม

ความเหมาะสมและรายงานใหคณะฯ มหาวิทยาลัยรับทราบและจัดทำคำสั่ง  และหลักสูตรไดจัดทำ

บันทึกขออัตรากำลังเพ่ิมเติมในสายวิชาการเพ่ือเตรียมรองรับกับจำนวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้น 

2. กำกับดูแลภาระงาน กรณีที่ภาระงานของอาจารยไมถึงเกณฑขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด         

จะพิจารณาจัดตารางสอนใหอาจารยในรายวิชาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ แตถาอาจารยมีภาระงานสอนเกิน

เกณฑข้ันต่ำอยูแลวและไมสามารถจัดหาอาจารยมาสอนได จะจัดตารางสอนและเบิกจายคาตอบแทน

การสอนเกินเกณฑในภาคเรียนน้ัน ๆ สำหรับในรายวิชาที่ตองอาศัยผูมีประสบการณเช่ียวชาญเฉพาะ

ทาง จะเชิญมาเปนวิทยากรบรรยายเปนรายช่ัวโมง 

3. หลักสูตร ฯ มีนโยบาย วางแผนการบริหารอาจารยรวมกัน ทั้งในสวนของแผนอัตรากำลัง 

ภาระงาน การวางแผนลงทุนงบประมาณ ทรัพยากรและการดำเนินการกิจกรรมตาง ๆ ในหลักสูตรฯ  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสำอางยังไดมีสวนรวมกับคณะฯ ดานระบบกลไกการบริหารอาจารยอีก

สวนหน่ึง ไดแก เปนคณะกรรมการวิจัยประจำคณะในการพิจารณากลั่นกรองการรับทุนสนับสนุนวิจัย 

และงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเปนคณะกรรมการบริหารคณะในการพิจารณามอบ

รางวัลอาจารยดีเดน 

หลักสูตรไดดำเนินการตามกระบวนการตาง ๆ ในปการศึกษา 2564 อยางครบถวน  

ผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสำอางไดดำเนินการดังตอไปน้ี 

1. แผนอัตรากำลังอาจารยดานจำนวน คุณวุฒิ และตำแหนงทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร  

2. ผลการพิจารณาความสมดุลของภาระงาน โดยมีการประชุมเพื่อปรับภาระงานใหอาจารยทุก

ทานมีภาระงานสอนเกินเกณฑข้ันต่ำ  

3. จัดทำแผนอบรมระยะยาวหรือการทำวิจัยหลังปริญญาเอก  

หลักสูตรมีการวิเคราะห / ประเมินกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย ดังตอไปน้ี 

ในปการศึกษา 2564 มีผลการวิเคราะห/ประเมินกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยทั ้งการ

วางแผนรวมกันทั้งในสวนแผนอัตรากำลังการดูแลภาระงานการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาอาจารยและ

การบริหารงบประมาณและทรัพยากร / กิจกรรม พบวาในภาพรวมเปนกระบวนการที่ดีเปนประโยชน

ตอ      การบริหารอาจารยในหลักสูตรฯ  อยางไรก็ตามในสวนของกระบวนการกำกับดูแลภาระงาน

ของอาจารยควรเพิ่มเติมการดูแลภาระงานสวนอื ่น ๆ ไดแกการรับผิดชอบกิจกรรมหรือภาระงาน

นอกเหนือจากภาระงานสอนใหสมดุลและครบถวนเปนลายลักษณอักษรเพิ่มข้ึน 

หลักสูตรมีการปรับปรุง / พัฒนา กระบวนการ บริหารและพัฒนาอาจารยดังตอไปน้ี 

 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสำอางมีระบบกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ดังน้ี 

1. กำหนดใหอาจารยจัดทำแผนความตองการในการพฒันาตนเองเปนรายปโดยกรรมการประจำ

หลักสูตรจะรวมกันพจิารณากอนนำสงรองคณบดีฝายบรหิารฯ เพื่อควบคุมกำกับติดตามอยางตอเน่ือง  

2. หลักสูตรฯ ดูแลกำกับ สงเสรมิและติดตามการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ตามความถนัด ความ

เหมาะสม และความตองการ ตามขอมลูแตละบุคคล ไดแก  

- การดูแลกำกับใหอาจารยใหมใหมผีลงานวิจัยครบถวนตามคุณสมบัติการเปนอาจารยประจำหลักสูตร

โดยการมีอาจารยพี่เลี้ยงดูแล (การดูแลทำวิจัยรวมกัน ระหวาง รศ.ดร. อรพรรณ อนุรักษวรกุล และ 

อาจารย ณรงคฤทธ์ิ หลาพันธ รศ.ดร. โองการ วณิชาชีวะ และ อ.พนิดา แสนประกอบ)  

- การสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยประจำหลักสูตรทุกคนเขาอบรมพัฒนาความรูเพิม่เติม 

แผนพัฒนา

ตนเอง และ

เลมรายงาน

กรวิจัย 
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3. กำกับติดตามใหอาจารยไดเขารวมกจิกรรมสงเสริมและพฒันาอาจารย ที่คณะฯ เปนผูดำเนินการ

ผานวาระประชุมกรรมการประจำหลกัสูตร ไดแก กิจกรรมการจัดการความรู การประชุมอาจารยกอน

เปดภาคเรียน และกิจกรรมพฒันาบุคลากร เพื่อใหอาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการทำงานรวมกัน 

4. รวมเปนคณะกรรมการวิจัยประจำคณะฯ ภายใตการควบคุมกำกับของรองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย กอนนำเสนอสถาบันวิจัยและพฒันาเพือ่ขอรบัการ

สนับสนุนทุนวิจัยของอาจารย 

ในการการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ และฝกประสบการวิชาชีพในสถาน

ประกอบการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มรีะบบกลไก ดังน้ี 
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หลักสูตรมีการประเมินระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

ในปการศึกษา 2564 มีผลการวิเคราะห / ประเมินระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนา

อาจารยดังตอไปน้ี ระบบและกลไกการสงเสรมิและพัฒนาอาจารยที่ดำเนินการมาเปนระบบและกลไก

ท่ีสามารถพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติการเปนอาจารยประจำหลักสูตรที่ครบถวนไดดี  และไดเพ่ิม

กระบวนการ การรายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกิจกรรม การวิจัย หรือการอบรมตาง ๆ ที่

อาจารยแตละทานมีโอกาสเขารับการอบรมตอไป 

ตัวอยางเชน  

งานอบรมของ ณรงคฤทธิ์ หลาพันธ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “หลักจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ปที่ 6” วันที่ 16 

กันยายน 2564 จัดโดยคณะกรรมการวิชาการและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

2. อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “ผลิตภัณฑเสรมิอาหาร: ความจำเปนและความปลอดภัย” 

ระหวางวันที่ 16 ธันวาคม 2564 – 16 มกราคม 2565 จัดโดย สถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

3. กิจกรรมอบรมออนไลน "สรางแอปบนมอืถือโดยไมตองเขียนโคด" วันที่ 18 ธันวาคม 2564  

จัดโดย สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพฒันาทักษะ Soft Skills ดวยกระบวนการวิศวกรสังคม เพือ่สราง

แกนนำวิศวกรสังคมสำหรับผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษา” วันที่ 27 เมษายน 

2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

5. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยทีส่อดคลองกบัการวิจัย

และนวัตกรรมในมิติใหม รุนที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2565 ระหวางวันที่ 6 - 8 

พฤษภาคม 2565 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแหงชาติ  

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการโคช สำหรับอาจารยที่ปรึกษา ในการพัฒนา Soft Skills ดวย

กระบวนการวิศวกรสงัคม” ระหวางวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

รศ.ดร. อรพรรณ อนุรักษวรกุล อบรมเรือ่งการสรางความเขาใจและแนวทางในการพฒันา

หลักสูตรระยะสั้นอยางมีประสิทธิภาพ  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 จัดโดย สำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

รศ.ดร. โองการ  วณิชาชีวะ อบรมการออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ Outcome-Based 

Education (OBE) สูมาตรฐานสากลดวยเกณฑ AUN-QA รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 

2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ดร. อธิยา  รัตนพิทยาภรณ และอาจารยพนิดา แสนประกอบ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการโคช 

สำหรับอาจารยที่ปรึกษา ในการพฒันา Soft Skills ดวยกระบวนการวิศวกรสังคม” ระหวางวันที่ 29 

พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 จัดโดยมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร และอบรมเรื่องการสรางความ

เขาใจและแนวทางในการพฒันาหลักสูตรระยะสั้นอยางมีประสิทธิภาพ  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 

2565 จัดโดย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปนตน 

 

หลักสูตรฯ มีการปรับปรุง / พัฒนา ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยดังตอไปนี้ 

ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ปรับปรุงระบบการสงเสริมพัฒนาอาจารย จากผลการประเมินในป

การศึกษา 2563 ดังนั้นจึงมีเพ่ิมเติมกระบวนการ การการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการวิจัย จากการ

อบรม และจากการสงเสริมตำแหนงวิชาการผานระบบพี่เลี้ยง ของอาจารยประจำหลักสูตรฯ ทุก

ทาน ทำใหมีผลจากการดำเนินการอยางเปนรูปธรรมมีผลงานมีการสงเสริมความเขมแข็งทางวิชาการ

และการทำงานวิจัยอยางตอเน่ือง เชน การยื่นขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ  

ผลการดำเนินการเปนรูปธรรม ในปการศึกษา 2564 คณะกรรมการประจำหลักสูตรมีการ

ปรับปรุง กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยจากผลการวิเคราะหในปการศึกษา 2563 คือมี

การปรับปรุง การกำกับติดตามภาระงานอื่น ๆ นอกเหนือจากภาระงานสอนโดยมีการแบงงาน 

ความรับผิดชอบแตละดานอยางเปน ลายลักษณอักษรเพ่ิมเติมขึ้น โดยการกำกับภาระงานตาง ๆ  จะ

พิจารณาตามระบบกลไกนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดความสมดุล เชน ปรับเปลี่ยนประธานสาขาวิชาและ

เลขานุการในปการศึกษา 2564 เพื่อใหประธาน(อาจารยพนิดา แสนประกอบ)  และเลขานุการ (ดร. 

อธิยา  รัตนพิทยาภรณ) ที่ดำรงตำแหนงชุดกอนสามารถบริหารเวลาสำหรับการเตรียมยื่นขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการ และมีการเรียงลำดับเพื่อจัดความสมดุลใหกรรมการทุกคนมีโอกาสปฏิบัติงาน

และพัฒนาตนเองไดเต็มที่ และจากผลการวิเคราะหในปการศึกษา 2563 พบวาสาขาวิชาควรตอง

สนับสนุนการพัฒนาตนเองของกรรมการประจำหลักสูตรทุกทานใหมีโอกาสดำรงตำแหนงทาง

วิชาการเพ่ิมขึ้น โดยในรอบปท่ีผานมา มีอาจารย 1 ทาน คือ อาจารยณรงคฤทธิ์ หลาพันธ ไดรับ

ตำแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย และ อีกสองทาน (อาจารยพนิดา แสนประกอบ)  

และ (ดร. อธิยา  รัตนพิทยาภรณ) อยูในระหวางรอผลการประเมินกลับมา 
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กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

หลักสูตรมีระบบทั้งดานระบบการรับ การบริหารและการสงเสริมพฒันาอาจารย มีกลไกนำไปสูการปฏิบัติ มี
การประเมินและปรบัปรุงกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยจากผลการประเมินอยางตอเน่ืองอีกทั้งนำเอา
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งดานความรูและประสบการณมาเปนกลไกในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจนทำใหอาจารยมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนไปตามเกณฑของหลักสูตร มีการสงเสริมความ
เขมแข็งทางวิชาการอยางเปนรูปธรรม   (มีอาจารยไดสามารถไดรับกำหนดตำแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน และมี
อาจารยไดรับรางวัลจากการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ อาจารยทุกทานไดรับการอบรมทางวิชาการ และมี
ผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ)  
 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……4….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

…4…….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนำเขา 

คำอธิบายตัวบงชี ้ การสงเสรมิและพัฒนาอาจารยตองทำใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติทีเ่หมาะสมและ

เพียงพอ โดยทำใหอาจารยมีความรู ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาที่เปดใหบริการ และมปีระสบการณทีเ่หมาะสม

กับการผลิตบัณฑิต 

อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

 ประเด็นในการพจิารณาตัวบงช้ีน้ีจะประกอบดวย 

  -    รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  -    รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

  -    ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

  -    จำนวนบทความของอาจารยประจำหลักสูตรปรญิญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมลู TCI 

และ Scopus ตอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร     

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1) รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ลำดับ

ท่ี 
อาจารยตามคณุวุฒิการศึกษา จำนวน 

 อาจารยวุฒปิรญิญาตร ี 0 

 อาจารยวุฒปิรญิญาโท 2 

 อาจารยวุฒปิรญิญาเอก 3 

รวมจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทัง้หมด (นับรวมที่ลาศึกษา

ตอ) 
5 

 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  =   
3
5
  × 100 = 60 

คะแนนที่ได = 60 ×  5  = 5 

    20 

 

2) รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ  
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ลำดับ

ท่ี 
อาจารยตามตำแหนงทางวิชาการ จำนวน 

 ศาสตราจารย 0 

 รองศาสตราจารย 2 

 ผูชวยศาสตราจารย 1 

 อาจารยที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ 2 

รวมจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทัง้หมด (นับรวมที่ลา

ศึกษาตอ) 
5 

 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ  = 
2
5
 ×100 = 40 

คะแนนที่ได = 
60
60

  ×  5  = 5 

         

 

3) ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลกัสูตร 

ประเภทผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร น้ำหนัก จำนวน 

ผลรวม

ถวง

น้ำหนัก 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณที ่ตีพิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.20 1 0.2 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.20  

 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที ่ตีพิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
0.40  

 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
0.40  

 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไมอยู

ในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ

จัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั ่วไป และแจงให กพอ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40  

 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไมอยู

ในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบนันำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจดัทำ

เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 

30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40  
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2.5 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2 
0.60 2 

1.2 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมที่ 2 
0.60  

 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่อ

อนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.80  

 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ

และจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั ่วไปและแจงให กพอ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.80  

 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 1 
0.80  

 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล

TCI กลุมที่ 1 
0.80  

 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ

ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลกัเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 3 3.00 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00  

 

5.3 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00   

5.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานการประเมิน

ตำแหนงทางวิชาการแลว 
1.00  

 

5.5 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 1.00   

5.6 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรบัการจด

ทะเบียน 
1.00  

 

5.7 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑการ

ขอตำแหนงทางวิชาการแลว 
1.00  
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5.8 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพจิารณาตามหลักเกณฑ

การประเมินตำแหนงทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรบัการประเมิน

ตำแหนงทางวิชาการ 

1.00  

 

จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (คน) 5 

จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด (ช้ิน) 6 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลกัสูตร 4.40 

 

คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนัก ฯ = ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลกัสูตร  x 

100 

                                                    จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด 

 

                                           =            4.4  x 100       =    88 

                                                         5 

                         คะแนนที่ได    =  รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ

หลักสูตร x 5 

                                                  รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจำหลักสูตร 

                                                  ที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลกัสูตรที่กำหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5       คะแนนที่ได =     88 ×  5  =  22 หรือเทากับ  5 คะแนน 

         20 
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รายการหลักฐานผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสตูร น้ำหนัก 

1. เสถียรพงษ ขาวหิต, ณรงคฤทธ์ิ หลาพันธ, ลดา มัทธุรศ, ดุญณภัตน ขาวหิต, และมนตรี พิมพใจ

โครงสราง. (2565) ประชาคมแพลงกตอนในแมน้ำนครนายก จังหวัดนครนายก. วารสารวิทยาศาสตร

บูรพา. 27 (2). 939-965. 

0.6 

2. Anurukvorakun, O., Jarupintusophon, S. (2021). Development of Jasmine Rice Flour 

Properties as a Safe and Efficient Ingredient for Compact Power. Applied 

Sciences,11(1), 248-260. Retrieved from https://doi.org/10.3390/app11010248 

1 

3. Anurukvorakun, O. & Suntornsuk, L. (2022).  Sensitivity enhancement in capillary 

electrophoresis and their applications for analyses of pharmaceutical and related 

biochemical substances.  Electrophoresis, 43(9-10), 939-945 

1 

4. Juijuljerm, R., Vanijajiva, O., & Chittapun, S. 2021. The potential of using akinetes as 

seed starters for Cladophora glomerata cultivation: Germination and growth of 

akinetes under different light intensities and humic concentrations. Algal Research, 

60, 102478. 

1 

5.พนิดา แสนประกอบ. (2564). สบูเหลวตานเช้ือแบคทเีรียจากสารสกัดเปลือกกลวย. วารสารบัณฑิต

วิทยาลัยพิชญทรรศน มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี. 16 (2), 187-197.  

0.6 

6.มุกอันดา เชิดชูชวลิต และพนิดา แสนประกอบ. (2565). การพัฒนาตํารับคลีนซิง่บาลมจาน้ํามัน

เมล็ดเงาะ. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที ่8 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม, 18 มีนาคม 2565, หนา 3066-3073. 

