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ค าน า 
  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม เป็นหลักสูตร
ใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเตรียมการเปิด
สอนได้ในปีการศึกษา 2563 และมี โครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม ได้ก าหนดให้
มจีัดรายวิชา ที่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียนและผู้ใช้บัณฑิต  เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจความ
งามและเครื่องส าอางมีการขยายตัวและแข่งขันกันมาก ดังนั้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญด้าน
เครื่องส าอางและมีทักษะการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งส าคัญ  
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและ
ความงาม ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ท าให้หลักสูตรเล่มนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชา เคมีที่ได้ร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตรจนแล้วเสร็จสามารถน าไปเปิดสอนได ้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม ซึ่งเป็นหลักสูตร
พัฒนาใหม่ จะสามารถน าไปจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์ด้านเครื่องส าอางและความ
งามที่มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญในการผลิตและตรวจวิเคราะห์เครื่องส าอางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเครื่องส าอางฮาลาล ท าให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป 
 
 

............................................... 
(อาจารย์ ดร.นิสาพร มหูะมัด) 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครือ่งส าอางและความงาม 
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สารบญั 
   หนา้ 
ค าน า   ก 
สารบัญ   ข 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 9 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 15 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 65 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 88 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์ 90 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 92 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 105 
ภาคผนวก ก ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 5507/2561  เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ

ด าเนนิงานศึกษาความต้องการจ าเป็นและพัฒนาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

107 

ภาคผนวก ข ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 1804/2562  เรื่อง แต่งตัง้กรรมการวิพากษ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครือ่งส าอาง หลักสูตร
พัฒนา พ.ศ. 2563 

109 

ภาคผนวก ค 
ภาคผนวก ง  
 
ภาคผนวก จ 
ภาคผนวก ฉ 
ภาคผนวก ช 

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 9/2560  เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลกัสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่อง หลักเกณฑก์ารก าหนดรหสัวิชา  
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ 

111 
115 

 
118 
123 
131 

 ปริญญาตร ี  
ภาคผนวก ซ ตารางแสดงข้อสงัเกตของผูท้รงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 155 
ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวันที่  4  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
159 

ภาคผนวก ญ ตารางแสดงข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของสภากลั่นกรอง 
ในคราวประชุมครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวันที่  4  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

170 

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของสภากลั่นกรอง 
ในคราวประชุมครัง้ที่ 12/2562 เมื่อวันที่  27  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

181 

ภาคผนวก ฏ ประวัติอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสตูร   188 

 



รายละเอยีดของหลกัสตูร 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ   

สาขาวชิาวิทยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางและความงาม 
หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2563 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศกึษา  : มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา  : คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร  
    
 

หมวดที ่1 ขอ้มลูทั่วไป 
1.  รหสัและชือ่หลกัสตูร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Cosmetic Science and Beauty 
 

2.  ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม) 

  ช่ือย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอางและความงาม) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Science (Cosmetic Science and Beauty) 
  ช่ือย่อ : B.Sc. (Cosmetic Science and Beauty) 

3.  วิชาเอก 
 ไม่มี 
 

4.  จ านวนหนว่ยกติ 
ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 
 

5.  รปูแบบของหลกัสตูร 
 5.1 รปูแบบ  

     หลักสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี   
5.2 ประเภทของหลกัสตูร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาทีใ่ช ้
     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
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5.4 การรบัเขา้ศกึษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

5.5 ความรว่มมอืกบัสถาบนัอืน่  
               เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.6 การใหป้รญิญาแกผู่ส้ าเรจ็การศกึษา 

     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพจิารณาอนมุตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูร :  
6.1 เป็นหลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2563 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและการเกษตร เห็นสมควรให้เสนอ

หลักสูตรตอ่มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  1/2562 เมือ่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
     ในคราวประชุมครั้งที่  6/2562  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตรเห็นชอบในการน าเสนอหลกัสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุมครั้งที่  5/2562  เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2562 
6.6  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
     ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562  เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2562 
      ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  31 มกราคม 2563    
 

7. ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสตูรทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปกีารศึกษา 2564 
 

8. อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา  
 8.1 นักวิทยาศาสตร์เครือ่งส าอางและความงามหรือสาขาที่ใกล้เคียง 

8.2 ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  
8.3 ผู้แทนฝ่ายขายวัตถุดิบและแนะน าผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ 
8.4 ผู้ผลิตและผู้ประกอบการธุรกจิเครือ่งส าอางฮาลาล 
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9. ชือ่ นามสกลุ เลขบตัรประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหนง่ และคุณวฒุขิองอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
ชือ่ นามสกลุ 

ต าแหนง่ทางวชิาการ 
เลขประจ าตวับตัรประชาชน 

คุณวฒุ/ิสาขาวชิา 
 

ส าเรจ็การศกึษาจาก 

มหาวทิยาลยั ป ีพ.ศ. 

1. นางสาวนิสาพร มูหะมัด  
   อาจารย ์     
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

ปร.ด. ชีวเคมี 
วท.ม. ชีวเคม ี
วท.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (เคมี-
ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2556 
2551 
2548 

2. นายอับดลุนาเซร์ ฮายีสาเมาะ 

   รองศาสตราจารย์    
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

Ph.D. Organic Chemistry 
 
วท.ม. เคมีศึกษา 
วท.บ.เคมี  

Universiti Sain Malaysia (ประเทศ
มาเลเซีย) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2548 
 

2536 
2528 

3. นางวรรณกัษมา ฮารน  
   อาจารย ์     
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

ปร.ด.  เคมี 
วท.ม. เคม ี
ร.บ. ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 
วท.บ. เคมี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2560 
2551 
2549 

 
2547 

4. นางลดาวัลย์ คงศรีจันทร ์ 
   อาจารย ์    
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

ปร.ด.  เคมี 
วท.ม. เคมีศึกษา 
วท.บ. เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2560 
2553 
2550 

5. นายอัชมาน อาแด      
   อาจารย ์     
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

วท.ม. เคมีอินทรีย์  
กศ.บ. เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ 

2540 
2535 

 
10. สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

11. สถานการณภ์ายนอกหรอืการพฒันาทีจ่ าเปน็ในการวางแผนหลกัสตูร 
 11.1 สถานการณห์รอืการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
โดยจัดเป็น 1 ใน 10 ของธุรกิจที่มีความน่าลงทุนมากที่สุด โดยจากรายงานข้อมูลของการส ารวจ
แนวโน้มธุรกิจที่น่าสนใจ พบว่า ธุรกิจด้านเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพมีอัตราการเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเติบโตปีละ 10% นอกจากนี้ยังมีมูลค่าการส่งออกสินค้าประเภทเครื่องส าอาง
ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนในอัตราที่สูงข้ึนด้วย จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ตลาด
เครื่องส าอางในประเทศไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากแรงหนุนทั้งอุปสงค์และอุปทาน 
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หลังจากที่ในปี 2560 ตลาดเครื่องส าอางไทยมีมูลค่าโดยรวมประมาณ 2.51 แสนล้านบาท แยกเป็น
ตลาดในประเทศ 1.68 แสนล้านบาท เติบโต 7.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 
(Skincare) ครองส่วนแบ่งตลาดเครื่องส าอางมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วน 46.8% ขณะเดียวกันการ
ส่งออกเครื่องส าอางไทยไปยังตลาดโลกมีมูลค่าประมาณ 8.3 หมื่นล้านบาท และขณะที่ในช่วง 8 
เดือนแรกของปี 2561 การส่งออกเครื่องส าอางของไทยมีมูลค่ากว่า 6.2 หมื่นล้านบาท ขยายตัว 
15.1% โดยตลาดส าคัญทางการส่งออก ได้แก่ อาเซียน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และจีน จากตัวเลขจะเห็น
ได้ว่ามีการเติบโตข้ึน และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี ท่ามกลางการเติบโตดังกล่าว ผู้ประกอบการเองต้อง
พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และตอบโจทย์ลูกค้า
หลากหลายกลุ่มมากข้ึน ส าหรับเครื่องส าอางของประเทศไทยนั้น พบว่า ได้รับความนิยมและเป็นที่
ยอมรับในด้านคุณภาพ ประเทศไทยจึงเป็นฐานการตลาดและเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า
เครื่องส าอางที่ส าคัญอย่างมากในภูมิภาคอาเซียน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562) 

แนวโน้มของการผลิตเครื่องส าอางในปัจจุบันได้มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม โดยการสรรหา
นวัตกรรมหรือวัตถุดิบที่พัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือมีการวิจัยข้ึนมาใหม่และได้รับการรับรอง
มาตรฐาน เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาช่องทางจ าหน่ายทั้ง
แบบมีหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ที่เ ข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ รวมถึงการมองหาโอกาสจากตลาด   
ใหม่ ๆ เช่น ตลาดผู้บริโภคชาวมุสลิม ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีน่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มโอกาส
ทางการตลาดได้มากข้ึน  แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงขาดแคลนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางในด้านนี้ จึงท าให้เกิดการจ้างงานในสาขาอื่นที่ใกล้เคียง อาทิ สาขาวิชาเคมี ชีวเคมี 
เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นผลให้มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน เพราะบุคลากรเหล่านี้
ขาดความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านเครื่องส าอางและการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องส าอางใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้อาจส่งผลกระทบท าให้เกดิอุปสรรคข้ึน เช่น ผลิตเครื่องส าอางที่ไม่ได้
มาตรฐานตามข้อก าหนดของการผลิตเครื่องส าอาง คุณภาพ ส่งผลเสียต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางของประเทศ นอกจากนี้ยังอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคทั้งด้านร่างกายและจติใจจากการ
ใช้เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีคุณภาพอีกด้วย  

จุดเด่นที่ส าคัญของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและ
ความงาม ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ 
มุ่งเน้นการผลิตนักวิทยาศาสตร์สาขาเครื่องส าอาง ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านการผลิตและ
วิเคราะห์คุณภาพเครื่องส าอาง นอกจากนี้ยังเน้นให้บัณฑิต มีทักษะและความสามารถในการผลิต
นวัตกรรมเครื่องส าอางฮาลาล โดยใช้วัตถุดิบหลักเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีในท้องถ่ินจังหวัด
ชายแดนใต้ ตลอดจนมีความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องส าอาง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมและการตลาดของเครื่องส าอางประเทศไทยให้มีการพัฒนาและเจริญเติบโตย่ิงข้ึน 
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 11.2 สถานการณห์รอืการพฒันาสงัคมและวฒันธรรม 
                 ปัจจุบันคนทุกเพศทุกวัยต่างให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพอนามัย และการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพจึงท าให้ตลาดเครือ่งส าอางของไทยมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงามในครั้งนี้จึง
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเครื่องส าอางที่ควบคู่กับการวางแผนโดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้ได้ยึดหลกัการพัฒนาตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพอเพียงต่อการด ารงชีวิต           
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
  11.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 3 และ 4 
ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  โดยหลักสูตรได้วาง
แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้และความสามารถที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดงาน มุ่งเน้นการผลิตนักวิทยาศาสตร์สาขาเครื่องส าอาง ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านการผลิตและวิเคราะห์คุณภาพเครื่องส าอางที่มีมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  โดย
หลักสูตรได้ส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านเครื่องส าอางที่ผ่านมาตรฐานฮาลาลและมี
ความคิดริเริ่มในด้านการประกอบธุรกิจส่งออกภายหลังได้รับความรู้และค าแนะน าจากกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยหลักสูตรได้
เน้นให้บัณฑิตผู้มีคุณวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม มีทักษะ
และความสามารถในการผลิตนวัตกรรมด้านเครื่องส าอาง โดยเน้นเครื่องส าอางฮาลาลที่ผลิตโดยใช้
วัตถุดิบปลอดภัยเป็นหลัก โดยวัตถุดิบปลอดภัยที่กล่าวถึงนี้  คือ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีในท้องถ่ิน
จังหวัดชายแดนใต้ 

 
  11.2.2 แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 
   ด้วยแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 ได้ก าหนดแนวทางพัฒนาประเทศให้เป็น
ประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิด
หลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 

  ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและ
ความงาม จึงมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยหลักสูตรได้เน้นการจัดการเรียน
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การสอนที่ท าให้ผู้เรียนสามารถผลิตนวัตกรรมได้ นวัตกรรมที่ผลิตนี้คือ นวัตกรรมด้านเครื่องส าอางที่
ผ่านมาตรฐานต่างๆ ที่ส าคัญรวมถึงการผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถ
เป็นผู้ประกอบการโดยมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฏหมาย จริยธรรมการประกอบอาชีพ และการท า
การตลาดได้เป็นอย่างดี 

 
  11.2.3 การพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 

ในขณะที่อัตราการขยายตัวของธุรกิจเครื่องส าอางของประเทศไทยมี
เพิ่มข้ึน แต่ส าหรับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้นั้น พบว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงามยังคงไม่มีสถาบันใดๆ เปิดสอน จึงถือได้ว่าหลักสูตรดังกล่าว
เป็นหลักสูตรขาดแคลนในพื้นที่ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางและความงามของคณะวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จึงมีความส าคัญ โดยไม่เพียงแต่เป็นหลักสูตรที่สามารถตอบโจทย์ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างคุณภาพของแรงงานซึ่งเป็นบุคลากร ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้าน 
สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาเครื่องส าอางและผู้ประกอบการด้านเครื่องส าอางได้ 
 
12. ผลกระทบจากขอ้ 11 ตอ่การเปดิหลกัสตูรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกจิของสถาบนั 
 12.1 การพฒันาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอาง 

 คณาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
ได้ท าการศึกษาความต้องการเรียนในหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง (วท.บ. วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เปิดสอนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน และเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางที่ตรงกับความ
ต้องการและความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต ให้มากที่สุดโดยเฉพาะจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

 จากผลของการศึกษา พบว่านักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ มีความสนใจใน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางในระดับมาก ( =3.57, S.D.=0.9912) และสนับสนุนให้มีการ
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา เนื่องจากเห็นว่า การเรียนหลักสูตรนี้ท าให้หางานท าได้ง่าย และการน าสมุนไพรในท้องถ่ินมา
ศึกษาและใช้ในกระบวนการสกัดเครื่องส าอางโดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าสนใจ รวมถึง
สนับสนุนการท าปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องส าอางในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้
มากขึ้นด้วย  

 ผลจากการส ารวจข้อมูลด้านระดับความคาดหวังต่อบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางของผู้ประกอบการและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใช้
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บัณฑิตพบว่า ผู้ประกอบการและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคาดหวังในระดับมาก ต่อทุกข้อค าถาม เช่น มี

ความจ าเป็นต้องเปิดหลกัสตูร (  =4.40, S.D.=0.5774), สอดคล้องกับความพร้อมของคณาจารย์ใน

สาขา    ( =4.48, S.D.=0.7141), การขาดแคลนผู้รู้ในสาขานี้ในพื้นที่ ( =4.40, S.D.=0.5774) 

และประกอบอาชีพได้ง่าย ( =4.44, S.D.=0.7118) ฯลฯ 
 เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจในหมวดเครื่องส าอาง พบว่า มีอัตรา

การเติบโตและขยายอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการประเมินผลข้อมูลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้ท าการจัดอันดับ 10 ธุรกิจที่โดดเด่น จาก ปี 2554-2557 
ปรากฏให้เห็นว่าธุรกิจเกีย่วกับสขุภาพและความงาม อาทิ อาหารเสริม เครื่องส าอาง เป็นธุรกิจที่ครอง
อันดับ 1 เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากกระแสการให้ความส าคัญกับการรักษาสุขภาพและ
การดูแลความงามได้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับธุรกจิเครื่องส าอางมอีัตราการแข่งขันค่อนข้างสงูในตลาด 
AEC ท าให้มีการคาดการณ์ว่าในปี 2563 มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจเครื่องส าอางจะเติบโตกว่าอีก
เท่าตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออก ซึ่งมีโอกาสขยายตัวไปกว่า 2 แสนล้านบาท 
  ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ถือ
ได้ว่ามีความส าคัญและตอบโจทย์ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย อีกทั้งหลักสูตรดังกล่าวยังขาด
แคลนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ไม่มีสถาบันใดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เปิดสอนใน
หลักสูตรนี้  โดยการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางนี้ ได้เน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง มีทักษะทางปัญญาและความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนา 
การผลิต การควบคุมคุณภาพเครื่องส าอางรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหา
เกี่ยวกับเครื่องส าอางได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางเครื่องส าอางที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสามารถบูรณาการความรู้และน าไปประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน สังคม และประเทศชาติ 
 
 12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกจิของสถาบนั  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ส่งเสริมการวิจัยและการผลิตนวัตกรรม 
เนื่องจากสัมพันธ์กับแผนพัฒนาประเทศและความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบกับ
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ท าให้พันธกิจมหาวิทยาลัยได้ปรับ
เน้นมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ องค์กรคุณภาพ และสังคมคุณภาพ  

การพัฒนาหลักสูตรจึงได้เน้นผลิตบัณฑิตสายวิชาการ ที่มีความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้น าและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ดังนั้น  
การผลิตนักวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงามจึงมีความส าคัญและจ าเป็น อีกทั้งยังตอบโจทย์
ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และสร้างความรู้เฉพาะทางแก่ผู้เรียนให้สามารถน าไปบูรณาการ
และประยุกต์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน สังคม และประเทศชาติได้ 
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ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม จะมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนฐานของการบรูณาการ การผลติและวิเคราะห์คุณภาพเครื่องส าอางรวมทั้งการท า
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กับบริการวิชาการ การวิจัย และเผยแพร่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ การวิจัย และงานสร้างสรรค์ระหว่างสถาบัน ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หรือบูรณาการองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนในท้องถ่ิน 
 
13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอืน่ทีเ่ปดิสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวทิยาลยั  

13.1  กลุม่วชิา/รายวิชาในหลกัสตูรนีท้ีเ่ปดิสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสตูรอืน่ 
 13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดย

คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันภายในคณะ

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
 13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ทุกรายวิชาที่เปิด

สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
13.2 การบรหิารจดัการ 
 การจัดการเรียนการสอนนั้น บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ง

จะต้องมีการประสานงานกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายวิชาการคณะ และกองบริการการศึกษาในการ
จัดรายวิชา และจัดแผนการเรียนที่นักศึกษาในหลักสูตรต้องเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนที่อยู่ต่างสาขาวิชา เพื่อก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์
การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร และไม่ต่ ากว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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หมวดที ่2 ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 

1. ปรชัญา ความส าคญั วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร และความคาดหวงัของผลลพัธก์ารเรยีนรูเ้มือ่ 
   สิน้ปกีารศกึษา 

1.1 ปรชัญาและความส าคญัของหลกัสตูร  
ปรชัญาของหลกัสตูร 

มีความรู้ด้านการผลิตและวิเคราะห์คุณภาพเครื่องส าอาง สามารถบูรณาการกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮาลาลได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

ความส าคญัของหลกัสตูร 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีพืชสมุนไพรมาก โดยภาครัฐในพื้นที่ได้สนับสนุน

การปลูกและการส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศเป็นอย่างมาก  ในปี พ.ศ. 2561 ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาความสัมพันธ์ทางภาษา 
วัฒนธรรม และวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษา ชมรมคนไทยเช้ือสายจีนจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขอ งป ระ เทศไทย  กั บบ ริ ษั ท เอกชนของป ระ เทศจีน  (YUNNAN SONGLAND CULTURAL 
DEVELOPMENT CO.,LTD.) เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการที่จะน าไปสู่การสร้างความ
เช่ือมั่นทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศรวมถึงการส่งเสริมการผลิต
และส่งออกอาหารฮาลาล สมุนไพรไทย และไก่เบตงไปยังประเทศจีน มีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย  
ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ผศ.ธีระ เทพพรหม รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   นายซอและห์ ตาเละ 
รองอธิบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการลงทุน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  นายฟุ้ง สุขเสรีทรัพย์ ประธานชมรม
ชาวไทยเช้ือสายจีนจังห วัดยะลา  Chairman Celine WOng (PH.D) จาก Songland Culture 
Communication Co.,lyd. และ Zheng Jin จาก Deputy Director-General Lirector Professor 
Supervisor of Docto  จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่า ในพื้นที่
จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มศัีกยภาพในการส่งเสริมการผลติ เนื่องจากมีพืชสมุนไพรอยู่มาก 
และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามกลับพบว่า ยังไม่มีการแปรรูปการน าสมุนไพรไปใช้
ประโยชน์ มีเพียงการส่งออก ในรูปแบบของพืชสมุนไพรสด และการน าไปใช้เป็นยาทางเลือกเท่าน้ัน 
(https://www.benarnews.org/thai/news/TH-chinese-deepsouth-04262018132901.html) 

หากพิจารณาถึงอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจในหมวดเครื่องส าอาง  พบว่า 
เครื่องส าอางสมุนไพรได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน อีกทั้งธุรกิจเครื่องส าอางยังมีอัตราการเติบโต
และขยายอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยการประเมินผลข้อมูลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้ท าการจัดอันดับ 10 ธุรกิจที่โดดเด่น จาก ป ี2554 - 2557 ปรากฏให้
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เห็นว่าธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม อาทิ อาหารเสริม เครื่องส าอาง เป็นธุรกิจที่ครองอันดับ 1 
เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากกระแสการให้ความส าคัญกับการรักษาสุขภาพและการดูแล
ความงามได้เพิ่มมากข้ึน ประกอบกับธุรกิจเครื่องส าอางมีอัตราการแข่งขันค่อนข้างสูงในตลาด AEC 
ท าให้มีการคาดการณ์ว่าในปี 2563 มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจเครื่องส าอางจะเติบโตกว่าอีกเท่าตัว 
โดยเฉพาะภาคการส่งออก ซึ่งมีโอกาสขยายตัวไปกว่า 2 แสนล้านบาท 

 ดังนั้นการพัฒนาเครื่องส าอางสมุนไพร จึงมีความส าคัญ แต่ปัจจุบันพบว่า บุคลากร
ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงามในพื้นที่ยังมีน้อย การพัฒนาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม จึงถือได้ว่าสามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการในพื้นที่ได้ รวมถึงสามารถตอบโจทย์ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกด้วย โดยหลักสูตร
ดังกล่าวยังเป็นหลักสูตรขาดแคลนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีสถาบัน
ใดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เปิดสอนในหลักสูตรนี้ ในที่นี้ จะขอแสดงจุดเน้นที่ส าคัญของพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

 
1. ทรัพยากรในพื้นที่ : เนื่องด้วยทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ินในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี

มากและสามารถน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องส าอางได้ ได้แก่ ชันโรง ไพล ฟ้าทลายโจร 
มังคุด ลองกอง ดอกดาหลา บอน ลูกหยี กล้วย ยางพารา เป็นต้น ประกอบกับแนวโน้มการยอมรับใน
เครื่องส าอางจากธรรมชาติมีเพิ่มข้ึน จึงท าให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางและความงามมีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ สามารถผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้เฉพาะด้านได้ ซึ่งสอดคล้องกับ แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 ที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค อย่างสมดุลตลอดจนสามารถผลิต
นวัตกรรมตามนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12) รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนาของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยการวางเป้าหมายส าคัญในการมุ่งสู่การขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ศตวรรษที่ 21 โดยตอบโจทย์ 4 ด้าน คือ ความอยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี และใช้ศักยภาพคนอย่างเต็มที่ โดยสาขาวิชาวิทยาศาตร์เครื่องส าอาง สามารถตอบ
โจทย์ได้ทั้ง 4 แพลทฟอร์ม ได้แก่ Platform 1 คือ การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ โดยการน า
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและตลอดชีวิต  Platform 2 คือ การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ในโปรแกรมที่ 7 ด้านโจทย์ท้าทายทรัพยากร สิ่งแวดล้อม
และการเกษตร โดยการเพิ่มมูลค่าและมาตรฐานการผลิตเครื่องส าอางที่มีส่วนผสมจากสมุนไพร  
Platform 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางท้องถ่ินเพื่อพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Platform 
4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า ในการพัฒนานวัตกรรม
ส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมก่อให้เกิดเป็นชุมชนนวัตกรรมเพื่อการยกระดับและเพิ่ม
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มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชนหรือโอทอปโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นส่วนช่วยในการพัฒนา รวมถึงความสามารถในการพัฒนาการพึ่งพาตนเอง บนฐาน ทุน ทรัพยากร 
และวัฒนธรรมในพื้นที่ได้อย่างลงตัว (นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570) 

 
2. ความเป็นอัตลักษณ์ : ด้วยพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้มีประชากรโดยส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาอิสลาม ดังนั้น วัฒนธรรมทางศาสนาในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลจึง
เป็นสิ่งส าคัญในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ ในปัจจุบันเครื่องส าอางที่ผ่านการรับรองมาตฐานฮาลาลยังมีไม่
มากนัก นอกเหนือจากเหตุผลทางด้านศาสนาแล้ว การได้รับรองมาตรฐานฮาลาลยังเป็นจุดเด่นส าคัญ
ทางการตลาดในการส่งออกผลิตภัณฑ์นี้ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน
เป็นต้น โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2562) พบว่า ตลาดเครื่องส าอางส าหรับชาวมุสลิมใน
ตลาดโลกมีมูลค่าประมาณ 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2558 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มข้ึนเป็น     
8.1 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2564 (เติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7 ต่อปี) โดยตลาดที่มีมูลค่าสูง 
ได้แก่ ประเทศที่มีชาวมุสลิมจ านวนมาก อาทิ อินเดีย (4.7 พันล้านดอลลาร์ฯ) รัสเซีย (3.5 พันล้าน
ดอลลาร์ฯ) อินโดนีเซีย (3.3 พันล้านดอลลาร์ฯ) ตุรกี (3.1 พันล้านดอลลาร์ฯ) มาเลเซีย (2.9 พันล้าน
ดอลลาร์ฯ) และบังกลาเทศ (2.5 พันล้านดอลลาร์ฯ) โดยบางประเทศมีข้อตกลงด้านการค้ากับไทย ท า
ให้มีความได้เปรียบทางด้านภาษีน าเข้า โดยประเภทของเครื่องส าอางที่น่าสนใจ ได้แก่ เครื่องส าอาง
ส าหรับผู้ชาย อาทิ ประเภทที่ใช้ส าหรับดูแลเส้นผม และเครื่องส าอางส าหรับเด็ก อาทิ ผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาดและดูแลผิว เป็นต้น ดังนั้น การยอมรับในสินค้าฮาลาล ตลาดมุสลิมจึงนิยมเครื่องส าอาง
ที่มีตราเครื่องหมายฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์ซึ่งประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่
ได้รับความยอมรับในตลาดประเทศมุสลิมทางด้านการผลิตที่ถูกต้องได้มาตรฐานฮาลาล ดังนั้น ผู้ผลิต
เครื่องส าอางไทยจึงจ าเป็นต้องสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพมาตรฐานการผลิตให้ตลาดมุสลิมยอมรับ
ตั้งแต่วัตถุดิบ ข้ันตอนการผลิต รวมถึงสถาบันที่ได้มาตรฐานมารับรอง จึงจะสามารถขยายตลาด
เครื่องส าอางกลุ่มมุสลิมได้ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม จึงเน้น
การผลิตนวัตกรรมด้านเครื่องส าอางที่มีมาตรฐานและได้รับเครื่องหมายฮาลาล เพื่อประโยชน์ต่อการ
ยอมรับของคนในพื้นที่และประโยชน์เพื่อการส่งออกสินค้าอีกด้วย   

 
3. การประกอบอาชีพและตลาดงาน : การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงามนี้ ได้เน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิต
บัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม มี
ทักษะทางปัญญาและความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิต  การควบคุมคุณภาพ
เครื่องส าอางรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องส าอางได้อย่าง
เหมาะสม โดยบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในต าแหน่ง 1. นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการ
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ทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงามหรือสาขาที่ใกล้เคียง   2. ผู้ดูแลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
คุณภาพของเครื่องส าอาง และจดแจ้งเครื่องส าอาง  3. ผู้ให้ค าปรึกษาในสถานเสริมความงามและ
สุขภาพ โดยปัจจุบันมีตลาดแรงงานได้เปดิรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านเครื่องส าอางอยู่มาก 
ตัวอย่างตลาดแรงงานที่ประกาศรับสมัครงานบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จากเว็บไซต์ www.jobthai.com   ได้แก่  บริษัท เดอะวัน แล็
บบอราเทอรีส์ จ ากัด   บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จ ากัด    บริษัท เซน อินโนเวช่ัน กรุ๊ป จ ากัด   
บริษัท  คอสมาพรอฟ จ ากัด    บริษัท  บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ ากัด     Sky High 
International Co.,Ltd    บริษัท เอสเธติค พลัส จ ากัด   บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด    บริษัท 
เดอร์มา อินโนเวช่ัน จ ากัด   บริษัท ปานะโอสถ จ ากัด บริษัท ปฐวิน จ ากัด   และ บริษัท แพน ราช
เทวี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (รู้จักในนาม แพนคอสเมติก) เป็นต้น 

