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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 2 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4144902 โครงงานวิจัยสาหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
Senior Research Project for Cosmetic Science
2. จานวนหน่วยกิต
3(0-15-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล
4.2 อาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล , อ.ดร.ปิยนุช พรมภมร, อ.ขวัญจิต อิสระสุข, อ.กัลยาภรณ์ จันตรี,
อ.ณัฐพร บู๊ฮวด อ.จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ, อ.ดร.วิทวัส รัตนถาวร และ อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร
10. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 3 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถน าทั ก ษะและองค์ ค วามรู้ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เครื่อ งส าอางมา
ประยุกต์ใช้โดย ทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลองและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และเขียนรายงานวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
จุดประสงค์ของการเปิดรายวิชานี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสาระสาคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา ค้นคว้า ทดลองและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตเครื่องสาอางที่ผ่านการศึกษาเบื้องต้น รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเสนอเป็ นรายงาน
ภายใต้การควบคุม และแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ
Exploration of cosmetic science or problems involved in cosmetic productions.
Data collection and analysis, conclusion and report presentation under instruction of
project advisor
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ไม่มี

ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
225 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
120 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

3. จ านวนชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ที่ อ าจารย์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าทางวิ ช าการแก่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ จั ด เวลาให้ ค าปรึ กษาต่ อ นั ก ศึ ก ษารายบุ ค คลหรือ เป็ น กลุ่ ม 1 ชั่ ว โมง/สั ป ดาห์ โดย
สามารถติ ด ต่ อ อาจารย์ ผู้ ส อนทาง E- mail หรือ ประกาศเวลาให้ ค าปรึ ก ษาผ่ านเว็ บ ไซต์ ส าขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทาง social media ได้แก่
facebook และ line
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลาดับความสาคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
มนุษย์
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
 1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ดี ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา โดยสร้ า งเสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี
บุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบวินัย และแต่งกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด เน้นความตรงต่อเวลา
ของนักศึกษา
1.2.2 มอบหมายการทางานกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็น
ผู้นากลุ่ม การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดีและการมีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม
1.2.3 ปลู ก ฝั งเรื่อ งจรรยาบรรณและความซื่อสั ตย์ให้ แก่ นั กศึก ษา เพื่ อ ให้ นั ก ศึก ษา
เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยการเขียนอ้างอิง และไม่นางานของผู้อื่นมาเป็นของตน รวมถึง
ตระหนักถึงความสาคัญของศาสตร์ที่เรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากบุคลิกภาพ การแต่งกาย ความมีวินัย ความตรงต่อเวลา และพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.2 ประเมินจากการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยการเขียนอ้างอิง
1.3.3 ประเมินจากผลสาเร็จในผลงาน/โครงงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญ
 2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา โดยใช้ความรู้ ทักษะ และเลือกใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาในการทาโครงงานวิจัย
 2.1.3 สามารถจาแนกส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางรวมทั้งสามารถตั้งตารับ
เครื่องสาอางให้ตรงตามข้อกาหนด
 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความงาม นวัตกรรมเครื่องสาอาง
และการนาไปประยุกต์ใช้ในสายวิชาชีพ ผ่านทางการทาโครงงานวิจัย
 2.1.5 มีความรู้ความเข้าใจและมีความชานาญและการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทา
วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
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 2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นภาพรวมของการทางาน
และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนวัตกรรมเครื่องสาอาง
 2.1.7 สามารถพัฒนาตารับ ปรับปรุง วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางได้
 2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการทาการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 เน้นการทาการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง โดยให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ
จริงเพื่อให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ
2.2.2 ให้นักศึกษาทาการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองโดยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ด้านวิ ท ยาศาสตร์ เครื่ อ งส าอาง เพื่ อ ให้ เกิ ดความเข้าใจและเป็ น การติ ด ตามความก้าวหน้ าทางด้ าน
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
2.2.3 ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ปั ญ หา และวางแผนการทดลองด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการสอบโครงร่างโครงงานวิจัยสาหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
2.3.2 ประเมินจากผลการวิจัย
2.3.3 ประเมิ น จากผลการการสอบเพื่ อ ปิ ด โครงงานวิ จั ย ส าหรั บ วิ ท ยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถคิด วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสูตรตารับ เพื่ อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถศึ ก ษาค้ น คว้า เข้ า ถึ งแหล่ งข้ อ มู ล ทางวิช าการ ประมวลและทบทวน
เอกสารทางวิชาการ การวิเคราะห์ข้อมูลวิชาการ การเขียนเรียบเรียงงานทางวิชาการ
 3.1.4 สามารถประยุ กต์ความรู้ ไปใช้ในการแก้ปัญ หาปัญ หาทางเครื่องสาอางได้อย่าง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนโดยใช้ปัญ หาเป็น ฐาน (Problem Based Learning : PBL) และ
การสอนแบบเชิงรุก (Active learning)
3.2.2 การเสนอผลการทดลองและวิจ ารณ์ ผ ลการทดลองในชั้ นเรีย น เพื่ อประเมิ น
วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนข้อมูล
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมิ น จากผลการทดลอง และผลส าเร็ จ ของโครงงานวิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์
เครื่องส าอาง ที่เกี่ย วข้องกับ ความเข้าใจพื้นฐาน ทฤษฎี การวิเคราะห์ ปัญ หา การเชื่อมโยงในแต่ล ะ
6