0.2 

รวมท้ังหมด 4.4 

 

ผลการประเมิน 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย รอยละ คะแนนการประเมนิ 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 60 5 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 40 5 

ผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 100 5 

คะแนนเฉลี่ย ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย  5 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……5….. คะแนน รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก รอยละของอาจารย

ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทาง

วิชาการ และผลงานวิชาการของ

อาจารยประจำหลักสูตรเปนไปตาม

เกณฑการประเมิน 

 

……5….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. คะแนน ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การคงอยูของอาจารย 

2. ความพึงพอใจของอาจารย 

เกณฑการประเมิน 

ผาน

เกณฑ 

คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีการรายงานผลการดำเนินงาน 

 1 • มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเรื่อง 

 2 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี 

 3 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี 

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีข้ึนในบางเรื่อง 

 4 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี 

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีข้ึนในทกุเรื่อง 

 5 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี 

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีข้ึนในทกุเรื่อง 

• มีผลการดำเนินงานทีโ่ดดเดน เทียบเคียงกับหลกัสูตรน้ันในสถาบันกลุมเดียวกัน 

โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายวาเปนผลการดำเนินงานที่โดดเดนอยางแทจรงิ 

 

ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

เกณฑภาระงานของอาจารย 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยในสาขาวิชาทั้งหมดมีการประชุมรวมกันในการ

กำหนดเกณฑภาระงานขั้นต่ำของอาจารยผูสอน และมีมติเห็นควรใหเปนไปตามแบบขอตกลงการ

ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย 

คุณวุฒิปริญญาเอก/พนักงานมหาวิทยาลัย คุณวุฒิปริญญาโท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยภัฏพระนคร และใหสอดคลองกับเกณฑภาระงานขั ้นต่ำของคณาจารยประจำ

มหาวิทยาลัย 

 

การคงอยูของอาจารย 

-รายช่ือ

คณะกรรมการ

ผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร ตาม 

มคอ. 2 

- รายงานการ

ประชุม และ

ผลการ

ประเมินความ

พึงพอใจ 
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

 ปการศึกษา จำนวนอาจารย

ผูรบัผิดชอบ 

หลักสูตร 

จำนวนอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรของ

ปการศึกษาทีผ่านมาและ

ยังคงเปนอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรป

ปจจุบัน 

อัตราการคงอยูของอาจารย 

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรเมื่อ

เทียบกับปการศึกษาทีผ่าน

มา 

2561 5 5 100 

2562 5 5 100 

2563 5 5 100 

2564 5 5 100 

อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปการศึกษา 2561-2564 พบวา อาจารย

ผู ร ับผิดชอบหลักสูตรมีอัตราการคงอยู ร อยละ 100 ครบทั้ง 5 ทานตลอดทั้ง 3 ป และอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทาน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด และเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

3. ความพึงพอใจของอาจารย 

อาจารยประจำหลักสูตรรวมกันประชุมเพื่อประเมินกระบวนการวิเคราะหความพึงพอใจของ

อาจารยตอการบริหารหลักสตูร โดยดำเนินการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอ

การบริหารหลักสตูรของปการศึกษา 2561 2562 และ 2563 เพื่อสรรหากระบวนการและเครื่องมอืที่

สามารถนำมาปรับใชเพื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรปการศึกษา 

2564 ไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มติที่ประชุมเห็นควรนำแบบประเมินความพึงพอใจของ

อาจารยตอการบริหารหลักสูตรที่ใชในปการศึกษา 2562 เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑการประกัน

คุณภาพ มาใชเพื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารยในปการศึกษา 2563 โดยใหเหตุผลสำคัญดังน้ี 

1) สามารถวิเคราะหแนวโนมผลประเมินความพงึพอใจของอาจารยตอการบรหิารหลักสูตรได

ชัดเจนเน่ืองจาก แบบประเมินที่ใชมรีูปแบบเดียวกันและมผีลการประเมินอยางตอเน่ืองเปน

ระยะเวลา 3 ป 

2) แบบประเมนิความพึงพอใจของอาจารยตอการบรหิารหลกัสูตรน้ีมีรปูแบบที่ชัดเจนและมี

รายการประเมินที่ครอบคลุมถึงดานการบรหิารและพฒันาอาจารย กระบวนการบรหิารหลักสูตร และ 

กระบวนการเรียนการสอน 

3) แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลกัสูตรน้ีเปนไปตามหลักเกณฑและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ผลการดำเนินงานในป
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

การศึกษา 2564 ในเรื่องผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการบรหิารหลักสูตร 3 ปตอเน่ือง 

ไดแกปการศึกษา 2561-2564 โดยผลคาเฉลี่ยระดับความพงึพอใจของอาจารย มีดังน้ี 

 

หัวขอแบบประเมิน ปการศึกษา 

2561 

ปการศึกษา 

2562 

ปการศึกษา 

2563 

ปการศึกษา 

2564 

1. การบรหิารและพฒันา

อาจารย 

5.00 5.00 5.00 5.00 

2. กระบวนการบริหาร

หลักสูตร 

4.60 4.62 4.65 4.72 

3. กระบวนการเรียนการสอน 4.60 4.64 4.70 4.73 

เฉลี่ยรวม 4.73 4.75 4.78 4.80 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูรมีการประชุมติดตามและตรวจสอบผลประเมินความพึงพอใจของ

อาจารยตอการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของอาจารย 3 ปตอเนื่อง 

พบวาคาเฉลี่ยรวมของระดับความพึงพอใจสงูข้ึนอยางตอเน่ือง คือ เพิ่มจาก 4.73 (ปการศึกษา 2561) 

4.75  (ปการศึกษา 2562) 4.78 (ปการศึกษา 2563) และ 4.80 (ปการศึกษา 2564)  การเพิ่มข้ึนของ

ระดับความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรนี้ สวนหนึ่งเปนผลมาจากอาจารยประจำ

หลักสูตรมีการประชุมและวางแผนงานรวมกัน สงเสริมและพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตรอยางเปน

ระบบ มีแบบแผน มีความตอเน่ือง สงผลใหอาจารยประจำหลักสตูรทำงานรวมกันไดอยางราบรื่นและ

มีประสิทธิภาพทั้งนี ้ไดมีการสงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตรเขารวมอบรมพัฒนาวิชาชีพ ฝก

ประสบการณ อยางตอเน่ือง และการมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอ เหมาะสม สงผลใหอาจารย

ประจำหลักสูตรมีผลงานวิจัย เพิ่มสูงข้ึน และสามารถขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการได 

 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

มีการรายงานผลการดำเนินงานเรื่องการคงอยู และความพึงพอใจผลลัพธที่เกิดกับอาจารยและมีแนวโนมการ
ดำเนินการที่ดีข้ึนทุกเรื่อง 

 

 

 

 

 



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 68 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……4….. ระดับ มีการรายงานผลการดำเนินงานเรื่องการ

คงอยู และความพึงพอใจผลลัพธที่เกิด

กับอาจารยและมีแนวโนมการ

ดำเนินการที่ดีข้ึนทุกเรื่อง 

 

……4….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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หมวดที่ 4  ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสตูรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา 
 

รหัส ชื่อ วิชา ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ไมผาน

(U) 

ผาน 

(P,S) 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

0010201

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารใน

ชีวิตประจําวัน 

1/2564 27 10 2 2 0 0 0 5 1 0 0 0 43 41 

0020102 

คุณคาแหงความ

งาม คุณธรรมและ

ความสุข 

1/2564 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 

0020103 

วิถีไทยและปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1/2564 27 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 32 30 

0020104 

กฎหมายใน

ชีวิตประจําวัน 

1/2564 12 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 

0030101 

ฉลาดคดิทาง

วิทยาศาสตร 

1/2564 3 13 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 32 30 

0040101 

การตระหนักรูและ

ปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลง 

1/2564 38 1 1 1 0 0 0 5 1 0 0 0 43 41 

0050101 

การออกกําลังกาย

เพ่ือสุขภาพ 

1/2564 31 4 5 1 0 0 0 5 1 0 0 0 43 41 

4011102 

ฟสิกสทั่วไป 

1/2564 24 10 3 3 1 1 0 5 0 0 0 0 43 42 

4011103

ปฏิบัติการฟสิกส

ทั่วไป 

1/2564 27 7 5 0 1 0 0 6 1 0 0 0 43 40 

4021105 

เคมี 1 

1/2564 29 2 2 3 1 2 2 6 0 0 0 0 43 41 

4021106

ปฏิบัติการเคมี 1 

1/2564 33 4 2 0 1 0 0 6 1 0 0 0 43 40 

4031109 

ชีววิทยาทั่วไป 

1/2564 30 4 4 0 1 0 0 7 1 0 0 0 43 39 
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รหัส ชื่อ วิชา ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ไมผาน

(U) 

ผาน 

(P,S) 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

4031110

ปฏิบัติการชีววิทยา

ทั่วไป 

1/2564 37 1 2 0 0 0 1 5 1 0 0 0 43 41 

4091111

คณิตศาสตร

พ้ืนฐาน 

1/2564 2 2 5 9 16 3 5 5 0 0 0 0 43 42 

4132105

ภาษาอังกฤษ

สําหรับ

วิทยาศาสตร

เคร่ืองสําอาง 1 

1/2564 2 4 11 9 2 2 0 1 0 0 0 0 32 30 

4132107 

วัตถุดิบ

เคร่ืองสําอาง 

1/2564 25 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 32 30 

4132108 

เคมีเชิงฟสิกส

สําหรับ

วิทยาศาสตร

เคร่ืองสําอาง 

1/2564 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 

4132109 

วัตถุดิบธรรมชาติ

และสมุนไพร

สําหรับ

เคร่ืองสําอาง 

1/2564 22 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 32 30 

4132110 

ชีวเคมีสําหรับ

วิทยาศาสตร

เคร่ืองสําอาง 

1/2564 1 6 9 9 5 0 0 1 0 0 0 0 32 30 

4132112 

เภสัชเคมีสําหรับ

วิทยาศาสตร

เคร่ืองสําอาง 

1/2564 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 

4133102 

การตั้งตํารับ

เคร่ืองสําอาง 

1/2564 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 

4133105

เคร่ืองสําอาง

เก่ียวกับผิวหนัง 

1/2564 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 

4133202การ

ประเมินผลิตภัณฑ

เคร่ืองสําอาง 

1/2564 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 

4134102 1/2564 16 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 29 29 
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รหัส ชื่อ วิชา ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ไมผาน

(U) 

ผาน 

(P,S) 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

สัมมนาทาง

วิทยาศาสตร

เคร่ืองสําอาง 

4134801 

การฝก

ประสบการณ

วิชาชีพ

วิทยาศาสตร

เคร่ืองสําอาง 

1/2564 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 

 

0010101

ภาษาไทยเพ่ือการ

ส่ือสาร 

2/2564 12 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 

0010202

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

พัฒนาทักษะการ

เรียน 

2/2564 17 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 35 

0020101การ

พัฒนาตนและอัต

ลักษณคนพระนคร 

2/2564 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 

4111101 

หลักสถิต ิ

2/2564 4 0 2 5 14 3 3 4 0 0 0 0 38 31 

4132102 

จุลชีววิทยาสําหรับ

วิทยาศาสตร

เคร่ืองสําอาง 

2/2564 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

4132106

ภาษาอังกฤษ

สําหรับ

วิทยาศาสตร

เคร่ืองสําอาง 2 

2/2564 1 4 11 6 6 1 0 0 0 0 0 0 31 29 

4132111 

เคมีอินทรียสําหรับ

วิทยาศาสตร

เคร่ืองสําอาง 

2/2564 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 35 

4132114 

ศาสตรแหงความ

หอมและการ

ประยุกตใช 

2/2564 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 

4132117 

อาหารเพ่ือความ

งาม 

2/2564 1 1 6 6 7 9 0 0 0 0 0 0 31 30 
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รหัส ชื่อ วิชา ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ไมผาน

(U) 

ผาน 

(P,S) 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

4132118 

การใหคําปรึกษา

ผลิตภัณฑ

เคร่ืองสําอางและ

สุขภาพ 

2/2564 20 11 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 38 35 

4133106

เคร่ืองสําอาง

เก่ียวกับผมและ

เล็บ 

2/2564 2 6 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 

4133204 

เคมีวิเคราะห

สําหรับ

วิทยาศาสตร

เคร่ืองสําอาง 

2/2564 8 13 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 38 35 

4133206 

การพัฒนา

ผลิตภัณฑ

เคร่ืองสําอาง 

2/2564 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 

4133207

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสําหรับ

เคร่ืองสําอาง 

2/2564 20 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 

4133804 

การเตรียมความ

พรอมฝก

ประสบการณ

วิชาชีพและสหกิจ

ศึกษา 

2/2564 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 

4134102 

สัมมนาทาง

วิทยาศาสตร

เคร่ืองสําอาง 

2/2564 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 

4134104 

โครงรางวิจัยทาง

วิทยาศาสตร

เคร่ืองสําอาง

เบ้ืองตน 

2/2564 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 

4134201 

การวิจัยทาง

วิทยาศาสตร

เคร่ืองสําอาง

เบ้ืองตน 

2/2564 22 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 29 24 
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รหัส ชื่อ วิชา ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+   A B+   A B+   A B+ 

4134204กฎหมาย

และจริยธรรม

เก่ียวกับ

เคร่ืองสําอาง 

2/2564 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 

 

 

 

การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ 

รายวิชา ภาค

การศึกษา 

ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทำให

ผิดปกติ 

มาตรการแกไข 

      
 

รายวิชาท่ีไมเปดสอนในปการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไมเปดสอน มาตรการท่ีดำเนินการ 

    

 

 

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไมครบ 

รายวิชา หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีแกไข 

    

 

รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

ศาสตรแหงความ

หอมและการ

ประยุกตใช 

1/2564 4.56 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

เครื่องสำอาง

เกี่ยวกับผิวหนัง 

1/2564 4.18 อัพเดตเทรนดการตลาดของ

ผลิตภัณฑ 

สัมมนาทาง

วิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง 

1/2564 4.43 เพิ่มช่ัวโมงการนำเสนอใหมากข้ึน 

การฝก

ประสบการณ

วิชาชีพ

1/2564 4.41 ติดตอนิเทศกเพื่อติดตามการฝกงาน

ใหมากข้ึน  
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รายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

วิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง 

ภาษาอังกฤษ

สำหรับ

วิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง 1 

1/2564 4.04 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

ชีวเคมีสำหรับ

วิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง 

1/2564 4.24 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

อาหารเพื่อความ

งาม 

1/2564 4.42 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

สัมมนาทาง

วิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง 

1/2564 4.43 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

การฝก

ประสบการณ

วิชาชีพ

วิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง 

1/2564 4.41 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

เคมี 1 1/2564 4.03 - 

ปฏิบัติการเคม ี1 1/2564 4.04 - 

ปฏิบัติการเคม ี1 1/2564 4.29 - 

เภสัชเคมสีำหรับ

วิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง 

1/2564 3.85 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

เครื่องสำอางใน

ชีวิตประจำวัน 

1/2564 4.1 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

เคมีเชิงฟสิกส

สำหรับ

วิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง 

1/2564 3.84 -อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

-มอบหมายงานใหหลากหลาย 

วัตถุดิบธรรมชาติ

และสมุนไพร

1/2564 4.22 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 
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รายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

สำหรับ

เครื่องสำอาง 

วัตถุดิบ

เครื่องสำอาง 

1/2564 4.64 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

การต้ังตำรบั

เครื่องสำอาง 

1/2564 4.67 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

การประเมิน

ผลิตภัณฑ

เครื่องสำอาง 

1/2564 4.58 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

ศาสตรแหงความ

หอมและการ

ประยุกตใช 

2/2564 4.42 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

การเตรียมความ

พรอมฝก

ประสบการณ

วิชาชีพและสหกจิ

ศึกษา 

2/2564 4.37 - 

สัมมนาทาง

วิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง 

2/2564 4.49 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

โครงรางวิจัยทาง

วิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง

เบื้องตน 

2/2564 4.5 - 

การวิจัยทาง

วิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง

เบื้องตน 

2/2564 4.34 - 

ภาษาอังกฤษ

สำหรับ

วิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง 2 

2/2564 4.02 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 
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รายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

อาหารเพื่อความ

งาม 

2/2564 4.26 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

เครื่องสำอาง

เกี่ยวกับผมและเล็บ 

2/2564 4.28 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

เคมีอินทรียสําหรบั

วิทยาศาสตร

เครื่องสําอาง 

2/2564 3.99 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

เคมีวิเคราะห

สําหรับ

วิทยาศาสตร

เครื่องสําอาง 

2/2564 4.22 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

การใหคำปรึกษา

ผลิตภัณฑ

เครื่องสำอางและ

สุขภาพ 

2/2564 4.13 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

การใหคำปรึกษา

ผลิตภัณฑ

เครื่องสำอางและ

สุขภาพ 

2/2564 4.56 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

กฎหมายและ

จริยธรรมเกี่ยวกับ

เครื่องสำอาง 

2/2564 4.41 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

การพัฒนา

ผลิตภัณฑ

เครื่องสำอาง 

2/2564 4.64 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสำหรบั

เครื่องสำอาง 

2/2564 4.31 อัพเดตเน้ือหาใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

อยูในเกณฑที่ดี คเฉลี่ยคะแนนมากกวา 4.00  
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ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมลู

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาสวนใหญมีความรับผิดชอบ สง

งานตรงตอเวลา  

 

ความรูู นักศึกษาสวนใหญใชเวลานอกหองเรียน

เพื่อทบทวนความรู และสอบถามเพิม่เติม

จากผูสอน เน่ืองจากการเรียนออนไลน

บางครัง้สญัญาณอินเตอรเน็ตทำใหเกิด

ปญหาระหวางเรียน  

จัดสรรเวลาช่ัวโมงในการให

คำปรึกษากบันักศึกษาเพิม่เติม 

ทักษะทางปญญา นักศึกษาสามารถใชองคความรูในการ

พิจารณา ตัดสินใจไดอยางรอบคอบ จะมี

บางสวนทีจ่ะตองใหอาจารยชวยแนะนำ

กอนตัดสินใจ 

- 

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาสวนใหญ มีความสมัพันธอันดี 

ระหวางนักศึกษาทุกช้ันป และระหวาง

อาจารยืและลเจาหนาที ่

ดำเนินกิจกรรมทีทุ่กช้ันปมสีวนรวม 

เพื่อสานความสัมพันธอันดีเอาไว  

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สารและการ

ใชเทตโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษามีความสามารถใชเทคโนโลยีใน

การเรียนในชวงสถานการณโควิดไดอยาง

เหมาะสม  

- 

 

 

การปฐมนเิทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร  ม ี  ไมม ี

จำนวนอาจารยใหม   ......... คน 

จำนวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ  ......... คน 

 สรปุสาระสำคัญที่ไดการดำเนินการ ………………………………………………………………………………………………. 