นอกจากนี้แล้ว บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและ
ความงาม ยังมีแนวโน้มเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจเครื่องส าอางได้ หากมีความพร้อมทั้งทางด้านทุน
ทรัพย์และมีสถานที่ตั้งส าหรับประกอบการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน GMP-เครื่องส าอาง ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยพบว่า ในปัจจุบันนีม้ีหน่วยงานต่าง ๆเข้ามา
สนับสนุนและผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ข้ึน เช่น กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและข้อเสนอแนะในการผลิตเครื่องส าอางเพื่อการ
ส่งออก หรือ สมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย (สมาคมซึ่งก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 50 ปี) ที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือด้านการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท าธุรกิจเครื่องส าอางเพื่อตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ  
 
 1.2 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม          
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 4 ประการ ดังนี้  

  1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นนักวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม ที่สามารถ
ผลิตและมีศักยภาพในการวิเคราะห์เครื่องส าอางได้  
  1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ด้านเครื่องส าอางได้ 
  1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องส าอางได้ 
  1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
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 1.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ปทีี ่ รายละเอยีด 
1 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 
2 นักศึกษามีความเข้าใจในการวิเคราะห์เครื่องส าอาง และสามารถตั้งต ารับเครื่องส าอางโดย

ใช้พืชสมุนไพรท้องถ่ินเป็นส่วนผสมส าคัญได้ 
3 นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเครื่องส าอางและการวิเคราะห์คุณภาพ

เครื่องส าอางแก่ผู้อื่นได้ 
4 นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จริงในสถานประกอบการหรือสร้างธุรกิจ

จ าลองได้ 
 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพฒันา / เปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับง่ชี ้
1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของ
ประเทศไทยและความต้องการของ
ท้องถ่ิน 

1.ส ารวจความต้องการและ
ค วาม จ า เป็ น ใน ก า ร เปิ ด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
เครื่องส าอาง ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถ่ิน  
2.ศึกษาคุณ ลั กษณ ะที่ พึ ง
ประสงค์ของบัณฑิตหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ที่
ตรงกับความต้องการและ
ความคาดหวังของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต 
 

1. รายงานผลการศึกษา เรื่อง 
ความต้องการและความจ าเป็นใน
การเปิดหลักสูตร  วิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส าข า วิท ย าศ าส ต ร์
เครื่องส าอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 

2. การพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

1. สนับสนุนบุ คลากรและ
อาจารย์ไปศึกษาดูงานด้าน
เครื่องส าอางและนวัตกรรม
การผลิต 

1. รายงานผลการไปศึกษาดูงาน 
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แผนการพฒันา / เปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับง่ชี ้
2. สนับสนุนอาจารย์ให้รับการ
อ บ ร ม ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
เครื่องส าอางและนวัตกรรม
การผลิต 

2. รายงานผลการด า เนินการ
อบรมของอาจารย์ 
 

3. ก า ร เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม
ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
 

1. จัดหางบประมาณเพื่อการ
เต รี ยม ก ารแล ะป รับ ป รุ ง
ห้องปฏิบัติการ 
2. จัดหางบประมาณเพื่อการ
จัดจ้างนักวิทยาศาสตร์ประจ า
ห้องปฏิบัติการ 
 

1 . ร า ย งาน ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
เต รี ย ม ก า ร แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ห้องปฏิบัติการ 
2 . ร า ย ง าน ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง
นักวิทยาศาสตร์ 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลักสตูร 
 

1. ระบบการจดัการศกึษา 
1.1 ระบบการจดัการศกึษาในหลกัสตูร 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มรีะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามขอ้บงัคับ ระเบียบ หรือ

ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2. การด าเนนิการหลกัสตูร 
 2.1 วนัเวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน 

         ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน   
                 ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
 2.2 คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)  และมี
คุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนด 
 2.3 ปญัหาของนกัศกึษาแรกเขา้  
        นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมด้านทกัษะพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรบัใช้
ศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอางและความงาม ดังนี ้
  2.3.1  ทักษะด้านการฟัง - พูด - อ่าน - เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2.3.2  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเ์บื้องต้น 
  2.3.3  ปัญหาทักษะการใช้ชีวิตและการปรบัตัวด้านการเรียนในมหาวิทยาลัย 

2.4  กลยทุธใ์นการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปญัหา/ขอ้จ ากดัของนกัศกึษาในขอ้ 2.3 
       2.4.1 จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง - พูด - อ่าน - 
เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2.4.2 จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น 
  2.4.3  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะน า เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 
การแบ่งเวลา จัดกิจกรรมสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์
ประจ าสาขาวิชา รวมถึงการพบผู้ปกครอง 
  2.4.4  จัดระบบพี่ช่วยน้อง เพื่อแนะน า ให้ค าปรึกษา ทั้งด้านการเรียนและการ
ด าเนินชีวิต  
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
ระดบัชัน้ป ี

 
จ านวนนกัศกึษาในแตล่ะปกีารศกึษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ระดับปรญิญาตรี (4 ปี)      

ช้ันปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 2 - 40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 3 - - 40 40 40 

ช้ันปีที่ 4 - - - 40 40 

รวมจ านวนนกัศกึษา 40 80 120 160 160 
จ านวนบณัฑติทีค่าดวา่จะส าเรจ็

การศกึษา 
- - - 40 40 

  
2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท)       

รายละเอยีดรายรบั 
งบประมาณทีต่อ้งการ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 
10,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 

800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 2,700 บาท ต่อปี 

108,000 216,000 324,000 388,000 388,000 

รวมรายรบั 908,000 1,816,000 2,724,000 3,588,000 3,588,000 
2.6.2 รายละเอยีดรายจา่ย (หนว่ยบาท) 

รายละเอยีดรายจ่าย 
งบประมาณทีต่อ้งการ 

2563 2564 2565 2566 2567 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 181,600 363,200 544,800 717,600 717,600 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 40 363,200 726,400 1,089,600 1,435,200 1,435,200 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ร้อยละ 40 363,200 726,400 1,089,600 1,435,200 1,435,200 

รวม 908,000 1,816,000 2,724,000 3,588,000 3,588,000 
จ านวนนักศกึษา 40 80 120 160 160 

คา่ใชจ้่ายตอ่หัวนักศกึษา 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 
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2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน  

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสตูร 
  3.1.1 จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน่อ้ยกวา่ 125  หนว่ยกติ 
  3.1.2 โครงสรา้งหลกัสตูร 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องส าอางและความงาม 
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้  

 
1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ไมน่อ้ยกวา่ 30 หนว่ยกติ 
   1.1 กลุม่วิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   1.3 กลุม่วิชาพลเมอืงโลก   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   1.4 กลุม่วิชาอัตลักษณ์ของคณะ   3 หน่วยกิต 

2. หมวดวชิาเฉพาะ ไมน่อ้ยกวา่ 89 หนว่ยกติ 
  2.1 กลุ่มวิชาแกน  
  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      
  2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   
       2.3.1 วิชาบังคับ   
       2.3.2 วิชาเลือก   
       2.3.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

 
 

ไม่น้อยกว่า 
 

ไม่น้อยกว่า 
ไม่น้อยกว่า 

16 
13 
60 
40 
12 
8 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต  
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต 

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมน่อ้ยกวา่ 6 หนว่ยกติ 
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  3.1.3 รายวชิา   
รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เครื่องส าอางและความงาม ดังนี้  
  

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป             ไมน่อ้ยกวา่ 30 หนว่ยกติ 
                        1.1 กลุม่วชิาภาษาและการสือ่สาร           ไมน่อ้ยกวา่        15        หนว่ยกติ 
  

1.1.1 วิชาบังคับ                                                    12       หน่วยกิต 
  

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 
Language Thought and Communication 

3(3-0-6) 

5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*      3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ* 3(3-0-6) 
 Thai for Careers  
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
 English for Fun  
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน ์ 3(3-0-6) 
 English Usage for Social Network  
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพฒันาการเรียนรู้* 2(1-2-3) 
 
5100108 

English for Communication and Learning Development 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1* 
English for Communication 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2* 
English for Communication 2 
ก้าวทันโลกเทคโนโลย ี
Technology and Media Literacy 

 
2(1-2-3) 

 
5100109 
 
5100113 
 
 

 
2(1-2-3) 

 
3(3-0-6) 

 
 
 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
                หรือ เทียบเท่าข้ึนไป 
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1.1.2 วิชาเลือก                         ไม่น้อยกว่า           3           หน่วยกิต 
   

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย  
Developments of Thai Speaking andWriting Skills 

3(3-0-6) 

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
English Communication Skills Development 

3(3-0-6) 

5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
Melayu for Communication 
 

3(3-0-6) 

                        1.2 กลุม่วชิาวถิีแหง่ชวีติ                     ไมน่อ้ยกวา่                    6          หนว่ยกติ 
  

1.2.1 วิชาบังคับ                                                    3         หน่วยกิต 
  

5100116 อยู่ดี กินด ีมีสุข 
Well-being 

3(3-0-6) 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน* 
Science in Daily Life 
 

3(3-0-6) 

1.2.2 วิชาเลือก                            ไม่น้อยกว่า                       3          หน่วยกิต 
  

5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ  
Information Technology for Presentation 

3(3-0-6) 

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน* 3(3-0-6) 
 Information Technology in Daily Life  
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน* 3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  
   
 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
               หรือ เทียบเท่าข้ึนไป 
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5100119 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2) 
 Body Exercise  
5100120 
 
5100121 

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต* 
Sports for the Quality of Life Development 
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถ่ิน 

2(1-2-3) 
 

3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local   
5100122 ช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย 3(3-0-6) 
 Introduction of Ethics and Wealth  
5100123 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 
 Beauty of Life  
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 

Step to the World 
2(1-2-3) 

5100125 ความจริงของชีวิต* 3(3-0-6) 
 Truth of Life  
5100126 การพัฒนาตน* 2(2-0-4) 
 Self Development  
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต* 3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life  
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย* 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ* หมายถงึ รายวิชาส าหรับนกัศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
               หรือ เทียบเท่าข้ึนไป 
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                       1.3 กลุม่วชิาพลเมอืงโลก                     ไมน่อ้ยกวา่     6          หนว่ยกติ 
  

1.3.1 วิชาบังคับ                                                   3          หน่วยกิต 
  

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
 Multiculture  and Peace  
 

1.3.2 วิชาเลือก                            ไม่น้อยกว่า                       3          หน่วยกิต 
  

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสงัคม 3(3-0-6) 
 Life Skill for Society  
5100131 สังคมภิวัตน์* 

Socialization 
 

3(3-0-6) 

                       1.4 กลุม่วชิาอตัลกัษณข์องคณะ                      3           หนว่ยกติ 
  

1.4.1 คณะครุศาสตร์     3           หน่วยกิต 
 

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6) 
 Teachings of King Rama 9  

หรือ  
1.4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     3           หน่วยกิต 

 
5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน 3(3-0-6) 
 Thai and Local Ways  

หรือ  
1.4.3 คณะวิทยาการจัดการ     3          หน่วยกิต 

 
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6) 
 Young Enterpreneurs  

  
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
               หรือ เทียบเท่าข้ึนไป 
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หรือ  
1.4.4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร     3           หน่วยกิต 
  

5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถ่ิน  3(3-0-6) 
 Science for Community  

  
 

2. หมวดวชิาเฉพาะ ไมน่อ้ยกวา่       89     หนว่ยกติ 
2.1 กลุม่วชิาแกน     16      หนว่ยกติ 

  
4121101 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 3(3-0-6) 

 Fundamental Physic for Cosmetic Science and Beauty  
4121102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอางและความงาม 1(0-3-0) 

 Fundamental Physic Laboratory for Cosmetic Science and Beauty  
4121103 เคมีพื้นฐาน      3(3-0-6) 

 Fundamental Chemistry   
4121104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  1(0-3-0) 

 Fundamental Chemistry Laboratory   
4121105 หลักชีววิทยา 

Principle Biology 
3(3-0-6) 

4121106 ปฏิบัติการหลกัชีววิทยา 1(0-3-0) 
 Principle Biology Laboratory   

4121107 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอางและความงาม 2(2-0-4)                                   
 Mathematics for Cosmetic Science and Beauty  

4121217 
 

 

ภาษาอังกฤษส าหรบัวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม  
English for Cosmetic Science and Beauty  
 

2(2-0-4) 
                                                                                                      

2.2 กลุม่วชิาพืน้ฐานวชิาชพี 13 หน่วยกติ 
4121220 วัตถุดิบและการตัง้ต ารับเครื่องส าอาง 

Cosmetic Raw Materials and Formulation 
3(3-0-6) 

4121221 ปฏิบัติการวัตถุดิบและการตั้งต ารบัเครื่องส าอาง 
Cosmetic Raw Materials and Formulation 

1(0-3-0) 
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4121328 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์เครือ่งส าอางและความงาม 
Laws and Ethics in Cosmetic Science and Beauty 

3(3-0-6) 

4121329 ผู้ประกอบการและหลกัการสร้างธุรกจิเครื่องส าอาง 2(2-0-4) 
 Entrepreneurship and Principle of Business Venture for 

Cosmetics 
 

4121331 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยสี าหรับเครื่องส าอาง 
Development of Product, Innovation and Technology for 
Cosmetics 

3(3-0-6) 

4121332 ปฏิบัติการการพฒันาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยสี าหรับ
เครื่องส าอาง  
Development of Product, Innovation and Technology for 
Cosmetics Laboratory 

1(0-3-0) 

2.3  กลุม่วชิาเฉพาะดา้น                        ไมน่อ้ยกวา่ 60  หนว่ยกติ 
 2.3.1  วิชาบงัคบั                                  40  หนว่ยกติ 

 
4121108 

 
4121109 

 
4121110 

 
4121214 
 
4121215 

 
4121216 
 
4121218 

 
4121219 

 

เคมีอินทรีย์ส าหรบัวิทยาศาสตร์เครือ่งส าอางและความงาม  
Organic Chemistry for Cosmetic Science and Beauty 
เคมีอนินทรีย์ส าหรบัวิทยาศาสตร์เครือ่งส าอางและความงาม  
Inorganic Chemistry for Cosmetic Science and Beauty 
เคมีเชิงฟสิิกส์ส าหรบัวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 
Physical Chemistry for Cosmetic Science and Beauty 
สมุนไพรท้องถ่ินและวัตถุดิบธรรมชาติส าหรับเครื่องส าอาง*  
Local Herbs and Natural Materials for Cosmetics 
เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน  
Cosmetics in Everyday Life 
อาหารเพื่อความงาม 
Beauty Foods 
เภสัชพฤษศาสตร ์
Pharmaceutical botany 
ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม  
Biochemistry for Cosmetic Science and Beauty 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6)  
 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4)  
 

3(3-0-6)  
 

3(2-2-5) 
 

 
หมายเหต ุ* หมายถงึ รายวิชาที่เป็นอัตลกัษณ์ของหลักสูตร 
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4121222 
 
 
 

4121223 
 

4121324 
 

4121325 
 

4121326 
 
4121327 
 
4121330 

 
4121333 

 
4121334 
 
4121439 

 

ระเบียบวิธีการวิจัยและการท าโครงการทางวิทยาศาสตรเ์ครือ่งส าอาง
และความงาม 
Research Methodology and Research Proposal for Cosmetic 
Science and Beauty 
เครื่องส าอางฮาลาล* 
Halal Cosmetics 
เครื่องส าอางเกี่ยวกบัผิวหนงั ผม และเล็บ 
Skin, Hair and Nail Cosmetics 
ปฏิบัติการเครื่องส าอางเกี่ยวกับผิวหนัง ผม และเลบ็ 
Skin, Hair and Nail Cosmetics Laboratory 
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เครือ่งส าอางและความงาม 
Seminar in Cosmetic Science and Beauty 
โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงามเบือ้งต้น 1 
Basic Research Project for Cosmetic Science and Beauty 1 
การตลาดเครื่องส าอางฮาลาล* 
Halal Cosmetics Marketing 
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครือ่งส าอาง 
Cosmetics Labeling and Packaging 
โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงามเบือ้งต้น 2 
Basic Research Project for Cosmetic Science and Beauty 2 
โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงามเบือ้งต้น 3 
Basic Research Project for Cosmetic Science and Beauty 3 

1(0-2-1) 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

1(0-3-0)  
 

2(1-2-3)  
 

1(0-3-0)  
 

3(3-0-6) 
 

2(2-0-4) 
 

1(0-3-0) 
 

1(0-3-0) 
 

 
 

4121111 
 

4121112 
 

4121113 
 

 
2.3.2   วิชาเลอืก                   ไมน่อ้ยกว่า    

จุลชีววิทยาส าหรบัวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอางและความงาม 
Microbiology for Cosmetic Science and Beauty 
เครื่องส าอางแต่งสี  
Make-up Color Cosmetics 
เทคโนโลยีความงาม 
Beauty Technology  
 

 
12 หนว่ยกติ 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

 
หมายเหต ุ* หมายถงึ รายวิชาที่เป็นอัตลกัษณ์ของหลักสูตร 
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4121335 
 
4121336 

 
4121437 

 
4121438 

 
4121444 

 
4121440 

 

ศาสตร์แหง่การชะลอวัย 
Anti Ageing Science 
การให้ค าปรึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและสุขภาพ 
Cosmetic and Health Products Consultation 
วัตถุดิบเครื่องส าอางข้ันสูง 
Advanced Cosmetic Raw Materials 
การจัดการเครื่องส าอางและธุรกิจความงาม 
Management for Cosmetic and Beauty Business 
การบริบาลความงาม  
Beauty Care 
ศิลปะแหง่ใบหน้าและเรอืนร่าง 
Arts of Face and Body 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

 
 
4121441 

 
 
 

4121442 
 
 

4121443 
 

2.3.3 กลุม่วชิาฝกึประสบการณว์ชิาชพี     ไมน่อ้ยกว่า    
 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกจิศึกษา                                 
Preparation for Professional Internship and for  
Cooperative Education  
และ 
การฝกึประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม                                       
Professional Internship in Cosmetic Science and Beauty 
หรือ 
สหกจิศึกษาทางวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอางและความงาม                                                    
Cooperative Education in Cosmetic Science and Beauty 

8 หนว่ยกติ 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

5(450) 
 
 

6(600) 

 

          3. หมวดวิชาเลอืกเสร ี                     ไมน่อ้ยกวา่ 6 หน่วยกติ 
   ให้เลอืกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไมเ่ป็นรายวิชาที่ก าหนดใหเ้รียนโดยไมน่ับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเรจ็
การศึกษาของหลักสูตรนี ้ 
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3.1.4 แผนการศกึษา 
ปทีี ่1  ภาคการศกึษาที ่1  

หมวดวิชา รหสัวชิา/ชือ่วิชา หนว่ยกติ  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป     6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   4121101 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์

เครื่องส าอางและความงาม 
3(3-0-6) 

4121102       ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางและความงาม 

1(0-3-0) 

4121103 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
4121104     ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0) 
4121105     หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 
4121106     ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-0) 
4121107     คณิตศาสตร์ส าหรบัวิทยาศาสตร์     
                 เครื่องส าอางและความงาม 

2(2-0-4) 

รวม 20 หนว่ยกติ 
ปทีี ่1  ภาคการศกึษาที ่2  

หมวดวิชา รหสัวชิา/ชือ่วิชา หนว่ยกติ  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
   

4121108 เคมีอินทรีย์ส าหรบัวิทยาศาสตร ์
เครื่องส าอางและความงาม 

    3(2-2-5) 

4121109 เคมีอนินทรีย์ส าหรบัวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางและความงาม 

    3(2-2-5) 

4121110 เคมีเชิงฟสิิกส์ส าหรบัวิทยาศาสตร์   
เครื่องส าอางและความงาม 

    3(2-2-5) 

 เลือกเรียนวิชาเลือก     3 หน่วยกิต 

รวม 18  หนว่ยกติ 
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ปทีี ่2  ภาคการศกึษาที ่1  
หมวดวิชา รหสัวชิา/ชือ่วิชา หนว่ยกติ  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
   

4121214 สมุนไพรท้องถ่ินและวัตถุดิบธรรมชาติ
ส าหรับเครื่องส าอาง 

3(3-0-6) 

4121215 เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
4121216 อาหารเพื่อความงาม 2(2-0-4) 
4121217 ภาษาอังกฤษส าหรบัวิทยาศาสตร ์

เครื่องส าอางและความงาม  
2(2-0-4) 

4121218 เภสัชพฤษศาสตร ์ 3(3-0-6) 
รวม 18  หนว่ยกติ 

 
 
ปทีี ่2  ภาคการศกึษาที ่2  

หมวดวิชา รหสัวชิา/ชือ่วิชา หนว่ยกติ  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  6 หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
   
   
   

4121219  ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอางและ 
              ความงาม 

         3(2-2-5) 

4121220 วัตถุดิบและการตั้งต ารับเครื่องส าอาง 3(3-0-6) 
4121221  ปฏิบัติการวัตถุดิบและการตั้งต ารับ 
              เครื่องส าอาง 

1(0-3-0) 

4121222  ระเบียบวิธีการวิจัยและการท าโครงการทาง 
              วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 

1(0-2-1) 

4121223  เครื่องส าอางฮาลาล 3(3-0-6) 

รวม 17 หน่วยกติ 
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ปทีี ่3  ภาคการศกึษาที ่1  
หมวดวิชา รหสัวชิา/ชือ่วิชา หนว่ยกติ  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

4121324  เครื่องส าอางเกี่ยวกบัผิวหนงั ผม และเล็บ 3(3-0-6) 
4121325  
 

ปฏิบัติการเครื่องส าอางเกี่ยวกับผิวหนัง ผม
และเล็บ 

   1(0-3-0) 

4121326  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เครือ่งส าอางและ
ความงาม 

    2(1-2-3) 

4121327   โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร ์
เครื่องส าอางและความงามเบื้องต้น 1 

    1(0-3-0) 

หมวดวิชาเลอืกเสร ี   3 หน่วยกิต 
รวม 16 หนว่ยกติ 

ปทีี ่3  ภาคการศกึษาที ่2    
หมวดวิชา รหสัวชิา/ชือ่วิชา หนว่ยกติ  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 4121328 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์

เครื่องส าอางและความงาม 
3(3-0-6) 

4121329 ผู้ประกอบการและหลกัการสร้างธุรกจิ
เครื่องส าอาง  

2(2-0-4) 

4121330 การตลาดเครื่องส าอางฮาลาล   3(3-0-6) 
4121331 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ส าหรับเครื่องส าอาง 
         3(3-0-6) 

4121332 ปฏิบัตกิารการพฒันาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยสี าหรับเครื่องส าอาง 

1(0-3-0) 

4121333 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง 

         2(2-0-4) 

4121334  โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร ์
เครื่องส าอางและความงามเบื้องต้น 2 

1(0-3-0) 

 เลือกเรียนวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 

รวม 18  หนว่ยกติ 
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ปทีี ่4  ภาคการศกึษาที ่1  
หมวดวิชา รหสัวชิา/ชือ่วิชา หนว่ยกติ  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 4121439   โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร ์

เครื่องส าอางและความงามเบื้องต้น 3 
1(0-3-0) 

4121441 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
เตรียมสหกิจศึกษา 

3(3-0-6) 
 

 เลือกเรียนวิชาเลือก          6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลอืกเสร ี     3 หน่วยกิต 

รวม 13 หนว่ยกติ 
 
 
 
 
ปทีี ่4  ภาคการศกึษาที ่2  

หมวดวิชา รหสัวชิา/ชือ่วิชา หนว่ยกติ  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
   

4121442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์   
             เครื่องส าอางและความงาม  
             หรือ 
4121443 สหกจิศึกษาทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง   
             และความงาม 

5(450) ช่ัวโมง 
 

 
   6(600) ช่ัวโมง 

รวม 5 - 6 หนว่ยกติ  
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3.1.5 ค าอธบิายรายวิชา  
  1.  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป    ไมน่อ้ยกวา่      30  หนว่ยกติ 
   1.1  กลุม่วชิาภาษาและการสือ่สาร           ไมน่อ้ยกวา่      15  หนว่ยกติ 
    1)  วิชาบังคับ   ไม่น้อยกว่า      12  หน่วยกิต 
    

รหัสวิชา ชือ่วชิาและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 Language Thought and Communication  
           ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร 

ทักษะการฟังและการอ่าน การล าดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอด
ความคิดเพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือ
การละเล่น การเล่านิทานพื้นบ้าน 

           Language and Communication, relation between languages with 
ideas and communication, listening and reading skills, idea 
organization, idea conclusion, expressing ideas for communication for 
both speaking and writing, Thai use through songs, plays and folk tale 
 

5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
           ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้

ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

           Significance of Thai language as communication tools, practice 
of language  in daily life use in listening, speaking, reading and writing, 
use of language in formal and information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, suggestion and rational 
criticism, study of problem conditions and its solutions of language 
used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai society 
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5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   3(3-0-6) 
 Thai for Careers  
           การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ

เขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและ
การใช้ชีวิตประจ าวัน 

           Practicing and developing Thai language used in listening, 
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively and be able to use 
in various situations which is beneficial to the career and daily life 

  
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา   3(3-0-6) 
 English for Fun  
           การใช้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสารใน ชี วิตประจ าวัน  ระบบ เสี ยง

ภาษาอังกฤษ ค าศัพท์และส านวนการทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถาม
ข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

           English usage for daily communication, English sound systems,  
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and 
introducing others, basic information inquiries, giving opinions, feeling 
expression, class presentation 

  
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์   3(3-0-6) 
 English Usage for Social Network  
           การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและ

การตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดง
ความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ 

           Simple English writing in social media, giving queries and 
answers in English, online chatting, giving opinions in English, writing 
and replying email in English 
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5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   2(1-2-3) 

 English for Communication and Learning Development  
           พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง  พูด อ่าน เขียน ใน

ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การ
แนะน าตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล  การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  
แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  
บทความ หนังสือพิมพ์  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

           Development of English communication skills, listening, 
speaking, reading and writing in daily life of various situations such as 
greeting; leave-taking, self-introduction and others, requesting, offering 
help, giving suggestion, describing people, objects and places, inquiring 
and information giving, talking on telephone and expressing opinion; 
development of skills in using tools and resources for communicative 
study such as dictionary, article and newspaper and information 
technology for communication 
 

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
           การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      

ในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

           Practices of English listening, speaking, reading, and writing for 
daily  communication; focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, studying on customs 
and traditions of English speaking countries including appropriate 
social etiquette 
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5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   2(1-2-3) 

 English for Communication 2  
           การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้

สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 

           Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers, practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills for 
daily life and future career 
 

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ   3(3-0-6) 
 Technology and Media Literacy  
           การรู้ เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้ เท่าทันสื่อ การรู้ เท่าทันเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการ
ได้ การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี 

           Information literacy, media literacy, IT and communication 
literacy, information access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools usage for media 
production, social media use under law controls and ethics in 
technology 

 
 

    2)  วิชาเลอืก   ไมน่อ้ยกวา่       3  หนว่ยกติ 
 

รหัสวิชา ชือ่วชิาและค าอธบิายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 
5100104 การพฒันาทกัษะการพดูและการเขยีนภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills  
           การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ 

ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่าน
จากสื่อต่าง ๆ น าเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
และมารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 
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           Developments of speaking and writing skills, speaking and 
writing for both formal and informal occasion, research, knowledge 
from listening and reading from various media, presenting with 
presentation and writing with ethics and moral realization, 
communication manners, criticizing speaking and writing 
 

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ      3(3-0-6)    
 English Communication Skills Development  
           การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การอ่าน

และเขียนข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน 
           Listening and speaking in daily-life situations, short message 

reading and writing, non-complicated sentence reading and writing 
 

5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6)    
 Chinese for Communication  
           การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ ข้ัน

พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
           Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, 

vocabularies, basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 
 

5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6)    
 Melayu for Communication  
           การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์ข้ัน

พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน  
           Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, 

basic Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
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   1.2  กลุม่วชิาวิถแีหง่ชวีติ    ไมน่อ้ยกวา่       6  หนว่ยกติ 
1.2.1  วชิาบงัคบั                 3  หนว่ยกติ 

 

รหัสวิชา ชือ่วชิาและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 

Well-being 
    3(3-0-6) 

           การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  ผลกระทบจากการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ 
อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย 
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 

           Science and technology use in daily life, effects of using 
science and technology on environment, foods and nutrition, dietetics, 
nutrition information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs 
with health, consumer protection laws, promoting physical and mental 
health 
 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Science in Daily Life 