มคอ.3

รายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางและแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยประยุกต์จาก
เนื้อหาความรู้ที่เรียนมา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถใช้การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลาย
และสามารถสนทนารับ-ส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถให้ ความร่ว มมื อ ช่ว ยเหลื อ และอ านวยความสะดวกแก่ก ารแก้ ปั ญ หา
สถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มผู้ร่วมงาน ทั้งในบทบาทของผู้นาหรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
 4.1.3 สามารถถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ที่เรียนสู่สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงทัศนะในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 4.1.6 มีค วามรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาการเรียนรู้ทั้ งของตนเองและทางวิช าชีพ อย่าง
ต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มโดยมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการทางานกลุ่ม และส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างการทางานให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตัวเองได้และรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน
4.2.2 ให้นักศึกษาจัดทารายงานโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากความสาเร็จของโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง และการ
ตรงต่อเวลาจากงานที่ได้รับมอบหมาย พฤติกรรมของนักศึกษา
4.3.2 การน าเสนอโครงการวิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ เครื่ อ งส าอางหน้ า ชั้ น เรี ย น สั ง เกต
พฤติกรรมในการนาเสนองานและการตอบคาถาม และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
 5.1.1 มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติ ต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
 5.1.2 สามารถใช้สารสนเทศในการค้นหาข้อมูล และการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลขทางคณิตศาสตร์อย่างมีแระสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถใช้ทักษะการสื่ อสารทั้งการปฏิสั มพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการอ่านและ
เขียนอย่างมีประสิทธิภาพและเลือกใช้รูปแบบของสื่อสารนาเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม
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5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การแนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูล และฐานข้อมูลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอางที่มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ พร้อมทั้งยกตัวอย่างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
5.2.2 การมอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบ
สื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางที่มุ่งเน้น
การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความถูกต้องและการเลือกใช้หลักสถิติที่เกี่ยวข้องในการ
วิเคราะห์ สรุปผล การทดลอง
5.3.2 ประเมินจากความสามารถใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการอธิบาย การถ่ายทอดความรู้
รวมถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ในการทาโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
5.3.3 ประเมินจากการเขียนเอกสารอ้างอิง
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
ชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอน
ของวิชา
-หัวข้อ
-การมอบหมายงาน
-กิจกรรมของวิชา
-หลักเกณฑ์ในการประเมินผล