.................................................................................................................................................................................. 

 สรปุผบการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ ………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................................. 

 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดำเนินการ …………………………………………………………. 

.................................................................................................................................................................................. 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม จำนวนบุคลากรท่ีเขารวม สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนนุ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการใน

หลักสูตร “หลักจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย ปที่ 6 

1  เกณฑการคัดเลอืกอาสาสมัคร 

อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง 

“ผลิตภัณฑเสริมอาหาร: ความ

จำเปนและความปลอดภัย 

1  ไดอัพเดตการตลาดในปจจุบัน 

กิจกรรมอบรมออนไลน "สราง

แอปบนมอืถือโดยไมตองเขียน

โคด 

1  สามารถเขียน app ไดไมยุงยาก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

พัฒนาทักษะ Soft Skills ดวย

กระบวนการวิศวกรสงัคม เพื่อ

สรางแกนนำวิศวกรสงัคม

สำหรับผูบริหาร อาจารย 

บุคลากร และนักศึกษา 

1  แนวทางในการพฒันานักศึกษาในศตวรรษที ่

21 

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยทีส่อดคลองกบั

การวิจัยและนวัตกรรม 

1  การเขียนขอเสนอโรงการใหเหมาะสม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะ

การโคช สำหรับอาจารยที่

ปรึกษา ในการพฒันา Soft 

Skills ดวยกระบวนการวิศวกร

สังคม 

1  แนวทางในการพฒันานักศึกษาในศตวรรษที ่

21 

อบรมการออกแบบหลักสูตรใน

รูปแบบ Outcome-Based 

Education (OBE) สู

มาตรฐานสากลดวยเกณฑ 

AUN-QA รุนที่ 1 

1  รุปแบบในการพัฒนาหลกัสูตร 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม จำนวนบุคลากรท่ีเขารวม สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนนุ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะ

การโคช สำหรับอาจารยที่

ปรึกษา ในการพฒันา Soft 

Skills ดวยกระบวนการวิศวกร

สังคม 

2  แนวทางในการพฒันานักศึกษาในศตวรรษที ่

21 

อบรมเรื่องการสรางความเขาใจ

และแนวทางในการพัฒนา

หลักสูตรระยะสั้นอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1  การเขียนหลักสูตรระยะสั้น 

 
 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

2. การปรบัปรุงหลกัสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 
 

 

 

ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

ในรอบปการศึกษา 2564 ไดมีการปรับสาระของรายวิชาในหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรวิชานั้นๆ 

หลักสูตร ฯ มีระบบ/กลไกในการออกแบบ พัฒนา/ปรับปรุง กำหนดสาระรายวิชาใน

หลักสูตรฯ ดังนี้  

1) การทำวิจัยประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต นำเอาผลการวิจัยมาสงัเคราะหขอมูลเพื่อ

ออกแบบพัฒนาและกำหนดสาระของรายวิชาในหลักสูตรทั้งหลักสูตรใหม (ป พ.ศ.2556) และ 

หลักสูตรปรับปรุง (ป 2561) ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

2) แตงต้ังคณะกรรมการผูรบัผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5  คน ในการยกรางหลักสูตร พัฒนา / 

ปรับปรงุ และแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในการวิพากษหลักสูตร และผูรับผิดชอบ

หลักสูตรจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนำขอเสนอแนะจากมติที่ประชุมไปปรับปรงุพัฒนา และ

จัดทำหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2  (คสอ.5.1-1 และ คสอ. 5.1-2) 

3) เสนอตอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพจิารณาใหขอเสนอแนะในการปรับปรงุและเห็นชอบ 

มคอ.2 

หลักสูตร

วิทยาศาสตร

บัณฑิต 

สาขา

วิทยาศาสตร

เครื่องสำอาง 

หลักสูตร

ปรับปรงุ 

พ.ศ. 2561 



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 81 
 

ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

4) นำเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมติั 

     การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง เปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ หลักสูตรน้ีออกแบบเพื่อใหผูเรยีน

สามารถเขาถึงหลักวิทยาศาสตรทางเคมีของเครื่องสำอาง สามารถผลิตเครื่องสำอางได และใน

เนื้อหาผูเรียนสามารถฝกปฏิบัติไดในสถานการณจริง โดยมีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย 

ผูเรียนสามารถฝกงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับเครื่องสำอางในดานตางๆ ไดแก การวิจัย 

การพัฒนา การผลิต การควบคุมดูแลประสิทธิภาพและคุณภาพของเครื่องสำอาง เภสัชวิทยา

เกี่ยวกับเครื่องสำอาง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับความงามคือ 

ศาสตรทางดานสุขภาพ โดยจะมุงเนนเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม การใชสาร

ผลิตภัณฑจากธรรมชาติเพื่อความงาม ผลิตภัณฑอาหารเสริม และการจัดการดานธุรกิจ เมื่อจบ

การศึกษาหลักสูตรน้ี บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ ดังน้ี  

(1) นักวิทยาศาสตรประจำหองปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสำอางหรือสาขาที่

ใกลเคียง  

(2) ผูดูแลการพฒันาผลิตภัณฑ คุณภาพของเครื่องสำอาง และจดแจงเครื่องสำอาง  

(3) ผูใหคำปรึกษาในสถานเสริมความงามและสุขภาพ  

(4) ผูประกอบการสถานเสรมิความงามครบวงจร 

(5) ผูแทนฝายขายวัตถุดิบและแนะนำผลิตภัณฑความงามและสขุภา 

(6) ผูบริหารจัดการดานเทคโนโลยีความงาม 

(7) ผูวางแผนการตลาดธุรกิจดานความงามและสุขภาพ  

สาระรายวิชาในหลักสูตรมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรดังนี ้

(1) มีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง 

รายวิชาที่เกี่ยวของไดแก วัตถุดิบเครื่องสำอาง เคมีเชิงฟสิกสสำหรับวทิยาศาสตรเครื่องสำอาง 

การตั ้งตำรับเครื ่องสำอาง เคมีวิเคราะหสำหรับวิทยาศาสตรเครื ่องสำอาง นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสาหรับเครื่องสำอาง ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง เคมีอินทรียสำหรับ

วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง เภสัชเคมีสำหรับวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง เครื่องสำอางเกี่ยวกับ

ผิวหนัง และเครื่องสำอางเกี่ยวกับผมและเล็บ  

(2) มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที ่ดีตอวิชาชีพวิทยาศาสตรเครื ่องสำอาง รายวิชาที่

เกี่ยวของไดแก การประเมินผลิตภัณฑเครื่องสำอาง การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสำอาง ศาสตร

แหงความหอมและการประยุกตใช วัตถุดิบเครื่องสำอางข้ันสูง เครื่องสำอางแตงสี กฎหมายและ

จริยธรรมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง และ การใหคำปรึกษาผลิตภัณฑเครื่องสำอางและสุขภาพ  
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(3) มีความรูและทักษะในการบรูณาการกบั ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ อยางมี

คุณธรรม รายวิชาที่เกี่ยวของไดแก หลักการสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการดาน

เครื่องสำอาง การจัดการศูนยความงาม การตลาดเครื่องสำอาง และ วัตถุดิบธรรมชาติและ

สมุนไพรสำหรบัเครือ่งสำอาง 

(4) มีความใฝรูอยางตอเนื่อง โดยหาความรูจากผูเชีย่วชาญหรือสื่อจากเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

รายวิชาท่ีเก่ียวของไดแก สัมมนาทางวิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง และ การวิจัยทาง

วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง  

การปรับปรุงสาระใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาน้ันๆ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอางจัดทำเปนหลักสูตรใหมเมื่อป 

พ.ศ. 2555 และปรับปรุงเมื่อป พ.ศ. 2561 ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาการเรียนการสอนและ

การประเมินผล ตามผลการเรียนรู  5 ดานแลวยังมีการปรับปรุงอื่น ๆ ซึ ่งเปนผลจากการ

วิเคราะหและประเมินการกระบวนการปรับปรุงสาระของรายวิชาในหล ักสูตรของ

คณะกรรมการประจำหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย ผูใชบัณฑิต และจาก

บัณฑิต (หลักสูตรน้ีเปนการปรบัปรงุครั้งที่ 1 จึงมีบัณฑิตมาวิพากษในครั้งน้ีได) ที่เชิญมาวิพากษ

หลักสูตรปรับปรุงในครั้งนี้ ทำใหไดขอสรุปในการปรับปรุงสาระของรายวิชาที่มีความทันสมัย 

สอดคลองกับความตองการแรงงานและความตองการของประเทศ 

(1) ปรับปรุงรายวิชา ใหมีความชัดเจนสอดคลองรองรับกับวิชาชีพที่บัณฑิตสามารถนำไปใช

ประโยชนตอการประกอบวิชาชีพ ทั้งรายวิชาในกลุมวิชาชีพพื้นฐานและกลุมวิชาเฉพาะดาน 

(2) ปรับปรุงใหหลักสูตรมีจุดเดนชัดเจน โดยพัฒนารายวิชาเกี ่ยวกับวัตถุดิบในการผลิต

เครื ่องสำอาง ซึ ่งพิจารณาตามประสบการณและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการประจำ

หลักสูตร ทั้งน้ีการเนนดานวัตถุดิบดังกลาวเปนจุดเดนที่แตกตางกับหลักสูตรในกลุมเดียวที่สังกัด

ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  

(3) ใหความสำคัญกับทักษะการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ซึ่งเปนทักษะสำหรบัการ

ประกอบวิชาชีพ การเปนผูใหคำปรกึษาในสถานเสรมิความงามและสุขภาพและผูแนะนำ

ผลิตภัณฑความงามและสุขภาพ โดยพัฒนารายวิชาโครงรางวิจัยทางวิทยาศาสตรเครือ่งสำอาง 

เพิ่มเติมจากหลักสูตรเดิมซึง่ไมมรีายวิชาน้ี ทำใหเกิดผลจาการปรับปรุงอยางเปนรปูธรรมคือ ให

ความสำคัญกับทักษะการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ซึ่งเปนทกัษะสำคัญสำหรับการ

ประกอบวิชาชีพ ทั้งการประสานงานกับลูกคาและการนำเสนอสินคารวมถึงสารใหมๆ  นวัตกรรม

ใหม ๆ สูทองตลาด โดยในปการศึกษา 2563 รายวิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง ได

มีการพฒันากจิกรรมระหวางเทอมซึง่นอกเหนือจากการออกแบบวางแผน การทดลอง การ

นำเสนอความกาวหนางานวิจัยแลว สาขาวิชาไดจัดเตรียมความพรอมและฝกทักษะการนำเสนอ
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จากปที่ผานมาที่นักศึกษานำเสนองานในรูปแบบ poster สวนในปการศึกษาน้ีนักศึกษาได

นำเสนอแบบ oral presentation ในหัวขอวิจัย การพัฒนาสูตรสบูกอนดวยน้ำมันมะระข้ีนก

สกัดเย็น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตรวิจยั” ครัง้ที่ 12 จัดโดย มหาวิทยาลัย

นเรศวร ระหวางวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 และวัตถุดิบ (มะระข้ีนก) ที่นักศึกษานำมาทำวิจัย

ในครั้งน้ี ไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยการติดตอประสานงานของตัวนักศึกษาภายใต

คำแนะนำของสาขาวิชา ผลจากการปรบักิจกรรม พัฒนาและฝกทกัษะการนำเสนอใหกบั

นักศึกษา ทำใหการนำเสนอผลงานของนักศึกษาไดรับรางวัลดีเดนเหรียญทองแดง ในสวนการ

ปรับปรงุสาระรายวิชาใหมีความทันสมัย หลกัสูตรไดต้ังเปาไว ในรายวิชาของหลักสูตร 25% 

ของปการศึกษา 2563 มีการปรบักระบวนการสอน หัวขอในการเรียนการสอนและใชนวัตกรรม

ในการจัดการเรียนการสอน 

 

ในสวนการปรับปรุงสาระรายวิชาใหมีความทันสมัยและพัฒนาบัณฑิตใหตรงความตองการของ

ตลาด หลักสูตรไดสำรวจและรวบรวมขอมูลความตองการจางงานเกี ่ยวกับวิทยาศาสตร

เครื่องสําอาง จากการประกาศผานเว็บไซต ตาง ๆ  jobthai จากเพจชมรมนักวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑเครื่องสำอาง รวมถึงขาวสารจากศิษยเการุน ตาง ๆ ที่จบไปแลว โดยมีรายละเอียด

ตำแหนงงาน และคุณสมบัติที่ตองการดังแสดงในตาราง 

 

ตารางแสดงผลการสำรวจความตองการจางงานเก่ียวกับวิทยาศาสตรเคร่ืองสําอาง 

ลําดับ

ท่ี 

ตําแหนง บริษัท รายละเอียดงาน 

1 นักวิจัยและ

พัฒนา

ผลิตภัณฑ

เครื่องสําอาง

ประเภท 

Skincare 

SSUP GROUP : 

Oriental Princess, 

Cute Press, GNC 

กรุงเทพมหานคร 

- คนควาและพฒันาสูตรผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางกลุมผลิตภัณฑ Skincare  

- พฒันาและปรับปรุงคุณภาพของ

ผลิตภัณฑเพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพ

ย่ิงข้ึน  

- นําเสนอเทรนดสินคาและพัฒนาสินคา

ใหมที่ทันตอตลาดและความตองการของ

ลูกคา  

- จัดเตรียมขอมลูผลิตภัณฑใหกบัลูกคา

และฝายผลิต 



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 84 
 

ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

2 เจาหนาที่วิจัย

และพัฒนา

ผลิตภัณฑ

เครื่องสําอาง

ทางดาน Hair 

care 

&Toiletries 

บริษัท เอสเอสยูพีโฮล

ด้ิงส จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

- เพศชาย/หญงิ อายุ 23 ปข้ึนไป 

(สวนสงู 160 cm. ข้ึนไป)  

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิทยาศาสตร

เครื่องสําอาง, เคมี, ชีวเคมี, หรือ

เทคโนโลยีทางชีวภาพ  

- มีความคิดสรางสรรค กระตืนรือรน ใฝ

รู สามารถแกไขปญหาไดดี ชอบการ

ทํางานในหองแลป  

- มีทักษะในการวางแผนการทดลอง 

(Experimental Design)  

- มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความสามารถ

ในการประสานงาน  

- มีประสบการณดานการวิจัยและพฒันา

ผลิตภัณฑ Hair care & Toiletries 

อยางนอย 2 ป  

- หากมปีระสบการณดานการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑเครือ่งสําอาง

หลากหลายรูปแบบหรอืกลุมผลิตภัณฑ 

จะไดรับการพจิารณาเปนพเิศษ  

– มีทกัษะการใชภาษาอังกฤษ ฟง พูด 

อาน เขียน อยูในเกณฑดี 

3 เจาหนาที่วิจัย

และพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

(เครื่องสําอาง) 

บริษัท อาซากิ 

อินเตอรเนช่ันแนล 

จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

- งานวิจัย ทดสอบ และพฒันาผลิตภัณฑ

ของบริษัทฯ ในกลุมเครื่องสําอาง  

- คิด Concept และคิดคนสูตร เพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑตรงตามความตองการ

ลูกคา  

- หาขอมลูคุณสมบัติของสินคาและเท

รนดสินคาใหม  

-จัดทําขอมูล/รายละเอียด ข้ันตอน/

สวนผสมผลิตภัณฑที่คิดคน กําหนด 

Spec.  