    3(3-0-6) 

           พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าใน
บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานใน
การด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่
ใช้ในชีวิต ประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

           Energy and its sources, electric energy and electricity 
generation, electric circuits in houses and electrical equipment, 
principles of electrical devices, energy for living, human organ systems, 
heredity, chemical use in daily life, using microorganism in food 
industries, agricultural and industrial production management with 
heat, cold, radiochemical, packaging and storage 
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                         1.2.2  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า    3    หน่วยกิต 
   
5100114 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การน าเสนอ       3(3-0-6)    
 Information Technology for Presentation  
           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 

วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
และการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

           Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 
 

5100115 เทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจ าวนั      3(3-0-6)    
 Information Technology in Daily Life  
           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณ  
ในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

           Introduction to computer, information technology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics in 
using information system and security system 
 

5100118 คณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั      3(3-0-6)    
 Mathematics in Daily Life  
           หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ

ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

           Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 
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5100119 การบริหารร่างกาย      1(0-2-2) 
 Body Exercise  
           หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหาร

ร่างกายเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของ
ร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกก าลังกายและการ
เลือกเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา  

           Principles of body management, skill practice and basic 
technique of body management to gaining muscle, body flexibility and 
physical fitness self-check, exercise selection and playing sports for 
healthiness, sportsmanship 
 

5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต      2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development  
           กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลัก

และวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่น
กีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะการเป็นผู้น า  

           Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for individual 
potential, conduct of principles for playing sports at maximum benefits 
to body, emotion and society, injury prevention from sports and basic 
first aid, utilizing sports skill and developing life quality with sports and 
traditional games, personality development promoting leadership 
 

5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น      3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local   
           ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  

และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชด าริเพื่อความกินดี
อยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการ 
พัฒนาท้องถ่ิน 
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          King’s philosophy for agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable development, 
applying the King’s philosophy for community development 
 

5100122 ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย      3(3-0-6) 
 Introduction of Ethics and Wealth  
           การพัฒ นาทักษะการเรียนรู้   เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สั งคม และ

สิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตนเองเพื่อด ารงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้ การ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การบริหารจัดการและภาวะ
ผู้น า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน ์การตลาด
และการสื่อสาร 

           Development of learning, understanding and valuing lives, society 
and environment; self-development for happy living and getting along 
well with people, promoting ethics and moral; care for others, 
leadership management, human resource management, investment 
channel, principles of basic business, analyzing business environment, 
accounting and financing, online business, marketing and 
communication 
 

5100123 ความงดงามแห่งตน      3(3-0-6) 
 Beauty of Life  
           ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น 

ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น 
หลักการพูดน าเสนอต่อที่ประชุม ภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการท างาน
กลุ่มและท างานทีม  และทักษะการใช้ชีวิต 

           Introductions to human relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, social 
etiquette, principles of basic speaking, principles of oral presentation in 
front of meeting, status of good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, living skills 
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5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง      2(1-2-3) 
 Step to the World  
           ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์  ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศา
สนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศน์แบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์แต่ละอย่างเพื่อจะได้รู้จักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อันน าไปสู่ความสงบ
สุขของชีวิตและสังคม  

           Meaning of life, living in today society with science and 
information technology, applying truth and religious in problem solving 
and intellectual developing, life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception,  advantages and disadvantages analyzing 
of worldviews in order to find out truth and meaning of life to be a 
perfect human being and leading to a peaceful life and society 
 

5100126 การพัฒนาตน      2(2-0-4) 
 Self Development  
           หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย  ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน 

กระบวนการเกิด และพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างาน
เป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

           Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence and 
ethics development, prevention and stress managing, human relations 
creating, teamwork and conflict managing 
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5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต      3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life  
           ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้กับ
ความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ 
คีตศิลป์และการแสดง ผ่านข้ันตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคย 
และน าเข้าสู่ความซาบซึ้ ง  เพื่อให้ได้มาซึ่ งประสบการณ์ของความซาบซึ้ งทาง
สุนทรียภาพ 

           Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual arts, arts, music arts 
and performance through perception process of value, recognition, 
familiarity which lead to  appreciation and obtaining experiences of 
aesthetic appreciation 
 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย      2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  
           เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถ่ิน และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของ

มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าใน
ชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

           Social identity, local and Thai culture, significance of human 
relations, human nature, psychological process, public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community, 
self-development for the advance in life and career, religious principles 
application to life and career 
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   1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก     ไม่น้อยกวา่        6  หน่วยกิต 

         1.3.1  วิชาบงัคบั                 3  หนว่ยกติ 
 

รหัสวิชา ชือ่วชิาและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ    3(3-0-6) 
 Multiculture  and Peace  
           ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้าง

ความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์  ปัญหา ความ
ขัดแย้งในสังคมไทยและสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และ
กิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุ
วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 

           Meanings, significance and types  of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts 
of peace and reconciliation, problems and conflict of Thai and World 
society, resolving conflict with peace, social activity for peace 
promotion, public consciousness and responsibility towards 
multiculture society, living together in democratic society, right 
prevention guidelines 

1.3.2  วิชาเลอืก ไมน่อ้ยกวา่   3 หนว่ยกติ 
 

5100130 ทกัษะชวีิตเพือ่สงัคม      3(3-0-6)    
 Life Skill for Society  
           ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัว 

ในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การ
เรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้างคุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิต
สาธารณะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

           Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in 
the 21st century, multiculture understanding, information 
communication, career learning, elder society learning, building self-
valued and public conscious development, life-long learning for 
sustainable development 
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5100131 สงัคมภวิตัน ์      3(3-0-6)    
 Socialization  
           ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ

สังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

           Relationships between human beings and environment in Thai 
society, ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including tradition, culture, economics and political affairs 

 
1.4  กลุม่วชิาอตัลกัษณข์องคณะ                   3  หนว่ยกติ 

          1.4.1  คณะครศุาสตร ์     3  หนว่ยกติ 
 

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน      3(3-0-6) 
 Teachings of King Rama 9  
           ค าพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  

สี่เสาหลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าที่พลเมือง 
           Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising 

teachers, learning to changes, four pillars of learning, life-long learning, 
modern teachers, volunteering, civil duties 

 

หรือ 
          1.4.2  คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   3  หนว่ยกติ 
 

5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น      3(3-0-6) 
 Thai and Local Ways  
           พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  วัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน  

อัตลักษณ์ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจ าถ่ิน  
วัฒนธรรมด้านภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี และความเช่ือ  และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจาก  
ภูมิปัญญาท้องถ่ินชายแดนใต้   วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้    และจัดให้มี
กรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนท้องถ่ิน 
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           Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border identity: food , dress, local 
textiles and language; traditions and belief, created things from 
southern-border folk wisdom, people lifestyle in southern border, case 
studies of learning resores in local community 

 

หรือ 
          1.4.3  คณะวทิยาการจดัการ    3  หนว่ยกติ 
 
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์      3(3-0-6) 
 Young Enterpreneurs  
           ความเป็นมาและลักษณะความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  นโยบาย

ภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสใน
การเป็นผู้ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และ
ภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี  
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

           Background and significance of special economic zone, 
government and private policy special economic zone, analysis of 
guidelines for becoming entrepreneurship in special economic zone, 
concepts and theory of entrepreneurship, seeking for opportunity to 
become entrepreneurship, evaluation of business probability, forming 
business guideline, personal financial planning, income management; 
expenses, savings and debts, spending money for investment, concept 
and preparation for becoming entrepreneurship in digital era, tax 
benefit, ethics and social responsibility, and related laws 
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หรือ 
 
          1.4.4  คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร             3  หนว่ยกติ 
 

5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น       3(3-0-6) 
 Science for Community  
           ความรู้ ความส าคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เจตคติ

ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

           Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific application for community 
development 

  
  2.  หมวดวิชาเฉพาะดา้น      ไมน่อ้ยกวา่     89  หนว่ยกติ 
   2.1 กลุม่วชิาแกน                                 ไมน่อ้ยกวา่     16  หนว่ยกติ 

รหสัวชิา ชือ่วชิาและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4121101 ฟสิกิสพ์ืน้ฐานส าหรบัวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางและความงาม 

Fundamental Physics for Cosmetic Science and Beauty 
 3(3-0-6) 

 
 
 

ระบบหน่วย การวัดเชิงฟิสิกส์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สมบัติของ
สสาร การประยุกต์ฟิสิกส์ยุคใหม่เพื่อวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 

Unit systems, physic measurements, heat and heat transfer, 
properties of matters, application of modern physics for cosmetic 
science and beauty 

 
4121102 ปฏบิตักิารฟสิกิสพ์ืน้ฐานส าหรบัวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางและความงาม 

Fundamental Physics Laboratory for Cosmetic Science and Beauty 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบังคับร่วม : 4121101 ฟิสกิส์พื้นฐาน
ส าหรับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 
Pre-requisite or Co-requisite: 4121101 Fundamental Physics 
for Cosmetic Science and Beauty 

 1(0-3-0) 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ สภาพสมดุลของมวล ความจุ
ความร้อนจ าเพาะของวัตถุ ความหนืด การใช้มัลติมิเตอร์ และการทดลองที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 
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Laboratory of measurement of physics quantities, equilibrium of 
mass, specific heat capacity of materials, viscosity, the use of 
multimeter, experimental related to cosmetic science and beauty  

 
4121103  เคมพีืน้ฐาน 

 Fundamental Chemistry  
3(3-0-6)  

 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย 
สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีอินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

Atomic structure and periodic table, chemical bonds, 
stoichiometry, solution, chemistry equilibrium, acid-base, organic 
chemistry, environmental chemistry 
 

4121104 ปฏบิตักิารเคมพีืน้ฐาน 
Fundamental Chemistry Laboratory  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบังคับร่วม: 4121103 เคมพีื้นฐาน  
Pre-requisite or Co-requisite: 4121103  Fundamental  
Chemistry 

 1(0-3-0) 

 หลักในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เทคนิคการ
แยกสาร การกรอง การตกผลึก การกลั่น ตัวท าละลาย และโครมาโทกราฟี การ
เตรียมสารละลาย ปฏิบัติการเกี่ยวกับกรด-เบส การทดสอบสารอินทรีย์เบื้องต้น  

Principle for using chemistry laboratory, safety in the laboratory, 
separation technique, filtration, crystallization, distillation, solvent and, 
chromatography, preparation of solution, acid–base, preliminary test of  
organics compounds 

 
4121105 หลกัชวีวทิยา 

Principle Biology  
 3(3-0-6) 

 ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของสิ่งมีชีวิต สารเคมีของสิ่งมีชีวิต 
เซลล์และเนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ ความหลากหลายของสิ่งมีชี วิต 
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืช โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์สัตว์ นิเวศวิทยาและ
พฤติกรรม 
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Scientific methods, properties of organisms, chemistry of  
organisms, cell and tissue, metabolism, genetics, organisms  
biodiversity, structure and function of plant cell,  structure and function 
of animal, ecology and behavior 

 
4121106 ปฏบิตักิารหลกัชวีวทิยา 

Principle Biology Laboratory 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน หรือวิชาบงัคับร่วม : 4121105 หลกัชีววิทยา 
Pre-requisite or Co-requisite: 4121105  Principle Biology 

 1(0-3-0) 

 การใช้กล้องจุลทรรศน์ สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์และการแบ่งเซลล์ 
เนื้อเยื่อ  เมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืช โครงสร้างและหน้าที่ของ
เซลล์สัตว์  วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ระบบนิเวศ 

Microscope use, chemical composition of organisms, cell and cell 
division, tissue, metabolism, structure and function of plant cell,  
structure and function of animal cell, evolution and biodiversity of  
organisms, genetic inheritance, ecosystem 
 

4121107 คณติศาสตรส์ าหรบัวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางและความงาม                    2(2-0-4)  
Mathematics for Cosmetic Science and Beauty  

เซตและระบบจ านวน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หลักการและกระบวนการคิด 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย บัญชีรับ-จ่าย การเช่าซื้อ ภาษี และการ
ประยุกต์ในวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 

Set and numbers system, relation and function, principle  and  
thinking process, financial mathematics  regarding interest, revenue and 

expenses accounts,  leasing, tax, and application for cosmetic science 
and beauty 

 
4121217 

 
 
 
 

ภาษาองักฤษส าหรบัวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางและความงาม                  2(2-0-4) 
English for Cosmetic Science and Beauty  

ค าศัพท์ ค าย่อและสัญลักษณ์วิทยาศาสตร์ ข่าวและบทความด้านเครื่องส าอาง
และความงาม วัสดุที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม ทักษะการ
สื่อสารเฉพาะด้าน 
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2.2 กลุม่วชิาพืน้ฐานวชิาชพี                    13    หนว่ยกติ 

   
รหสัวชิา ชือ่วชิาและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 
4121220 

 
วัตถดุบิและการตัง้ต ารบัเครือ่งส าอาง                                            3(3-0-6)    
Cosmetic Raw Materials and Formulation 
          ความหมายและความส าคัญของวัตถุดิบเครื่องส าอาง  ระบบการเรียกช่ือ
สากลของวัตถุดิบเครื่องส าอาง  การค้นหาข้อมูลวัตถุดิบทางเครื่องส าอาง  วัตถุดิบ
หลักและสารเติมแต่งที่ใช้ในการตั้งต ารับเครื่องส าอางรูปแบบต่างๆ  ต ารับผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางและส่วนประกอบในรูปแบบของแข็ง  รูปแบบกึ่งของแข็ง รูปแบบ
ของเหลว  การเลือกใช้สารเติมแต่งในเครื่องส าอาง 
          Meaning and importance of cosmetic raw materials, 
international name system of cosmetic raw materials, investigation for 
cosmetic raw materials, main raw materials and additives in the 
formulation of cosmetic in various forms,  formulation of cosmetic 
products and ingredients in solid form, semi-solid form,  liquid form,  
selection of additives in cosmetics 
 

4121221 
 

ปฏบิตักิารวตัถดุบิและการตัง้ส ารบัเครือ่งส าอาง                               1(0-3-0)     
Cosmetic Raw Materials and Formulation 

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับวัตถุดิบทางเครื่องส าอาง  วัตถุดิบหลักและสารเติมแต่งที่
ใช้ในการตั้งต ารับเครื่องส าอางรูปแบบต่างๆ  ต ารับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและ
ส่วนประกอบ  รูปแบบของแข็ง รูปแบบกึ่งของแข็ง รูปแบบของเหลว  การเลือกใช้
สารเติมแต่งในเครื่องส าอาง 

Laboratory of cosmetic raw materials, main raw materials and 
additives used in the formulation of cosmetic in various forms, 
formulation of cosmetic products and ingredients in solid form, semi-
solid form, liquid form,  selection of additives in cosmetics 
 

 
 
 

Technical terms, abbreviations and scientific symbols, news      
and articles of cosmetics and beauty, materials related to cosmetic 
science and beauty, communication skills for specific purposes 
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4121328 กฎหมายและจรยิธรรมเกีย่วกบัวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางและความงาม      3(3-0-6) 
Laws and Ethics in Cosmetic Science and Beauty 
         กฎหมายและจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 
พระราชบัญญัติ  กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม ความหมายของเครื่องส าอาง ข้อก าหนดใน
การใช้สารในเครื่องส าอาง การคุ้มครองผู้บริโภคการโฆษณา ทรัพย์สินทางปัญญา 
สิทธิบัตร จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

           Laws and ethics in cosmetic science and beauty, act, ministerial 
regulations, regulations and laws related to cosmetic science and 
beauty, definition of cosmetic, requirements for using substances in 
cosmetics, consumer protection, advertisement, intellectual property, 
patents, occupational ethics 
 

4121329 ผูป้ระกอบการและหลกัการสรา้งธรุกจิเครือ่งส าอาง                            2(2-0-4) 
Entrepreneurship and Principle of Business Venture for Cosmetics  
        แนวคิดและการสร้างแรงบันดาลใจของการเป็นผู้ประกอบการและศึกษา
วิธีการเริ่มธุรกิจ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ การศึกษาตลาด
และความเป็นไปได้ การจัดหาเงินทุน แนวคิดในการเลือกธุรกิจและรูปแบบการลงทุน 
การท าแผนธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ 

Concepts and inspirations of being an entrepreneur and studying 
how to start a business, analysis of problems and opportunities of 
entrepreneurs, market studies and possibilities, financing concept of 
choosing a business and investment model, business plan, business 
development 

 
41213331 

 
การพฒันาผลติภณัฑ ์นวัตกรรม และเทคโนโลยสี าหรบัเครือ่งส าอาง          3(3-0-6)                                                   
Development of Product, Innovation and Technology for Cosmetics     
         กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง   นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่  มาตรฐานการผลิตเครื่องส าอาง  หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตตามข้อก าหนด
ของอาเซียน  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  การจัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  
การคิดต้นทุนและราคาสินค้า การจดแจ้งเครื่องส าอาง  
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 Cosmetic product development, innovation and modern 
technology, cosmetic production standards, good manufacturing 
practices according to ASEAN requirements, preparation of operational 
manual, preparation of cosmetic products information, costing and 
product price, cosmetic products registration  

 
4121332 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏบิตักิารพฒันาผลติภณัฑ ์นวตักรรม และเทคโนโลยสี าหรบัเครือ่งส าอาง  1(0-3-0)   
Development of Product, Innovation and Technology for Cosmetics 
Laboratory 
         ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวกับการจัดท าคู่มือการปฏิบัตงิาน  การจัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง  การคิดต้นทุนและราคาสินค้า  การจดแจ้งเครือ่งส าอาง  

Laboratory of preparation of operation manual, preparation of 
cosmetic products information, costing and product price, cosmetic 
products registration  

 
 
 

รหสัวชิา 

     2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                   ไม่น้อยกว่า          60         หน่วยกิต 
           2.3.1  วิชาบังคับ                                            40         หน่วยกิต 
ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                                                    

4121108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคมอีนิทรยีส์ าหรบัวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางและความงาม                     3(2-2-5) 
Organic Chemistry for Cosmetic Science and Beauty 

สารประกอบอินทรีย์และโครงสร้าง ไฮบริดออร์บิทัล สเตอริโอเคมี การเรียกช่ือ
สารประกอบอินทรีย์ สารประกอบแอโรแมติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิด
ต่าง ๆ เฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโทน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์เอมีน 
สมบัติทางเคมี และสมบัติทางกายภาพของสารประกอบอินทรีย์ การประยุกต์สารประกอบ
อินทรีย์ส าหรับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ในวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม  

Organic compounds and structure, hybrid orbital, stereo chemistry, the 
name of organic compounds, aromatic compounds and organic compounds 
with various functional groups,  halide, alcohol, ether, aldehyde, ketone, 
carboxylic acid, and amines derivatives,  chemical properties and physical 
properties of organic compounds,  application of organic compounds for 
cosmetic science and beauty, basic organic chemical reactions organic 
chemical reactions in cosmetic science and beauty  
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4121109 
 

เคมอีนนิทรยีส์ าหรบัวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางและความงาม                  3(2-2-5) 
Inorganic Chemistry for Cosmetic Science and Beauty 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีอนินทรีย์  สารเชิงซ้อนอนินทรีย์ สารประกอบ       
ชีวอนินทรีย์ สารประกอบเคมีอนินทรีย์ในเครื่องส าอาง โลหะทรานซิชัน  โลหะหนัก 
การวิเคราะห์หาโลหะหนักในเครื่องส าอาง  
         Basic knowledge of inorganic chemistry, inorganic complexes,  
bioinorganic compounds, inorganic chemical compounds in cosmetics, 
transition metals, heavy metals, analysis of heavy metals in cosmetics 
 

4121110 
 

เคมเีชงิฟสิกิสส์ าหรบัวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางและความงาม                  3(2-2-5) 
Physical Chemistry for Cosmetic Science and Beauty 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมี เชิงฟิสิกส์  คอลลอยด์ และแขวนตะกอนใน
เครื่องส าอาง คุณสมบัติของสารลดแรงตึงผิ วที่ ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง        
ความคงตัวของอิมัลชัน วิทยาศาสตร์การไหล  

Basic knowledge of physical chemistry, colloidal and suspensions 
in cosmetics, properties of surfactants used in cosmetic products, 
emulsion stability fluid science 
 

4121214 
 

สมนุไพรทอ้งถิน่และวตัถดุบิธรรมชาตสิ าหรบัเครือ่งส าอาง                  3(3-0-6)   
Local Herbs and Natural Materials for Cosmetics 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรท้องถ่ินและวัตถุดิบธรรมชาติส าหรับ
เครื่องส าอาง การตรวจสอบพฤกษเคม ีการสกดั การแยก การวิเคราะห์คุณสมบัติทาง
กายภาพและชีวภาพ การประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องส าอาง  

Basic knowledge of local herbs and natural materials for 
cosmetics, phytochemical examination, extraction, separation, analysis 
of physical and biological properties, application for cosmetic 
productions  

 
4121215 เครือ่งส าอางในชวีติประจ าวนั                                                   2(2-0-4) 

Cosmetics in Everyday Life 
         ความหมายของเครื่องส าอาง วัตถุดิบที่น ามาใช้ผลิตเครื่องส าอาง เครื่องส าอาง
ควบคุม เครื่องส าอางควบคุมพิเศษ เครื่องส าอางทั่วไปในชีวิตประจ าวัน คุณสมบัติและ
ชนิดของสารเคมีที่ใช้ในเครื่องส าอาง การดูแลความงามและการเลือกใช้เครื่องส าอาง 
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Definition of cosmetics, raw materials for cosmetic production, 
controlled cosmetics, special controlled cosmetics, general cosmetics 
in daily life, properties and types of chemicals used in cosmetics, 
beauty care and cosmetic selection 

 
4121216 อาหารเพือ่ความงาม                                                                2(2-0-4) 

Beauty Foods 
สารอาหาร 6 ชนิดและความส าคัญต่อร่างกาย  คุณค่าทางโภชนาการ  

ความส าคัญต่อสุขภาพและความงาม  แหล่งที่มาของสารอาหารนอกเหนือจาก
สารอาหารพื้นฐาน ได้แก่ ไมโครนิวเทรียนท์ สารต้านอนุมูลอิสระ อาหารเพื่อสุขภาพ  
โภชนเภสัช และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

Six types of nutrients and its importance for health, important 
nutrition to health and beauty, source of nutrients besides basic 
nutrients including micronutrients, antioxidants, functional food, 
nutraceutical, and food dietary supplements 
 

4121218 เภสัชพฤษศาสตร์                                                                 3(3-0-6)     
Pharmaceutical botany 
         แนวคิดพื้นฐานของเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย สมุนไพรในงาน
สาธารณสุข เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช การสืบค้นและการอ้างอิงข้อมูลทางเภสัช
พฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย วัตถุดิบสมุนไพร การปรุงยาจากสมุนไพรใน
รูปแบบยาแผนโบราณ การปรุงยาจากสมุนไพรในรูปแบบยาแผนปัจจุบัน 
         Basic concepts of pharmaceutical botany and traditional Thai 
pharmacy, herbs in public health, pharmaceutical object, pharmacy 
properties, search and reference of Thai pharmaceutical and 
pharmaceutical information, herbal ingredients, herbal medicine in 
traditional medicine, herbal medicine in form of modern medicine 
 

4121219 ชีวเคมสี าหรบัวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางและความงาม                           3(2-2-5) 
Biochemistry for Cosmetic Science and Beauty 

กรด เบส บัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล         
เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลที่ ส าคัญ  บทบาทหน้าที่ ของเอนไซม์  ฮอร์โมน           
ระบบภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับเครื่องส าอาง  
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Acid-base, buffer in organisms, structure and function of 
biomolecules, metabolism of important molecules, roles of enzymes, 
hormones,  immune systems related to cosmetics  
 

4121222 ระเบยีบวธิกีารวจิยัและการท าโครงการทางวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางและความงาม   1(0-2-1)                                                                        
Research Methodology and Research Proposal for Cosmetic Science 
and Beauty 
         ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบข้อเสนอโครงการวิจัย ความรู้พื้นฐานด้าน
ระเบียบวิธีการวิจัย การเขียนและน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยทาง วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางและความงาม 

Basic knowledge of research proposal components, basic 
knowledge of research methodology, writing and presenting proposals 
for cosmetic scientific research project 
 

4121223 เครือ่งส าอางฮาลาล                                                               3(3-0-6)   
Halal Cosmetics 

ความส าคัญของเครื่องส าอางฮาลาล หลักการ ข้อก าหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตเครื่องส าอางฮาลาล หลักการและเทคนิควิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
ฮาลาล     

Importance of Halal cosmetics, principle, requirements, laws 
related to the production of Halal cosmetics, the principles and 
analyzing techniques of Halal cosmetic products  
 

4121324 เครื่องส าอางเกี่ยวกับผิวหนัง ผมและเล็บ                                       3(3-0-6) 
Skin, Hair and Nail Cosmetics 

โครงสร้างของผิวหนัง เครื่องส าอางและส่วนประกอบเครื่องส าอางส าหรับ
ผิวหนัง โครงสร้างของเส้นผม หนังศีรษะ และเล็บ ส่วนประกอบเครื่องส าอางส าหรับ
เส้นผม หนังศีรษะ และเล็บ ส่วนประกอบส าคัญและการตั้งต ารับ การควบคุมและ
ประเมินคุณภาพ  

Skin structure, cosmetics and its components for skin, production 
formulation, structure of hair, scalp and nails, cosmetic ingredient for 
hair, scalp, and nails, importance components and formulation, quality 
control and evaluation 
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4121325 ปฏิบัติการเครื่องส าอางเกี่ยวกับผิวหนัง ผมและเล็บ                          1(0-3-0) 
Skin, Hair and Nail Cosmetics Laboratory 

ปฏิบัติการที่ เกี่ยวกับเครื่องส าอางและส่วนประกอบส าอางเครื่องส าหรับ
ผิวหนัง เส้นผม หนังศีรษะ และเล็บ ส่วนประกอบส าคัญและการตั้งต ารับ การควบคุม
และประเมินคุณภาพ  

Laboratory of cosmetics and its components for skin, hair, scalp, 
and nails, important components and formulation, quality control and 
evaluation 
 

4121326 สัมมนาทางวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางและความงาม                              2(1-2-3) 
Seminar in Cosmetic Science and Beauty 

การค้นคว้า รายงาน และการน าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางและความงาม 
        Researching, reports, and research presentation on cosmetic 
science and beauty  
 

4121327 โครงงานวจิยัทางวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางและความงามเบือ้งตน้ 1            1(0-3-0) 
Basic Research Project for Cosmetic Science and Beauty 1 

การตรวจสอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและเสนอปัญหาในท้องถ่ิน เขียน
รายงานสรุปปัญหา ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง สรุปและรายงาน
ผลการวิจัย 

Reviewing of relevant research,  collection and presentation of 
local problem, conclusion of research problem , and test the quality of 
cosmetic products, conclusion and presentation of results 
 

4121330 การตลาดเครือ่งส าอางฮาลาล                                                    3(3-0-6)   
Halal Cosmetics Marketing 

ความรู้ด้านการตลาด  การวิจัยทางการตลาดเครื่องส าอางฮาลาล  การสร้าง
แบรนด์  กลยุทธ์การตลาดเครื่องส าอางฮาลาลในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาดฮาลาล 
         Basic concept of marketing, Halal cosmetics marketing research, 
cosmetic branding, marketing strategies in Halal products, prices, 
distribution channels, Halal marketing promotion 
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4121333 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง                             2(2-0-4) 
Cosmetics Labeling and Packaging 

ความหมายและความส าคัญของฉลากและบรรจุภัณฑ์  ชนิดของบรรจุภัณฑ์
เครื่องส าอาง  ฉลากและเอกสารแทรก  การไม่เข้ากันของบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง  ข้อก าหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการแสดงฉลาก  การ
ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์  การควบคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ 

Definition and importance of labeling and packaging, types of 
cosmetic packaging, labels and insert document, incompatibility of 
packaging and cosmetic products, legal requirements regarding 
packaging and labeling, label and packaging design, quality control of 
packaging 
 

4121334 โครงงานวจิยัทางวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางและความงามเบือ้งตน้ 2           1(0-3-0) 
Basic Research Project for Cosmetic Science and Beauty 2 

การแก้ปัญหาเครื่องส าอางในท้องถ่ิน การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง การผลิตและปรับปรุงคุณภาพเครื่องส าอางในท้องถ่ิน สรุปและรายงาน
ผลการวิจัย   

Resolve the problem of local cosmetics, cosmetic products 
quality testing, production and modification of local cosmetic products, 
conclusion and presentation of research results  

 
4121439 โครงงานวจิยัทางวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางและความงามเบือ้งตน้ 3           1(0-3-0) 