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 85 
 

ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

-ประสานงานกับ Supplier ผูผลิต/

Packing ในการผลิตสินคา  

- จัดทําขอมลู, นําเสนอ และอบรมสินคา

ใหกับพนักงานฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

- รวมกจิกรรมดานการตลาด และงานอื่น 

ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

4 นักวิจัย

เครื่องสําอาง / 

QA / 

Production 

Manager / 

R&D 

Cosmetics 

บริษัท อิซปาล คอร

ปอเรช่ัน จํากัด 

ปทุมธานี 

 

R&D Cosmetics เจาหนาที่วิจัยและ

พัฒนาเครือ่งสําอาง รายละเอียดงาน :  

- วางแผนการผลิตเครือ่งสําอาง ให

ถูกตองตามมาตรฐาน GMP  

• ควบคุมดูแล การดําเนินงาน ใหเสรจ็

สิ้นตามกําหนด  

• ตรวจสอบ ควบคุมดูแล กําหนด

คุณภาพของวัตถุดิบ แพคเกจจิ้งที่ใชใน

เครื่องสําอาง  

• ตรวจสอบ ควบคุมดูแล กําหนด

คุณภาพของ semi product ใน

เครื่องสําอาง  

• ตรวจสอบ ควบคุมดูแล กําหนด

คุณภาพของ finish product ใน

เครื่องสําอาง  

• จัดการงานคุณภาพอื่นๆตามที่ไดรับ

มอบหมาย ตามระบบมาตรฐาน GMP 

เครื่องสําอาง  

• จัดทําเอกสารย่ืนจดแจงเครื่องสําอาง

และเอกสารเกี่ยวกบัการผลิต/ควบคุม

การผลิต trail batch พรอมหนวยงาน

ผลิต และวิเคราะหแกไขปญหาที่เกิดข้ึน  

• คิดคนสูตรและพัฒนาสูตรเครื่องสําอาง

ตามความตองการของลกูคา  
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

• คิดคนและติดตามนวัตกรรมใหมๆ

ทางสกินแครในทองตลาด/ศึกษา

แนวโนมตลาดเครือ่งสําอางและวัตถุดิบ 

5 นักวิจัยและ

พัฒนา

ผลิตภัณฑ 

(เครื่องสําอาง) 

บริษัท เมดดิซาย 

อินเตอรเนช่ันแนล 

จํากัด

กรุงเทพมหานคร 

- คิดคน พัฒนาสูตร ข้ึนตัวอยาง ตามที่

ลูกคาตองการได - ติดตอ ประสานงาน 

ติดตอลูกคา เซลล และบุคคลทั่วไปได  

- นําเสนอผลิตภัณฑของบริษัทได  

- จัดทําเอกสารทีเ่กี่ยวของในระบบ 

GMP/HACCP ได  

- สามารถข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑได  

- สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และ

ควบคุม ดูแล และวางแผนงานให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานได  

- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจาก

ผูบังคับบญัชา,ปรญิญาตรีหรือสูงกวา,3 - 

5 ป,การผลิต,ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง, 

cosmetic, skincare, เครื่องสําอางค, 

Cosmetics, สกินแคร, R&d, Cosmetic 

Product, Health And Beauty, 

ผลิตภัณฑดูแลผิว, ข้ึนทะเบียน

เครื่องสําอาง, เวชสําอาง, วิทยาศาสตร

เครื่องสําอาง, เครื่องสําอาง, Brand 

Cosmetic 

6 นักวิทยา

สตรR&D 

พัฒนา

เครื่องสําอาง 

บริษัท โกลบอล เมดดิ

คัล (ประเทศไทย) 

จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

(และอีก 1 แหง) 

1.ประสานงานรวมกับฝายอื่นเพื่อ

ดําเนินการวิจัยและพฒันาสูตรตํารบั

ผลิตภัณฑใหมเพือ่ใหเปนไปตามความ

ตองการของลกูคา  

2 ควบคุมและดูแลใหสูตรตํารับที่ไดรับ

การอนุมัติเขาสูกระบวนการผลิตดวย

ความเรียบรอย มีการบันทกึรายงานเปน

ลายลักษณอกัษร  
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

3 สรรหาและคัดเลือกวัตถุดิบใหมๆ  เพื่อ

นํามาใชในกระบวนการผลิต  

4 จัดเตรียมขอมูลของผลิตภัณฑใหมที่

เกี่ยวของ เชน specification, ขอมลู

ของสูตรตํารับเพื่อข้ึนทะเบียน เปนตน  

5 ดูแลงานดาน Stability และ 

Compatibility 

7 เจาหนาที่วิจัย

และพัฒนา

ผลิตภัณฑ  

(เครื่องสําอาง ) 

 

บริษัท เซน ไบโอเทค 

จํากัด (Zen 

Biotech) 

อําเภอลําลูกกา 

ปทุมธานี (และอีก 1 

แหง) 

1.วิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ ดานเครื่อง

สําอาง 

2.คิดคนสูตรใหมๆ   

3.วิเคราะหวัตถุดิบ  

4.สามารถใชเครื่องแล็ปไดเปนอยางดี 

5.มีความรูในดานมาตรฐานการผลิต

เครื่องสําอาง 

8 เจาหนาที่วิจัย

และพัฒนา

ผลิตภัณฑ  

(เครื่องสําอาง ) 

บริษัท เซน ไบโอเทค 

จํากัด (Zen 

Biotech) 

ตําบลลาดสวาย  

อําเภอลําลูกกา 

ปทุมธานี 

1.วิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ ดานเครื่อง

สําอาง 

2.คิดคนสูตรใหมๆ   

3.วิเคราะหวัตถุดิบ  

4.สามารถใชเครื่องแล็ปไดเปนอยางดี 

5.มีความรูในดานมาตรฐานการผลิต

เครื่องสําอางQualifications  

• เพศ หญงิ  

• อายุ 25 ปข้ึนไป  

• การศึกษา ปรญิญาตรีดาน 

วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง/ วิทยาศาสตร

เคมี  

• มีประสบการณตรงดานงานวิจัย

เครื่องสําอางอยางนอย 2 ปข้ึนไป  

• มีความรูความสามารถในดาน

ภาษาอังกฤษ และ ใชงาน Microsoft 

Office ไดเปนอยางดี  
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

• มีมนุษยสมัพันธดี / สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี  

• สามารถทํางานภายใตภาวะกดดันไดดี 

/ มีความเสียสละ  

• หากมปีระสบการณพจิารณาเปนพเิศษ  

• มีความขยันอดทน และ ซื่อสัตยตอ

หนาที่ทีป่ฏิบัติ 

9 ผูชวย R&D 

(เครื่องสําอาง) 

(ประจํา 

ปทุมธานี) 

บริษัท เอสซจีี แก

รนด จํากัด 

อําเภอเมือง

สมุทรสาคร 

สมุทรสาคร (และอีก 

1 แหง) 

1. ข้ึนตัวอยาง (ปนครมี) ตามสูตรที่ RD 

Supervisor ออกสูตรให  

2. วัดคาตางๆ เชน PH , Density เบาตู 

Stability เทส Compalibility  

3. ลงบันทกึขอมลู จัดทําเอกสารตางๆ 

ของแผนกพรอมจัดเก็บ RM  

4. หองแลบ็ทําความสะอาดแลบ็ ลาง

เครื่องแกว  

5. ปฏิบัติงานตามคําสัง่ผูบังคับบัญชา  

6. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

10 นักวิจัยและ

พัฒนา 

เครื่องสําอาง 

บริษัท เคมีภัณฑ คอร

ปอเรช่ัน จํากัด 

เทศบาลนครระยอง 

อําเภอเมืองระยอง 

ระยอง 

รายละเอียดงาน  

• ทําหนาทีท่ดลองคิดคนสูตรการผลิต

สินคาใหม ในกลุมเครื่องสําอาง และ

สินคาที่ใชภายในบาน  

• ทดสอบและปรบัปรุงสูตรการผลิต

สินคาที่มีอยูเดิม  

• ควบคุมการผลิตสินคา ใหเปนไปตาม

สูตร  

• ตรวจสอบคุณภาพสินคาของวัตถุดิบ 

และสินคาสําเร็จรูป  

• ใหคําปรกึษาทางเทคนิค รวมถึงความ

ปลอดภัยในการใชสารเคมี แกลูกคา  

คุณสมบัติผูสมัคร  

• เพศชาย-หญิง อายุไมเกิน 40 ป  
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

• วุฒกิารศึกษาระดับปรญิญาตรีข้ึนไป 

ในคณะดังน้ี วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง, 

วิทยาศาสตรเคม,ี วิทยาศาสตร

สาธารณสุข, เภสัชศาสตร, 

วิศวกรรมศาสตร เคมี, วิทยาการอาหาร 

หรือสายงานที่เกี่ยวของ  

• หากจบวุฒิการศึกษา วศ.บ.

วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง จะพิจารณา

เปนพเิศษ  

• มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย  

• สามารถใชคอมพิวเตอรและโปรแกรม

พื้นฐาน เชน Microsoft Word, Excel 

ได  

• สามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษได  

• มีความละเอียดรอบคอม  

• หากมปีระสบการณการทํางานใน

สายการผลิตเครื่องสําอางจะพิจารณา

เปนพเิศษ  

• มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย 

11 นักวิจัยทาง

คลินิก (Skin 

Evaluation) 

SSUP GROUP : 

Oriental Princess, 

Cute Press, GNC 

กรุงเทพมหานคร 

หนาที่ความรบัผิดชอบ  

- ประสานงาน ใหคําแนะนํา ปรึกษา 

หรือออกแบบการทดสอบการระคาย

เคืองและประสทิธิภาพของผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางใหเปนไปตามความตองการ

ของลูกคา  

- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลการ

ทดสอบ และดําเนินการทดสอบให

เปนไปตามแผน  

- ควบคุม ดูแลอาสาสมัครใหสามารถ

ดําเนินการตามงานทดสอบได  
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

- คนควาและพัฒนาวิธีการทดสอบที่เปน

มาตรฐาน และวิธีทางเลือกอื่นๆ ที่

เหมาะสม  

- วิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหา และให

คําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาในการแก

ไขปญหาตางๆ เพื่อใหสามารถ

ดําเนินงานไดอยางราบรื่น  

- ดูแลเครื่องมอืการทดสอบใหพรอมใช

งานเสมอ คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ป) : ทุก

ชวงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 

ประสบการณ(ป) : ไมระบุ อื่นๆ : ไมระบุ 

คุณสมบัติเพิ่มเติม :  

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

ดานวิทยาศาสตรเครือ่งสําอางค หรือ

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

- มีความมนุษยสัมพันธดี มีความสามารถ

ในการสื่อสาร  

- มีภาวะผูนํา การคิดเชิงวิเคราะห 

ออกแบบการทดสอบและสามารถแกไข

ปญหาไดดี  

- มีความรู ความเขาใจ และสามารถใช

สถิติไดเปนอยางดี  

- มีประสบการณดานการวิเคราะหสภาพ

ผิวอยางนอย 1 ป สวัสดิการ สวัสดิการ

อื่นๆ ประกันสงัคม สิทธิการเบิกคาทัน

ตกรรม คาตอบแทนพิเศษ คาทํางาน

ลวงเวลา ตามขอตกลงของบริษัท  

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

ดานวิทยาศาสตรเครือ่งสําอางค หรือ

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

- มีความมนุษยสัมพันธดี มีความสามารถ

ในการสื่อสาร  
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

- มีภาวะผูนํา การคิดเชิงวิเคราะห 

ออกแบบการทดสอบและสามารถแกไข

ปญหาไดดี  

- มีความรู ความเขาใจ และสามารถใช

สถิติไดเปนอยางดี  

- มีประสบการณดานการวิเคราะหสภาพ

ผิวอยางนอย 1 ป 

12 เจาหนาที่วิจัย

และพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

บริษัท ดวงสริิ นีโอ 

คอสเมติกส จํากัด 

นครปฐม 

- วิเคราะห ประเมิน คัดเลอืก บรรจุ

ภัณฑที่จะนํามาใชงาน  

- แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน รวมทัง้

ปญหาที่พบระหวางกระบวนการผลิต  

- ทดสอบและพัฒนาบรรจุภัณฑ  

- ตรวจสอบบรรจุภัณฑใหม ทดสอบ 

compatbility Test ของบรรจุภัณฑ

และเน้ือผลิตภัณฑ,Drop Test  

- จัดเตรียมเอกสารเพื่อ support งานใน

ดานพัฒนาบรรจุภัณฑใหไดตามความ

ตองการของลกูคา 

13 R&D 

Cosmetics 

เจาหนาที่วิจัย

และพัฒนา

เครื่องสําอาง 

บริษัท อินสปาย อิน

โนเวช่ัน จํากัด อําเภอ

เมืองชลบรุี ชลบรุี 

(และอีก 1 แหง) 

 

รายละเอียดงาน  

• วางแผนการผลิตเครือ่งสําอาง ให

ถูกตองตามมาตรฐาน GMP  

• ควบคุมดูแล การดําเนินงาน ใหเสรจ็

สิ้นตามกําหนด  

• ตรวจสอบ ควบคุมดูแล กําหนด

คุณภาพของวัตถุดิบ แพคเกจจิ้งที่ใชใน

เครื่องสําอาง  

• ตรวจสอบ ควบคุมดูแล กําหนด

คุณภาพของ semi product ใน

เครื่องสําอาง  
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

• ตรวจสอบ ควบคุมดูแล กําหนด

คุณภาพของ finish product ใน

เครื่องสําอาง  

• จัดการงานคุณภาพอื่นๆตามที่ไดรับ

มอบหมาย ตามระบบมาตรฐาน GMP 

เครื่องสําอาง  

• จัดทําเอกสารย่ืนจดแจงเครื่องสําอาง

และเอกสารเกี่ยวกบัการผลิต/ควบคุม

การผลิต trail batch พรอมหนวยงาน

ผลิต และวิเคราะหแกไขปญหาที่เกิดข้ึน  

• คิดคนสูตรและพัฒนาสูตรเครื่องสําอาง

ตามความตองการของลกูคา  

• คิดคนและติดตามนวัตกรรมใหมๆ

ทางสกินแครในทองตลาด/ศึกษา

แนวโนมตลาดเครือ่งสําอางและวัตถุดิบ • 

เปนงานประจํา ทํางานวันจันทร-วันศุกร 

เวลา 09.00-18.00 น. จงัหวัด นนทบรุ ี

อัตราที่รบั 2 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง 

ข้ึนอยูกับความสามารถและ

ประสบการณ บาท คุณสมบัติผูสมัคร  

• เพศชาย - หญิง อายุระหวาง 30 - 45 

ป  

• วุฒกิารศึกษาระดับปรญิญาตรี เภสัช

ศาสตร วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง หรอื

สาขาวิชาที่เกี่ยวของ  

• มีความรูและความชํานาญในการ

พัฒนาสูตรผลิตภัณฑได เปนอยางดี  

• มีประสบการณในการพฒันาสูตรและ

ผลิตเครื่องสําอาง ไมนอยกวา 5 ป และ

ตองนําผลงานมาแสดงประกอบการ

สัมภาษณงาน  
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

• ความรู ความชํานาญ และการจัดการ

ในระบบควบคุม คุณภาพและเครื่องมือ

การผลิตเค่ืองสําอาง ในระบบ GMP เปน

อยางดี รวมทั้งการวิเคราะหและจัดหาวิธี

วิเคราะหในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 

และ ผลิตภัณฑเครื่องสําอางไดดี  

• มีทัศนะคติในการทํางานที่ดี มีความ

รับผิดชอบสูง สนองรบัตอนโยบายของ

บริษัทฯ สามารถดูแล ควบคุม และ 

พัฒนา บุคลากรในหนวยงานของตนได

เปนอยางดี • สามารถปรบัตัว และ 

ประสานงานกบัผูอื่นที่เกี่ยวของไดอยาง

ราบรื่น  

• มีความรับผิดชอบสูง อดทน ซือ่สัตย มี

มนุษยสัมพันธ สามารถติดตอ

ประสานงาน ไดดี และเดินทางสะดวกใน

การทํางาน  

• หากเคยผานการทํางานในระบบ ISO / 

GMP จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

และมีทกัษะในภาษาอังกฤษดี 

 • มีทัศนะคติในการทํางานที่ดี สนองรบั

ตอนโยบายของบริษัทฯ สามารถดูแล 

ควบคุม และ พัฒนาบุคลากรใน

หนวยงานของ ตนไดเปนอยางดี 

14 เจาหนาที่วิจัย

และพัฒนา 

(เครื่องสําอาง) 

บริษัท โกลบอล 

อินสไปร แลบบอรา

ทอรสี จํากัด 

ตําบล ในคลองบาง

ปลากด อําเภอพระ

สมุทรเจดีย 

สมุทรปราการ (และ

อีก 1 แหง) 

- วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ (เวช

สําอางค)  

- วิเคราะหถึงขอดีและขอเสียของวัตถุดิบ

ที่ใชในการผลิต 

- ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหตรง

กับความตองการของตลาด  

- ควบคุมการทํา Trial Batch สําหรบั

ผลิตภัณฑใหมกับทาง Production  
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

- ติดตอประสานงานกับทาง Marketing 

และ Supplier - กําหนดสูตร ข้ันตอน

การผลิต และ Specification ของ

ผลิตภัณฑใหกับ QC และ Production 

- แกไขและพัฒนาสูตรในกรณีการผลิตมี

ปญหาได,ปรญิญาตรหีรือสงูกวา,1 - 10 

ป,การผลิต,เครื่องสําอาง, คนควา, 

พัฒนาสูตรใหม, ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง, 

R&D, OEM, Cosmetic, เครื่องสําอางค, 

Brand Cosmetic, Cosmetics,

วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

15 นักวิจัยและ

พัฒนาบรรจุ

ภัณฑ

เครื่องสําอาง 

(R&D 

Cosmetic 

Packaging)  