Basic Research Project for Cosmetic Science and Beauty 3 
ตั้งต ารับเครื่องส าอางจากสมุนไพรท้องถ่ิน ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ น าเสนอผลงาน สรุปและรายงานผลการวิจัย 
Formulation of local herbs for cosmetics, investigation and 

standard of product quality, presentation of works, conclusion and 
report 
 
 
 
 
 
 
 



55 

 

 
 
 

2.3.2) วชิาเลอืก                                           ไมน่อ้ยกวา่   12     หนว่ยกติ 
 

ชือ่วชิาและค าอธบิายรายวิชา                                                 น(ท-ป-อ) 
 

4121111 จลุชวีวทิยาส าหรบัวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางและความงาม                     3(3-0-6) 
Microbiology for Cosmetic Science and Beauty 

สรีรวิทยาและชีวเคมีของจุลินทรีย์  วัตถุดิบทางจุลชีววิทยาเพื่อการผลิต
เครื่องส าอาง  ความเป็นพิษและการแพ้ที่เกิดจากจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในเครื่องส าอาง  
สมบัติทางเคมี  กลไกการออกฤทธ์ิและการใช้สารกันเสีย  การทดสอบประสิทธิภาพ
ของสารกันเสีย  กฎข้อบังคับเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในเครื่องส าอาง  จุลชีววิทยาทาง
เครื่องส าอาง  

Physiology and biochemistry of microorganisms, raw materials of 
microorganisms for  production of cosmetics, toxicity and allergies 
caused by microorganisms contaminated in cosmetics, chemical 
properties, mechanism of action and use of preservatives, carrying out 
the preservative test, regulations regarding microorganisms in cosmetics 

 
4121112 เครื่องส าอางแต่งสี                                                                 3(3-0-6) 

Make-up Color Cosmetics 
ความหมายของเครื่องส าอางแต่งสี วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องส าอางแต่งสี ประเภท

สีที่ใช้ในเครื่องส าอาง หลักการผสมสี การตั้งต ารับเครื่องส าอางแต่งสีส าหรับแต่ง
ใบหน้าและเล็บรูปแบบต่าง ๆ  

Definition of make-up color cosmetics, raw materials used in 
make-up color cosmetics, types of colors used in cosmetics, principles 
of color mixing, cosmetic formulations, various forms of coloring for 
facial and nail designs 

 
4121113 เทคโนโลยีความงาม                                                               3(3-0-6) 

Beauty Technology 
ความหมายของเทคโนโลยีความงามและความส าคัญ  เทคโนโลยีความงาม

ส าหรับผิวหนัง ผม และเล็บ   เครื่องมือส าหรับดูแลและตรวจสภาพผิวหนัง  
อุปกรณ์เสริมสวย  อุปกรณ์ตกแต่งผิวหนัง  เส้นผมและเล็บ  
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Definition of beauty technology, importance of beauty 
technology for skin, hair, and nails; equipment and examination for skin 
care, beauty accessories for skin, hair, and nails 
 

4121335 ศาสตร์แห่งการชะลอวัย                                                          3(3-0-6) 
Anti-Ageing Science 

ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เซลล์และกลไก
การเสื่อมสภาพของเซลล์ การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง โภชนวิทยาและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัย ศาสตร์ทางธรรมชาติในการ
ชะลอความชรา 

Basic knowledge of anti-aging and regeneration, cell and cell 
degeneration, application of cosmetic products, nutrition and dietary 
supplement in anti-aging and regeneration, natural science for anti-
ageing 
 

4121336 การให้ค าปรึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและสุขภาพ                          3(3-0-6) 
Cosmetics and Health Products Consultation 

หลักส าคัญ ในการให้ ค าปรึกษาผลิตภัณฑ์ เครื่ องส าอางและสุขภาพ  
คุณลักษณะที่ดีของผู้ให้ค าปรึกษา  ประเภทของการให้ค าปรึกษา  กระบวนการให้
ค าปรึกษา  รูปแบบการให้ค าปรึกษา  จิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา 

Principles of consultation in cosmetic and health products, 
characteristics of  consultant types of counseling, consultation process, 
consulting style counseling psychology 
 

4121437 วัตถุดิบเครื่องส าอางขั้นสูง                                                        3(3-0-6) 
Advanced Cosmetic Raw Materials 

วัตถุดิบที่ใช้เพื่อการผลิตเครื่องส าอาง  การผลิตวัตถุดิบ  การดัดแปลงหรือ
พัฒนาคุณสมบัติของวัตถุดิบให้มีความแปลกใหม่  การลงทะเบียนวัตถุดิบในระบบ
การเรียกช่ือสากลของวัตถุดิบเครื่องส าอาง  

Raw materials for cosmetics production, production of raw 
modified materials or developing, the properties of raw materials,  
registration of raw materials in the international name system of 
cosmetic raw materials  
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4121438 การจดัการเครือ่งส าอางและธรุกจิความงาม                                      3(3-0-6) 
Management for Cosmetic and Beauty Business 

โครงสร้างธุรกิจความงาม  สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขัน  คุณสมบัติที่
ดีของผู้ประกอบธุรกจิความงาม  กระบวนการด าเนินงาน  ข้อมูลทางการเงิน  กลยุทธ์
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจความงาม  แนวทางการจัดท ามาตรฐานศูนย์
ความงาม 

Beauty business structure, market conditions and competitive 
trends,  properties of beauty business operators, operation process, 
financial information strategy for the promotion and development of 
beauty business, guidelines for the preparation of standards for beauty 
centers 
 

4121444 การบรบิาลความงาม                                                               3(3-0-6) 
Beauty Care 
        ทฤษฎีการดูแลและรกัษาความงาม การน าเครื่องส าอางไปใช้ในการตกแต่ง
และแก้ไขส่วนบกพร่อง การใช้เครือ่งส าอางและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการเสริมความ
งาม 
       Theory of beauty care and treatment, applications of cosmetic on 
beauty decoration and correaction, techniques for promoting beauty 
 

4121440 ศลิปะแหง่ใบหนา้และเรอืนรา่ง                                                    3(3-0-6) 
Arts of Face and Body 
         ความหมาย บทน าศิลปะการแต่งหน้า การแก้ไขรูปหน้า เครื่องส าอางและ
อุปกรณ์ในการแต่งหน้า สีกบัการแตง่หน้า การแตง่ค้ิว ตา แก้ม และปาก ศิลปะการ
แต่งกาย การแต่งกายที่เหมาะสมกบัตนเอง 
         Definition, introduction of facial make-up, cosmetics and tools, 
color and make-up, the make-up of eyebrow eye cheek and lip; 
dressing, appropriate dressing 
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    2.3.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                ไม่น้อยกว่า    8    หน่วยกิต 
 
ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                                                    น(ท-ป-อ) 
 

4121441 การเตรยีมฝกึประสบการณว์ชิาชพีและเตรยีมสหกจิศกึษา                   3(3-0-6) 
Preparation for Professional Internship and for  
Cooperative Education  

การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
การฝึกสหกิจศึกษาในด้านต่างๆ  ได้แก่  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการท างาน  
ทักษะการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม  ความปลอดภัยใน
การท างาน  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส านักงาน  เป็นต้น 

A stimulated practice for preparing students before professional 
internship and cooperative education in various elements, personality 
development for social work, operational skill for cosmetic science and 
beauty, work safety, computer software for office use  etc. 
 

4121442 การฝกึประสบการณว์ชิาชพีวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางและความงาม            5(450) 
Professional Internship in Cosmetic Science and Beauty 
รายวิชาบังคับก่อน : 4121444 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจ
ศึกษา 
Pre-requisite or Co-requisite: 4 1 2 1 4 44 Preparation for Professional 
Internship and for Cooperative Education 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 450 
ช่ัวโมง การปฐมนิเทศรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดปัจฉิม
นิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปปัญหาด้านการฝึกงานตลอดจนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 

Practice of professional experience as trainees in either 
government or private sectors related to cosmetic science and beauty 
at least 450 hours; orientation; post-internship seminar for summary of 
problems encountered and problem solving 
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4121443 สหกจิศกึษาทางวทิยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางและความงาม                          6(600) 
Cooperative Education in Cosmetic Science and Beauty 
รายวิชาบังคับก่อน : 4121444 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจ
ศึกษา 
Pre-requisite or Co-requisite: 4 1 2 1 4 44 Preparation for Professional 
Internship and for Cooperative Education 

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600 ช่ัวโมง และ
น าเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสหกิจ
ศึกษาของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ  
           Practical work in workplaces at least 600 hours and presenting 
working performance with its paper works under supervision of 
cooperative education committee members collaborating with 
workplace 

 

  3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี                                     ไมน่อ้ยกวา่     6   หนว่ยกติ 
 

ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏยะลาโดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของหลักสูตรนี้ 
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3.2 ชือ่สกลุ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหนง่ และคณุวฒุขิองอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตวับตัรประชาชน 

คุณวฒุ/ิ
สาขาวชิา 

 

สถาบนัทีส่ าเร็จการศกึษา ป ี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สปัดาห/์ภาคการศกึษา) 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. นางสาวนิสาพร มูหะมัด  
   อาจารย์      
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

ปร.ด. ชีวเคมี 
วท.ม. ชีวเคม ี
วท.บ. วิทยา -
ศาสตร์ท่ัวไป 
(เคมี-ชีววิทยา) 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

2556 
2551 

 2548 

15 15 15 15 15 

2. นายอบัดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ 

   รองศาสตราจารย์    
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

Ph.D. Organic 
Chemistry 
วท.ม. เคมีศึกษา 
วท.บ.เคมี 

Universiti Science of 
Malaysia (ประเทศมาเลเซีย) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2548 
 

2536 
2528 

12 12 12 12 12 

3. นางวรรณกัษมา ฮารน  
   อาจารย์      
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

ปร.ด.  เคมี 
วท.ม. เคม ี
ร.บ. ทฤษฎีและ
เทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 
วท.บ. เคมี  

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

2560 
2551 
2549 

 
 

2547 
 

15 15 15 15 15 

4. นางลดาวัลย์ คงศรีจันทร์  
   อาจารย์     
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

ปร.ด.  เคมี 
วท.ม. เคมีศึกษา 
วท.บ. เคมี  

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

2560 
2553 

 2550 

15 15 15 15 15 

5. นายอัชมาน อาแด      
   อาจารย์      
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

วท.ม. เคมี
อินทรีย์  
กศ.บ. เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต้ 

2540 
 

 2535 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตวับตัรประชาชน 

คุณวฒุ/ิ
สาขาวชิา 

 

สถาบนัทีส่ าเร็จการศกึษา ป ี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สปัดาห/์ภาคการศกึษา) 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. นางสาวนิสาพร มูหะมัด  
   อาจารย์      
 

ปร.ด. ชีวเคมี 
วท.ม. ชีวเคม ี
วท.บ. วิทยา -
ศาสตร์ท่ัวไป 
(เคมี-ชีววิทยา) 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

2556 
2551 

 2548 

15 15 15 15 15 

2. นายอับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ 

   รองศาสตราจารย์    
    

Ph.D. Organic 
Chemistry 
วท.ม. เคมีศึกษา 
วท.บ.เคมี 

Universiti Science of 
Malaysia (ประเทศมาเลเซีย) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2548 
 

2536 
2528 

12 12 12 12 12 

3. นางวรรณกัษมา ฮารน  
   อาจารย์      
 

ปร.ด.  เคมี 
วท.ม. เคม ี
ร.บ. ทฤษฎีและ
เทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 
วท.บ. เคมี  

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

2560 
2551 
2549 

 
 

2547 
 

15 15 15 15 15 

4. นางลดาวัลย์ คงศรีจันทร์  
   อาจารย์     
    

ปร.ด.  เคมี 
วท.ม. เคมีศึกษา 
วท.บ. เคมี  

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

2560 
2553 

 2550 

15 15 15 15 15 

5. นายอัชมาน อาแด      
   อาจารย์      
 

วท.ม. เคมี
อินทรีย์  
กศ.บ. เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต้ 

2540 
 

 2535 

15 15 15 15 15 
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 3.2.3 อาจารยพ์เิศษ 
 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตวับตัรประชาชน 

คุณวฒุ/ิสาขาวชิา 
 

สถาบนัทีส่ าเร็จการศกึษา 

1. นายโองการ วณิชาชีวะ 
   รองศาสตราจารย์ 

Postdoctoral fellow (Molecular 
Biology) 
Dr.rer.nat (Natural Science),  
วท.ม. ชีวเคมี 
วท.บ. ชีววิทยา 
 

Paris Lodron University of Salzburg, 
Salzburg Austria Johannes Gutenberg 
University, Mainz, Germany 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. นางสาวนภาพร รัตนาถ 
    อาจารย์ 
 

ภ.ม. เภสัชศาสตร์ 
วท.บ. เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

3. นางฮัมเดีย มูดอ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

Doctor of Business Administration 
MEC Economic 
วท.บ. เศรษฐศาสตร์การเกษตร 

Universiti Sains Malaysia 
Internation Islamic University Malaysia 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4. นายแอนโทน่ี ชัยกุล 
    แพทย์แผนไทย 

วท.บ. วิทยาศาสตร์โมเลกุลและไบโอ
เทคโนโลยี  
บ.ภ.เภสัชกรรมแผนไทย  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข 
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4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัการฝกึภาคสนาม  
 หลักสูตรก าหนด รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความ
งาม อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งนักศึกษาต้องลงทะเบียน เนื่องจากการเป็นบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม    ควรต้องมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนจะเข้าสู่การท างาน
จริง ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่ ได้เรียนรู้มาสู่การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ  มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม ต้องมีระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 450 ช่ัวโมง  
 

4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม  
   ผลการเรียนรูจ้ากการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ คาดหวังให้นักศึกษามีพฤติกรรม ดังนี ้

4.1.1. มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาและเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร 
4.1.2. สามารถบูรณาการความรู้ หลักการและทฤษฎี เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับงาน

ต่างๆ ด้วยทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4.1.3. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนสามารถสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.4. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเอง 

4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีที่ 4  

 4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1  ภาคการศึกษา 
 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าวจิยัและโครงงาน 
 5.1 ค าอธบิายโดยยอ่ 

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงามเบือ้งตน้ ท าให้นักศึกษา สามารถก าหนด
ช่ือเรื่อง  วัตถุประสงค์ ขอบเขต ออกแบบการวิจัย และทราบประโยชน์ที่ได้รับจากการท างานวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเครื่องส าอางได้  

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู ้ 
คิดเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการแสวงหาวิธีการพัฒนา

คุณภาพวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มีความสามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขและสามารถท างานเป็นทีมโดยการมอบหมายจากอาจารย์ในการศึกษา ค้นคว้า รวมถึงท างาน
วิจัยกลุ่มได ้
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5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษาที่ 3 
  ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษาที่ 3 
  ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษาที่ 4 

 5.4 จ านวนหนว่ยกติ  
1(0-3-0) หน่วยกิต เรียนต่อเนื่องกัน 3 รายวิชา รวมเป็น 3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรยีมการ  
ก าหนดตารางการท างานโครงร่างวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม ดังนี้

 5.5.1 มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยมอบหมายให้นักศึกษาท าโครงงานวิจัยโดย
อาศัยการแก้ปัญหาในท้องถ่ินเป็นฐาน 

 5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อโครงงานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ  
ตลอดจนลงพื้นที่เพื่อศึกษาค้นคว้าปัญหา พร้อมทั้งเขียนโครงร่าง 
 5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายนักศึกษาเพื่อติดตามการท างานโดยการจัดตารางเวลาการ
ให้ค าปรึกษา และจดบันทึกการให้ค าปรึกษา 
 5.5.4 เมื่อเสร็จสิ้นโครงงานวิจัยนักศึกษาน าเสนอโครงงานวิจัยเพื่อรับข้อเสนอแนะ และ
ประเมินผล 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลงานวิจัยโดยการจัดสอบการน าเสนอโครงงานวิจัยโดยมีอาจารย์นิเทศก์ และ/หรือ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมเป็นกรรมการสอบ รวมถึงเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบ
ครั้งนี้ได ้
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หมวดที ่4 ผลการเรยีนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพฒันาคณุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยทุธห์รอืกจิกรรมของนกัศกึษา กลยทุธก์ารประเมนิผล 
1)  มีทักษะการใช้ภาษามลายู 1)  จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป  บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย   
    การอบรมเพิ่มเติม ช้ันปีละ 1   

กิจกรรม 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การประเมินผลการเข้าร่วม 
     กิจกรรม 

2)  ความสามารถในการใช้ภาษา 
อั งก ฤษ ใน ก ารอ่ านบ ท ค วาม 
งานวิจัย หรือแบบเรียน ที่ เป็น
ภาษาอังกฤษได ้

 

1)  จัดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน กลุ่มวิชาเอก บังคับเรียน 
1 รายวิชา  

2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย     
 การอบรมเพิ่มเติม 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การสังเกต 
3)  การประเมิ นการเข้าร่วม

กิจกรรม 

3)  มี ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ   

1)  จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา      
 ทั่วไป บังคับเรียน 1 รายวิชา 

2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย    
 การอบรมเพิ่มเติมช้ันปีละ 1    

     กิจกรรม 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การประเมิ นการเข้าร่วม

กิจกรรม 

4)  จิตอาสา และมีจิตส านึกสาธารณะ 1)  มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่ม
ท ากิจกรรมที่แสดงออกถึงการ
มีจิตอาสา ตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 3 
อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม 

1)  น า เส น อ กิ จ ก ร ร ม ที่ ได้ 
ด า เ นิ น ก า ร ม า ใ น รู ป
นิทรรศการในช้ันเรียนปีที่ 3 
โดยให้ คณ ะกรรมการใน
หลักสูตรประเมิน 

 
2.  การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นแตล่ะดา้น 
     2.1  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
   2.1.1  ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม 
1) ก าหนดกฎเกณ ฑ์ และข้อ

ปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียน
1) ประเมินจากพฤติกรรมการ    

 เ ข้ า ช้ั น เรี ย น แ ล ะส่ ง ง าน       
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ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 

อดทน มีระเบียบวินัย  
3) คารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึก

สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็น    
   ไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  และ 
   เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

การสอนร่วมกัน  เช่น  การ
เข้าห้ องเรียน การส่ งงาน 
และการอยู่ ร่วมกัน ในหมู่
คณะตลอดจนการแต่งกาย
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง 
มหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความส าคัญของความ 
ซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และ
ตัก เตื อนนัก ศึกษาให้ เห็ น
ข้อเสียของการลอกเลียน
ผลงานของผู้อื่น รวมถึงสอน
วิ ธีก ารที่ ถู ก ต้ อ ง  ใน ก า ร
อ้างอิงผลงานของผู้อื่น 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างาน 
เพื่ อ ส าธาร ณ ะ เป็ น ก ลุ่ ม   
จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
องค์กรภายนอก 

4) ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒนธรรม
ไทย และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ที่ได้รับมอบหมายให้ตรง
เวล า ก ารแต่ งก ายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์
ในก ารป ฏ ิบ ัต ิงาน  ห ร ือ
สร้างผลงานที ่เป ็นความรู้
ความสามารถของตนเอง
โ ด ย ไ ม่ แ อ บ อ้ า ง ห รื อ
ลอกเลียนแบบผลงานบุคคล
อื่นตลอดทั้งความซื่อสัตย์ใน
การสอบ 

3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วม
และการให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงจิตอาสา  หรือ
จิตส านึกสาธารณะ  เช่น       
การจัดเตรียมความพร้อม
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ส อ น ใ น
ห้ อ ง เรียน   การ เปิ ด -ปิ ด
สวิทซ์ไฟ เครื่องปรับอากาศ   
พัดลม ฯลฯ 

5)  ประเมินจากกิจกรรม/      
     โครงการ 
6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่    

แสดงออกถึงความรักและ
ความภูมิ ใจในความเป็น
ไทย 
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2.1.2  ด้านความรู ้
 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล 
1) มี ความ รู้ แล ะความ เข้ า ใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ 

3) ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้  ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

1) ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร ส อ น ที่
หลากหลายโดยให้ความรู้ด้าน
หลักการ/ทฤษฎี และเน้นการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง และน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ 
ในช้ันเรียน 

3) ฝึ กทั กษะการ คิด วิเคราะห์
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ ภายในช้ันเรียนโดยใช้
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

4) จั ด ให้ มี ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์จริงโดยการเชิญ
วิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 

5) ให้ นัก ศึกษามี โอกาสลงมื อ
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง โด ยก าร จั ดท า
โครงการ 

1) ป ระ เมิ น ผ ล จ ากก ารท า
แบบฝึกหัด การสอบ การท า
รายงาน  และการปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากการแสดงความ 
คิดเห็นในการอภิปรายในช้ัน
เรียน 

3) ประเมินจากการน าเสนอ 
ผลงานหรือโครงการ 

4) ประเมินจากผลการจัด  
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่าง ๆ   
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   2.1.3  ดา้นทกัษะทางปญัญา 
 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน 

ทางเลือก  เสนอวิธีแก้ปัญหา
แ ล ะ ตั ด สิ น ใจ ได้  อ ย่ า ง
เหมาะสม 

2) มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ 
เพื่อสร้าง ประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมได้ 

3) มี ค ว าม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม รู้ 
ความสามารถของตนเองและ
ก าหนด  เป้ าห มายในการ
พัฒนาตนเองได้ 

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบจากสถานการณ์
ต่างๆ หรือการท ากรณีศึกษา 

2) ให้ นั ก ศึ กษ าฝึ ก ใช้ ความ คิด
สร้ างสรรค์น าเสนอเป็นงาน
เขียน  แล ะฝึ กพู ด ใน โอกาส    
ต่าง ๆ 

3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดท าโครงการ 

 

1) ป ร ะ เมิ น จ าก ผ ล งาน ที่
ม อ บ ห ม าย   ให้ ศึ ก ษ า  
ค้ น ค ว้ า  ก า ร เ ขี ย น    
รายงาน  และแฟ้มสะสม
งาน 

2) ประเมินจากความ ชัดเจน
ขอ ง ข้ั น ต อ น ใน ก าร คิ ด
วิเคราะห์หรือ  รายงานการ
วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา  
หรือการทดสอบโดยใช้การ
สอบกลางภาคและปลาย
ภาค  โดย ข้อสอบมี การ
วิเคราะห์แนวคิด 

3) ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคิดสร้างสรรค์ 

 
 

 2.1.4  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 
ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล 

1)  มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและ
กล้าคิด  กล้าแสดงออกในสิ่ง
ที่ถูกต้อง 

2)  มี ค วาม ส าม าร ถ ใน ก า ร
ป รับ ตั ว  ค วบ คุมอารม ณ์
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ในการเป็นพลเมืองที่ดี และ
สามารถเป็นที่พึ่งของตนเอง
และสังคมได้ 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมให้ เกิดบรรยากาศ
การท างานเป็นกลุ่ม 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในช้ันเรียน 

3)  ความส าคัญของความสัมพันธ์
ระห ว่ างบุ ค คล แล ะค วาม
รับผิดชอบ 

4)  ให้นักศึกษามีโอกาสท าโครงการ
ที่มีประโยชน์ต่อสังคม 

1 )  ประเมินผลงานจากการ
ท างานกลุ่ม การน าเสนอ
ง า น ต า ม ก ลุ่ ม ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 

2)  การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ในช้ันเรียน  

3)  สังเกตการท างานร่วมกัน
ของนักศึกษาในห้องเรียน
ในการร่วมกลุ่ม 

4)  ประเมินจากการท ากิจกรรม
ของโครงการ 
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 2.1.5  ด้านทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  การสือ่สาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล 

1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์และสถิติ เก็บ
รวบรวมข้อมูลและน าเสนอ
ข้อมูล 

1) จัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนได้

ใช ้ก า ร สื ่อ ส า ร ทั ้ง ก า ร พ ูด 

การ ฟ ัง  ก าร เขียน ระหว่าง

ผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอื่น 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 

3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้

เรียนรู้ ในสถานการณ์ที่ต้องใช้

การค้นคว้า  วิเคราะห์ ข้อมูล  

และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1)  ประเมินจากการน าเสนอ   
     ความคิด การรายงาน 
2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม     

การเรียนการสอนที่จัด 

3)  ประเมินจากการวิเคราะห์

ข้อมูล การท ารายงานและ

กิจกรรมในห้องเรียน 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิ 
1)  ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ

ข้อบั งคับของสถาบันและ
สังคม  

2)  มีวินัยในการเรียนตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต  ขยัน อดทน 
และสู้งาน 

3)  ด ารงตนในสังคมพหุ วัฒน - 
ธรรมและร่วมสร้ างสั งคม
ปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข  

4)  เคารพสิทธิและรับฟั งความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ

1)  ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนมี
วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  เพื่อเป็น
การปลูกฝังให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ตาม
แบบอย่างที่ถูกต้อง 

2)  ผู้ ส อนทุ ก คน ต้อ งส อดแท รก
คุณ ธรรม  จริยธรรม   การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุ วัฒนธรรม  
โด ย ใ ช้ ก ร ณี ตั ว อ ย่ า ง  (Case 
study) ในการสอนทุกรายวิชา 

3)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีใน

1)  มีการประเมินระหว่างเรียน
ควบคู่ไปกับการประเมินใน
ทุ ก ร าย วิ ช า  โด ยผู้ เรี ย น
ประเมินตนเอง กลุ่มเพื่อน 
อาจารย์   และ ใช้ วิ ธีก าร
ป ร ะ เมิ น ที่ ห ล าก ห ล าย  
ได้ แก่   ก ารสั ง เกต   การ
สัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม  
แบบประเมินตนเอง   

2)  ประเมินจากการจัดกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และผลการวิเคราะห์แบบ
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ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิ 
ใน คุณ ค่าและศักดิ์ ศรีขอ ง
ความเป็นมนุษย์ 

5)  มีจิตอาสา ยึดมั่นในคุณธรรม
แล ะจ ริ ยธรรม ตามก รอบ
วิชาชีพ 

ประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมและ 
จริยธรรมของสังคม 

4)  จัดกิจกรรมเสริมด้านจิตอาสา 
5)  ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็น

การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้
ตรงเวลา  ตลอดจนการแต่งกายที่
เ ป็ น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย   นักศึกษาต้องมี
ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ต น เอ ง 
สถาบัน และสังคม  เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   

วิภาษวิธี 
3)  ประเมินจากพฤติกรรมในช้ัน

เรียน  การร่วมกิจกรรม  
การแต่งกาย  และการส่ง
งานตามก าหนดระยะเวลาที่
ก าหนด 

4)  ประเมินจากการเข้าร่วม 
กิจกรรมจิตอาสา 

5)  ประเมินจากผลการวิเคราะห์
แบบวิภาษวิธีและการเข้า
ร่วม กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของนักศึกษา 

 

 
2.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิ 
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
การปฏิบัติ  ของรายวิชาใน
หลักสูตร 

2) สามารถบูรณาการศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและ
ความงามกับศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

3) พัฒนาตนเองและพัฒนาการ
เรียนรู้ในศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

 4 ) มี ค ว าม ร อ บ รู้ ใน ศ าส ต ร์
เครื่องส าอางเพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

1)  การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบ
สอบ (Inquiry method) 

2)  ก าร วิเคราะห์ แบบ วิภาษ วิ ธี
เกี่ยวกับความถูกต้อง คุณค่า  
การต่อยอดองค์ความรู้ ด้ าน
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและ
ความงาม 

3)  ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อ 
     ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและ
ความงามและสามารถเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมของพื้นที่ได้ 

4)  จั ดการ เรียนการสอนห ลาย
รูปแบบ เน้นหลักการ ทฤษฎี 

1)  การทดสอบย่อย 
2)  ก า ร ส อ บ ก ล า ง ภ า ค

การ ศึ กษา   ปล ายภาค
ศึกษา 

3)  ประเมินจากรายงานการ 
     ศึกษาค้นคว้า 
4)  ป ระ เมิ น จ าก ราย งาน   

ช้ิ น ง า น  แ ล ะ / ห รื อ 
 การน าเสนอในช้ันเรียน 

5)  ประเมินจากรายวิชาฝึก
ปฏิบัติการ และ/หรือ 

     ก า ร ท า วิ จั ย ใ น ส า ข า
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
และความงาม 

6)  ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมเป็นรายปี
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ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิ 
และปฏิบัตงิานในสภาพแวดล้อม
จริง และเทคนิคการสอนอื่น ๆ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5)  เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและ
นอกห้องเรียน เช่น  การศึกษาดู
งานแหล่งปฏิบัติที่ดีและเป็นเลิศ 
เรียนรู้ภูมิปัญญาจากคนในชุมชน 
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

6)  เชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากร 

7)  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล  
การท าโครงงาน   

ตลอดหลักสูตร 
 

 
2.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิ 
1) มีความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ในการน าความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

2) มีความสามารถในการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
ด้านเครื่องส าอาง 

3) มีความสามารถในการคิดเชิง
บูรณาการ 

 

1)  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ คิดประเมินค่า 
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น  การอภิปรายกลุ่ม  
ก าร คิด   วิ เค ร าะห์   ห รื อ
แก้ปัญหาจากประเด็นวิกฤต
ทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
และความงาม 

2)  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 
     วิจัย เช่น การศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
การใช้สื่อเทคโนโลยี  การท า
โครงงาน  และการท าวิจัยใน

1)  นักศึกษาประเมินกระบวน 
การพัฒนาความสามารถ
ทางปัญญาของตนเองในแต่
ละข้ันตอน เช่น  การสังเกต  
การตั้งค าถาม  การสืบค้น  
ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์   
การสังเคราะห์  การสะท้อน 
และสื่อความคิด 

2)  ประเมินความสามารถทาง
ปัญ ญ าทั้ งก าร คิ ดที่ เป็ น
น า ม ธ ร ร ม แ ล ะ 
การแสดงออกที่เปน็รูปธรรม 
เช่ น   จ ากก ระบ วนก าร
ท า ง า น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  
กระบวนการคิด  การสื่ อ
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ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิ 
ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
เครื่องส าอางและความงาม  

3)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 

4)  จัดกิจกรรม เสริมในสาขา  
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและ
ความงาม เป็นรายปี ตลอด
หลักสูตร 

 

ค วาม คิ ด   ค ว าม เ ข้ า ใจ  
ความ คิดสร้างสรรค์ของ
ผลงาน 

3)  ประเมินจากผลการวิเคราะห์
แ บ บ วิภ า ษ วิ ธี เกี่ ย ว กั บ
ประเด็นวิกฤตทางวิชาการ  

     วิชาชีพและทางสังคม 
4)  ประเมินจากผลการท าวิจัย

ใน ช้ันเรียน   การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
และความงาม 

 

 
2.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิ 
1) มี ภ าวะผู้ น า  โดยส ามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะ
ผู้ น าและส ม าชิกที่ ดี  แล ะ
สามารถแก้ปัญหาด้านการ
ท างานร่วมกันได้ 

2) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และองค์กร 

3 ) ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กร 
 

1)  กลยุทธ์การสอนที่ เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และ
ผู้เรียนกับสังคม 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ ใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่ อ 
ก า ร เ รี ย น รู้ ทั ก ษ ะ 
ความสั มพั น ธ์ แล ะความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ 
เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม 
การแสดงบทบาทของการเป็น
ผู้น าและผู้ตาม 

3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ เน้ นการลงป ฏิบั ติ จ ริงใน
สถานประกอบการ 

4)  จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น ส า ข า

1)  ประ เมิ น จากพฤติก รรม
ความสามารถในการท างาน
ร่วมกั บ กลุ่ ม เพื่ อ น  แล ะ 
การแสดงออกของนักศึกษา
ในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ใ น ช้ั น เ รี ย น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและสรา้งสรรค์  

2)  ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการป ฏิบั ติ
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง  ๆ  ใ น
สถานการณ์ต่าง ๆ  

3)  ป ร ะ เมิ น จ าก ผู้ เ รี ย น ใน 
ก าร แ ส ด งบ ท บ าท ขอ ง 
การเป็นผู้น าและผู้ตามใน
สถานการณ์การเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ 
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ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิ 
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและ
ความงาม เป็นรายปี ตลอด
หลักสูตร 

5)  จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ให้
นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบ 
มีป ฏิ สั มพั น ธ์ที่ ดี  ในสั งคม 
พหุวัฒนธรรม 

4)  ประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิ จ ก ร ร ม ใ น ส า ข า
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
และความงาม เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 

5 ) ป ระ เมิ น ผ ล จ ากก ารจั ด
กิจกรรมและการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 

 
2.2.5 ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใช ้

   เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิ 
1)  มี ค ว าม ส าม า ร ถ ใน ก า ร

วิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข แปร
ผลและน ำเสนอข้อมูล  

2)  มี ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
ที่รับผิดชอบ 

3)  มี ความสามารถในการ ใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร  และมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอ
งานได้อย่างเหมาะสม 

4)  มี ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใน ใ ช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
สืบค้นข้อมูลเพื่อกำรแสวงหำ
ควำมรู้ 

 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใน ราย วิช าต่ า ง  ๆ  โดย ให้
ผู้ เรี ย นมี ก าร ใช้ภาษาเพื่ อ 
ก า รสื่ อ ส า ร ใน ก า รติ ด ต่ อ 
สื่อสารระดับบุคคล  กลุ่มคน  
การฟัง  และการเขียนในกลุ่ม
ผู้เรียน  ระหว่างผู้ เรียนและ
ผู้สอนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่ อ ส ารที่ ห ล ากห ลาย
รูปแบบและวิธีการ วิเคราะห์
สถานการณ์ทั้ งสถานการณ์
จริงและสถานการณ์จ าลอง 
และน าเสนอการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม   

3)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้   
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ ความรู้

1)  ประเมินผลจากการน าเสนอ
รายงานของนัก ศึกษาใน
ป ระ เด็ น ที่ เกี่ ย ว ข้อ งกั บ 
การวิเคราะห์หัวข้อสภาพ
ปัญหาด้ าน วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางและความงาม 

2)  ประเมินผลการใช้ภาษา
สื่อสารและการประยุกต์
เทคโนโลยีจากการน าเสนอ
รายงานของนักศึกษา 

3)  ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
แ ล ะ ค ว า ม ง า ม ต ล อ ด
หลักสูตร 

4)  การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใช้แบบสังเกต และแบบ
ป ร ะ เมิ น ทั ก ษ ะก า รพู ด  
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ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิ 
ความสามารถในการสืบค้น
บทความทางภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีการศึกษาที่
น่าสนใจ 

4)  จั ด กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม ด้ า น
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและ
ความงาม เป็นรายปี ตลอด
หลักสูตร 

5)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น ได้ ใ ช้ 
ความ สามารถในการสืบค้น
บทความทาง วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางและความงามที่
น่าสนใจ  ท าความเข้าใจ และ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

การเขียน 
5)  ประเมินจากผลงานของ

นักศึกษา 
6)  ประเมินจากรายงานและ

การน าเสนอในช้ันเรียน 
 

 
3.  การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา 
     (Curriculum Mapping)   
 3.1  แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา 
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ผลการเรยีนรูใ้นตารางมคีวามหมายดงันี ้
     1)  ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม  

 (1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    (2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 

 (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 (4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
  (5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
  ท้องถ่ิน 

     2)  ดา้นความรู ้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

 (2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
 (3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 (4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
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     3)  ดา้นทกัษะทางปญัญา 
(1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก  เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ อย่าง

เหมาะสม  
 (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  
 (3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและก าหนด    
       เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 

     4)  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 
  (1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
   (2) มีความสามารถในการปรับตัว  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
  (3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พึ่งของ 
   ตนเองและสังคมได้ 
     5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 (1) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

   (3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ 
       น าเสนอข้อมลู 
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การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 

 
รายวชิา 

 

 
 

1. ดา้นคุณธรรม
จรยิธรรม 

 

 
 

2. ดา้นความรู ้

 

3. ดา้นทักษะทาง
ปญัญา 

4. ดา้นทักษะ 
ความสมัพันธ ์
ระหว่างบคุคล 
และความ 
รบัผดิชอบ 

5. ดา้นทักษะ 
การวเิคราะห ์
เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
.1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   

5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                   
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                   
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                   
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู้ 

                  

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                   
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิาหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป (ตอ่) 

 
รายวชิา 

 

 
 

1. ดา้นคุณธรรม
จรยิธรรม 

 

 
 

2. ดา้นความรู ้

 

3. ดา้นทักษะทาง
ปญัญา 

4. ดา้นทักษะ 
ความสมัพันธ ์
ระหว่างบคุคล 
และความ 
รบัผดิชอบ 

5. ดา้นทักษะ 
การวเิคราะห ์
เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                   
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                   
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ                   

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                   

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
5100119 การบริหารร่างกาย                   
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                   

 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิาหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป (ตอ่) 

 
รายวชิา 

 

 
 

1. ดา้นคุณธรรม
จรยิธรรม 

 

 
 

2. ดา้นความรู ้

 

3. ดา้นทักษะทาง
ปญัญา 

4. ดา้นทักษะ 
ความสมัพันธ ์
ระหว่างบคุคล 
และความ 
รบัผดิชอบ 

5. ดา้นทักษะ 
การวเิคราะห ์
เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                   
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย                   

5100123 ความงดงามแห่งตน                   

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                   
5100125 ความจริงของชีวิต                   
5100126 การพัฒนาตน                   
5100127 สุนทรียภาพของชีวิต                   
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                   
5100131 สังคมภิวัตน์                   

 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 78 
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การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิาหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป (ตอ่) 

 
รายวชิา 

 

 
 

1. ดา้นคุณธรรม
จรยิธรรม 

 

 
 

2. ดา้นความรู ้

 

3. ดา้นทักษะทาง
ปญัญา 

4. ดา้นทักษะ 
ความสมัพันธ ์
ระหว่างบคุคล 
และความ 
รบัผดิชอบ 

5. ดา้นทักษะ 
การวเิคราะห ์
เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                   
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น                   
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                   

 
ความรับผิดชอบหลัก                       ความรับผิดชอบรอง 
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 3.2  แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลกัสตูรสูร่ายวชิา  หมวด
วิชาเฉพาะ ผลการเรยีนรูใ้นตารางมคีวามหมายดงันี ้
 1. ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

(1) ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
  (2)  มีวินัยในการเรียนตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และสู้งาน 

            (3)  ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกัน 
 อย่างสันติสุข  

            (4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี 
 ของความเป็นมนุษย์ 

            (5)  มีจิตอาสา ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

 2. ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ ของรายวิชาใน

หลักสูตร 
(2) สามารถบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงามกับศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
(3) พัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนรู้ในศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์เครื่องส าอางเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
(2) มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมด้านเครื่องส าอาง 
(3) มีความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(1) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี  และสามารถ

แก้ปัญหาด้านการท างานร่วมกันได้ 
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร  

 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข แปรผลและน ำเสนอข้อมูล  
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่รับผิดชอบ 
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(3) มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนองานได้อย่างเหมาะสม 

(4) มีควำมสำมำรถในใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูลเพื่อกำรแสวงหำควำมรู้ 
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การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา หมวดวชิาเฉพาะ 

 

รายวชิา 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
  

 
 

2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทาง
ปญัญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสมัพันธ์

ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์
เชงิตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 
4121101  ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับ
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 

                   

4121102  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 

                   

4121103 เคมีพื้นฐาน                    

4121104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                     

4121105 หลักชีววิทยา                    

4121106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา                    

4121107 คณิตศาสตร์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 

                   

4121217 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม  

                   

4121220 วัตถุดิบและการตั้งต ารับ
เครื่องส าอาง                                                                       

                   

4121221 ปฏิบัติการวัตถุดิบและการตั้ง
ต ารับเครื่องส าอาง                                                                       

                   

 ความรับผิดชอบหลัก                         ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา หมวดวชิาเฉพาะ (ตอ่) 
 

รายวิชา 

1. ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
 
 
 
 

2. ดา้นความรู ้
 
 
 
 

3. ดา้นทกัษะทาง
ปญัญา 

 
 

 

4. ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคล

และความ
รบัผดิชอบ 

5. ดา้นทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ
สือ่สาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 
4121328 ก ฎ ห ม าย แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม
เก่ียวกับเครื่องส าอาง                                    

                   

4121329 ผู้ประกอบการและหลักการ
สร้างธุรกิจเครื่องส าอาง                                            

                   

4121331 ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
น วัต กรรม  และ เท ค โน โลยส าห รั บ
เครื่องส าอาง                                                           

                   

4121332 ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
น วัต กรรม  และ เท ค โน โลยส าห รั บ
เครื่องส าอาง                                                           

                   

4121108 เคมีอินทรีย์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม                                              

                   

4121109 เคมีอนินทรีย์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม                                              

                   

 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา หมวดวชิาเฉพาะ (ตอ่) 

 

รายวชิา 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
 
 

2. ด้านความรู ้
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปญัญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสมัพันธ์

ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์
เชงิตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 
4121110 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม                                              

                   

4121214 สมุนไพรท้องถิ่นและวัตถุดิบ
ธรรมชาติส าหรับเครื่องส าอาง                         

                   

4121215 เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน                    

4121216 อาหารเพื่อความงาม                    

4121218 เภสัชพฤษศาสตร์                                                                   

4121219 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางและความงาม                                                

                   

4121222 ระเบียบวิธีการวิจัยและการท า
โครงการทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
และความงาม                                                 

                   

4121223 เครื่องส าอางฮาลาล                    

 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
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การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา หมวดวชิาเฉพาะ (ตอ่) 
 

รายวชิา 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
 
 

2. ด้านความรู ้
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปญัญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสมัพันธ์

ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์
เชงิตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 
4121324 เครื่องส าอางเก่ียวกับผิวหนัง 
ผม และเล็บ   

                   

4121325 ปฏิบัติการเครื่องส าอาง
เก่ียวกับผิวหนัง ผมและเล็บ                                                                                                                          

                   

4121326 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางและความงาม                                                      

                   

4121327 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางและความงามเบื้องต้น 1                                     

                   

4121330 การตลาดเครื่องส าอางฮาลาล                    

4121333  ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

                   

4121334 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางและความงามเบื้องต้น 2                                    

                   

4121439 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางและความงามเบื้องต้น 3                                     

                   

 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
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การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา หมวดวชิาเฉพาะ (ตอ่) 
 

รายวชิา 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
 
 

2. ด้านความรู ้
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปญัญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสมัพันธ์

ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์
เชงิตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 
4121111 จุลชีววิทยาส าหรับ
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 

                   

4121112 เครื่องส าอางแต่งสี                     

4121113 เทคโนโลยีความงาม                    

4121335 ศาสตร์แห่งการชะลอวัย                    

4121336 การให้ค าปรึกษาผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางและสุขภาพ 

                   

4121437 วัตถุดิบเครื่องส าอางขั้นสูง             
       

4121438 การจัดการศูนย์ความงาม                    

4121444 การบริบาลความงาม                    

4121440 ศิลปะแห่ งใบหน้าและ
เรือนร่ าง  

                   

 
 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา หมวดวชิาเฉพาะ (ตอ่) 
 

รายวชิา 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
 
 

2. ด้านความรู ้
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปญัญา 

 

4. ด้านทักษะ
ความสมัพันธ์

ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์
เชงิตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 
4121441  การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา 

                   

4121442  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 

                   

4121443  สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางและความงาม 

                   

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนกัศกึษา 
 

1. กฎระเบยีบหรอืหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  (เกรด) ให้ เป็นไปตามข้อบังคับ           

สภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา   
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่ าเรจ็การศกึษา 
    การก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันที่ท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งก ากับดูแลโดยส านักงานประกันคุณภาพ ทั้งนี้ผู้ประเมินภายนอกสามารถ
ตรวจสอบได้ดังนี้ 
       2.1.1 ระดับรายวิชา  
  ในการประเมินระดับรายวิชาให้ด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี ้
     (1) จัดให้มีระบบการประเมินการเรียนการสอน โดยการให้นักศึกษาประเมิน
ผู้สอน ให้นักศึกษาประเมินตนเอง หรือผู้สอนสัมภาษณ์นักศึกษารายบุคคลหรือประชุมกลุ่มย่อย 
     (2) จัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ .3) และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ .5) หรือรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
     (3) ประเมินเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลนักศึกษา เช่น กิจกรรม แบบฝึกหัด ข้อสอบ 
     (4) จัดให้มีการทดสอบความรู้เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ในรายวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบ 
      2.1.2 ระดับหลักสูตร 
  ในการประเมินระดับหลักสูตรให้ด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี ้
     (1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อประเมินกระบวนการพัฒนานักศึกษาเป็นไป
ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
     (2) จัดให้มีการทดสอบความรู้และทักษะของนักศึกษาในทุกช้ันปี เนื้อหาการ
ทดสอบเหมาะสมสอดคล้องกับสาระส าคัญของแต่ละระดับช้ันปี ซึ่งออกโดยคณะกรรมการทวนสอบ 
  
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
   การก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ควรเน้นการท า
วิจัยผลสัมฤทธ์ิของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ ย้อนกลับมา
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ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร โดยในการประเมินระดับ
หลักสูตรด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี ้
    2.2.1 ประเมินสภาวะการมีงานท าของบัณฑิต จากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จ
การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความตรงต่อ
ศาสตร์ที่เรียน และความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
    2.2.2 เก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ เพื่อ
ประเมินความพึงใจต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในระยะเวลา
ต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 หรือ ปีที่ 5  
    2.2.3 ติดตามและประเมินความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต โดยการสอบถาม
จากตัวบัณฑิต เพื่อนร่วมงาน หัวหน้าของบัณฑิต หรือผลงานที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม 

      
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 และเป็นไปตาม
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาต้องสอบได้ใน
รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็น
กรณีพิเศษ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์
 
1. การเตรยีมการส าหรบัอาจารยใ์หม่  

1.1  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เพื่อแนะน ามหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ของครูด้าน
การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล จรรยาบรรณการท าวิจัย และการท า
ผลงานทางวิชาการ  ใช้เวลาประมาณ 3 วัน 

1.2  สนับสนุนส่งเสริมและจัดเตรียมงบประมาณ เพื่อให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุม  อบรม  
สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการศึกษาดูงาน การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ  รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา
ต่อของอาจารย์ใหม่ 

1.3  สนับสนุนส่งเสริมและจัดเตรียมงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการวิจัย และจัดสรรเงิน
อุดหนุนส าหรับการผลิตงานวิจัย  รวมถึงเงินอุดหนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

 
2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้กอ่าจารย ์ 
 2.1  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะการจดัการเรยีนรู ้ การวดัและการประเมนิผล 

2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้ท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางและความงาม การสอนวิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอางและความงาม 
หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  การสนับสนุนการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ 
และ/หรือ ต่างประเทศ  รวมถึงการสนับสนุนให้ท าผลงานทางวิชาการ 

2.1.2  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล  และพัฒนา
ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงามหรือศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง          ให้ทันสมัย 

 2.2  การพฒันาวชิาการและวชิาชพีด้านอืน่ ๆ  
2.2.1  กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ   
2.2.2  ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  พัฒนาการเรียนการสอนและ

          ความเช่ียวชาญในหลักสูตร 
2.2.3  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
2.2.4  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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2.2.5  มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา     
          ความรู้และคุณธรรม 

2.2.6  การมีส่วนร่วมระหว่างสถาบัน องค์กรเอกชน ชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกันคณุภาพหลกัสตูร 
 

1. การก ากบัมาตรฐาน  
  หลักสูตรก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงามมีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา 
โดยก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้และให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ  
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูล
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 
2. บณัฑติ 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท า นอกจากนั้นยัง
ติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจ านวนและคุณภาพจากข้อมูลการมีงานท าของ
บัณฑิตจากระบบสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 หลักสูตรจะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุก
ปเีมื่อมีบัณฑิตจบการศึกษา และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพื่อ
เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่าผู้ใช้
บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
 
3. นกัศกึษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร โดยได้จัดประชุมวางแผนระดับคณะเกี่ยวกับการก าหนดแผนการรับนักศึกษา เป็นแผนรับ   
5 ปี เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อทราบและอนุมัติ และจัดท าประกาศรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา คณะ 
และหลักสูตรได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนในเขนพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เกิดการรับรู้  และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ  โดยยึดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัครที่มีความโปร่งใส 
และน่าเช่ือถือ มีกระบวนการสอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์ ประกาศ
รายช่ือผู้สอบผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย ส่วนการด าเนินงานการรับนักศึกษาของหลักสูตร
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วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม ด าเนินร่วมกับมหาวิทยาลัย
ตามระบบและกลไกที่ก าหนด กองบริการการศึกษาจัดท าแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 
โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงามมีการก าหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ และ
ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) คือ รับนักเรียนที่จบ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 
ก าหนดไว้การคัดเลือกนักศึกษามี 2 ระบบ คือ ระบบโควต้า และระบบสอบคัดเลือก ระบบโควตารับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีได้ระดับคะแนนสะสม 2.50 ระบบสอบคัดเลือก มีการจัดสอบคัดเลือกใน
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จากนั้นมหาวิทยาลัยจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง
การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบ
คัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ การรับรายงานตัว ประเมินผลการด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย  ระดับคณะ และระดับหลักสูตร และจัดท ารายงานผลการรับ
นักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้พื้นฐาน
ให้แก่นักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเปดิภาคการศึกษาและประเมินผลหลังการเรียนปรับพื้นฐาน  เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนต่อไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดท าคู่มือนักศึกษาเพื่อยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติจนส าเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและ
ความงาม ขับเคลื่อนระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 
  1.  หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิธีการประพฤติตน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการวางแผนการเรียนและการประกันคุณภาพ
นักศึกษา 
  2.  การปรับความรู้พื้นฐาน ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้ทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย  เพื่อเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา   
 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา  มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาให้แก่นักศึกษา ส าหรับการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มให้เป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา ซึ่งจัดท าโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่วนการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่ เกี่ยวกับ
วิชาการทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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4. อาจารย ์
 4.1 การรบัอาจารยใ์หม ่
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความ
งาม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 4.2 การแตง่ตัง้คณาจารยพ์เิศษ 
   มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความ
จ าเป็นและข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 การมสีว่นรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลกัสตูร 

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  หลักสูตรก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงามมีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา 
โดยก ากับมาตรฐานการปรบัปรุงหลกัสตูรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้ึน เพื่อให้เป็นไป
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ  
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูล
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการสอน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคการศึกษาให้
ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เพื่อรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาและน าผลการด าเนินการมาใช้ปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนต่อไป และทุก
สิ้นปีการศึกษาหลักสูตรจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร เป็นการรายงานผลประจ าปีโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหาร
จัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร 
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ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านการเทียบเคียงผลการด าเนินการกับ
มาตรฐานอื่นๆ ที่มีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 
ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังรองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี และใช้เป็น
ข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการ
รับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย 
 
6. สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู ้
 หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี ้
 6.1 การบรหิารบคุลากรสนบัสนนุการเรยีนการสอน 
   1)  การก าหนดคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ
ปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 

   2)  การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏบิตังิาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหนง่งาน 

 6.2 การบรหิารงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตรผ่านคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเกษตร ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบบ ารุงการศึกษา เพื่อจัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
  6.3 ทรพัยากรการเรยีนการสอนทีม่อียูเ่ดมิ  
  6.3.1 สถานที ่
ล าดบั รายการและลกัษณะเฉพาะ จ านวนทีม่อียูแ่ลว้ หมายเหต ุ

1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 20 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 
44 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร ์
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร ์
อาคาร 18  
อาคาร 20 ส านักงานอธิการบด ี
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ล าดบั รายการและลกัษณะเฉพาะ จ านวนทีม่อียูแ่ลว้ หมายเหต ุ
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

17 ห้อง 
20 ห้อง 
6 ห้อง 

อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์

3 ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์

 ห้องประชุมบัวแก้ว      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมเก้ายอด     ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมสรรเสริญ   ขนาดจุ 400 คน 

1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 
6.3.2 อปุกรณก์ารสอน 

  1) อปุกรณก์ารเรยีนการสอนของหลกัสตูร.....เคม.ี.........สาขาวชิา.......เคม.ี.......... 

ล าดบั รายการและลกัษณะเฉพาะ จ านวน 
1 เครื่องอังไอน้ าควบคุมอุณหภูมิ(Heating water bath) 3 
2 ตู้อบ(Oven) 2 
3 เครื่องกวนสารละลายจากผิวบน (Agitator) 2 
4 เครื่องกวนสารละลายสนามแม่เหล็ก(Magnetic stirrer) 10 
5 เตาให้ความร้อน(Hotplate) 30 
6 ไมโครปเิปตต์(Micropipette) 7 
7 เครื่องช่ังอิเล็กทรอนิกส์(Electronic balance) 5 
8 เครื่องกรองน้ าก าจัดไอออน(Water deionizer) 1 
9 เครื่องท าน้ ากลั่น (Water reversed osmosis) 1 
10 ตู้บีโอดี (BOD Incubator) 2 
11 ตู้เย็น(Refrigerator)  3 
12 เครื่องดูดอากาศ(Vacuum suction) 3 
13 เครื่องเหว่ียงตะกอน(Centrifuge) 2 
14 เครื่องระเหยสุญญากาศ(Rotary evaporator) 4 
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15 เตาเผาอุณหภูมสิูง(Furnace) 2 
16 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-เบส(pH meter) 4 
17 เครื่องวัดดรรชนีหกัเหของสารชนิดมือถือ(Hand refractometer) 1 
18 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง(Spectrophotometer) 3 
19 เครื่องหาจุดหลอมเหลว (Melting point analyzer) 2 
20 เครื่องวิเคราะห์โปรตีนและไนโตรเจน(Nitrogen and protein analyzer)  1 
21 เครื่องวัดความขุ่น(Turbidity meter) 2 
22 เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ(ีGas Chromatograph) 1 
23 เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 1 
24 เครื่องวิเคราะห์โลหะโดยการดูดกลืนแสงเชิงอะตอมแบบเปลวไฟและ

แกรไฟต์เฟอร์เนต(Flame, Graphite-AAS) 
1 

25 ชุดสกัดอุปกรณ์ซอกเลต (Soxhlet extraction apparatus) 3 
26 อุปกรณ์เกบ็ตัวอย่างน้ า (Water sampler) 3 
27 เครื่องถ่ายภาพเจล (Gel doc) 1 
28 เครื่องวิเคราะห์โปรตีนขนาดเลก็ (Electrophoresis) 1 
29 เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) 5 
30 เครื่องอินฟราเรดเปกโทรโฟโตมเิตอร์ (Infrared Spectrophotometer) 1 

    
6.3.3 หอ้งสมดุและแหลง่คน้ควา้ทางวชิาการ 

     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอรเ์พียงพอทีจ่ะใหบ้รกิารการสบืค้นสารสนเทศระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

     6.3.3.1 เอกสารและต ารา 

     1) หนงัสอื 

1.1 ภาษาไทย   จ านวน  6,813 ช่ือเรื่อง 

1.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน    270 ช่ือเรื่อง 

รวม 7,083 ชือ่เรือ่ง 

2) เอกสารวชิาการ (วจิยั/วทิยานพินธ/์ปรญิญานพินธ)์ 

2.1 ภาษาไทย            จ านวน 174 ช่ือเรื่อง 

2.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน    - ช่ือเรื่อง 

รวม 174 ชือ่เรือ่ง 

http://aritc.yru.ac.th/


98 
 

 

 

3) วารสาร/นติยสาร 

3.1  ภาษาไทย            จ านวน    230 ช่ือเรื่อง 

3.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน      - ช่ือเรื่อง 

รวม    230 ชือ่เรือ่ง 

 

          6.3.3.2  ฐานขอ้มลูส าเรจ็รปู 

                  ระบบฐานข้อมูลส าเรจ็รูปเพื่อการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบฐานข้อมูล 

ประกอบด้วย 

 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   

       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 

Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science แ ล ะ 

Technology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   

 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิ เล็กทรอนิกส์  วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ช่ือ ข้อมูล     

ปี 1997-ปัจจุบัน 

      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง(Citation Database) 

ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference)และรายการอ้างอิง

(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ 

เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา 

ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายช่ือ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี2001-ปัจจุบัน 

    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มี เนื้อหา

ครอบคลุม    สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   

    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ใช้

ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการ

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113


99 
 

 

อุดมศึกษาได้ด าเนินการบอกรับ เพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น 

ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science 

ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single 

Search) 

       2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับ

เต็มกว่า 1,060 ช่ือเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดบัอนุบาลไปจนถึงระดับ

การศึกษาข้ันสูง รวมถึงหนงัสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้าน

การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูล

ดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้  Applied Science & 

Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and 

Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural 

Science 

 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  

    3.1)  ProQuest Dissertations and Theses Global วิ ท ย านิ พ น ธ์ ร ะดั บ

ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ

แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 

1,000  แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. 