บริษัท รเูบีย 

อุตสาหกรรม จํากัด 

อําเภอพระประแดง 

สมุทรปราการ (และ

อีก 1 แหง) 

- พฒันาบรรจุภัณฑใหเปนไปตาม

แผนงานที่กําหนด- ปรบัปรุงบรรจุภัณฑ

เดิม เพื่อเปนการลดตนทุนบรรจุภัณฑ 

- ตรวจสอบงาน Art-work, Lay-out, 

Drawing สําหรบับรรจุภัณฑใหมๆ  

- ตรวจสอบ BOM ในสวนของบรรจุ

ภัณฑ  

- ติดตอและประสานงานกบัลกูคาในการ

พัฒนาบรรจุภัณฑใหม (New 

Packaging)  

- จัดทําและตรวจสอบ Packaging 

Specification & Put up 

Specification สําหรบับรรจุภัณฑ 

- ประสานงานกับฝายผลิตและฝาย

วิศวกรรมในการทดสอบคุณภาพของ

บรรจุภัณฑ 

 

ผลการดำเนินงานจึงเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม คือ มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัย โดยการ

ปรับสาระรายวิชาใหมมากกวา 30% ของหลักสูตรเพื่อรองรับการปรับหลักสูตรใหมในป 2565 
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กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

หลักสูตรมีระบบ มีกลไก นำไปปฏิบัติ มีการประเมินและปรบัปรงุผลการดำเนินการจากการประเมินการสำรวจ 
มีผลใหเกิดหลักสูตรปรบัปรุงทีม่ีความทันสมัย สอดคลองกบัความตองการแรงงานและความตองการของ
ประเทศ และมผีลจากการ ปรับปรงุเห็น ชัดเจนเปน รูปธรรมชัดเจนจากผลงานและความพึงพอใจของนักศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……4….. ระดับ หลักสูตรมีระบบ มีกลไก นำไปปฏิบัติ มี

การประเมินและปรบัปรุงผลการ

ดำเนินการจากการประเมินการสำรวจ 

มีผลใหเกิดหลักสูตรปรบัปรุงทีม่ีความ

ทันสมัย สอดคลองกับความตองการ

แรงงานและความตองการของประเทศ 

และมผีลจากการ ปรบัปรุงเห็น ชัดเจน

เปน รปูธรรมชัดเจนจากผลงานและ

ความพึงพอใจของนักศึกษา 

…4…….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

1. การกำหนดผูสอน 

2. การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการ

สอน 

3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 97 
 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 
 

ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

1. การกำหนดผูสอน 

     หลักสูตร มีเปาหมายในการกำหนดผูสอนตองเปนผูมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญใน

วิชาที่สอน มีความรูทันสมัยเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากผูมีประสบการณจริง มีภาระการสอนที่

เหมาะสมโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดกำหนดตัวช้ีวัดและเปาหมาย ดังน้ี 

     1) ผูสอนทุกคนมีวุฒิปริญญาโท หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผู ชวย

ศาสตราจารยท่ีตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรหรือในสาขาวิชาท่ีสัมพันธกับหลักสูตร 

     2) ผูสอนท่ีเปนอาจารยประจำทุกคนตองไดรับการพัฒนาหรือฝกประสบการณวิชาชีพ

ในสถานประกอบการหรือทำงานวิจัยในสาขาวิชาของหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมรวมกันกับหัวหนาสาขาวิชาฯ ในการกำหนดผูสอนป

การศึกษา 2564 ทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 โดยกำหนดอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา 

พิจารณาจากคุณวุฒิ สาขาวิชาที ่สำเร็จการศึกษา ความเชี ่ยวชาญของอาจารยผู สอน 

ประสบการณสอน และประสบการณวิจัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายใหอาจารย

ผูรับผิดชอบแตละรายวิชาจัดทำ มคอ.3 และ 4 กอนเปดภาคการศึกษา และจัดทำ มคอ.5 

และ6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นภาคการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการคัดเลือก

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู มคอ.3 และ 4 มคอ.5 

และ 6 และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปดสอน 

คสอ. 5.2-1 

การประชุม

กำหนดผูสอน 
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   จากผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา โดยปรับปรุงกระบวนการวางระบบผูสอนตามผล

การประเมินที่ผานมาคือเพิ ่มการนำความคิดเห็นขอเสนอแนะของนักศึกษาที ่ไดศ ึกษา

มาแลวประกอบการพิจารณาผูสอน สงผลใหผลการประเมินเพ่ิมขึ้น โดยในขอเสนอแนะ มี

นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นวา ประทับใจอาจารยผูสอนในทุก ๆ รายวิชา ซึ่งสามารถนำไป

ประกอบอาชีพไดจริงแตหากพบประเด็นปญหาใดๆ สาขาวิชาเพิ่มชองทางใหนักศึกษาไดแสดง

ความคิดเห็นติดตอกับอาจารยประจำหลักสูตรไดทุกทาน 

   การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ. 3 และ มคอ.4) และการ

จัดการเรียนการสอน 
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2. การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การ

จัดการเรียนการสอน 

การกำกบัและติดตาม ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู มคอ.3 และ 4 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อกำกับติดตามตรวจสอบการจัดทำแผนการ

เรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ โดยมีเปาหมายดังน้ี 

- เนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตามโครงสรางหลักสูตรและกรอบ TQF โดยทุก

รายวิชาจะตองมกีารกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก มคอ.2 สูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) อยางถูกตอง 

- จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีรายวิชาที่

มีวิธีการสอนที่หลากหลายและสงเสรมิใหผูเรียนมีทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
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- มีการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสำคัญและใชสื่อเทคโนโลยีในการสอนที่ทันสมัย

และหลากหลายเพื่อใหผูเรยีนสามารถเรียนรูไดตลอดเวลาเพื่อใหการดำเนินงานหลกัสตูรบรรลุ

ตามเปาหมายที ่กำหนดไว เชน ผูสอนไดนำแบบทดสอบกอนและหลังเรียนบรรจุลงใน

เว็บไซต kahoot.com และ wordwall เพ่ือทำใหเกิดบรรยากาศความสนุกสนานและผอน

คลายในหองเรียนมากขึ้น  ซึ่งผูสอนพบวาเกิดความแตกตางจากปการศึกษาที่ผานมาที่มี

การทำแบบทดสอบเก ็บคะแนนในร ูปแบบ paper รวมทั ้งม ีการนำ application 

“Zipgrade” มาใชอำนวยความสะดวกในการตรวจขอสอบแบบปรนัยของผูสอน รวมท้ัง

สื่อออนไลนตาง ๆ ในสถานการณโควิด 19  เชน Microsoft TEAM Zoom หรือ Google 

Meet โดยสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและนักศึกษามีความพึงพอใจ

การจัดการเรียนการสอนในระดับดีมากขึ้นไป อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการดำเนินการ

เพื ่อให การเรียนการสอนเปนไปตามแผนที ่กำหนดไว โดยกำหนดอาจารยผู สอนและ

ผูรับผิดชอบรายวิชาที่จะเปดสอนตามแผนการเรียนในปการศึกษา 2564 ทั้งภาคการศึกษาที่ 

1 และ 2 ตามคุณวุฒิและประสบการณการสอนและการวิจัยของอาจารย จากนั้นอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายใหผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ.4 

    การติดตามการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนดและการ

ตรวจสอบใหถูกตองตาม Curriculum mapping ใน มคอ.2 อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร

ไดปรับปรงุระบบการติดตามการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยกำหนดมาตรการเรงรัดให

ผูรบัผิดชอบรายวิชาดำเนินการใหทันภายในเวลาที่กำหนดดวยการนำการจัดทำ มคอ. 3 มา

กำหนดเปนภาระงานในการประเมินข้ันเงินเดือนในระดับคณะและมีการกำหนดชองทางการ

ติดตาม ไดแก การแจงเตือนดวยอเีมลและการต้ังกลุมในโปรแกรมไลน (Line) เพื่อใชติดตอ 

ทวงถามและเรงรัดการทำ มคอ.3 และ มคอ.4 

ผลการดำเนินการ ในปการศึกษา 2564 พบวามีการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ที่สอดคลอง

กับ มคอ.2 มีการกระจาย curriculum mapping ถูกตองครบทกุรายวิชาและทกุรายวิชา

จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 สงตามระยะเวลา 

ที่กำหนดครบถวนทุกรายวิชา 

การดำเนินการกำกับติดตาม มคอ. 3 และ มคอ. 4 เพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปตาม 

curriculum mapping ท่ีระบุใน มคอ.2 

     คณะกรรมการกำกับ ติดตามตรวจสอบมคอ. 3 และมคอ. 4 จะทำหนาที่กำกับติดตามการ

เรียนการสอนใหตรงตาม มคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยอาจารยผูรับผิดชอบ หลักสูตรที่ไดรับ

มอบหมายดำเนินการโดยมีการเขาไปสังเกตการสอนของอาจารยผูสอน การออกขอสอบของ

อาจารย สอบถามโดยแบบประเมินและสัมภาษณจากนักศึกษา โดยการเลือกจากรายวิชาที่
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เปดสอนรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ มคอ. 3 

และ มคอ. 4 

ผลการดำเนินงานพบวาทกุรายวิชาสามารถจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ไดถูกตองสอดคลอง

ตาม curriculum mapping ที่ระบุใน มคอ.2 และดำเนินการไดแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กำหนด 

    การตรวจสอบความถูกตองของ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยพิจารณาใหสอดคลองกับ 

มคอ.2 มคอ.5 มคอ.6 และ ขอเสนอแนะของนักศึกษา 

    การตรวจสอบการดำเนินการในปการศึกษา 2564 โดยอาจารยผู ร ับผิดชอบ

หลักสูตร พบวาเมื่อนักศึกษาไดไปเรียนรูจากประสบการณตรง โดยการฝกปฏิบัติภาคสนาม

จากการไปทัศนศึกษา ดูงานในสถานประกอบการ แหลงเรียนรูตางๆและสัมผัสวิถีชุมชนอีกทั้ง

มีการปรับรูปแบบการสอนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทำใหนักศึกษามีความ

เขาใจในบทเรียนมากย่ิงข้ึน สามารถนำความรูไปใชในชีวิตจริงได 

 

3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

     การนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินการ และมีการประเมินกระบวนการ โดยอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรมกีารวางแผนดำเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนใหมีการบูรณาการ

กับพันธกิจตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย โดยใชกระบวนการ

วางแผนการบูรณาการท่ีวางระบบมาตั้งแตปการศึกษา 2561 โดยมีการปรับปรุงอยาง

ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ทำใหนักศึกษาไดนำความรูในชั้นเรียนไปใชในการวิจัย การบริการ

วิชาการสูชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรียนรูเร่ืองการวิจัย การบริการทางวิชาการ 

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพ่ิมเติมใหนักศึกษาในหลักสูตรเขาถึงวิถีชุมชนไปพรอม

กับอาจารย ในปการศึกษา 2563 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดำเนินการวางรูปแบบ

การบูรณาการการเรียนการสอน ตัวอยางการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ในรายวิชา 

 1) ธรรมชาติและสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง 

 2) ผลิตภัณฑธรรมชาติในเครื่องสำอาง 

 3) การประเมินผลิตภัณฑเครื่องสำอาง  

 4) การวิจัยพืชสมุนไพรเบื้องตน  

 5) สัมมนาทางวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง  
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1) ดานการวิจัย 

    อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอนใหมีการบูรณา

การงานวิจัยมาใชปรับปรุงการเรียนการสอนโดยมีเปาหมายใหมีการถายทอดความรูจาก

งานวิจัยที่อาจารยมีความชำนาญแกนักศึกษาจนสามารถนำไปใชไดจริง เชน 

   อาจารยพนิดา แสนประกอบ ไดนำงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑเซรั่มบำรุงผิวจากสารสกัด

ใบกะเพรา มาใชในการเรียนการสอนหลังจากมีการติดตามผลการดำเนินงานพบวาการให

อาจารยนำความรูจากงานวิจัยมาถายทอดใหนักศึกษาในรายวิชาทำใหนักศึกษาไดรับความรู

หรือเทคนิคใหม ๆ  เพิ่มข้ึน เชน รายวิชาวัตถุดิบธรรมชาติและสมุนไพรสำหรบัเครื่องสำอาง ทำ

ใหนักศึกษาไดรับความรูหรือเทคนิคใหม ๆ  เพิ่มขึ้น และสามารถเขาใจขั้นตอนการสกัดและ

การทดสอบการออกฤทธ์ิ โดยเฉพาะอยางย่ิงภาพรวมของการเพิ่มมูลคาและนำสมุนไพรไปใช

ใหเหมาะสม โดยสังเกตจากการนำเสนองานหนาช้ันเรียนของนักศึกษาในแตละกลุมที่ไดรับ 
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2) ดานการบริการทางวิชาการ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอางมีการดำเนินการดานการบริการทางวิชาการแก

สังคมเปนประจำทุกป ในปการศึกษา 2563 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อ

นำแนวปฏิบัติและผลการประเมินจากปการศึกษา 2562 มาปรับใชโดยตองการใหนักศึกษา

ไดรับความรูในเรื่องการใชประโยชนจากกจิกรรมการบริการ  

โดยในปการศึกษา 2563 กรรมการหลักสูตรมีการรวมโครงการบริการวิชาการ

ภายใตโครงการศาสตรพระราชา เพิ่มขึ้นเปน 3 โครงการ 3 พื้นท่ี คือ อำเภอชัยบาดาล 

จังหวัดลพบุรี เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบรุี และจังหวัดนครนายก ซึ่งนักศึกษาช้ันปที่ 3 ไดรวมลง

พื้นที่เพื่อรับทราบปญหาของชุมชน จากน้ันนักศึกษาและอาจารยไดรวมระดมสมองในการใช

ความรูในศาสตรวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอางในการแกปญหาของชุมชนซึ่งเปนการบรูณาการ

องคความรูดานวิทยาศาสตรเครื่องสำอางจากรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสำอาง การ

ตั้งตำรับเครื่องสำอาง การประเมินผลิตภัณฑเครื่องสำอาง และการวิจัยทางวิทยาศาสตร

เครื ่องสำอาง โดยมีการตั ้งเปาหมายการประเมินความสำเร็จของการบูรณาการ ผลการ

ดำเนินงานพบวานักศึกษาที่เขารวมโครงการทุกคนผานการทดสอบ จึงถือวาสามารถจัดการบรู

ณาการดานการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนไดประสบผลสำเร็จตามเปาหมายที่

กำหนดไวหลังจากนั้นอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดนำผลการดำเนินงานมาประชุมรวมกัน

เพื่อพิจารณารูปแบบการดำเนินงานและปญหาที่เกิดข้ึน พบวารูปแบบการบูรณาการดานการ

บริการวิชาการโดยใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมเปนผู ชวยวิทยากรใหความรู แกชาวบาน

ผูเขารวมการอบรมชวยใหนักศึกษาไดฝกทักษะการถายทอด การสื่อสารและไดเรียนรูการ

เขาถึงชุมชน 

ตัวอยาง ผลงจากงานบริการวิชาการ ไดแก อาจารยโองการ วณิชาชีวะ และอาจารยพนิดา 

แสนประกอบ ไดนำนักศึกษาลงชุมชนเกาะเกร็ด ในกิจกรรมศาสตรพระราชา หัวขอ การแปร

รูปทรัพยากรพืชทองถิ่น (หนอกะลา) ในตำบลเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อการพัฒนาเปน

ผลิตภัณฑเครื่องสำอางอยางย่ังยืน ในกิจกรรมนักศึกษาไดรับบทบาทเปนวิทยากรประจำกลุม 

มีทั้ง การทำคลีนซิ่งวอเตอร สครับขัดผิว สบูเหลวอาบน้ำ และสเปรยแอลกอฮอลลางมือ โดย

โครงการน้ีนอกจากจะถายทอดองคความรูแกชุมชนแลวยังคาดหวังใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะ

ดานการติดตอประสานงาน การตัดสินใจ และการทำงานรวมกับผูอื่น ซึ่งจากกิจกรรมพบวา

นักศึกษาทั้ง 5 คน ที่เขารวม สามารถดำเนินกิจกรรมไดเปนอยางดี 

 

3) ดานการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนเพื่อกำหนดรูปแบบการบูรณาการงานดานการ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน พบวารูปแบบการดำเนินงานที่เนนใหบัณฑิต
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

เปนนักปฏิบัติและเรียนรู จากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ ่งรูปแบบดังกลาวเริ ่มใชมาตั ้งแตป

การศึกษา 2557 นั้น สามารถจัดการบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในปการศึกษา 

2563 จึงไดกำหนดใหบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการที่เกี่ยวของกับการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมโดยใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง โดยโครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท 

Nature Lab Innovation ในรายวิชาหลักการสปาและการประยุกตใช และรายวิชาผลิตภัณฑ

ธรรมชาติในเครื่องสำอาง ในการอนุรักษวัฒนธรรมการใชสมุนไพรไทย นอกจากนี้ ยังมีการ

สอนการตั้งตำรับเครื่องสำอาง ที่เปนการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย คือ การทำน้ำอบใน