ProQuest.com/ 

autologin) 

    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ 

งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ

ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 

 

 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้

อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ

นั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายช่ือหนังสือ และสื่ออื่นๆ ที่จ าเป็น 

 

http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://search.proquest.com/autologin
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://tdc.thailid.or.th/tdc/
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     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอน

และผู้เรียน 

 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน

หลักสูตร 

 3) สรุปแหล่งทรพัยากรที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ

ใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 
เปา้หมาย การด าเนนิการ การประเมนิผล 

จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่ อ แล ะ ช่ อ งท างก าร เรี ยน รู้     
เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ก าร ศึ กษ า ใน
ห้องเรียนนอกห้องเรียนและเพื่อ
การเรียนรู้ด้ วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. จั ด ให้ มี ห้ อ ง เรี ย น ที่ มี สื่ อ
อุปกรณ์  พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียนการ
สอน การท ากิจกรรมในห้องเรียน 
2. จั ด เตรี ยมห้ อ งป ฏิบั ติ ก าร
เพื่ อ ให้ นั ก ศึกษาสาม ารถฝึ ก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม
ได้ด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู้ 

1. ผลส ารวจความพร้อมของสื่อ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นประจ าห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 
2. จ านวนหนังสือต ารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติการ
ใช้งานหนังสือ ต ารา สื่อดิจิทัล 
3. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ าต่ อ ก าร ให้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการ
ฝึกปฏิบัติ 

 
6.3.3 หอ้งสมดุและแหลง่คน้ควา้ทางวชิาการ 
     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอรเ์พียงพอทีจ่ะใหบ้รกิารการสบืค้นสารสนเทศระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

   

 

 

http://aritc.yru.ac.th/
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   6.3.3.1 เอกสารและต ารา 

     1) หนงัสอื 
   1.1) ภาษาไทย  จ านวน 1,428 ช่ือเรื่อง 
   1.2) ภาษาอังกฤษ  จ านวน 148 ช่ือเรื่อง 
      รวม จ านวน 1,576 ช่ือเรื่อง 
   2) เอกสารวชิาการ (วจิยั/วทิยานพินธ/์ปรญิญานพินธ)์ 
   2.1) ภาษาไทย  จ านวน 25 ช่ือเรื่อง 
   2.2) ภาษาอังกฤษ  จ านวน 3 ช่ือเรื่อง 
      รวม จ านวน 28 ช่ือเรื่อง 
   3) วารสาร/นติยสาร 
   3.1) ภาษาไทย  จ านวน 204 ช่ือเรื่อง 
   3.2) ภาษาอังกฤษ  จ านวน - ช่ือเรื่อง 
                รวม จ านวน 204 ช่ือเรื่อง 
  6.2.3.2 สือ่ผสม (Multimedia) 
   1) วีดทีศัน ์ จ านวน  4,200 ชือ่เรือ่ง 
   2) ซดี ี   จ านวน 140 ชือ่เรือ่ง 
  6.3.4 ระบบฐานขอ้มลูส าเรจ็รปู 
   ระบบฐานข้อมลูส าเรจ็รปูเพือ่การค้นคว้าและฐานข้อมูลออนไลน์มี 3 ระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
  1. ระบบฐานขอ้มลู E-Book ประกอบดว้ย 3 ฐานขอ้มลู ดงันี้ 
   1) ฐานข้อมูลหนงัสอือิเล็กทรอนกิส์ออนไลน ์iGLibrary ( iG Publishing ) 
   2) ฐานข้อมูลหนงัสอือิเล็กทรอนกิส์ออนไลน ์Gale Virtual Reference 
Library (eBook) 
   3) ฐานข้อมูลหนงัสอือิเล็กทรอนกิส์ออนไลน ์2eBook 
  6.3.5 ระบบฐานขอ้มลู E-Journal ประกอบดว้ย8 ฐานขอ้มลูดงันี ้
   1) ACM Digital Library 
   2) Springer Link 
   3) Web of Science 
   4) ACS Journal 
   5) Academic Search Complete 
   6) EBSCO Discovery Service Plus Full Text 
   7) Computers & Applied Sciences Complete 
   8) H.W. Wilson 
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  6.3.6ระบบฐานขอ้มลู E-Thesis ประกอบดว้ย 2 ฐานขอ้มลูดงันี ้
   1) ProQuest Dissertations & Theses Global 
   2) Thailis 
 
 6.4 การจดัหาทรพัยากรการเรยีนการสอนเพิม่เตมิ 
 6.4.1 ประสานงานกับส านักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ ต าราและฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพื่อบริการอาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการ
ประสานงาน การจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จ าเป็น  
 6.4.2 ประสานงานกับส านักวิทยบริการหรือห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอื่น หน่วยงานหรือ
องค์กรอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนและขอใช้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือต ารา 
งานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียน
การสอน 
 6.4.3 ประสานงานกับคณะและศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดท า
งบประมาณเพิ่มเติมในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องแก้ว สารเคมี และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้มีความ
เพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 
 6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 ส านักวิทยบริการด าเนินการส ารวจความต้องการต ารา หนังสืออ้างอิง เอกสาร จาก
คณาจารย์เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ส านักวิทยบริการด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้หนังสือ วารสาร
ต่าง ๆ เพื่อรายงานมหาวิทยาลัยเปน็ประจ าทุกปีส่วนอุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้มี
การตรวจสอบประเมินการใช้งานโดยใช้สมุดบันทึกการใช้งานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ควบคุมทุก
เครื่องและจัดซ่อมบ ารุงอย่างต่อเนื่องให้สามารถใช้งานได้ และในทุกปีจะจัดท ารายงานครุภัณฑ์เสนอ
ต่อคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
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7. ตวับง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม มีตัวบ่งช้ีที่ 1 

- 5 ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งช้ีที่ 
6 - 12)   ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80  % ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจาก
จ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี ดังนี้ 

 
ตัวบง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 ปทีี ่4 ปทีี ่5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มีส่วนร่วม 
    ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ด าเนินงาน หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรอืมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
    ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  
     มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค 
     การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน 
    ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  
    ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุ 
    ปีการศึกษา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
     ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  
     อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะป ี
      การศึกษา 

x x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
     การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
    ประเมินการด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รบัการปฐมนเิทศหรือ 
    ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 
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ตัวบง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 ปทีี ่4 ปทีี ่5 
9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
      ได้รับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ 50 ต่อป ี

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
      ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อบัณฑิตใหม่  
       เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 
 

1.  การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

  ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของ
กลยุทธ์การประเมินการสอน  และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของ
แต่ละภาคการศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรงุและ
รายงานผลต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 2 ครั้ง คือ  
            ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
  1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
           สังเกตการณ์สอนของอาจารย์ 
2. การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม  
 2.1  โดยนกัศกึษาและบณัฑติ 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษา 
ปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 
 2.2  โดยผูท้รงคณุวฒุ ิและ/หรอื จากผูป้ระเมนิภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   
 ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  ผู้ใช้บัณฑิต   

      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น  โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหาร      
        วิชาการคณะ 
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 4.3  ด าเนินการปรับปรุง 
  4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์ 
           ภาคสนาม (มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
  4.3.2  ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 
           5 ปี 
   (1)  ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร        
         ทุกปีการศึกษา  (มคอ.7) 
   (2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา 
        อย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5507 /2561   
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานศึกษาความต้องการจ าเป็นและ 

พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและ
ความงาม 
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ภาคผนวก ข 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 1804/2562  เรื่อง แต่งต้ังกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม              

หลักสูตรพัฒนา พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 9/2560  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ 

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผทูรงคุณวฒุิภายนอก 

ในการวพิากษหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
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ตารางแสดงขอ้สงัเกตของผูท้รงคณุวฒุภิายนอกในการวพิากษห์ลกัสตูร 

ช่ือ - สกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด 

 
ล าดบั ขอ้สงัเกตจากผูท้รงคณุวฒุ ิ การปรบัปรงุแกไ้ข 

1 ควรมีความชัดเจนในเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ในส่วนของ ความเช่ียวชาญ 
และทัศนคติ  

ปรับปรุงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้
ครอบคลุมและชัดเจน ตอบวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 

2 ทบทวน แผนการพัฒนาเพื่อการเปิดสอน
หลักสูตรให้ เห็น ถึงความส าคัญ เชิงสังคม 
เศรษฐกิจ และพื้นที่ 

เพิ่มเติม  แผนการพัฒนาเพื่อการเปิดสอน
หลักสูตรให้ เห็น ถึงความส าคัญ เชิงสังคม 
เศรษฐกิจ และพื้นที่ 

3 ควรพูดคุยกับโรงงานในท้องถ่ิน เพื่อขอความ
ร่วมมือในการผลิตบัณฑิต 

ติดต่อโรงงานและสถานประกอบการในพื้นที่
เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและขอ
ความร่วมมือในการให้ค าปรึกษาในการผลิต
บัณฑิต และส่งนักศึกษาในการท าสหกิจศึกษา 

4 ทบทวน รายวิชา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 

ปรับรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ให้เป็น 
ร าย วิ ช า  ฟิ สิ ก ส์ ส าห รั บ วิท ย าศ าส ต ร์
เครื่องส าอาง เคมีพื้นฐาน และหลักชีววิทยา 
ที่มีค าอธิบายรายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร 

5 ทบทวนค าอธิบายรายวิชา เครื่องส าอางฮาล เพิ่มสาระค าอธิบาย ความส าคัญเครื่องส าอาง
ฮาลาล หลักการ ข้อก าหนด กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องส าอางฮาลาล  

6 ทบทวนจุดด า ใน curriculum mapping แต่
ละรายวิชาให้เหมาะสม 

ปรับปรุงจุดด า ใน curriculum mapping 
แต่ละรายวิชาให้เหมาะสม 

7 ทบทวนวัตถุประสงค์เพื่อความสอดคล้องใน
รายวิชาของหลักสูตร  

ปรับปรุงวัตถุประสงค์เพื่อความสอดคล้องใน
รายวิชาของหลักสูตร 

8 เพิ่มแผนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา เพิ่มเติมแผนการจดักิจกรรมให้นักศึกษาที่ควร
รู้แยกตามแต่ละช้ันปี 
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ตารางแสดงขอ้สงัเกตของผูท้รงคณุวฒุภิายนอกในการวพิากษห์ลกัสตูร 

ช่ือ – สกลุ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. เภสัชกรธีรพล เงินมลู 

 
ล าดบั ขอ้สงัเกตจากผูท้รงคณุวฒุ ิ

 
การปรบัปรงุแกไ้ข 

1 ปรับเนื้อหารายวิชาให้มีการน าสมุนไพรในท้องถ่ินมาใช้
ประโยชน์ 

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา สมุนไพร
ท้ อ ง ถ่ินและ วัต ถุดิบธรรมชาติ
ส าหรับเครื่องส าอาง  

2 ควรติดต่อกับโรงพยาบาลผู้ผลิตสมุนไพร กรณีที่ต้องมีการ
น าสมุนไพรมาใช้เพื่อการผลิตเครื่องส าอาง ในที่นี้ แนะน า
ให้ติดต่อกับโรงพยาบาลสายบุ รี  ในจั งห วัดปั ตตานี 
เนื่องจากมีโรงงานผลิตสมุนไพรอยู่ภายในโรงพยาบาล จะ
ท าให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพและไม่มีสารพิษเจือปน 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ ติดต่อกับ
โรงพยาบาลเพื่อสร้างความร่วมมือ
ในการน าสมุนไพรท้องถ่ินมาใช้เพื่อ
การผลิตเครื่องส าอาง 

3 รายวิชา ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
เป็นวิชาที่ส าคัญ ควรให้เป็นวิชาบังคับเรียน ไม่ใช่วิชาเลือก
เรียน เพราะในกระบวนการผลิตเครื่องส าอาง ฉลากสินค้า
เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งส่วนผสม วัตถุดิบที่ใช้ต้องระบุในฉลากให้
ถูกต้อง พร้อมทั้งควรออกแบบให้มีความสวยงามด้วย 

ได้ย้ายวิชา ฉลากและบรรจุภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ซึ่งเดิม
อ ยู่ ใ น ห ม ว ด วิ ช า เ ลื อ ก  ใ ห้
เปลี่ยนเป็นวิชาในหมวดเฉพาะ 
บังคับเรียนแล้ว 

4 ใน ราย วิชา  ฉล ากแล ะบ รรจุ ภัณ ฑ์ ขอ งผ ลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่องส าอาง เพิ่มเรื่องการออกแบบและควบคุมคุณภาพ  

เพิ่มสาระค าอธิบายในเรื่อง การ
ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์  
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ตารางแสดงขอ้สงัเกตของผูท้รงคณุวฒุภิายนอกในการวพิากษห์ลกัสตูร 

ช่ือ - สกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. อาจารย์ไลลา บญุพิศ 

 
ล าดบั ขอ้สงัเกตจากผูท้รงคณุวฒุ ิ

 
การปรบัปรงุแกไ้ข 

1 ปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดทางด้านเครื่องส าอางฮาลาลที่
สามารถส่งออกสู่ตลาดโลกได้ 

เพิ่มรายวิชาที่นักศึกษาสามารถน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้ เช่น รายวิชา เครื่องส าอาง  
ฮาลาล อาหารเพื่อความงาม 

2 เสริมความรู้ เรื่อง การขอรับรองมาตรฐาน
ต่างๆ ทั้ งจากประเทศไทยและประเทศ
ใกล้เคียง 

เพิ่ ม ส าระค าอ ธิบ ายใน เรื่ อ งมาตรฐาน 
ข้อก าหนดในการใช้สารในเครื่องส าอาง การ
คุ้มครองผู้บริโภคการโฆษณาทรัพย์สินทาง
ปัญ ญ า สิ ท ธิบั ต ร  ราย วิชา ใน ราย วิช า 
กฎหมายและจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

3 ตรวจสอบหน่วยกิต รายวิชา การตลาด
เครื่องส าอางฮาลาล  

ปรับป รุ งหน่ วยกิ ต  ร าย วิชา การตลาด
เครื่องส าอางฮาลาล 

4 แนะน าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรไปอบรม
เพิ่มเติมความรู้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เข้าอบรมเรื่อง 
เทคนิคการเตรียมอนุภาคน าส่งนาโนส าหรับ
ประยุกติใช้ในเครื่องส าอาง 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี  4  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของสภาวชิาการ 
ในคราวประชมุครัง้ที ่6/2562 เมือ่วนัที่  4  เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2562 

 

ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
1 เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจและมีความ

ทันสมัย 
- 

2 หมวดที่ 1 วัตถุประสงค์ ผลการเรียนรู้ 
และรายวิชาจะต้องมีความสัมพันธ์กัน 
ซึ่งที่หลักสูตรระบุมานั้นยังไม่สามารถ
เช่ือมโยงกับรายวิชาได้ ควรพิจารณา
ทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรใหม่ 

ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้ 
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นนักวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง ที่สามารถผลิตและวิเคราะห์
เครื่องส าอางได้  
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ด้าน
เครื่องส าอางได้ 
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ
เครื่องส ำอำงได้ 
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยำบรรณในวิชำชีพ 

3 หมวดที่ 1 อาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังส าเร็จการศึกษา ข้อ 8.4 ควรเพิ่ม
ค าว่า “ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ” 
และควรตัดข้อ 8.5 ครูผู้สอนในสังกัด
อาชีวศึ กษา เนื่ อ งจ าก ไม่ มี ความ
สอดคล้อง 

ข้อ 8.4 ปรับเป็น “ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
ธุรกิจเครื่องส าอางฮาลาล” 
ตัด ข้อ  8.5 ครูผู้ ส อนในสั งกัดอาชีวศึกษา 
เนื่องจากไม่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4 หมวดที่  1 ในหน้า 4 ให้ตรวจสอบ
ความสอดคล้ องของหลั กสูตรกั บ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 
3 และ 8 แต่ในเนื้อความอธิบายเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 3 และ 4  

แก้ไขเป็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 3 และ 4 

5 ห ม ว ด ที่  2 ป รั บ ข้ อ มู ล เ รื่ อ ง 
ความส าคัญของหลักสูตร ให้เช่ือมโยง
กับท้องถ่ิน 

แก้ไขข้อมูลในเรื่อง ความส าคัญของหลักสูตรให้
เช่ือมโยงกับสมุนไพรทอ้งถ่ินและกลุม่ชาวบ้านที่
ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางชุมชน 
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ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
6 หมวดที่ 2 ข้อ 1.3 ความคาดหวังของ

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ควรปรับและวางผังใหม่  

ข้อ 1.3 ปรับปรุงดังนี้ 
ปี ที่  1 จ า ก  “ นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต
เครื่องส าอางพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
โดยน าหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้
เพื่ อ ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ
เครื่องส าอาง” ปรับเป็น “นักศึกษามีความรู้
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง” 
ปีที่ 2 จาก “นักศึกษามีความเข้าใจในการตั้ง
ต า รั บ เค รื่ อ งส าอ าง  แ ล ะส าม า รถ ผ ลิ ต
เครื่องส าอางโดยใช้พืชสมุนไพรท้องถ่ินเป็น
ส่วนผสมส าคัญได้” เป็น “นักศึกษามีความ
เข้าใจในการวิเคราะห์ เครื่องส าอาง และ
สามารถตั้ งต ารับ เครื่ อ งส าอางโดยใช้พื ช
สมุนไพรท้องถ่ินเป็นส่วนผสมส าคัญได้"  
ปีที่ 3 จาก “นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้
ด้านการผลิตเครื่องส าอางและการวิเคราะห์
คุณ ภ าพ เครื่ อ งส าอางแก่ ผู้ อื่ น ได้ ”  เป็ น 
“นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการผลติ
เครื่ อ งส าอางและการ วิเคราะห์ คุณ ภาพ
เครื่องส าอางแก่ผู้อื่นได้” 
ปีที่ 4 จาก “นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางไปประยุกต์ใช้
จริงในสถานประกอบการได้” เป็น “นักศึกษา
สามารถน าความรู้ที่ ได้ไปประยุกต์ใช้จริงใน
สถานประกอบการหรือสร้างธุรกิจจ าลองได้” 

7 หมวดที่  3 ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา 
ป รั บ โค ร งส ร้ า ง ร าย วิ ช า เพื่ อ ให้
สอดคล้อ งกั บ  หมวดที่  2  ข้อ  1.3 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปรับโครงสร้างรายวิชา ดังนี้ 
ปี 1 เทอม 2 เรียน 
4121108 เคมีอินทรีย์ส าหรับ วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 
4121109 ป ฏิบั ติ ก าร เคมี อิ นท รีย์ ส าห รั บ
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง  
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ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
4121110 เคมีอนินทรีย์ส าหรับวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง  
4121111 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง  
4121112 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 
4121113 ปฏิบัติการเคมี เชิงฟิสิกส์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
ปี 2 เทอม 1 เรียน 
4121217 ส มุ น ไพ ร ท้ อ ง ถ่ิ น แ ล ะ วัต ถุ ดิ บ
ธรรมชาติส าหรับเครื่องส าอาง 
4121218 เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน  
4121219 อาหารเพื่อความงาม 
4121221 เภสัชพฤษศาสตร์ 
ปี 2 เทอม 2 เรียน 
4121222 ชี ว เ ค มี ส า ห รั บ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
เครื่องส าอาง  
4121223 ป ฏิ บั ติ ก า ร ชี ว เ ค มี ส า ห รั บ
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง  
4 121224 วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ ก า ร ตั้ ง ต า รั บ
เครื่องส าอาง 
4121225 ปฏิบัติการวัตถุดิบและการตั้งต ารับ
เครื่องส าอาง 
4121226 ระเบี ยบ วิ ธีการ วิจัยและการท า
โครงการทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
4121227 เครื่องส าอางฮาลาล 
ปี 3 เทอม 1 เรียน 
4121328 เครื่องส าอางเกี่ยวกับผิวหนัง ผม 
และเล็บ 
4121329 ปฏิบัติการเครื่องส าอางเกี่ยวกับ
ผวิหนัง ผม และเล็บ 
4121330 สั ม ม น า ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
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ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
เครื่องส าอาง 
4121331 โครงงาน วิจั ยท างวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 1 
ปี 3 เทอม 2 เรียน 
4121332 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
4121333 ผู้ประกอบการและหลักการสร้าง
ธุรกิจเครื่องส าอาง 
4121334 การตลาดเครื่องส าอางฮาลาล 
4121335 การพัฒนาผลิตภัณฑ์  นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีส าหรับเครื่องส าอาง 
4 121336 ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น าผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีส าหรับเครื่องส าอาง  
4121337 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง 
4121338 โครงงาน วิจั ยท างวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 2 
ป ี4 เทอม 1 เรียน 
4121442 โครงงาน วิจั ยท างวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 3 
4121443 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และเตรียมสหกิจศึกษา                                 

8 หมวดที่ 2 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง 
กลยุท ธ์ ด้ านการพัฒ นาอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร  ให้ ตรงกั บ
หลักสูตร 

ปรับกลยุทธ์ จากเดิม 
1. สนับสนุนบุคลากรและอาจารย์ไปศึกษาดู
งานเพื่อน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของนักศึกษา 
2. สนับสนุนอาจารย์ให้รับการอบรมความรู้
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
หลักสูตร  
ปรับเป็น 
1. สนับสนุนบุคลากรและอาจารย์ไปศึกษาดู
งานด้านเครื่องส าอางและนวัตกรรมการผลิต 
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ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
2. สนับสนุนอาจารย์ให้รับการอบรมความรู้
เกี่ยวกับเครื่องส าอางและนวัตกรรมการผลิต 

9 หมวดที่  3 ข้อ 2.3 ปัญหานักศึกษา
แรกเข้า และข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ให้ทบทวน
ปัญหาที่เกิดข้ึนอีกครั้ง  

หมวดที่ 3 ข้อ 2.3 ปัญหานักศึกษาแรกเข้า จาก
เดิม  
2.3.1  นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวในการ
เรียนระดับอุดมศึกษาที่จะต้องบรูณาการความรู้
และขาดทักษะในการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น 
2.3.2  นักศึกษามีปัญหาในการปรบัตัวในการใช้
ชีวิตห่างไกลจากผู้ปกครองและต้องช่วยเหลือ
และดูแลตนเองในการอยู่หอพัก 
2.3.3  นักศึกษามีปัญหาและขาดความมั่นใจใน
การสื่อสารภาษาไทย 
ปรับเป็น 
นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อม
ด้านทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับใช้ศึกษาต่อ 
ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ดังนี ้
2.3.1  ทั กษะด้ านการฟั ง -พู ด -อ่ าน -เขียน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.3.2  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
2.3.3  ปัญหาทักษะการใช้ชีวิตและการปรับตัว
ด้านการเรียนในมหาวิทยาลัย 
 
และ  
ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหา จากเดิม  
2.4.1  จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย 
คณะ และสาขาวิชา   
2.4.2  จัดอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และ
มีฝ่ายแนะแนวของมหาวิทยาลัย 
2.4.3  จัดระบบพี่ ช่วยน้อง เพื่อแนะน า ให้
ค าปรึกษา ทั้งด้านการเรียนและการด าเนินชีวิต 
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ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
2.4.4  มี โครงการปรับพื้นฐานความรู้ให้กับ
นักศึกษาใหม่เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้า
ศึกษา  
ปรับเป็น 
2.4.1 จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ เพื่ อ
พัฒ นาทั กษะด้านการฟั ง-พู ด -อ่ าน -เขียน
ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ 
2.4.2 จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ที่จ าเป็น 
2.4.3  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เพื่อ
แนะน า เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย การ
แบ่งเวลา จัดกิจกรรมสร้างความรู้จักคุ้นเคย
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา รวม ถึงการพบ
ผู้ปกครอง 
2.4.4  จัดระบบพี่ ช่วยน้อง เพื่อแนะน า ให้
ค าปรึกษา ทั้งด้านการเรียนและการด าเนินชีวิต  

10. ควรจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังนี้  
1. กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับ
เครื่องส าอาง 
2. ผู้ประกอบการและหลักการสร้าง
ธุรกิจเครื่องส าอาง 
3. การตลาดเครื่องส าอางฮาลาล  
ในปี 3 หรือ ปี 4 ภายหลังนักศึกษา
เรียนวิชาพื้นฐานแล้ว 

ปรับแผนจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังนี้  
1. กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเครื่องส าอาง 
2. ผู้ประกอบการและหลักการสร้างธุรกิจ
เครื่องส าอาง 
3. การตลาดเครื่องส าอางฮาลาล  
จากเดิมจัดการเรียนการสอนใน ปีที่ 2 เทอม 1    
ปรับให้อยู่ในปี 3 เทอม 2 

11 ต ร ว จ ส อ บ ก าร ใช้ เค รื่ อ ง ห ม า ย 
semicolon (;) และ  comma (,) ใน
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ปรับปรุงการใช้เครื่องหมาย semicolon (;) 
แล ะ  comma (,) ให้ เป็ น ไปตามป ระก าศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การเขียนค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 
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ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
12 การ เลื อ กผู้ ท รง คุณ วุฒิ ที่ วิพ าก ษ์

หลักสูตร ควรสอดคล้องกับหลักสูตร
มากกว่าน้ี เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
หลักสูตร  

ผู้ท รงคุณ วุฒิที่ท างหลักสูตรวิทยาศาสตร์
เครื่ องส าอางเชิญมาวิพากษ์หลักสูตรนั้ น 
ประกอบไปด้วย  
1. ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด เป็น ผู้เช่ียวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล  
2. คุณ ไลลา บุญพิ ศ เป็น ผู้ เช่ียวชาญด้าน
การตลาดและผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องส าอาง
แบรนด์ Laila 
และ 3. เภสัชกรธีรพล เงินมูล เป็น ผู้เช่ียวชาญ
ด้านสมุนไพรและการตั้งต ารับเครื่องส าอาง 

13 ใน ร าย วิ ช า  โค ร ง ง า น วิ จั ย ท า ง
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางเบื้ องต้น 
ควรแบ่งย่อยให้นักศึกษาเริ่มเรียนรู้
ตั้งแต่ปี 2 

ปรับรายวิชา โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เครื่ อ งส าอ าง เบื้ อ งต้ น  ที่ มี ห น่ วยกิ ต  คื อ        
3(3-0-6) และเรียนในปี 4 เทอม 1  
ให้เป็น  
1. โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
เบื้องต้น 1 เรียน ปี 3 เทอม 1 
2. โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
เบื้องต้น 2 เรียน ปี 3 เทอม 2  
แล ะ  3. โค รง งาน วิจั ยท าง วิทย าศาส ต ร์
เครื่องส าอางเบื้องต้น 3 เรียน ปี 4 เทอม 1 
โดยแต่ละรายวิชา ให้มีหน่วยกิต คือ 1(0-3-0) 

14 พิจารณาทบทวนผลการเรียนรู้หมวด
วิชาเฉพาะทั้ง 5 ด้าน ดังนี ้
1. ผ ล ก า ร เรี ย น รู้ ด้ า น คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรมต้องปรากฏ 2 ประเด็น คือ 
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการจะให้เกิด
ข้ึนกับนักศึกษา และสามารถแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางค่านิยมได้ 
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  ข้อที่  3 
ร ะ บุ ว่ า  “ ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม
ความก้ าวหน้าทางวิชาการพัฒ นา
ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน

แก้ไขดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับ

ของสถาบันและสังคม 
  (2) มีวินัยในการเรียนตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์

สุจริต ขยัน อดทน และสู้งาน 
  (3)  ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วม

สร้างสังคมปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข  

 (4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
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ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์” ไม่
ถูกต้องควรจะเน้นทางวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 
3. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  ข้อที่  4 
ระบุว่า “มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 
ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน” เขียน
กว้างเกินไป ควรเน้นทางด้านความรู้
ความเข้าใจในศาสตร์ของสาขาวิชา 
4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ข้ อ ที่  1 แ ล ะ ข้ อ ที่  2 ตั ด ค า ว่ า 
“แสดงออกถึง” และค าว่า สังเคราะห์
กับสร้างสรรค์มีความหมายเดียวกัน ให้
พิจารณาทบทวน 
5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ข้อที่ 3 เขียนในรูปแบบของหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 
6. ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ข้อที่  2 ระบุว่า “มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้ง
พัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนรู้ใน
ศาสตร์อย่ างต่ อ เนื่ อ ง”  ข้อความ 
“พัฒนาการเรียนรู้ในศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง” ควรอยู่ในด้านทักษะความรู้ 
7. ผ ล ก าร เรี ยน รู้ ด้ านทั กษ ะก าร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อที่ 1 – 
ข้อที่ 3 ตัดค าว่า “แสดงออกซึ่ง” 
8. ผ ล ก าร เรี ยน รู้ ด้ านทั กษ ะก าร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อที่ 1 

ความเป็นมนุษย์ 
 (5 )  มี จิตอาสา ยึ ดมั่ น ใน คุณ ธรรมและ

จริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ 
 2. ด้านความรู้ 
   (1)  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ ของรายวิชาใน
หลักสูตร 

   (2)  มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางกับศาสตร์อื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   (3)  พัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนรู้ใน
ศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

   (4)  มีความรอบรู้ในศาสตร์เครื่องส าอางเพื่อ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1)  มี ค วามสาม ารถในการ คิดอย่ างมี