รายวิชาการต้ังตำรับเครื่องสำอาง โดยมีอาจารยณรงคฤทธ์ิ เปนผูรับผิดชอบรายวิชา  
 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง มรีะบบกลไก
ที่เปนระบบทีม่ีการพัฒนาตาม deming cycle ซึ่งมทีั้งการวางแผน การลงมือปฏิบัติงาน การประเมินผลการ
ดำเนินงาน และ การนำผลประเมนิไปพัฒนาเปนแผนในการดำเนินการในปตอไปเรื่อยๆ สงผลใหเกิดผลลัพธทีม่ี
กระบวนการพฒันาอยางเปนรูปธรรม 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ มีแผน/ระบบกลไกในการดำเนินงาน 

(plan) ซึ่งนำไปสูการปฏิบัติงาน (do)  

โดยมีการประเมินกระบวนการทีป่ฏิบัติ 

(check) และมีการพฒันากระบวนการ

จากผลการประเมิน (act) โดยมผีลจาก

การปรับปรงุเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

3. การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ระบบกลไกเร่ืองการประเมินผูเรียน การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง กำหนดใหมีระบบและกลไกการ

ทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและผูสำเร็จ 

 

การศึกษาทุกคนมผีลการเรียนรูทุกดานตามที่กำหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ ดังน้ี 

 
การนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินการประเมินกระบวนการ 

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาและกำหนด

คณะกรรมการทวนสอบ 

รายงานการประชุม

สาขา 

รายงานการทวน

สอบ ป 2564 

 



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 107 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากผูรับผิดชอบหลักสูตร และคัดเลือกจากอาจารยประจำที่มี

การแตงต้ังโดยคณบดี เน่ืองจากในปการศึกษา 2563 ผูรับผิดชอบหลักสตูรมีมติใหมีการ

ปรับเพิ่มคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจำนวน 1 คน เพื่อเพิ่มความ

เขมแข็งใหกับคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษา ซึ ่งผลจากการเพิ่ม

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสงผลใหการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากเดิม การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจะมี

การคัดเลือกวิชาที่จะทำการทวนสอบฯ อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนใน

ปการศึกษา 2564 ตามดัชนีบ งชี ้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

2. ระบบกลไกเร่ืองการดำเนินการ กำกับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทำ มคอ.5 

และ 6 

 



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 108 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การกำกบั ติดตามและตรวจสอบการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนติดตามและตรวจสอบ มคอ.5 และ 6 โดย

มอบหมายใหผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนดำเนินการตามแผนการเรียนที่ได

กำหนดไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของปการศึกษา 2563 ทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และภาค

การศึกษาที่ 2 โดยพิจารณาผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนจากคุณวุฒิและ

ประสบการณการสอนและประสบการณการวิจัย จากน้ันอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร

มอบหมายใหผูรบัผิดชอบรายวิชาจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 

    1. การกำกับและติดตามการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหถูกตองสอดคลองกับ 

curriculum mapping และส งภายในระยะเวลาที ่กำหนดปการศ ึกษา 2564 มี

กระบวนการติดตามการสง มคอ.5 และ มคอ.6 โดยเพิ่มมาตรการและมีการเพิ่มชอง

ทางการติดตาม อาทิ เพิ ่มใหการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 เปนภาระงานในการ

พิจารณาประเมินข้ันเงินเดือนสาขาวิชาจัดต้ังกลุมในโปรแกรมไลน (Line) ที่มีคณบดีอยู

ดวยเพื ่อใชในการติดตาม มคอ.5 และ มคอ.6 มีการติดตาม มคอ.5 ทางอีเมลชอง

ทางการสงบันทึกขอความที่ลงนามโดยคณบดีถึงผูรับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ใหติดตาม

และตรวจสอบการกรอกมคอ.5 และ มคอ.6 ใหครบถวนสมบูรณมีหลักฐานการทำงานที่

ชัดเจนและสงผลตอการเลื ่อนขั ้นเงินเดือนผลการดำเนินการตามระบบและกลไกที่

กำหนดพบวาทำใหได มคอ.5 และ มคอ.6 ที่สมบูรณและถูกตองและแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดทุกวิชา 

    2. มีการประชุมเพื่อตรวจสอบ และทำการกำกับและติดตามใหมีจัดการเรียนการ

สอนที่สอดคลองกับ curriculum mapping และขอเสนอแนะของนักศึกษาเพื่อให

รายวิชามีการดำเนินการที ่สอดคลองกับแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ซึ่งมี

รูปแบบที่เนนผูเรยีนเปนสำคัญ อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูรจึงมีการวางแผนกำกับและ

ติดตามการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามที่ไดกำหนดไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 

หรือไม โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทัง้ 3 ทานที่ไดรับแตงต้ังจากคณบดีดำเนินการ

กำกับติดตามการดำเนินการดวยการเขาไปสังเกตการณการสอนหรอืสมัภาษณนักศึกษา

เปรียบเทียบกับรูปแบบการสอนที่ระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 การวัดผลดานตางๆ 

ของนักศึกษารวมทั้งติดตามการรายงานผลใน มคอ.5 และ มคอ.6 ใหสอดคลองกันผล

การดำเนินงานพบวาจากการกำกบัและติดตามผาน มคอ.5 และ มคอ.6 ของรายวิชาที่มี

การปรับปรุงรูปแบบการสอนตามขอเสนอแนะของนักศึกษาไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 

น้ัน พบวาสามารถจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกันทุกรายวิชา 

         ขอเสนอการเปลีย่นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

  1. สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรทกุปการศึกษา 



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 109 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

  2. จัดทำโครงการสำหรับเสริมสรางทักษะในศตวรรษที่ 21 ดานตางๆ ใหแก

นักศึกษา 

  3. จัดกิจกรรมเพิม่ทักษะทางดานวิชาการใหแกนักศึกษา 

  4. ดำเนินการขออัตรากำลังเพ่ิม (บคุลากรสายสนบัสนุน)  

  5. ดำเนินการของบประมาณสำหรับซือ้อุปกรณ เครือ่งมอืสำหรับการเรียนการ

สอนและทำวิจัย 

หมายเหตุ: หลักฐานตาม มคอ 3 มคอ 4 มคอ 5 มคอ 6 และ มคอ 7 
 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

หลักสูตรมีระบบการประเมินผูเรียน มีกลไกนำไปสูการปฏิบติั มีการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการจากการ
ประเมินใหมีความหลายหลายและชัดเจนสามารถสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปน
จริงได และมีเครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานที่มอบหมาย 
การสอบปากเปลา การสงัเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงานจริง ฯลฯ เครื่องมือประเมิน
สะทอนสภาพการปฏิบัติงานจรงิในการประกอบอาชีพสงผลใหเกรดสามารถสะทอนผลการเรียนไดดีอยางเปน
รูปธรรม และมีวิธีการใหเกรดทีส่ะทอนผลการเรียนรูอยางเหมาะสม สงผลใหเกรดสามารถสะทอนผลการเรียน
ไดดีนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพิ่มข้ึน มีอัตราการคงอยูของ
นักศึกษาเพิ่มข้ึน และนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติที่ดี  
 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……4….. ระดับ หลักสูตรมีระบบการประเมินผูเรียน มี
กลไกนำไปสูการปฏิบัติ มีการประเมิน
และปร ับปร ุงกระบวนการจากการ
ประเม ินใหม ีความหลายหลายและ
ชัดเจนสามารถสะทอนความสามารถใน
การปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง
ได และมีเคร ื ่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย 
การบาน รายงานที่มอบหมาย การสอบ
ปาก เปล  า  การส ั ง เ กตพฤต ิ กรรม
นักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน
จริง ฯลฯ เครื ่องมือประเมินสะทอน
สภาพการปฏ ิบ ั ต ิ ง านจร ิ ง ในการ
ประกอบอาชีพสงผลใหเกรดสามารถ

……4….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 110 
 

สะทอนผลการเรียนไดดีอย างเปน
รูปธรรม และมีวิธีการใหเกรดที่สะทอน
ผลการเรียนรูอยางเหมาะสม สงผลให
เกรดสามารถสะทอนผลการเรียนไดดี
นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการ
เร ียนการสอนและการประเม ินผล
เพิ่มขึ้น มีอัตราการคงอยูของนักศึกษา
เพิ ่มขึ ้น และนักศึกษามีทักษะในการ
ปฏิบัติที่ดี  

 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

มีการดำเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0 

มีการดำเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 

มีการดำเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.00 

มีการดำเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.50 

มีการดำเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.75 

มีการดำเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5.00 

 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละผลการดำเนินงานตามตัวบงช้ีการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

 

ผลการดำเนินงาน 

ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

1.อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอย

รอยละ 80  มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม  และทบทวน

การดำเนินงานหลักสูตร 

คณาจารยประจำหลกัสูตรอยางนอย

รอยละ 80  มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม  และทบทวน

การดำเนินงานหลักสูตร 

รายงานการประชุม 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

2.มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา

มี) 

มคอ.2 ที่สอดคลองกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

มคอ.2 ที่สอดคลองกบั

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

การกำกบัติดตามการสง มคอ.3 และ

มคอ.4 ในแตละภาคการศึกษาให

ครบทุกรายวิชา 

รายงานการประชุม 

 

จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่

ดำเนินการไดจริง 
X  100 

จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่

ดำเนินงานในปการศึกษาน้ัน 
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ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

4.จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

การกำกบัติดตามการสง มคอ.5 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

รายงานการประชุม 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

5.จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

รายงานผลการดำเนินการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.7  

รายงานการประเมิน

ตนเอง มคอ.7 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

6.มีการทบทวนผลสอบสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

ดำเนินการทบทวนผลสอบสัมฤทธ์ิ

ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.

4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา

ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

รายงานผลการทวนสอบ 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

7.มีการพฒันา/ปรับปรงุการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื

การประเมินผลการเรียนรูจากผลการ

ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน

มคอ.7 ปที่แลว 

แนวทางการการพัฒนา/ปรบัปรุงการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู

จากผลการประเมินการดำเนินงานที่

รายงานในมคอ.7 ปที่แลว 

รายงานการปรับปรุง 

improvement plan 

และ มคอ 7 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

8.อาจารยประจำหลักสูตรทุกคน

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับ

การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอื

วิชาชีพอยางนอยปละหน่ึงครัง้ 

รายงานการประชุม 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

9.ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหมทีม่ีตอคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

ผลการสำรวจระดับความพงึพอใจ

ของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่

มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผลการสำรวจระดับความ

พึงพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหม 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

10.ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

ผลการสำรวจระดับความพงึพอใจ

ของผูใชบัณฑิตทีม่ีตอบัณฑิตใหม 

ผลการสำรวจระดับความ

พึงพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหม 



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 113 
 

ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

คารอยละผลการดำเนินงาน = …………100………………………… 
หมายเหตุ กรณีที่หลักสูตรใดมีตัวบงชี้การดำเนินงานเพ่ิมเติมมากกวาที่กำหนดใหเพ่ิมเติมได ทั้งนี้ตองเปนไปตาม มคอ. 2 ของหลักสูตร 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.4 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

การบรรลุเปาหมาย  

รอยละ ……5…..  สามารถดำเนินการตามจำนวนตัวบงชี้ผลการ

ดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

……5….. คะแนน  บรรลุ 

 ไมบรรลุ 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.4 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ของคณะกรรมการ 

การบรรลุเปาหมาย  

รอยละ ………..  ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิ์ผลตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาใน

อนาคต 

   

   

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

1. ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

2. จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 
 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

1. ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส วนรวมของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

กรรมการประจำหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนระบบการดำเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู โดยจัดใหมีชองทางการรองเรียน การจัดการขอรองเรียน และกระบวนการจัดหาสิ่ง

สนับสนุน ซึ ่งกรรมการประจำหลักสูตรไดหารือโดยนำความคิดเห็นของนักศึกษาและ

ผูประกอบการที่นักศึกษาไปฝกประสบการณวาควรมีการเพิ่มสิ่งสนับสนุนใดบางเพื่อสงเสรมิ

ใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งในปการศึกษา 2564 ทางกรรมการหลักสูตรไดรับ

ขอเสนอแนะและขอมูลจากชองทางตางๆ ดังตอไปน้ี 

1) จากการที่นักศึกษาผานการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการกลับมานำเสนอ

รายงานแกคณาจารยในสาขาวิชา 

2) จากสถานประกอบการโดยพี่เลี้ยงที่นักศึกษาไดฝกประสบการณแนะนำแกนักศึกษาและ

อาจารยนิเทศ 

3) จากประสบการณการทำวิจัยของคณาจารยและนักศึกษาภายในสาขา 

4) จากการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ สำนักงานและหองปฏิบัติการภายในสาขาวิชา วามีการ

เสื่อมสภาพ ชำรุด เสียหาย และตองจัดหาเพื่อเปนการทดแทนหรือไม 

5) ขอเสนอแนะจากอาจารยผูสอนรายวิชาตางๆ ในการจัดหาตำรา หนังสือ และคูมือ ที่

สนับสนุนการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 

คสอ. 6.1-1 

รายงานพสัดุสิง่

สนับสนุนการ

เรียน 



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 116 
 

ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

     กรรมการประจำหลักสูตรนำขอมูลขางตนมาหารือเพื่อวางแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูดังกลาว โดยทางสาขาไดเขากระบวนการขอครุภัณฑตางๆ ที่จำเปนตอการเรียน

การสอนและเสนอรายชื่อหนังสือแกสำนักวิทยบริการทำการจัดซื้อเพื่อรองรับการสืบคน

ขอมูลของนักศึกษา  

     คณาจารยในหลักสูตรยังมีการแนะนำแหลงสืบคนออนไลนที ่สามารถสืบคนความรู

วิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับศาสตรในสาขา ได เชน Science Direct, Springer 

Link-Journal, Web of Science เปนตน 

     เพื่อใหไดวัสดุ ครุภัณฑ สงเสริมการเรียนรูใหครบถวน กรรมการประจำหลักสูตรยัง

รวมกันวิเคราะหผลการอนุมัติซื้อครุภัณฑในปงบประมาณที่ผานไปแลว มาวิเคราะหเพื่อ

วางแผนในการดำเนินการจัดซื ้อในปงบประมาณตอไป โดยพิจารณาทรัพยากรที ่มีอยู

ประกอบกับขอมูลตาง แลวสรุปและจัดทำคำขอตั ้งงบประมาณรายจายประจำปตาม

ประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทรัพยากรดานการเรียนการสอนเพื่อขอ

งบประมาณในการจัดซื้อ ซอมบำรุง และจัดหาอุปกรณในหองเรียนและหองปฏิบัติการ เพื่อ

นำเสนอตอคณะฯ เพื่อใหดำเนินการพิจารณากลั่นกรอง และสงกองนโยบายและแผนเพื่อ

ดำเนินการตอไป ดังน้ี 
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

 
 

2. จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

   ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ไดดำเนินการจัดหาสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู สำหรับ

นักศึกษาโดยมกีารพิจารณาจากปการศึกษาที่ผานมา และทรัพยากรที่มีอยู เพื่อใหเพียงพอ

และเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลการดำเนินงานดังน้ี  

1. จัดการเรียนการสอน ณ อาคาร 8 ชั้น 7 ซึ่งทางหลักสูตรไดรับการจัดสรรทั้งชั้นให

เปนที ่ตั ้งของสาขาวิชา โดยมีสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู เป นสถานที ่ที ่สาขาด ูแล
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

รับผิดชอบ ไดแก หองเรียน 3 หอง หองปฏิบัติการท่ีใชในการเรียนจำนวน 4 หอง 

ไดแก หองปฏิบัติการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑเครื่องสำอาง (876) หองปฏิบัติการ

เคมีวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสำอาง (877) หองปฏิบัติการพฤกษเคมี (878) 

หองปฏิบัติการประเมินการปนเป อนในผลิตภัณฑเครื ่องสำอาง (879) และ

หองปฏิบัติการสำหรับการวิจัยจำนวน 4 หอง ไดแก หองตรวจวัดสภาพผิว หอง

เครื่องมือ Lyophilizer หองทำน้ำบริสุทธิ์ และหองเก็บสารเคม ีนอกจากนี้ยังมี

หองเก็บอุปกรณการจัดกิจกรรมนักศึกษาและหองสมุดสาขาวิชาท่ีใหนักศึกษาใช

ศึกษานอกเวลาเรียน ในสำหรับการดูแลความเรียบรอยของหองเรียน ทั้งน้ี ทาง

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดเจาหนาที่เปนผูดูแลรับผิดชอบในการเปดปด

และดูแลความสะอาดหองปฏิบัติการ หองเรียน และอุปกรณประจำหองเรียน ไดแก 

เครื่องปรับอากาศ  ชุดโปรเจคเตอร และเครื่องเสียง  ในสวนของเครื่องมือเครื่องใช

ทางวิทยาศาสตร และการเบิกใชวัสดุ-อุปกรณ  

2. ไดรับงบประมาณสำหรับจัดซื้อและซอมบำรุงวัสดุและอุปกรณการเรียนการสอนซึ่ง

จัดสรรจากคณะฯ สำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบรรยายและปฏิบัติการ 

ซึ่งทางกรรมการบริหารหลักสูตรไดวางแผนหารือพิจารณาความเหมาะสมดานตางๆ 

และขอจดัสรรงบประมาณเอาไวแลว 

3. ครุภัณฑวิทยาศาสตรที่สาขาวิชาเปนผูดูแลรับผิดชอบทั้งหมดจำนวน 40 รายการ 

ดังตอไปน้ี 

ที่ รายช่ือครุภัณฑ 
ราคาตอ

ช้ิน (บาท) 

จำนวน 

(เครื่อง/

ชุด) 

1 เครื่องดูดจายสารละลาย 44,940 1 

2 ชุดอุปกรณดูดจายสารละลาย 19,260 1 

3 อางควบคุมอุณหภูม ิ 48,150 1 

4 เครื่องปนเหว่ียง 114,490 1 

5 เครื่องอานปฏิกริิยาไมโครเพสท 898,800 1 

6 เครื่องสเปคโตรโฟโตมเิตอร 385,200 1 

7 เครื่องผสมสารความเร็วสูง 188,320 1 

8 เครื่องระเหยสารแบบหมนุฯ 349,890 1 

9 เครื่องทำแหงแบบเยือกแข็ง 803,330 1 

10 ตูแชแข็ง 13,000 1 

11 ชุดถายภาพเจล 380,000 1 
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12 ชุดอุปกรณดูดจายสารละลายฯ 39,911 2 

13 ตูเหล็ก 9,048 4 

14 ตูเก็บสารเคมีชนิดแขวนลอยผนัง 24,000 7 

15 ตูดูดความช้ืน 7,490 4 

16 ตูดูดควัน 128,935 1 

17 ตูลามินาโฟร 119,999 1 

18 กระดานไวบอรด 9,630 2 

19 โปรเจคเตอร 24,171 2 

20 โตะวางเครื่องช่ัง 13,500 2 

21 โตะฝกปฏิบัติการ 53,333 6 

22 เครื่องวัดความเปนกรดดาง 26,215 1 

23 เครื่องช่ังไฟฟาแบบวิเคราะห 58,850 1 

24 เครื่องช่ังไฟฟาทศนิยม 2 ตำแหนง 29,960 2 

25 ชุดอางลางแกวชนิดทนกัดกรอน 48,000 8 

26 เครื่องบดสามลกูกลิง้ 169,000 1 

27 เครื่องกวนและใหความรอน 29,090 10 

28 ตูแชแข็งเก็บรกัษาตัวอยาง 30,000 1 

29 ตูเพาะเช้ือ 75,000 1 

30 ตูอบลมรอน 70,000 1 

31 เครื่องน่ึงฆาเช้ือแบบแนวต้ัง 201,695 1 

32 ชุดผลิตน้ำบริสทุธ์ิ  404,940 1 

33 เครื่องอัดแปง 307,510 1 

34 ชุดผลิตลปิสติก 36,200 2 

35 เครื่องวัดสภาพผิวชนิดหลายหัว 1,668,700 1 

36 เครื่องวัดความหนืด 300,000 1 

37 กลองจลุทรรศนแบบใชแสง 46,000 2 

38 ชุดวัดขนาดอนุภาคนาโน 1,996,000 1 

39 เครื่องหอหุมตัวอยางดวยเทคนิคEncapsulation 1,697,700 1 

40 ชุดวัดคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ

เครื่องสำอาง 

1,500,000 1 



 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร หน้า 120 
 

ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

    ในปการศึกษา 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง ไดดำเนินการขอครุภัณฑ

วิทยาศาสตร จากสำนักงบประมาณประจำป และไดอนุมัติครุภัณฑทั้งหมดสองรายการ ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ

ครุภัณฑประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 7 รายการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ครุภัณฑที่สาขาฯ ย่ืนขอและไดรับอนุมัติ คือ ชุดวัดขนาดอนุภาคนา

โน จำนวน 1 ชุด (1,996,000.00 บาท) และเครื่องหอหุมตัวอยางดวยเทคนิค 

Encapsulation จำนวน 1 เครื่อง (1,697,700.00 บาท) โดยบริษัทที่ชนะการเสนอราคา 

คือ บริษัท คัลเลอรโกลบอล จำกัด และ บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จำกัด ตามลำดับ  

(https://finance.pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/44/dadc0d0ede 

317e92cfbec6351e991350.pdf) 

     นอกจากน้ี ยังมีประกาศจากสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี (ประกาศ ณ วันที่ 

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) ในเอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เลมที่ 3 (2) ในหนาที่ 178 ระบุครุภัณฑของสาขาวิชาวิทยาศาสตร

เครื่องสำอางที่ไดรับอนุมัติจัดซื้อ คือ เครื่องวัดความสามารถในการปองกันแสงแดดของ

ผลิตภัณฑกันแดดและเครื ่องสำอาง ราคา 2,300,000 บาท จำนวน 1 เครื ่อง และ ชุด

วิเคราะหประสิทธิภาพการซึมผานของสารสำคัญทางผิวหนังจำลองแบบอัตโนมัติ ราคา 

2,856,900 บ า ท  จ ำ น ว น  1 ช ุ ด  (https://www.bb.go.th/topic-

detail.php?id=14920&mid=544&catID=1377)  

     สำหรับการวางแผนในการยื่นขออนุมัติครุภัณฑวิทยาศาสตร ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2567 สาขาวิชาไดวางแผนและจัดทำเอกสารเพื่อเตรียมยื่นรายการครุภัณฑที่ยัง

ไมไดรับการอนุมัติงบประมาณ ซึ่งเปนการปรับปรุงจากการประเมินผลการยื่นขออนุมัติ

ครุภัณฑในปงบประมาณที่ผานมา เพื่อไมใหเกิดปญหาการเรงรัดในการจัดทำเอกสาร

ประกอบการยื่นเหมือนปที่ผานมา ซึ่งกรรมการสาขาวิชาที่ตองการยื่นขอครุภัณฑจะมี

การกรอกแบบฟอรมและขอใบเสนอราคาพรอมคูเทียบ 2 บริษัท กอนการรวบรวมระดับ

คณะ เพื่อใหมีเวลาเตรียมและตรวจทานความถูกตองของเอกสารทั้งหมด โดยมีการ

ติดตามกระบวนการในการประชมุสาขาวิชาฯ  

     4. มีหนังสือและตำราทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของกับศาสตรใน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอางในหองสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการจัดซื้อ

โดยใชงบประมาณกลางของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารยผูสอนรายวิชาภายในสาขาเปนผู

เสนอรายชื่อหนังสือ โดยทางสาขาวิชาไดเสนอหนังสือผานระบบเสนอจัดซื้อหนังสือของ
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หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (https://lib.pnru.ac.th/cgi-bin/koha/opac-

suggestions.pl?suggested_by_anyone=1) ดังน้ี  

ที่ ช่ือหนังสอื ปที่

พิมพ 

1 The Regulation of Cosmetic Procedures Legal, Ethical and 

Practical Challenges 

2021 

2 Cosmetic Formulation Principles and Practice 2021 

3 Phytocosmetics and Cosmetic Science 2021 

4 Nanocosmetics 1st Edition Fundamentals, Applications and 

Toxicity 

2020 

5 Cosmetic Microbiology a Practical Approach 2020 

6 Cosmetics and Dermatologic Problems and Solutions 2019 

7 Hair and Scalp Disorders Medical, Surgical, and Cosmetic 

Treatments, 2nd Edition 

2018 

8 Nanomaterials in Galenic Formulations and Cosmetics 2016 

9 Cosmetic Science and Technology: Theoretical Principles 

and Applications 

2017 

10 Analysis of Cosmetic Products 2nd Edition 2017 

11 Textbook of Cosmetic Dermatology  2017 

12 Cosmetic Facial Surgery 2nd Edition 2016 

13 Cosmeceuticals and Active Cosmetics 2015 

14 Cosmeceutical Science in Clinical Practice  2010 

 

      5. มีคอมพิวเตอรสำหรบัสบืคนขอมลูที่อาคาร ITDS และระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

ไรสายบริการ โดยนักศึกษาสามารถเขาถึงบริการดังกลาวไดในบริเวณตึกเรียน หอง 

Science Learning Space และสถานที่ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

      6. หลักสูตรฯ ไดจัดบริเวณสำหรับการพบปะของนักศึกษาบริเวณดานหนาลิฟทช้ัน 7 

อาคาร 8 รวมทั ้งมีการติดตอผานเครือขายสังคมออนไลน ไดแก หนาเว็บไซต เฟซบุค 

และไลนกลุมของสาขาวิชา สำหรับการแลกเปลี่ยนความรูและสงขาวสารระหวางอาจารย

และนักศึกษา 

      7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหจัดภาระงานใหเจาหนาที่วิทยาศาสตรมาชวย

จัดการดูแลหองปฏิบัติการ วัสดุ และเครื่องมือที่อยูในความดูและของสาขา จำนวน 1 คน 
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     นอกจากน้ีกรรมการบริหารหลักสูตรมีการดำเนินการเพือ่ปรบัปรุงสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย ดังน้ี 

     1) จัดประชุมกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อหารือและวางแผนการตั้งงบประมาณโดย

การนำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยผู สอนในสาขาวิชามา

พิจารณาและดำเนินการการวางแผนเพื่อใหไดรับงบประมาณเพียงพอ รองรับคาใชจายใน

การจัดหาและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนซึ่งสาขาไดเปนผูรบัผดิชอบ

ดูแล และไดพัฒนาการวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมจากแบบสอบถามเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูดังน้ี 

      ปการศึกษา 2559 พิจารณาจากการสอบถามความตองการของอาจารยประจำสาขา 

และความพรอมในการใชงานดานการเรียนการสอนที่จะตองมีการเรียนการสอนในวิชา

เฉพาะมากข้ึน  

     ปการศึกษา 2560 พิจารณาจากการสอบถามความตองการของอาจารยประจำสาขา 

ความพรอมในการใชงานดานการเรียนการสอนและงานวิจัย และการสอบถามจากนักศึกษา 

ซึ่งในปการศึกษาน้ีจะไดขอมลูจากนักศึกษาช้ันปที่ 4 รุนที่ 1 ซึ่งผานการฝกประสบการณ

วิชาชีพแลว 

     ปการศึกษา 2561     พจิารณาจากการสอบถามความตองการของนักศึกษาและ

อาจารย รวมถึงคำแนะนำจากการออกไปนิเทศนักศึกษาในสถานที่ฝกงานตางๆ 

     ปการศึกษา 2562     พจิารณาจากการสอบถามความตองการของอาจารยประจำสาขา 

ความพรอมในการใชงานดานการเรียนการสอนและงานวิจัย การสอบถามจากนักศึกษา 

และคำแนะนำจากสถานประกอบการณ 

     ปการศึกษา 2563     พจิารณาจากจำนวนนักศึกษาทีเ่พิ่มมากข้ึน ทำใหตองมีการ

เตรียมเครื่องแกว เครื่องมือใหเพียงพอในการเรียน และการทำวิจัยของนักศึกษาทีม่ีความ

ตองการวิจัยช้ันสูงมากข้ึน กรรมการสาขาวิชาจึงตองเตรียมความพรอมของเครื่องมือที่

ทันสมัยมากข้ึน นอกจากน้ี ยังไดรับการเสนอเครื่องมือใหมๆ จากผูแทนจำหนายเครื่องมือ

จากหลากหลายบริษัท 

     ปการศึกษา 2564     พจิารณาจากจำนวนนักศึกษาทีเ่พิ่มมากข้ึน โดยมีนักศึกษา

แบงเปนสองหองเรียนเปนปการศึกษาแรก จึงตองมีการเตรยีมเครื่องแกว อุปกรณทาง

วิทยาศาสตรพื้นฐาน รวมถึงสารเคมีที่ใชในการเรียนการสอนใหเพียงพอ รวมทัง้ยังมีการ

วางแผนในการย่ืนขอครุภัณฑเครื่องมือวิทยาศสตรอยางตอเน่ือง เพื่อใหกาวทันเทคโนโลยีที่

เกี่ยวของกบัวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง  

       2) กรรมการประจำหลักสูตรรับผิดชอบจัดทำโครงการในการทำกิจกรรมและการ

จัดหาวัสดุอุปกรณและของบประมาณเพื ่อจัดสรรเครื ่องมือเครื ่องใชดานวิทยาศาสตร
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เครื่องสำอาง โดยไดรวมกันวางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในปการศึกษา 2564 ตอไป 

โดยไดขอจัดสรรงบประมาณสำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร เพื ่อใหเพียงรองรับตอการ

สนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา   

 

3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ

สิ่งสนับสนุนการ 

   ผลที่ไดจากการดำเนินการปรับปรงุตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

   ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มข้ึน

ตามลำดับจากปการศึกษา 2562 ถึง 2564  โดยปการศึกษา 2562 มีระดับผลการประเมิน

ความพึงพอใจ 4.21/5.00 คะแนน ในปการศึกษา 2563 เทากับ 4.22/5.00 คะแนน ป 

2564 เทากับ 4.24/5.00 ปการศึกษา 2564 เพิ่มขึ้นเปน 4.24 หลักสูตรวิทยาศาสตร

เครื่องสำอางมีการพัฒนาดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน โดยมีการ

พัฒนาเพิ่มข้ึนทุกปการศึกษาที่ผานมา ไดแก 

- ปการศึกษา 2559 จากการหารือกับกรรมการบริหารคณะ ไดผลสรุปวาหลักสูตรไดรับการ

จัดสรรสถานที่ต้ังสาขาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง ณ อาคาร 8 (สรางใหม) บริเวณช้ัน 7 โดย

ไดรับพื้นที่ทั้งช้ัน ซึ่งคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ไดรวมกันพิจารณาความเหมาะสมและ

วางแผนแบงพื้นที่เปนหองเรียน 2 หอง หองปฏิบัติการ 4 หอง หองเก็บสารเคมี 1 หอง 

หองพักอาจารย 1 หอง หองเจาหนาที่ 1 หองแสดงผลิตภัณฑ 1 หอง 

- ปการศึกษา 2560 ไดรับการอนุมัติใหดูแลหองเรียนและหองปฏิบัติการ ณ  อาคาร 8 ช้ัน 

7 ซึ่งเปนที่ตั้งของสาขาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง โดย หลักสูตรไดดำเนินการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาของสาขาทั้งหมด ณ อาคารใหม ในมีการศึกษา 2559  กรรมการบริหาร

หลักสูตรไดพิจารณาความเหมาะสมจากสถานที่จริงและทรัพยากรที่มีอยูอีกครั้ง และจัดสรร

สถานที่เปน หองเรียน 4 หอง หองปฏิบัติการ 4 หอง หองเครื่องมือ Lyophilizer 1 หอง 

หองเก็บอุปกรณการจัดกิจกรรมนักศึกษา 1 หอง หองเก็บสารเคมี 1 หอง และหองพัก

อาจารย  1 ห อง ท ั ้ งน ี ้ ในส วนของหองเร ียนและอ ุปกรณประจำหองเร ียน ได แก  

เครื ่องปรับอากาศ  ชุดโปรเจคเตอร และชุดเครื ่องเสียง ทางคณะวิทยาศาสตรไดจัด

เจาหนาที่เปนผูดูแลรับผิดชอบในการเปดปดและดูแลความสะอาดเรียบรอย 

- ปการศึกษา 2561 ไดรับเครื่องมือที่มีความเจาะจงกับสาขาวิชามากขึ้น เชน เครื่องวัด

สภาพผิว เครื่องวัดความหนืด เครื่องข้ึนรูปลิปสติกแทง เครื่องบดสามลูกกลิ้ง เครื่องอัดแปง 

เป นตน และยังมีหนังสือที ่ เกี ่ยวของกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
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ผลการดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

เครื่องสำอางมากข้ึน ไดแก เคมีน้ำหอม ระบบนำสงยา และ การประยุกตใชเซลลเพาะเลี้ยง

ทางเภสัชศาสตรชีวภาพ  

- ปการศึกษา 2562 เนื่องจากปการศึกษาที่ผานมา กรรมการประจำหลักสูตรไดเสนอตอ

คณะเพื่อขออัตราเจาหนาที่วิทยาศาสตรเพื่อชวยในการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูตางๆ โดยในปการศึกษา 2562 ทางคณะวิทยาศาตรและเทคโนโลยี ได

มอบหมายภาระงานใหเจาหนาที่วิทยาศาสตรมาชวยงานดังกลาวของหลักสูตร จำนวน 1 

คน และมหีองปฏิบัติกาที่ไดรับรองมาตรฐานความปลอดภัยไดข้ึนทะเบียนจาก วช. คือหอง

ปฏิบัติพฤกษเคมี เลขทะเบียน 2-0990-0002-4 (ไดรับเลขทะเบียนจาก วช.) เพิ่มเติม จาก

ป 2561 ที่มีเพียงหองปฏิบัติการพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง เลขทะเบียน 2-0190-0001-6 

(ไดรับเลขทะเบียนจาก วช.) 