วิจารณญาณ ในการน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

   (2 )  มี ค ว าม ส าม า รถ ใน ก าร คิ ด ริ เ ริ่ ม
ส ร้ างส รร ค์ แล ะพั ฒ นาน วัตกรรมด้ าน
เครื่องส าอาง 

   (3)  มีความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ 
   4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
   (1)  มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับ

ผู้ อื่ น ในฐานะผู้ น าและสมาชิกที่ ดี  และ
สามารถแก้ปัญหาด้านการท างานร่วมกันได้ 

   (2)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
   (3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมองค์กร  
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
ระบุว่า “แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปความคิดรวบ
ยอดเกี่ ยวกับศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เค รื่ อ งส าอ าง”  ข้ อความ  “ ส รุ ป
ความคิดรวบยอดเกี่ ยวกับศาสตร์
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง” ควรอยู่ใน
ด้านความรู้ 
9. ผ ล ก าร เรี ยน รู้ ด้ านทั กษ ะก าร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อที่ 2 
ระบุว่า “แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้และงานที่รับผิดชอบ” 
ข้อความ “การจัดการเรียนรู้และงานที่
รับผิดชอบ” ไม่เกี่ยวข้องกับด้านนี้ 
ควรตัดออก 

  (1)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวเลข แปรผลและน าเสนอข้อมูล  

  (2)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานที่รับผิดชอบ 

  (3)  มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร  และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนองานได้อย่ าง
เหมาะสม 

   (4 )  มี ค วามส าม ารถ ใน ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศในการสืบ ค้นข้อมูล เพื่ อการ
แสวงหาความรู้ 

15 ตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของ
อ าจ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร 
เนื่องจากไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรง
กับหลักสูตร 

จำกกำรตรวจสอบคุณสมบัติของอำจำรย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรทั้ ง  5 คน พบ ว่ำ มี
คุ ณ ส ม บั ติ ที่ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม ป ร ะ ก ำ ศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 
10.1.2 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่จะต้อง
มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวนอย่ำงน้อย 5 
คน คือ  
1. คุณวุฒิ 
   1.1 ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือ 
   1.2 ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
และ 
2. มีผลงำนทำงวิชำกำรที่ 
   2.1 ไม่ ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับ
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ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
ปริญญำ และ 
   2.2 ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลัก เกณฑ์ที่
ก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

16 ควรมี อาจารย์ที่ มี ความเช่ียวชาญ
ทางด้านสมุนไพร เช่น ท าผลงานวิจัย
ทางด้านสมุนไพร ผลิตเครื่องส าอางที่
ท าจากสมุนไพร เพื่อเป็นจุดเด่นของ
หลักสูตร 

อำจำรย์ในหลักสูตรมีผลงำนวิจัยทำงด้ำน
สมุนไพรเพื่อผลิตเป็นเครื่องส ำอำง 3 เรื่องโดย
ได้มีกำรเผยแพร่แล้ว 2 เรื่อง คือ 1. ดร.นิสำพร 
มู ห ะมั ด  มี ผ ล งำน วิจั ย เรื่ อ ง  วิ ธีก ำรสกั ด
สำรประกอบฟีนอลิกที่ เหมำะสมในเปลือก
กล้วย 3 ชนิดเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องส ำอำง 
และ 2. ดร.วรรกัษมำ ฮำรน มีผลงำนวิจัยเรื่อง
กำรพัฒนำเครื่องส ำอำงประเภทเซรั่ม  (สูตร
ต ำรับ HARON 1) เพื่อกำรลดริ้วรอย และอยู่ใน
ระหว่ำงกำรเผยแพร่ 1 เรื่อง โดย ดร.ลดำวัลย์ 
คงศรีจันทร์  
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี  4  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูร 
ในคราวประชมุครัง้ที ่ 5/2562 เมือ่วนัที ่4 เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
1 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรไม่มี

คุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
จึ ง เส น อ ให้ อ าจ ารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอ บ
หลักสูตรอบรมหรือจัดท าผลงานทาง
วิชาการด้านเครื่องส าอาง เพื่อให้เกิด
ค ว าม เ ช่ี ย ว ช า ญ ใน ศ าส ต ร์ ด้ า น
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง และเมื่อ
ได้รับการอบรมหรือจัดท าผลงานทาง
วิชาการฯ แล้ว ให้ เพิ่ มรายละเอียด
อ้างอิงในประวัติส่วนตัว 

1. เมื่ อ วันที่  7 -8 กุ มภาพั น ธ์  พ .ศ . 2562  
คณาจารย์ในหลักสูตรประกอบด้วย ดร.นิสาพร 
มูหะมัด   รศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ  
ดร.ลดาวัลย์  คงศรีจันทร์  อาจารย์อัชมาน     
อาแด และ ดร.วรรณกัษมา ฮารน ได้เข้าร่วม
น าเสนองานวิจัยประเภทโปสเตอร์ในการ
ประ ชุม วิชาการระดับชาติ  NSCIC 2019 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการ
ท้ อ ง ถ่ินอย่ า งยั่ งยื น  ก าร ศึ กษ าคุณ ภาพ
เครื่องส าอางที่ผลิตโดยกลุ่มผลิตเครื่องส าอาง 
จังหวัดนราธิวาส 
2. เมื่ อ วั น ที่  21 พ ฤษ ภ าค ม  พ .ศ . 2562 
คณาจารย์ในหลักสูตรประกอบด้วย ดร.นิสาพร 
มูหะมัด  ดร.วรรณกัษมา ฮารน  ดร.ลดาวัลย์ 
คงศรีจันทร์ และอาจารย์อัชมาน อาแด ได้
เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน โครงสร้ างรายวิชาในหลักสูตร
วิท ย าศ าส ต ร์ เค รื่ อ ง ส า อ า ง  ณ  ส า นั ก
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย  
3. เมื่ อ วัน ที่  20-21 มิ ถุ น าย น  พ .ศ .2562       
ดร.นิสาพร มูหะมัด ได้ เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตร เทคนิคการเตรียมอนุภาคน าส่งนาโน
ส าหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องส าอาง ณ คณะ
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ได้รับวุฒิบัตรการผ่านการอบรม 
4. เมื่ อ วั น ที่  20 ก ร ก ฎ าค ม  พ .ศ . 2562          
ดร.นิสาพร มูหะมัด และ ดร.วรรณกัษมา     
ฮ า รน  ได้ เ ข้ า ร่ ว ม น า เส น อ ผ ล งาน วิ จั ย            
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ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
ที่ เกี่ยวข้องกับเครื่องส าอางในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง 
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่สังคมที่ยั่งยืน 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย ดร.นิสาพร    
มูหะมัด ได้น าเสนอประเภทบรรยายในหัวข้อ
เรื่อง วิธีการสกัดสารประกอบฟีนอลิกที่
เห ม าะส ม ใน เป ลื อ ก กล้ วย  3  ชนิ ด เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในเครื่องส าอาง และ ดร.วรรกัษมา 
ฮารน ได้น าเสนอประเภทบรรยายในหัวข้อ
เรื่อง การพัฒนาเครื่องส าอางประเภทเซรั่ม 
(สูตรต ารับ HARON 1) เพื่อการลดริ้วรอย ซึ่ง
ในการน าเสนอครั้งนี้ ดร.วรรณกัษมา ฮารน 
ได้รับรางวัลบทความดีเด่นในการน าเสนอ
ประเภทบรรยาย 

2 ใน ห ม วด ที่  2 ก า ร ก ล่ า ว ถึ ง ที่ ม า 
ความส าคัญ หรือปัจจัยที่ ได้พัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางควร
มี ก า ร อ้ า ง อิ ง  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ 
แผ นพั ฒ น า เศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งค ม
แห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ของกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม 

เพิ่มเติมการอ้างอิงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศไทย 
4.0  ใ น ห น้ า ที่  5 ดั ง นี้  “…ข้ อ  11.2.1 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
     หลั กสู ตร วิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขา
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 3 และ 4 ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์  โดยหลั กสู ตรได้วาง
แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการผลิต
บัณฑิตที่มีทักษะความรู้และและความสามารถ
ที่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน มุ่งเน้น
การผลิตนักวิทยาศาสตร์สาขาเครื่องส าอาง ที่มี
ความเช่ียวชาญ เฉพาะด้านการผลิตและ
วิเคราะห์คุณภาพเครื่องส าอางที่มีมาตรฐาน 
 



173 
 

 

ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดย
ห ลั ก สู ต ร ได้ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ บั ณ ฑิ ต เป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านเครื่องส าอางที่ผ่าน
มาตรฐานฮาลาลและมีความคิดริเริ่มในด้าน
การประกอบธุรกิจสง่ออกภายหลังได้รับความรู้
และค าแนะน าจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยหลักสูตร
ได้เน้นให้บัณฑิตผู้มีคุณวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง มีทักษะและ
ความสามารถในการผลิตน วัตกรรมด้าน
เครื่องส าอาง โดยเน้นเครื่องส าอางฮาลาลที่
ผลิตโดยใช้วัตถุดิบปลอดภัยเป็นหลัก  โดย
วัตถุดิบปลอดภัยที่กล่าวถึงนี้  คือ ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติที่มีในท้องถ่ินจังหวัดชายแดนใต้ 
            11.2.2 แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 
 ด้วยแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 ได้
ก าหนดแนวทางพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศ
เศรษฐกิจใหม่ที่ มี โครงสร้างเศรษฐกิจเป็น
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐาน
คิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
 ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง จึงมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดย
หลักสูตรได้เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ท า
ให้ผู้เรียนสามารถผลิตนวัตกรรมได้ นวัตกรรม
ที่ผลิตนี้คือ นวัตกรรมด้านเครื่องส าอางที่ผ่าน
มาตรฐานต่างๆ ที่ส าคัญรวมถึงการผ่านการ
รับรองมาตรฐานฮาลาล นอกจากนี้บัณฑิตยัง
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ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
สามารถเป็นผู้ประกอบการโดยมีความรู้ความ
เข้าใจในด้านกฏหมาย จริยธรรมการประกอบ
อาชีพ และการท าการตลาดได้เป็นอย่างดี…” 
 
และอ้ างอิ ง ถึงยุทธศาสตร์ของกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ในหน้าที่  9 “…1. ทรัพยำกรในพื้นที่  : เนื่อง
ด้วยทรัพยำกรธรรมชำติของท้องถ่ินในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้มีมำกและสำมำรถน ำไปใช้เป็น
วัตถุดิบในกำรผลิตเครื่องส ำอำงได้ เช่น ชันโรง 
ไพล ฟ้ำทลำยโจร มังคุด ลองกอง ดอกดำหลำ 
บอน ลูกหยี  กล้วย และยำงพำรำ เป็นต้น 
ป ร ะ ก อ บ กั บ แ น ว โน้ ม ก ำ ร ย อ ม รั บ ใน
เครื่องส ำอำงจำกธรรมชำติมีเพิ่มข้ึน จึงท ำให้
ห ลั ก สู ต ร วิท ย ำศ ำส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส ำข ำ
วิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำงมีแนวโน้มที่จะได้รับ
ควำมสนใจจำกประชำชนในพื้นที่ สำมำรถผลิต
บัณฑิตที่มีควำมรู้เฉพำะด้ำนได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับ แผนพัฒนำประเทศไทย 4.0 ที่สนับสนุนให้
เกิดกำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
กระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค อย่ำงสมดุล
ตลอดจนสำมำรถผลิตนวัตกรรมตำมนโยบำย
กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ 
นวัตกรรม (แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชำติ ฉบับที่  12) รวมถึงสอดคล้องกับ
ยุท ธศำสตร์  อววน . เพื่ อกำรพัฒ นำของ
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์และ
นวัตกรรม โดยกำรวำงเป้ำหมำยส ำคัญในกำร
มุ่ งสู่ กำรขับเคลื่ อนกำรเปลี่ ยนแปลงไปสู่
ศตวรรษที่ 21 โดยตอบโจทย์ 4 ด้ำน คือ ควำม
อยู่ดี กินด ีมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
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ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
และใช้ศักยภำพคนอย่ำงเต็มที่  โดยสำขำวิชำ
วิทยำศำตร์เครื่องส ำอำง สำมำรถตอบโจทย์ได้
ทั้ง 4 แพลทฟอร์ม ได้แก่ Platform 1 คือ กำร
พัฒนำก ำลังคนและสถำบันควำมรู้ โดยกำรน ำ
ควำมรู้ที่ ได้จำกกำรศึกษำน ำไปสู่กำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืนและตลอดชีวิต  Platform 2 คือ 
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้ำทำย
ของสังคม ในโปรแกรมที่ 7 ด้ำนโจทย์ท้ำทำย
ทรัพยำกร สิ่งแวดล้อมและกำรเกษตร โดยกำร
เพิ่มมูลค่ำและมำตรฐำนกำรผลิตเครื่องส ำอำง
ที่มีส่วนผสมจำกสมุนไพร  Platform 3 กำร
วิ จั ย แ ล ะ ส ร้ ำ ง น วั ต ก ร ร ม เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงท้องถ่ินเพื่อพัฒนำ
สินค้ำเชิงสร้ำงสรรค์ และ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ใน Platform 4 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม
เพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่และลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ในกำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับเศรษฐกิจฐำน
รำกและชุมชนนวัตกรรมก่อให้เกิดเป็นชุมชน
นวัตกรรมเพื่อกำรยกระดับและเพิ่มมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์ ชุมชนของวิสำหกิจ ชุมชนหรือ       
โอทอปโดยใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นส่วนช่วยในกำรพัฒนำ รวมถึง
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำกำรพึ่งพำตนเอง 
บนฐำน ทุน ทรัพยำกร และวัฒนธรรมในพื้นที่
ได้อย่ำงลงตัว…” 

3 แก้ไขค าในหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ดังนี้ 

- แก้ไขเป็น “…และการส่งออก
ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศเป็น
อย่างมาก ในปี พ.ศ. 2561…” 

ด า เนิ น ก า ร ป รั บ แ ก้ ไ ข ต า ม ม ติ ข อ ง
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
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- แก้ไขเป็น “…พื้นที่ในจังหวัด

ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 
มี ศักยภาพในการส่งเสริมการ
ผลิต เนื่องจากมีพืชสมุนไพร
อยู่มาก…” 

- แก้ไขเป็น “…ยังเป็นหลักสูตร
ขาดแคลนในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแ ดน ใต้  เนื่ อ งจ าก ใน
ปัจจุบันยังไม่มีสถาบันใดใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
เปิดสอนในหลักสูตรนี้  ในที่นี้
...” 

- แ ก้ ไ ข เ ป็ น  “…มี เ พี ย ง                     
การส่งออก ในรูปแบบของพืช
สมุนไพรสด และการน าไปใช้
เป็นยาทางเลือกเท่านั้น…” 

4 ตรวจสอบข้อมูลการท าบันทึกความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์อ านวยการบริหาร
จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น ภ า ค ใต้ แ ล ะ
บริ ษัท เอกชนของป ระเทศจีน  ว่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีส่วนร่วมใน
ฐานะใด หากไม่ใช่ “พยาน” ตามที่ได้
กล่าวถึงในหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของ
ห ลั ก สู ต ร  ข้อ  1.1 ให้ แ ก้ ไข ข้อมู ล
ดังกล่าว 

ตรวจสอบข้อมูล พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาความสัมพันธ์ทาง
ภาษา วัฒ นธรรม และวิชาการ  ระห ว่าง
สถาบันการศึกษา ชมรมคนไทยเช้ือสายจีน
จังห วัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย       
กั บ  YUNNAN SONGLAND CULTURAL 
DEVELOPMENT CO.,LTD.”  
จึงแก้ไขข้อความและเพิ่มเติมเป็น “…ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนา
ความสัมพัน ธ์ทางภาษา วัฒนธรรม และ
วิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษา ชมรมคน
ไทย เช้ือส ายจีน จั งห วัดชายแดนภาค ใต้       
ของป ระ เทศไทย  กั บบ ริ ษั ท เอกชนขอ ง       
ป ร ะ เ ท ศ จี น  (YUNNAN SONGLAND 
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CULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD.) ใน
การส่งเสริมการผลิตและส่งออกอาหารฮาลาล 
สมุนไพรไทย และไก่เบตงไปยังประเทศจีน มีผู้
ร่วมลงนามประกอบด้วย ผศ.ดร.สมบัติ โยธา
ทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ธีระ  เทพพรหม รอง
อธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ผศ.ดร.มนทิรา ลีลา
เกรียงศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี นายซอและห์ ตาเละ รองอธิบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษและการลงทุน มหาวิทยาลัย
หาฏอนี นายฟุ้ง สุขเสรีทรัพย์ ประธานชมรม
ช า ว ไท ย เ ช้ื อ ส า ย จี น จั ง ห วั ด ย ะ ล า              
และ Chairman Celine WOng (PH.D) จาก 
Songland Culture Communication 
Co.,lyd. แ ล ะ  Zheng Jin จ า ก  Deputy 
Director-General Lirector Professor 
Supervisor of Docto  บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือดังกล่าวแสดงให้ เห็นได้ ว่า  ในพื้นที่
จั งห วัดยะลา ปั ตตานี  และนราธิวาส  มี
ศักยภาพในการส่งเสริมการผลิต เนื่องจากมีพืช
สมุนไพรอยู่มาก  และเป็นที่ ต้องการของ
ผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามกลับพบว่า ยังไม่มี
การแปรรูปการน าสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ มี
เพียงการส่งออก ในรูปแบบของพืชสมุนไพรสด 
และการน าไปใช้เป็นยาทางเลือกเท่านั้น…” 

5 ตรวจสอบการใช้ค าศัพท์ในค าอธิบาย
ร าย วิ ช า  4121220 ภ าษ าอั งก ฤ ษ
ส าหรับ วิทยาศาสตร์ เครื่ องส าอาง 
“ค า ศัพ ท์  ค าย่ อ  แ ล ะสัญ ลั กษ ณ์
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ . . .  ( Vocabulary, 

แก้ ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอั งกฤษของ
ราย วิชา 4121220 ภาษาอั งกฤษส าห รับ
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง จาก เดิม  
“Vocabulary; abbreviations and  
scientific symbols; news and articles of 



178 
 

 

ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
abbreviations and scientific 
symbols…” ค าศัพท์ดังกล่าวต้องการ
สื่อถึงค าศัพท์ทั่ วไป หรือ ศัพท์ทาง
เทคนิค (Technical Terms) 

cosmetic; materials related to cosmetic 
science; communication skill for 
specific purpose” 
เป็น 
“Technical terms, abbreviations and 
scientific symbols, news and articles of 
cosmetics, materials related to 
cosmetic science, communication skills 
for specific purposes” 

6 ในรายวิชาอัตลักษณ์ของหลักสูตรมี 4 
รายวิชา ให้ปรับเหลือเพียง 3 รายวิชา 
เนื่องจากรายวิชา ระเบียบวิธีการวิจัย
และการท าโครงการทางวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง ไม่ควรเป็นรายวิชาอัต
ลักษณ์ของหลักสูตร 

ปรับแก้ไขรายวิชาอัตลักษณ์ของหลักสูตรเหลือ
เพียง 3 รายวิชา คือ 1) รายวิชา สมุนไพร
ท้ อ ง ถ่ิ น แล ะ วัต ถุ ดิ บ ธร รม ชาติ ส าห รั บ
เครื่องส าอาง 2) รายวิชาเครื่องส าอางฮาลาล 
และ 3) รายวิชาการตลาดเครื่องส าอางฮาลาล 

7 ท บ ท ว น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ก า ร เ ขี ย น
ภาษ าอั งกฤษ ใน ช่ือ ราย วิช า แล ะ
ค าอธิบายรายวิชาทั้งหมดให้เป็นไปตาม
หลักไวยกรณ์ 
เช่น  

- ค า ว่ า  “proposal” มี
ความหมายไม่สอดคล้องกับค า
ว่า “โครงงาน” ในรายวิชา
โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางเบื้องต้น และใน
ค าอ ธิบ าย ร าย วิช า  ค า ว่ า 
“แ ก้ ปั ญ ห า …” แ ล ะ 
“Adaptation…” 

- ค าว่า “ความรู้พื้นฐาน” และ 
“ความรู้เบื้องต้น” หลักสูตรใช้
ค า ว่ า  “Basic knowledge” 
เหมือนกัน  

ปรับแก้ไขภาษาอังกฤษของช่ือรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาทั้งหมด 

- ปรับแก้ไขใช้ค าว่า “project” แทน
ค า ว่ า  “proposal” ใ น ร า ย วิ ช า
โค ร ง ง าน วิจั ยท าง วิท ย าศาส ต ร์
เครื่องส าอางเบื้องต้น และใช้ค าว่า 
“resolve the problem…” แ ท น 
ค าว่า “Adaptation…” 

- ปรับแก้ไขภาษาไทยใช้ ค าว่า “ความรู้
พื้ น ฐ าน ” แ ท น ค า ว่ า  “ค ว า ม รู้
เบื้องต้น” 

- ปรับแก้ไขใช้ค าว่า “Basic concept 
of marketing…” แทนค าว่า “Basic 
marketing concepts…” 
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- ค าว่า “ความรู้พื้ นฐานด้าน

การตล าด …” แล ะ  “Basic 
marketing concepts…” 

8 ตรวจสอบการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ดังนี ้

- cosmetic และ cosmetics  
- acid – base และ acid-base 
- color และ colour 
- center และ centre 
- halal และ Halal 
- ราย งานสื บ เนื่ อ งจ ากก าร
ประชุมทางวิชาการ ใช้ค าว่า 
“proceedings” 

ปรับแก้ไข ดังนี้ 
- ปรับการใช้ ค าว่า cosmetic และ 

cosmetics ให้ ถู ก ต้ อ ง ต าม ห ลั ก       
ไวยกรณ์ 

- เลือกใช้ค าว่า acid-base 
- เลือกใช้ค าว่า color 
- เลือกใช้ค าว่า center 
- เลือกใช้ค าว่า Halal 
- แก้ไขเป็น proceedings 

9 ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง ห ม า ย 
semicolon (;) แล ะ  comma (,) ใน
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ปรับปรุงการใช้เครื่องหมาย semicolon (;) 
แล ะ comma (,) ให้ เป็ น ไปตามประก าศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การเขียนค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 

10 ตรวจสอบการเขียนจ านวนหน่วยกิตใน
รายวิชาปฏิบัติทั้งหมด 
  

ปรับปรุงการเขียนหน่วยกิต ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการเขียนจ านวนหน่วยกิต พ.ศ.
2562                                 

11 แก้ไขค าศัพท์ภาษาไทย 
- ค าว่า “ประยุกต์ ใช้” แก้ ไข

เป็น “ประยุกต์” 
- ค าว่า “นวัตกรรมใหม่” แก้ไข

เป็น “นวัตกรรม” 

ด า เนิ น ก า ร ป รั บ แ ก้ ไ ข ต า ม ม ติ ข อ ง
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

12 ก าร เลื อ กผู้ ท ร ง คุณ วุฒิ ที่ วิพ าก ษ์
หลักสูตร ควรสอดคล้องกับหลักสูตร
มากกว่าน้ี เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
หลักสูตร  

เพื่อให้ตรงตามปรัชญาของหลักสูตรที่ว่า “มี
ความรู้ด้านการผลิตและวิเคราะห์คุณภาพ
เครื่องส าอาง สามารถบูรณาการกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮา
ลาลได้อย่างสร้างสรรค์” ทางหลักสูตรจึง
พิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญในเฉพาะ
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ด้ าน  ซึ่ ง ผู้ ท ร ง คุ ณ วุฒิ ที่ ท า ง ห ลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตร์ เครื่องส าอางเชิญมาวิพากษ์
หลักสูตรนั้น ประกอบไปด้วย  
1. ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด เป็น ผู้เช่ียวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล  
ประสบการณ์การท างาน คือ รองอธิการบดี
ฝ่ า ย พั ฒ น าก า ร ศึ ก ษ าแ ล ะ วั ฒ น ธร ร ม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการศูนย์
วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส านักงานปัตตานี 
2. คุณไลลา บุญพิศ เป็น ผู้ เช่ียวชาญด้าน
การตลาด  
ประสบการณ์การท างาน คือ อาจารย์ประจ า
คณะวิทยาการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์    
กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 
ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องส าอางแบรนด์ 
Laila Cosmetics แ ล ะผู้ จั ด ก าร ฝ่ าย ก า ร
สื่อสารการตลาด ส.มุสลิมเฟอร์นิเจอร์ สาขา 
1-2 จังหวัด ยะลา 
และ 3. เภสัชกรธีรพล เงินมูล เป็น ผู้เช่ียวชาญ
ด้านสมุนไพรและการตั้งต ารับเครื่องส าอาง 
ปั จ จุ บั น ด า ร งต าแห น่ ง เภสั ชก รป ระจ า
โรงพยาบาลหนองจิก และมีงานวิจัยเกี่ยวกับ
สมุนไพรในท้องและการตั้งต ารับเครื่องส าอาง 

13 ตรวจสอบและแก้ไขปีที่น าเสนอผลงาน
ทางวิชาการและปีที่ตีพิมพ์ของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) ในประวัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ปรับปรุงและแก้ไขตามค าเสนอแนะ                                
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ตารางแสดงขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
ในคราวประชมุครัง้ที ่ 12/2562 เมือ่วนัที ่27 เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
1 ควรจะใช้ช่ือหลกัสูตร วิทยาศาสตร์

เครื่องส าอางและความงาม  
 

จากข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ทาง
หลักสูตรได้ปรับช่ือจากเดิม หลักสูตรวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง  
เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความ
งาม 

2 รายวิชาทฤษฎี ควรจะมีการปฏิบัติ
ด้วยโดยใส่ในวิชาเดียวกัน 

ปรับรายวิชาทฤษฎีที่มีการปฏิบัติแยกกัน ให้รวม
ในรายวิชาเดียวกัน โดยการปรับหน่วยกิต จาก 
วิชาทฤษฎี 2(2-04) และวิชาปฏิบัต ิ1(0-3-0) เป็น 
3(2-2-5)  
ดังนี ้
1) เคมีอินทรีย์ส าหรับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
และความงาม  
2) เคมีอนินทรีย์ส าหรับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
และความงาม  
3) เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
และความงาม 
4) ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและ
ความงาม  

3 ในหน้าที่ 2 ข้อที่ 7 ความพร้อมใน
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน  
    ให้แก้ไขปีการศึกษาที่มีความ
พร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร จาก 
ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2564 เ ป็ น  ปี
การศึกษา 2565  

เปลี่ยนจาก หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปี
การศึกษา 2564  
เป็น หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตาม
กรอบมาตรฐาน คุณ วุฒิ ร ะดั บป ริญ ญ าตรี   
ในปีการศึกษา 2565 

4 ในหน้าที่ 12 ข้อ 1.2.1 ให้ปรับแก้
และเรียบเรียงข้อความให้ถูกต้อง 

ในหน้าที่ 12 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
จากข้อความเดิมข้อ 1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตเป็น
นักวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม ที่
สามารถผลิตและมีวิเคราะห์เครื่องส าอางได้ 
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ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
เป ลี่ ย น เป็ น  1.2.1 เพื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต เป็ น
นักวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม ที่
สามารถผลิตและมี ศักยภาพในการวิเคราะห์
เครื่องส าอางได้ 

5 ในหน้า 25 และ หน้า 29 แผนการ
ศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่  1 วิชา
เลือก 6 หน่ วยกิต ควรปรับแก้
เพื่อให้มีรายวิชาที่นักศึกษาเลือก
เรียน 

รายวิชาเลือกในแผนการศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 
1 วิชาเลือก 6 หน่วยกิต จากเดิม มี 2 รายวิชา 
คือ รายวิชา วัตถุดิบเครื่องส าอางข้ันสูง  และ
รายวิชา การจัดการเครื่องส าอางและธุรกิจความ
งาม 
เพิ่มข้ึนอีก 2 รายวิชา คือ รายวิชา การบริบาล
ความงาม และ รายวิชา ศิลปะแห่งใบหน้าและ
เรือนร่าง 

6 ค ว ร เ พิ่ ม ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ หลักการตลาด การ
สร้างเครือข่าย แผนธุรกิจอย่างง่าย 
นวัตกรรมในการสื่อสาร และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ทางหลักสูตร ได้จัดทักษะดังกล่าว อยู่ในรายวิชา
ต่อไปนี ้

- ทักษะการเป็นผู้ประกอบการและแผน
ธุรกิจอย่างง่าย ใน รายวิชา ผู้ประกอบการ
และหลักการสร้างธุรกิจเครื่องส าอาง 

- หลักการตลาดและการสร้างเครือข่าย ใน 
รายวิชา การตลาดเครื่องส าอางฮาลาล 

- นวัตกรรมในการสื่อสาร ใน รายวิชา  การ
พั ฒ น าผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ
เทคโนโลยีส าหรับเครื่องส าอาง 