- ปการศึกษา 2563 มีการขอครุภัณฑที่ตอบสนองความตองการของนักศึกษาที่ตองการทำ

วิจัยขั้นสูงมากขึ้น โดยทางสาขาไดรับอนุมัติในการจัดซื้อเครื่องหอหุมสารสกัดดวยเทคนิค 

Encapsulation และเครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโน นอกจากน้ียังมีการวางแผนในการจัดซื้อ

เครื่องแกวในการเรียนปฏิบัติการใหเพียงพอตอจำนวนของนักศึกษา 

- ปการศึกษา 2564 กรรมการสาขาวิชาไดดำเนินการย่ืนขอครุภัณฑตามกระบวนการ และ

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ

เครื ่องสำอาง เปนจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และยังไดรับการสนับสนุนในการสั่งซื้อ

หนังสือที่เกี่ยวของกับสาขาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง ทั้งหมด 14 รายการ  
 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูของสาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง มีระบบกลไกที่เปนระบบที่มีการพัฒนาตาม 
deming cycle ซึ ่งมีทั ้งการวางแผน การลงมือปฏิบัติงาน การประเมินผลการดำเนินงาน และ การนำผล
ประเมินไปพัฒนาเปนแผนในการดำเนินการในปตอไปเรื่อยๆ สงผลใหเกิดผลลัพธที่มีกระบวนการพัฒนาอยาง
เปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงการรับไดการสนับสนุนครุภัณฑวิทยาศษสตรตอเน่ืองเปนเวลา 3 ป  
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

6.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ มีแผน/ระบบกลไกในการดำเนินงาน 

(plan) ซึ ่งนำไปสู การปฏิบัติงาน (do)  

โดยมีการประเมนิกระบวนการที่ปฏิบัติ 

(check) และมีการพัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน (act) โดยมีผลจาก

การปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

6.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ของคณะกรรมการ 

การบรรลุเปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
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หมวด 6 ขอคิดเห็น 
 

1. การประเมินจากผูท่ีสำเร็จการศึกษา (รายงานตามปท่ีสำรวจ) วันท่ีสำรวจ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอวิพากษท่ีสำคญัจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

ระบบการเรียนการสอนดี เนื ้อหารายวิชาครอบคลุม

ตามความตองการของตลาด อยากใหนักศึกษารุนนองมี

ความกลาแสดงออก กลาคิด กลาตัดสินใจ ซึ่งเปนทักษะ

ที่สำคัญมากในการประกอบอาชีพ  

เห็นดวยกับขอวิพากษ และเห็นควรเพิ ่มกิจกรรม

แทรกในรายวิชา เพื่อชวยเสริมทักษะการแสดงออก

ใหมากข้ึน  

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

จัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับการนำเสนองานหรือกจิกรรมที่นักศึกษาจะตองเปนผูดำเนินงานหรอืรบัผิดชอบกิจกรรม 

เชน การลงพื้นที่ การเปนผูชวยวิทยากร เพิม่การนำเสนองานในรายวิชาตาง ๆ รวมถึงหาเวทเีพื่อใหนักศึกษา

ไดออกไปนำเสนอผลงานนอกมาหวิทยาลยั  
 

2. การประเมินจากผูมสีวนเก่ียวของ (ผูใชบณัฑิต) 

ขอวิพากษท่ีสำคญัจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

นักศึกษาจะตองมีการเตรียมความพรอมดานตาง ให

มากข้ึน 

-ดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

-การวิเคราะหเทรนดตลาดดานเครื่องสำอาง 

-การศึกษาสารใหม ๆ  

เห็นดวยกับขอวิพากษ 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

เห็นควรนำขอเสนอมาปรับและเตรียมวางแผนในรายวิชาตาง ๆ ที่ระบุไวใน มคอ. 3 เพื่อใหครอบคลุมการ

พัฒนาในสวนตาง ๆ ตามขอวิพากษจากผูใชบัณฑิต 
 

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
 

การเปลีย่นแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

- 

การเปลีย่นแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

- นโยบายการเขารวมประชาคมอาเซียนในปที่ผานมา มีผลกระทบตอการบริหารหลักสูตรที่มีความเหมาะสม 

ทันสมัย ภายใตอัตลักษณความเปนไทย และการพัฒนาหลักสูตรทีม่ีการใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการ

สอนใหมากข้ึน 

- มีบางสถาบันไดเปดสอนหลักสูตรที่วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง ทำใหนักศึกษา มีตัวเลอืก ในการสมัครเขาเรียน

เพิ่มข้ึน 

-สถานการณการระบาดของโควิด -19 มผีลกระทบการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตร 
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หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 

ความกาวหนาของผลการดำเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

(ตามท่ีระบุในแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร) 

แผนการดําเนินงาน กําหนดเวลาท่ี

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน/ 

เหตุผลท่ีไมสามารถดําเนินการ

ไดสําเร็จ 

1. ประชาสัมพันธหลกัสูตร

รวมกับการบริการวิชาการ และ

สรางความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาตาง ๆ 

เพิ่มเติม 

2. กิจกรรมเตรียมความพรอม

สําหรับนักศึกษาใหม 

3. กิจกรรมพี่ชวยนองติวเน้ือหา

ทางวิชาการ และ เพิม่โครงการ

หรือกิจกรรม        พี่ชวยนอง

ในการติวเน้ือหาทางวิชาการ 

ปการศึกษา 

2564 

1. ผูบรหิารคณะฯ  

2. คณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตร 

1. มีนักศึกษาแรกเขาตรงตามเปา

รับ 

2. นักศึกษามีอัตราการคงอยู

เพิ่มข้ึน 

1. แผนพฒันาตนเองของ

อาจารย 

2. โครงการสนับสนุนการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

3. เอือ้เวลาในการทําผลงานเพือ่

ขอตําแหนงทางวิชาการ เชน ลด

โหลดการสอน เพิ่มเวลาในการ

ทําวิจัย และเขียนผลงาน 

4. ทําแผนจัดการเวลาเพื่อให

อาจารยไดลาศึกษาตอ 

5. สนับสนุนใหอาจารยไดลา

ศึกษาตอ 

6. มีงบสนับสนุนการพัฒนา

ตนเองในสายวิชาชีพ เชน งบ

สนับสนุนการฝกอบรม การรวม

ปการศึกษา 

2564 

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร มีอาจารยไดรับตําแหนงทาง

วิชาการ ผศ. เพิ่มจํานวน 1 ทาน 

และอีก 2 ทาน รอพจิารณาผล 
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แผนการดําเนินงาน กําหนดเวลาท่ี

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน/ 

เหตุผลท่ีไมสามารถดําเนินการ

ไดสําเร็จ 

ประชุมวิชาการ การเผยแพร

งานวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ 

สงเสริมสนับสนุนการอบรมจาก

วิทยากร ผูเช่ียวชาญภายนอกมา

อบรมใหความรูทั้งกบัอาจารย 

นักศึกษาและเจาหนาที่

หองปฏิบัติการใหมีความ

ทันสมัยตามศาสตรสาขาวิชา 

ปการศึกษา 

2564 

 

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

 

-หลักสูตรมีความทันสมัย 

นาสนใจ 

-มีนักศึกษาไดรบัสนับสนุน

งบประมาณจากหนวยงาน

ภายนอก ภายหลังจากกิจกรรม

อบรมการเปนผูประกอบการจาก

วิทยากรภายนอก  

1. จัดสรรงบประมาณ ในการ

ดูแลหองปฏิบัติการและการซอม

บํารุงเครื่องมือ   

2. เครื่องใชปรับปรงุระบบการ

ใชหองปฏิบัติการ 

ปการศึกษา 

2564 

 

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

 

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูพรอม

รองรับการเรียนการสอนอยาง

พอเพียง 

2. มีพนักงานสนับสนุนการเรยีน

การสอนทางปฏิบัติการ 

 
 

เหตุผลท่ีไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จ (ถามี) 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอแนะในการปรับปรงุโครงสรางหลักสูตร )จำนวนหนวยกิต วิชาแกน วิชาเลือกฯ(  

 -  

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

- 

3. กิจกรรมการพฒันาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 

- 
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3. แผนปฏิบัติการใหมสำหรับป 2565 (ระบุแผนการปฏิบติัการแตละแผน วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน และ

ผูรับผิดชอบ) 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดวาจะ

สิ้นสุดแผน 

ผูรับผิดชอบ 

1. จัดสรรงบประมาณ ในการดูแลหองปฏิบัติการ

และการซอมบํารงุเครื่องมอื   

2. เครื่องใชปรับปรงุระบบการใชหองปฏิบัติการ 

2565 ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

 

สงเสริมสนับสนุนการอบรมจากวิทยากร 

ผูเช่ียวชาญภายนอกมาอบรมใหความรูทัง้กบั

อาจารย นักศึกษาและเจาหนาทีห่องปฏิบัติการใหมี

ความทันสมัยตามศาสตรสาขาวิชา 

2565 ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

 

1. ประชาสัมพันธหลกัสูตรรวมกับการบริการ

วิชาการ และสรางความรวมมอืกับสถาบันการศึกษา

ตาง ๆ เพิ่มเติม 

2. กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรบันักศึกษาใหม 

2565 ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

 

การพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ใหกับนักศึกษา 2565 ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 
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สวนท่ี 3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง ในรอบป

การศ ึกษา 2564 เม ื ่อประเมินโดยใช  เกณฑมาตรฐาน ตามคู ม ือการประกันค ุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีผลการประเมินสรุปได ดังน้ี 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบท่ี 1 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย

สำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

I ปริญญาตรี 5 

ขอ 

ปริญญาตรี 5 ขอ ……………….  ผานเกณฑ 

 ไมผานเกณฑ 

 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบท่ี 2-6 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

O คะแนนเต็ม 5 > 4.50 คะแนน ผลการประเมิน

คุณภาพบัณฑิตตาม 

กรอบมาตรฐานคุณ

วุฒระดับอุดมศึกษา 

แหงชาติในปการ

ศึกษา 2564 มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.56 

……4.56…….. 

คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่

ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ป 

O รอยละ 100 ……100…………. บัณฑิตทุกคนมีงาน

ทำหลังสำเร็จ

การศึกษาและทำงาน

ตรงสาขาวิชาที่เรียน

ภายใน 1 ปรอยละ

ของบัณฑิตที่ไดงาน

ทำหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 

ป เทากับ 

……100…… 

……5…….. คะแนน 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา I 5 ระดับ ………4………. มีกลไกในการรับ

นักศึกษาและการ

เตรียมความพรอม

กอนเขาศึกษา 

รวมถึงการลงมือ

ปฏิบัติและปรับปรุง

ตามผลการ

ประเมินผลของการ

ปฏิบัติงานตามกลไก

ที่กำหนดไว 

นอกจากนี้ยังมีผลที่

เกิดขึ้นอยางชัดเจน 

คือ จำนวนนักศึกษา

ที่สมัครเพ่ิมขึ้น 

………4….. คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา I 5 ระดับ ……4…………. มีกลไกในการเตรียม

ความพรอม ควบคุม

การใหคำปรึกษา 

และพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา จนเกิดผล

เปนรูปธรรม 

……4…….. คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา I 5 ระดับ ………3………. การรายงานผลการ

ดำเนินงานครบทุก

เร่ืองตามคำอธิบาย

ในตัวบงชี้และมี

แนวโนมผลการ

ดำเนินงานที่ดีขึ้นใน

บางเร่ือง 

……3…….. คะแนน 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย I 5 ระดับ ………4………. กลไกในการสงเสริม

และพัฒนาอาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร

จนทำใหอาจารยมี

คุณสมบัติเหมาะสม

เปนไปตามเกณฑ

ของหลักสูตร มีการ

สงเสริมความ 

เขมแข็งทางวิชาการ

อยางเปนรูปธรรม 

………4….. คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย I    ………5….. คะแนน 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 20 

……5…………. รอยละของอาจารย

ประจำหลักสูตรที่มี
……5….. คะแนน 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 60 

………5………. คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละของอาจารย

ประจำหลักสูตรที่

ดำรงตำแหนงทาง

วิชาการ และผลงาน

วิชาการของอาจารย

ประจำหลักสูตร

เปนไปตามเกณฑการ

ประเมิน 

……5….. คะแนน 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 20 

………5………. ……5….. คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย I 5 ระดับ ………4………. มีการรายงานผลการ

ดำเนินงานเร่ืองการ

คงอยู และความพึง

พอใจผลลัพธทีเ่กิด

กับอาจารยและมี

แนวโนมการ

ดำเนินการที่ดีขึ้นทุก

เร่ือง 

………4….. คะแนน 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร I 5 ระดับ ………4………. หลักสูตรมีระบบ มี

กลไก นำไปปฏิบัติ มี

การประเมินและ

ปรับปรุงผลการ

ดำเนินการจากการ

ประเมินการสำรวจ 

มีผลใหเกิดหลักสูตร

ปรับปรุงที่มีความ

ทันสมัย สอดคลอง

กับความตองการ

แรงงานและความ

ตองการของประเทศ 

และมีผลจากการ 

ปรับปรุงเห็น ชัดเจน

เปน รูปธรรมชัดเจน

จากผลงานและความ

พึงพอใจของ

นักศึกษา 

………4….. คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

P 5 ระดับ ………4………. มีแผน/ระบบกลไกใน

การดำเนินงาน 

(plan) ซ่ึงนำไปสูการ

ปฏิบัติงาน (do)  

โดยมีการประเมิน

กระบวนการที่ปฏิบัติ 

(check) และมีการ

……4…….. คะแนน 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

(act) โดยมีผลจาก

การปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน P 5 ระดับ ………4………. หลักสูตรมีระบบการ
ประเมินผูเรียน มี
กลไกนำไปสูการ
ปฏิบัติ มีการประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการจากการ
ประเมินใหมีความ
หลายหลายและ
ชัดเจนสามารถ
สะทอน
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในโลกแหง
ความเปนจริงได และ
มีเคร่ืองมือประเมินมี
ความหลากหลาย 
เชน ขอสอบปรนัย 
อัตนัย การบาน 
รายงานที่มอบหมาย 
การสอบปากเปลา 
การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา การวัด
ทักษะการ
ปฏิบัติงานจริง ฯลฯ 
เคร่ืองมือประเมิน
สะทอนสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงในการ
ประกอบอาชีพสงผล
ใหเกรดสามารถ
สะทอนผลการเรียน
ไดดีอยางเปน
รูปธรรม และมี
วิธีการใหเกรดที่
สะทอนผลการเรียนรู
อยางเหมาะสม 
สงผลใหเกรด
สามารถสะทอนผล
การเรียนไดดี
นักศึกษามีความพึง
พอใจตอการจัดการ
เรียนการสอนและ
การประเมินผล
เพ่ิมขึ้น มีอัตราการ

……4…….. คะแนน 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

คงอยูของนักศึกษา
เพ่ิมขึ้น และ
นักศึกษามีทักษะใน
การปฏิบัติที่ดี  

 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

P รอยละ 100 ………5………. สามารถดำเนินการ

ตามจำนวนตัวบงชี้

ผลการดำเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

………5….. คะแนน 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู P 5 ระดับ 4 มีแผน/ระบบกลไกใน

การดำเนินงาน 

(plan) ซ่ึงนำไปสูการ

ปฏิบัติงาน (do)  

โดยมีการประเมิน

กระบวนการที่ปฏิบัติ 

(check) และมีการ

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

(act) โดยมีผลจาก

การปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

4 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้     …4.20….. คะแนน 
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สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 

องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จำนวน 

ตัวบงช้ี 

I P O คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน/ ไมผานการประเมิน หลักสูตรได/ ไมไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 -6
 

2 - - 2.1, 2.2 ……4.78…. ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.1, 3.2, 

3.3 

- - ……3.67… ระดับคุณภาพดี 

4 3 4.1, 4.2, 

4.3 

- - ……4.33… ระดับคุณภาพดีมาก 

5 4 5.1 5.2, 5.3, 

5.4 

- ……4.25…… ระดับคุณภาพดีมาก 

6 1 - 6.1 - ……4……… ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2   

ผลการ

ประเมิน 

     ……4.20…… ระดับคุณภาพดีมาก 

 

รายงานผลการวิเคราะหแตละองคประกอบ 
องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเดน/จุดที่ควรพัฒนา 

1. 

2. 

3. 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. 

2. 

3. 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเดน/จุดที่ควรพัฒนา 

1. 

2. 

3. 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. 

2. 

3. 
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดเดน/จุดที่ควรพัฒนา 

1. 

2. 

3. 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. 

2. 

3. 

 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

จุดเดน/จุดที่ควรพัฒนา 

1. 

2. 

3. 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. 

2. 

3. 

 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดน/จุดที่ควรพัฒนา 

1. 

2. 

3. 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. 

2. 

3. 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดน/จุดที่ควรพัฒนา 

1. 

2. 

3. 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. 

2. 

3. 

 

ผลการดำเนินงานที่เปนเลิศ (ถามี) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ขอรับรองวา ขอความในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง ถูกตอง เปนความจริงทุกประการ 
 

 

1. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (รศ. ดร.อรพรรณ   อนุรักษวรกลุ) 

 

2. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (รศ.ดร.โองการ วณิชาชีวะ) 

 

3. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (ดร. อธิยา  รัตนพิทยาภรณ) 

 

4. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (นางสาวพนิดา แสนประกอบ) 

 

5. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (ผศ.ณรงคฤทธ์ิ หลาพันธ ) 
 

 

ลงนาม..................................................................... 

                          (นางสาวพนิดา แสนประกอบ) 

                                                                                 ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา 

                                                                                   วันที่....23...เดือน...มิถุนายน......พ.ศ. 2565 

 

 

ลงนาม..................................................................... 

        (....................................................................) 

                                                                              คณบดี 

                                                                                   วันที่.......เดือน......................พ.ศ. 2565 
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