-  การออกแบบผลิตภัณฑ์  ใน  รายวิชา 
ฉลากและบรรจุ ภัณ ฑ์ ของผลิต ภัณ ฑ์
เครื่องส าอาง 

7 หลักสูตรควรจะมีการน าสมุนไพร
ไทยเพื่อสุขภาพและความงาม เพื่อ
สร้างความโดดเด่นของหลักสูตรให้
มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัย
อื่นๆ 

ทางหลักสูตร มีปรัชญาของหลักสูตร คือ       “มี
ความรู้ด้ านการผลิตและวิเคราะห์ คุณ ภาพ
เครื่องส าอาง สามารถบูรณาการกับ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางฮา
ลาลได้อย่างสร้างสรรค์”  
โดยทางหลักสูตรได้จัดให้รายวิชา “สมุนไพร
ท้ อ ง ถ่ิ น แ ล ะ วั ต ถุ ดิ บ ธ ร ร ม ช า ติ ส า ห รั บ
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ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
เครื่องส าอาง”  เป็นรายวิชาอัตลักษณ์ เพื่อให้
นัก ศึกษาสามารถน าสมุ นไพรในท้ อง ถ่ินมา
ประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน
ท้องถ่ินได้ รวมถึง ในรายวิชา “เครื่องส าอางฮา
ลาล”และ รายวิชา “การตลาดฮาลาล” เพื่อการ
พัฒนาต่อยอดในการผลิตเครื่องส าอางที่ผ่าน
มาตรฐานฮาลาลซึ่งเป็นประโยชน์ในการส่งออก
ต่อไป 

8 รายวิชาที่มีความส าคัญควรจัดให้
เป็นวิชาบังคับ 

ทางหลักสูตร จัดรายวิชาบังคับดังนี้  
1) เคมีอินทรีย์ส าหรับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
และความงาม  
2) เคมีอนินทรีย์ส าหรับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
และความงาม  
3) เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
และความงาม 
4) สมุนไพรท้องถ่ินและวัตถุดิบธรรมชาติส าหรับ
เครื่องส าอาง*  
5) เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน  
6) อาหารเพื่อความงาม 
7) เภสัชพฤษศาสตร์ 
8) ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและ
ความงาม  
9) ระเบียบวิธีการวิจัยและการท าโครงการทาง
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 
10) เครื่องส าอางฮาลาล* 
11) เครื่องส าอางเกี่ยวกับผิวหนัง ผม และเล็บ 
12) ปฏิบัติการเครื่องส าอางเกี่ยวกับผิวหนัง ผม 
และเล็บ 
13) สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและ
ความงาม 
14) โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
และความงามเบื้องต้น 1 
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ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
15) การตลาดเครื่องส าอางฮาลาล* 
16) ฉล ากแล ะบ ร รจุ ภั ณ ฑ์ ขอ งผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องส าอาง 
17) โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
และความงามเบื้องต้น 2 
18) โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
และความงามเบื้องต้น 3 

9 ห น้ า  88 ข้ อ  2 ใ ห้ ป รั บ แ ก้
กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

ทบทวนและแก้ไข ดังนี้ 
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะ
นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
   ก า ร ก าห น ด ร ะ บ บ ก าร ท วน ส อ บ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน
ที่ท าความเข้าใจตรงกันทั้ งสถาบัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งก ากับดูแลโดย
ส านักงานประกันคุณภาพ ทั้งนี้ผู้ประเมินภายนอก
สามารถตรวจสอบได้ดังนี้ 
       2.1.1 ระดับรายวิชา 
 ใน ก า ร ป ร ะ เมิ น ร ะดั บ ร าย วิ ช า ให้
ด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
 (1) จัดให้มีระบบการประเมินการเรียน
การสอน โดยการให้นักศึกษาประเมินผู้สอน ให้
นักศึกษาประเมินตนเอง หรือผู้สอนสัมภาษณ์
นักศึกษารายบุคคลหรือประชุมกลุ่มย่อย 
           (2) จัดให้มีการประเมินการเรียนการ
สอนตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ .3) และรายงานผลการด าเนินการของ
ราย วิ ช า  (ม ค อ .5)  ห รื อ ร าย ล ะ เอี ย ด ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.6) 
  (3) ประเมินเครื่องมือที่ใช้ประเมินผล
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ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
นักศึกษา เช่น กิจกรรม แบบฝึกหัด ข้อสอบ 
  (4) จัดให้ มี การทดสอบความรู้ เพื่ อ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ในรายวิชาที่จะด าเนินการ
ทวนสอบ 
       2.1.2 ระดับหลักสูตร 
 ในก ารป ระ เมิ น ระดั บ ห ลั ก สู ต ร ให้
ด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
  (1) แต่งตั้ งคณะกรรมการกลางเพื่ อ
ประเมินกระบวนการพัฒนานักศึกษาเป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2)  
  (2) จัดให้ มีการทดสอบความรู้ และ
ทักษะของนักศึกษาในทุกช้ันปี เนื้อหาการทดสอบ
เหมาะสมสอดคล้องกับสาระส าคัญของแต่ละ
ระดับช้ันปี ซึ่งออกโดยคณะกรรมการทวนสอบ 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา  ควรเน้นการท าวิจัย
ผลสัมฤทธ์ิของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท า
อย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และ
หลักสูตรแบบครบวงจร โดยในการประเมินระดับ
หลักสูตรด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
        2.2.1 ประเมินสภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต จากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อ
ความรู้ ความสามารถ ความตรงต่อศาสตร์ที่เรียน 
และความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 
         2.2.2 เก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการ
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ล าดบั ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ การปรบัปรงุแกไ้ข 
ส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ เพื่อประเมิน
ความพึงใจต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในระยะเวลา
ต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 หรือ ปีที่ 5  
        2.2.3 ติดตามและประเมินความก้าวหน้า
ในสายงานของบัณฑิต โดยการสอบถามจากตัว
บัณฑิต เพื่อนร่วมงาน หัวหน้าของบัณฑิต หรือ
ผลงานที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



188 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวตัอิาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/ประจ าหลกัสตูร 

ระดบัปรญิญาตร ีระดบัปรญิญาโท ระดบัปรญิญาเอก 

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 

---------------------------------------------- 
 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
                                     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 
2. ชือ่–สกลุ                       นางสาวนิสาพร มหูะมัด 
3. ต าแหนง่ทางราชการ        อาจารย ์
4. สงักดั                           คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร 
5. ประวตักิารศกึษา   

ระดบัการศกึษา สถาบนัการศกึษา คุณวฒุ ิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ปร.ด. ชีวเคมี 2556 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วท.ม. ชีวเคมี 2551 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

(เคม-ีชีววิทยา) 
2548 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 

 
 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2 ต ารา หนังสือ  
  6.1.3 บทความทางวิชาการ  
         6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
                6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
                6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 



190 
 

 

 
  6.2  ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการเผยแพรต่ามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 

 6.2.1 บทความวจิยัในวารสารวชิาการ (ไม่มี) 
  6.2.2 บทความวจิยัในหนงัสอืรวมบทความทีม่กีารบรรณาธกิารประเมนิและตรวจสอบ     
(ไม่มี) 
 6.2.3 บทความวจิยัใน Proceedings ของการประชมุวชิาการทีม่กีารบรรณาธกิารประเมนิ
และตรวจสอบ 

นิสาพร มูหะมัด, ปิยศิริ สุนทรนนท์  สินไชย , และอุบล ตันสม (2562). วิธีการสกัด
สารประกอบฟีนอลิกที่เหมาะสมในเปลือกกล้วย 3 ชนิดเพื่อประยุกต์ใช้ใน
เครื่องส าอาง. ในการประชมุวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ ครั้งที ่6 เรื่อง 
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่สังคมที่ยั่งยืน วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 
(หน้า 918–925) ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นิสาพร มูหะมัด, อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ, ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์, อัชมาน อาแด, และ     
วรรณกัษมา ฮารน (2562). การศึกษาคุณภาพเครื่องส าอางที่ผลิตโดยกลุ่ม
ผลิตเครื่องส าอาง จังหวัดนราธิวาส. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
NSCIC 2019 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 813-818) สงขลา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

อุบล ตันสม, สมภพ เภาทอง ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย, และนิสาพร มูหะมัด (2562).   
ฤทธ์ิการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของน้ ามันหอมระเหยจากใบดาหลา.ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติNSCIC 2019 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
เพื่อบรูณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 760-
768) สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

นิสาพร มูหะมัด ปิยศิริ สุนทรนนท์ อุบล ตันสม สมภพ เภาทอง, และสตารีย๊ะ มะลี 
(2560).ก าจัดสีเมทิลีนบลูโดยการใช้เอนไซม์จากเปลือกกล้วยหิน. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  6 สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 วันที่ 18 
ตุลาคม 2560 (หน้า 1958-1971) ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาตอนี 

   6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
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  6.4 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 
7.  ประสบการณ์ทางสอน 
    7.1  ระดับปริญญาตรี  5  ป ี
 ช่ือวิชา เคมีทั่วไป 1      3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1     1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชา ชีวเคมี       3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา ปฏิบัติการชีวเคมี      1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชา เคมีสิ่งแวดล้อม      3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา สัมมนาทางเคมี      1 (0-2-1) นก. 
 ช่ือวิชา เคมีอาหาร      3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา เคมีส าหรับสัตวศาสตร์     3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา ปฏิบัติการเคมีส าหรับสัตวศาสตร์    1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชา เคมีสะอาด      2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา เคมีเครื่องส าอาง      3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1  1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชา เคมีสิ่งแวดล้อม      3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา หลักเคมี       3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา เคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1   3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2  1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชา เคมีวิเคราะห์ 1      3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา หลักชีวเคมี      3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา ปฏิบัติการหลักชีวเคมี     1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชา เคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2   3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2  1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชา ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา ปฏิบัติการชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชา เคมีของสารประกอบออร์แกโนเมทาลิก   3 (3-0-6) นก. 
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7.2 ระดับปริญญาโท  2  ป ี
 ช่ือวิชา การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนา   3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา สัมมนาทางสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา   2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม  3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน    3 (3-0-3) นก. 
 ช่ือวิชา พื้นฐานสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา    3 (2-2-5) นก. 
 
7.3 ระดับปริญญาเอก  2  ป ี
 ช่ือวิชา ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม    3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 (1-2-3) นก. 
 
 
 
 

(ลงช่ือ).......................................................เจ้าของประวัต ิ
                                                                 (อาจารย์ ดร.นิสาพร มหูะมัด) 
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ประวตัอิาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
  ระดบัปรญิญาตร ี  ระดบัปรญิญาโท 

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
------------------------------------------------------- 

  
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 
2.ชือ่–สกลุ   นายอับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ 
3.ต าแหนง่ทางราชการ  รองศาสตราจารย์  
4.สงักดั    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5.ประวตักิารศกึษา 

ระดบัการศกึษา สถาบนัการศกึษา คุณวฒุ ิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก Universiti Sain Malaysia 

ประเทศมาเลเซีย 
Ph.D. Organic Chemistry 2548 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วท.ม. เคมีศึกษา 2536 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วท.บ. เคม ี 2528 

  
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 

 
 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 

6.1.2 ต ารา หนังสือ  
อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ. (2561). เคมสีิง่แวดล้อม. ยะลา : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

  พิมพ์ครั้งที่ 1. (252 หน้า) 
อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ. (2559). การวิเคราะห์โดยเครื่องมือทางสเปกโทรสโกปี. ยะลา : 

  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. พิมพ์ครั้งที่ 1. (130 หน้า) 
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  6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
         6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
                6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
                6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 
 

6.2  ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการเผยแพรต่ามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

วิภาดา มุนินนพมาศ , กมลทิพย์ กรรไพเราะ, สุธีรา ศรีสุข , จีรวุฒิ มุนินนพมาศ, และ        
อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ. (2561, พฤษภาคม-ตุลาคม). การพัฒนาสูตรน้ าปรุงรสผัด
พริกส าหรับหมี่เบตงกึ่งส าเร็จรูป. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 3 (21): 17-25. 

โรซวรรณา  เซพโฆลาม , พินิจ  ข าวงษ์ , ชนินันท์   พฤกษ์ประมูล , และอับดุลนาเซร์            
ฮายีสาเมาะ. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). ความเข้าใจและการจัดการเรียนรู้
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดยะลา. วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 7 (14): 127-140.   

 Farhana Tarannum, Mohd Nur E Alam Siddique, M. Golam Mostafa, Kazi    
  Mohammad Anamul Haque, Dilruba Akter, Uzma Khalil, Abd Naser HJ 
  Samoh, and Pawan Raj Shakya. (2018). Environmental Analysis of  

                    Metal Ions in Rice and Soil of Bangladesh. Journal of Environment 
Science. 3(1) : 10-17.   

Hajisamoh, A.N., Siddique, M.N.E.A., and Shakya, P.R. (2018). Contamination of 
Organotin Compounds in Coastal Water of Southern Thailand. 
American Journal of Marine Science. 6 (1): 20 -24. 

Tarannum, F., Siddique, M.N.E.A., Mostafa, M.G., Haque, K.M.A., Akter, D., Khalil, 
U., Hajisamoh, A.N., and Shakya, P.R. (2018). Environmental Analysis of 
Metal Ions in Rice and Soil of Bangladesh. Journal of Environment 
Science. 3 (3). In Publishing. 

Shakya, B., Dangol, S., Siddique, M.N.E.A., Hajisamoh, A.N., and Shakya, P.R. 
(2017). Heavy Metals in Fine Particle Size Fractions from Roadside Dust 
of Kathmandu Metropolitan City; A Potential Urban Environmental 
Problem. Journal of Environment Science. 3 (3): 19-26.    
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  6.2.2  บทความวจิยัในหนงัสอืรวมบทความทีม่กีารบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
 

        6.2.3  บทความวจิยัใน Proceedings ของการประชมุวิชาการทีม่กีารบรรณาธกิารประเมนิ
และตรวจสอบ 

นิสาพร มูหะมัด, อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ, ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์, อัชมาน อาแด, และ 
วรรณกัษมา ฮารน. (2562). การศึกษาคุณภาพเครื่องส าอางที่ผลติโดยกลุม่ผลติ
เครื่องส าอาง จังหวัดนราธิวาส. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 เรื่อง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 
813– 818). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

      อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ, ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์, วรรณกัษมา ฮารน, นิสาพร มูหะมัด, 
และ อัชมาน อาแด. (2561). วิจัยช้ันเรียน : การสอนแบบกึ่งโครงงานวิชา
วิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561   
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 545-551). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา.  

 
     6.3 ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

      6.4 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 
7. ประสบการณ์การสอน  

  7.1 ระดับปริญญาตรี 19 ป ี
 ช่ือวิชา   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1     3 (3-0-0) นก. 
 ช่ือวิชา   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1    1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชา   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1     3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์     1 (0-3-2) นก. 
 ช่ือวิชา   เคมีเชิงฟิสิกส์ 2     3 (3-0-0) นก. 
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 ช่ือวิชา   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2    1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชา   เคมีเชิงฟิสิกส์ 3     3 (3-0-0) นก. 
 ช่ือวิชา   เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร  3 (3-0-0) นก. 
 ช่ือวิชา   การวิเคราะห์เคมีด้วยอุปกรณ์ 1   3 (3-0-0) นก. 
 ช่ือวิชา   ปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีด้วยอุปกรณ์ 1  1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชา   การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1  3 (3-0-0) นก. 
 ช่ือวิชา   ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1  1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชา   การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ 1   3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา   ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ 1  1 (0-3-2) นก. 
 ช่ือวิชา   การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ 2   3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา   ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ 2  1 (0-3-2) นก. 
 ช่ือวิชา   การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือช้ันสูง  2 (2-0-0) นก. 
 ช่ือวิชา   การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ   3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา   เคมีอนินทรีย์ 1     3 (3-0-0) นก. 
 ช่ือวิชา   ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย ์1    1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชา   ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2    1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชา   เคมีอนินทรีย์ 3     3 (3-0-0) นก. 
 ช่ือวิชา   เคมีวิเคราะห์ 2     3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1    1 (0-3-2) นก. 
 ช่ือวิชา   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2    1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชา   หลักเคมี      3 (2-2-0) นก. 
 ช่ือวิชา   ปฏิบัติการหลักเคมี    1 (0-3-2) นก. 
 ช่ือวิชา   เคมีสภาวะแวดล้อม    3 (3-0-0) นก. 
 ช่ือวิชา   ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม   1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชา   เคมีสิ่งแวดล้อม     5 (2-4-3) นก. 
 ช่ือวิชา   เคมีสิ่งแวดล้อม     3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา   เคมีของสารประกอบออร์แกโนเมทาลิก  3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา   เคมีสะอาด     2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา   โลกร้อน      2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา   โครงการวิจัยทางเคมี    2 (0-4-0) นก. 
 ช่ือวิชา   สัมมนาเคมี     1 (1-0-0) นก. 
 ช่ือวิชา   สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1    1 (0-2-0) นก. 
 ช่ือวิชา   สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 2    1 (0-2-0) นก. 
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 ช่ือวิชา   วิจัยเฉพาะทาง     3 (0-6-3) นก. 
 ช่ือวิชา  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 3  2 (90)     นก. 
 ช่ือวิชา  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี  2 (90)     นก. 
 ช่ือวิชา  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 3   5 (250)   นก. 
 ช่ือวิชา  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี   5 (450)   นก. 
 ช่ือวิชา   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต   3 (3-0-0) นก. 
 ช่ือวิชา   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต   2 (2-0-4) นก. 
 ช่ือวิชา   ปฏิบัติการเคมีทั่วไปส าหรับวิทยาศาสตร์และ 1 (0-3-0) นก. 
  เทคโนโลยีการอาหาร  
 ช่ือวิชา   ความปลอดภัยทางเคมี    3 (3-0-6) นก. 
 
7.2 ระดับปริญญาโท 8 ป ี 
 ช่ือวิชา  พื้นฐานสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา   3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา   วิทยานิพนธ์     3 (0-36-0) นก. 
 ช่ือวิชา   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา   สัมมนาทางสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  2 (2-0-4) นก. 
 
 
 

 
(ลงช่ือ).................................................................เจ้าของประวัติ 

              (รองศาสตราจารย์ ดร.อับดลุนาเซร์ ฮายีสาเมาะ) 
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ประวตัอิาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

  ระดบัปรญิญาตร ี  ระดบัปรญิญาโท 
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 

------------------------------------------------------- 
 
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร          หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
                                          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 
2.ชือ่–สกลุ   นางวรรณกัษมา ฮารน 
3.ต าแหนง่ทางราชการ  อาจารย ์
4.สงักดั    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5.ประวตักิารศกึษา   

ระดบัการศกึษา สถาบนัการศกึษา คุณวฒุ ิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ปร.ด. เคมี  2560 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ วท.ม. เคม ี 2551 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร.บ. ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร ์ 2549 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยทักษิณ วท.บ. เคม ี 2547 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 

 
 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
 6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 

      วรรณกัษมา ฮารน. (2561). เอกสารประกอบการสอนวชิาเคมทีัว่ไป 1. ยะลา : ส านักพิมพ ์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. พิมพ์ครั้งที่ 1. (190 หน้า) 

 6.1.2 ต ารา หนังสือ (ไม่มี) 
 6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
         6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
                6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
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                6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 
        
    6.2  ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการเผยแพรต่ามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 

    6.2.1 บทความวจิยัในวารสารวชิาการ 
Haron, W., Thongchai, A., Benhawan, A., and Waema, S. (2019) Removal of 

toxic heavy metals in water by using natural products as 
adsorbent. Burapha Science Journal. 3(2) : 644 – 664. 

Haron, W., Wisitsoraat, A., Sirimahachai, U., and Wongnawa, S. (2018). A 
simple synthesis and characterization of LaMO3 (M=Al, Co, Fe, 
Gd) perovskites via chemical co-precipitate method. 
Songklanakarin Journal of Science and Technology. 40(3) : 484 
– 491. 

Haron, W., Wisitsoraat, A., Sirimahachai, U., and Wongnawa, S. (2018). 
Removal of toxic heavy metal ions from water with LaAlO3 
perovskite. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 
40(5) : 993 – 1001. 

Haron, W., Wisitsoraat, A., and Wongnawa, S. ( 2 0 1 7 ) .  Nanostructured 
perovskite oxides – LaMO3 (M=Al, Co, Fe) prepared by co-
precipitation method and their ethanol-sensing characteristics. 
Ceramics International. 11(43) : 5032 – 5040. 

Haron, W., Wisitsoraat, A., Sirimahachai, U., and Wongnawa, S. (2017). 
Removal of Cd2+ and Pb2+ from water by LaGdO3 perovskite. 
SNRU Journal of Science and Technology. 9(3) : 544 – 551. 

 
  6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
(ไม่มี) 
            6.2.3  บทความวจิยัใน Proceedings ของการประชมุวชิาการทีม่กีารบรรณาธกิารประเมนิ 
                    และตรวจสอบ 

วรรณกัษมา ฮารน และธีรพล เงินมูล . (2562). การพัฒนาเครื่องส าอางประเภทเซรั่ม 
(สูตรต ารับ HARON 1) เพื่อการลดริ้วรอย. ในการประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่องนวัตกรรม
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การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน  วันที่  20 กรกฎาคม 2562       
(หน้า 963 – 970). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  

  นิสาพร มูหะมัด, อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ, ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์, อัชมาน อาแด, และ 
วรรณกัษมา ฮารน. (2562). การศึกษาคุณภาพเครื่องส าอางที่ผลิตโดยกลุ่ม
ผลิตเครื่องส าอาง จังหวัดนราธิวาส. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 เรื่อง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 
2562 (หน้า813– 818). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
 6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
 6.3.3 สารานุกรม 
 6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 
7.  ประสบการณ์ทางสอน 
     7.1  ระดับปริญญาตรี 2  ป ี
  ช่ือวิชา  เคมีทั่วไป 1        2 (2-0-4) นก. 
  ช่ือวิชา  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1     3 (2-2-5) นก. 
  ช่ือวิชา  เคมีอนินทรีย์ 1      3 (0-6-3) นก. 
  ช่ือวิชา  เคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1   3 (0-6-3) นก. 
  ช่ือวิชา  ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2  3 (2-2-5) นก. 
  ช่ือวิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   3 (2-2-5) นก. 
    
    7.2  ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
 

 
(ลงช่ือ).......................................เจ้าของประวัต ิ

                                (อาจารย์ ดร.วรรณกัษมา ฮารน) 
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ประวตัอิาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
  ระดบัปรญิญาตร ี  ระดบัปรญิญาโท 

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
------------------------------------------------------- 

 
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
                                          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 
2.ชือ่–สกลุ             นางลดาวัลย์  คงศรีจันทร ์
3.ต าแหนง่ทางราชการ            อาจารย์ 
4.สงักดั              คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5.ประวตักิารศกึษา   

ระดบัการศกึษา สถาบนัการศกึษา คุณวฒุ ิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ปร.ด. เคม ี 2560 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วท.ม. เคมีศึกษา 2553 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาราชภัฏยะลา วท.บ. เคม ี 2550 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 

 
 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 

ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์ . (2561). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 . ยะลา : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. พิมพ์ครั้งที่ 1. (62 หน้า). 

     ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์. (2561). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2.  
  ยะลา : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. พิมพ์ครั้งที่ 1. (245 หน้า). 

 
  6.1.2 ต ารา หนังสือ (ไม่มี) 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
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         6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
                6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
                6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 
 

6.2  ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการเผยแพรต่ามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 
   6.2.1 บทความวจิยัในวารสารวชิาการ (ไม่ม)ี 
   6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ      
(ไม่มี) 
 

             6.2.3  บทความวจิยัใน Proceedings ของการประชมุวชิาการทีม่กีารบรรณาธกิาร    
  ประเมนิและตรวจสอบ 

Ladawan Khongsichan and Kedsaraporn Parndaeng. (2019). DEVELOPMENT 
ORGANIC SOAP OF BROWN RICE GERMS IN PATTANI. The 
12 th International Halal Science and Technology Conference 
(IHSATEC) 20 -22  December 2019 . (page xxx-xxx). Bangkok : The 
Halal Science Center Chulalongkorn University. 

นิสาพร มูหะมัด, อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ, ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์, อัชมาน อาแด, และ 
วรรณกัษมา ฮารน. (2562). การศึกษาคุณภาพเครื่องส าอางที่ผลติโดยกลุม่ผลติ
เครื่องส าอาง จังหวัดนราธิวาส. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 เรื่อง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 
(หน้า 813– 818). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

      อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ, ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์, วรรณกัษมา ฮารน, นิสาพร มูหะมัด, 
และ   อัชมาน อาแด. (2561). วิจัยช้ันเรียน : การสอนแบบกึ่งโครงงานวิชา
วิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561. 
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 545-551). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา.  

 
7.  ประสบการณ์ทางสอน 
     7.1  ระดับปริญญาตรี 2  ป ี
   ช่ือวิชา  เคมีเชิงฟิสิกส์ 2      3 (3-0-6) นก. 
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   ช่ือวิชา  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสกิส ์2    1 (0-3-0) นก. 
   ช่ือวิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2 (1-2-3) นก. 
   ช่ือวิชา  หลักเคมี       3 (3-0-6) นก. 
   ช่ือวิชา  ปฏิบัติการหลักเคมี     1 (0-3-2) นก. 
   ช่ือวิชา  เคมีวิเคราะห์ 1      3 (3-0-6) นก. 
   ช่ือวิชา  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1     1 (0-3-2) นก. 
   ช่ือวิชา  เคมีอนินทรีย์ 2      3 (3-0-6) นก. 
   ช่ือวิชา  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2     1 (0-3-2) นก. 
   ช่ือวิชา  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1      1 (0-3-2) นก. 
 
    7.2  ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 

 
 

 
 

(ลงช่ือ)...............................................................เจ้าของประวัติ 
                    (อาจารย์ ดร.ลดาวัลย์ คงศรจีันทร์) 
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ประวตัอิาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

  ระดบัปรญิญาตร ี  ระดบัปรญิญาโท 
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 

------------------------------------------------------- 
 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
                                     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางและความงาม 
2. ชือ่–สกลุ                       นายอัชมาน อาแด 
3. ต าแหนง่ทางราชการ         อาจารย ์
4. สงักดั                           คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร 
5. ประวตักิารศกึษา   

ระดบัการศกึษา สถาบนัการศกึษา คุณวฒุ ิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วท.ม. เคมีอินทรีย ์  2540 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคใต้ 
กศ.บ. เคม ี 2535 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 

 
 6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2 ต ารา หนังสือ  
  6.1.3 บทความทางวิชาการ  
         6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
                6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
                6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 
 
 



205 
 

 

6.2  ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการเผยแพรต่ามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนด 
      6.2.1 บทความวจิยัในวารสารวชิาการ (ไม่มี) 

        6.2.2  บทความวจิยัในหนงัสอืรวมบทความทีม่กีารบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
        6.2.3  บทความวจิยัใน Proceedings ของการประชมุวิชาการทีม่กีารบรรณาธกิารประเมนิ 
                 และตรวจสอบ 

นิสาพร มูหะมัด, อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ, ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์, อัชมาน อาแด, และ 
วรรณกัษมา ฮารน. (2562). การศึกษาคุณภาพเครื่องส าอางที่ผลติโดยกลุม่ผลติ
เครื่องส าอาง จังหวัดนราธิวาส. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 เรื่อง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 
(หน้า 813– 818). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

      อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ, ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์, วรรณกัษมา ฮารน, นิสาพร มูหะมัด,  
และ  อัชมาน อาแด. (2561). วิจัยช้ันเรียน : การสอนแบบกึ่งโครงงานวิชา
วิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561. 
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 545-551). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา.  

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 

 6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
 6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
 6.3.3 สารานุกรม 
 6.3.4 งานแปล 
 

     6.4 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 
7.  ประสบการณ์ทางสอน 
    7.1  ระดับปริญญาตรี  10  ป ี

ช่ือวิชา เคมีทั่วไป 1      3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1     1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชา ชีวเคมี       3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา ปฎิบัติการชีวเคมี      1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชา เคมีสิ่งแวดล้อม      3 (2-2-5) นก. 
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 ช่ือวิชา สัมมนาทางเคมี      1 (0-2-1) นก. 
 ช่ือวิชา เคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1   3 (3-0-6) นก. 

ช่ือวิชา ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1  1 (0-3-0) นก. 
 ช่ือวิชา เคมีวิเคราะห์ 1      3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา เคมีอินทรีย์ 1      3 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ     3 (3-2-2) นก. 
 ช่ือวิชา เคมีไบโอดีเซล      2 (2-0-4) นก. 
 
    7.2  ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
 
 
 
                                                 (ลงช่ือ).................................................เจ้าของประวัต ิ
                                                                (อาจารย์อัชมาน อาแด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