2

Scientific research article

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- สร้างเสริมให้นักศึกษามีบคุ ลิกภาพ
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแต่งกายตาม
ระเบียบทีม่ หาวิทยาลัย กาหนด เน้น
ความตรงต่อเวลาของนักศึกษา
- อาจารย์ผสู้ อนอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และเป้าหมาย
ของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล
-มอบหมายให้นักศึกษาทางานเป็น
รายกลุม่
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
สื่อที่ใช้
1. เอกสาร มคอ. 3 ของรายวิชา
2. Power point
3. การอภิปราย ตอบคาถาม
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. มอบค้นหางานวิจัยจากวารสาร
หรือ internet
2. ยกตัวอย่างงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
3. แนะนาการเลือกหัวข้อในการทา
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ผู้สอน
รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล
อ.ดร.ปิยนุช พรมภมร
อ. ขวัญจิต อิสระสุข
อ. กัลยาภรณ์ จันตรี
อ. ณัฐพร บู๊ฮวด
อ. จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ
อ.ดร.วัทวัส รัตนถาวร
อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง

รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล
อ.ดร.ปิยนุช พรมภมร
อ. ขวัญจิต อิสระสุข
อ. กัลยาภรณ์ จันตรี
อ. ณัฐพร บู๊ฮวด
อ. จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ
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3

ดาเนินโครงงานวิจัย

30

4

ดาเนินโครงงานวิจยั

30

โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
4. อธิบายรูปแบบการเขียนรูปเล่ม
โครงร่างวิจัย และเล่มสมบูรณ์
โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
5. อธิบายหลักการและความสาคัญ
ของการเขียนเอกสารอ้างอิง
สื่อที่ใช้
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
2. เอกสารโครงร่าง และรายงาน
ฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั
3. Power point
4. การอภิปราย ตอบคาถาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นั ก ศึ ก ษ าด าเนิ น โครงงานวิ จั ย
วิท ยาศาสตร์เครื่ อ งส าอาง ภายใต้
การดู แ ลของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
โครงงานวิจัย
-การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
ในหัวข้องานที่สนใจ
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช้
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
2. หนังสือ หรือตาราที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นั ก ศึ ก ษ าด าเนิ น โครงงานวิ จั ย
วิท ยาศาสตร์เครื่ อ งส าอาง ภายใต้
การดู แ ลของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
โครงงานวิจัย
-การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
ในหัวข้องานที่สนใจ
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช้
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
2. หนังสือ หรือตาราที่เกีย่ วข้อง
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อ.ดร.วัทวัส รัตนถาวร
อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง

รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล
อ.ดร.ปิยนุช พรมภมร
อ. ขวัญจิต อิสระสุข
อ. กัลยาภรณ์ จันตรี
อ. ณัฐพร บู๊ฮวด
อ. จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ
อ.ดร.วัทวัส รัตนถาวร
อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง

รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล
อ.ดร.ปิยนุช พรมภมร
อ. ขวัญจิต อิสระสุข
อ. กัลยาภรณ์ จันตรี
อ. ณัฐพร บู๊ฮวด
อ. จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ
อ.ดร.วัทวัส รัตนถาวร
อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง
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5

ดาเนินโครงงานวิจัย

30

6

สอบโครงร่างวิจัยวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง

5

7

สอบโครงร่างวิจัยวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง

5

8

ดาเนินโครงงานวิจัย

30

กิจกรรมการเรียนการสอน
-นั ก ศึ ก ษ าด าเนิ น โครงงานวิ จั ย
วิท ยาศาสตร์เครื่ อ งส าอาง ภายใต้
การดู แ ลของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
โครงงานวิจัย
-การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
ในหัวข้องานที่สนใจ
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช้
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
2. หนังสือ หรือตาราที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษาสอบโครงร่างวิจัย
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช้
1.เอกสารโครงร่างวิจัยวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอางตามหัวข้อที่สนใจ
2. Power point
3. การอภิปราย ตอบคาถาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษาสอบโครงร่างวิจัย
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช้
1.เอกสารโครงร่างวิจัยวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอางตามหัวข้อที่สนใจ
2. Power point
3. การอภิปราย ตอบคาถาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นั ก ศึ ก ษ าด าเนิ น โครงงานวิ จั ย
วิท ยาศาสตร์เครื่ อ งส าอาง ภายใต้
การดู แ ลของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
โครงงานวิจัย
-การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
ในหัวข้องานที่สนใจ
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
10

รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล
อ.ดร.ปิยนุช พรมภมร
อ. ขวัญจิต อิสระสุข
อ. กัลยาภรณ์ จันตรี
อ. ณัฐพร บู๊ฮวด
อ. จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ
อ.ดร.วัทวัส รัตนถาวร
อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง

รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล
อ.ดร.ปิยนุช พรมภมร
อ. ขวัญจิต อิสระสุข
อ. กัลยาภรณ์ จันตรี
อ. ณัฐพร บู๊ฮวด
อ. จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ
อ.ดร.วัทวัส รัตนถาวร
อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง
รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล
อ.ดร.ปิยนุช พรมภมร
อ. ขวัญจิต อิสระสุข
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อ. จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ
อ.ดร.วัทวัส รัตนถาวร
อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง

มคอ.3

สื่อที่ใช้
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
2. หนังสือ หรือตาราที่เกีย่ วข้อง
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ดาเนินโครงงานวิจัย

30

10

ดาเนินโครงงานวิจัย

30

11

ดาเนินโครงงานวิจัย

30

กิจกรรมการเรียนการสอน
-นั ก ศึ ก ษ าด าเนิ น โครงงานวิ จั ย
วิท ยาศาสตร์เครื่ อ งส าอาง ภายใต้
การดู แ ลของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
โครงงานวิจัย
-การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
ในหัวข้องานที่สนใจ
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช้
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
2. หนังสือ หรือตาราที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นั ก ศึ ก ษ าด าเนิ น โครงงานวิ จั ย
วิท ยาศาสตร์เครื่ อ งส าอาง ภายใต้
การดู แ ลของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
โครงงานวิจัย
-การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
ในหัวข้องานที่สนใจ
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช้
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
2. หนังสือ หรือตาราที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นั ก ศึ ก ษ าด าเนิ น โครงงานวิ จั ย
วิท ยาศาสตร์เครื่ อ งส าอาง ภายใต้
การดู แ ลของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
โครงงานวิจัย
-การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
ในหัวข้องานที่สนใจ
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
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เครื่อง สาอาง
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สื่อที่ใช้
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
2. หนังสือ หรือตาราที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นั ก ศึ ก ษ าด าเนิ น โครงงานวิ จั ย
วิท ยาศาสตร์เครื่ อ งส าอาง ภายใต้
การดู แ ลของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
โครงงานวิจัย
-การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
ในหัวข้องานที่สนใจ
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช้
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
2. หนังสือ หรือตาราที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นั ก ศึ ก ษ าด าเนิ น โครงงานวิ จั ย
วิท ยาศาสตร์เครื่ อ งส าอาง ภายใต้
การดู แ ลของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
โครงงานวิจัย
-การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
ในหัวข้องานที่สนใจ
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช้
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
2. หนังสือ หรือตาราที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษาสอบปิดโครงการ วิจัย
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
-นักศึกษาจัดทารูปเล่มสมบูรณ์
โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช้
1.เล่มรายงานวิจัยสมบูรณ์
โครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
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สอบปิดโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์
เครื่อง สาอาง
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2. Power point
3. การอภิปราย ตอบคาถาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษาสอบปิดโครงการ วิจัย
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
-นักศึกษาจัดทารูปเล่มสมบูรณ์
โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช้
1.เล่มรายงานวิจัยสมบูรณ์
โครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
2. Power point
3. การอภิปราย ตอบคาถาม
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อ. กัลยาภรณ์ จันตรี
อ. ณัฐพร บู๊ฮวด
อ. จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ
อ.ดร.วัทวัส รัตนถาวร
อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ วิธีการทวนสอบ
ประเมิน
ประเมินผล

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการ
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
เข้ า ชั้ น เรี ย น และการส่ ง งานที่ ไ ด้ รั บ
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6
มอบหมายตรงตามกาหนด
2. พฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นและนอก
ชั้นเรียน
3. การแต่ งกายที่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ
ของมหาวิทยาลัย
4. ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
ด้านความรู้
1. นาเสนอโครงร่างวิจัยวิทยาศาสตร์
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
เครื่องสาอาง
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8
2. สอบปิดเล่มโครงร่างวิจัยวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอางด้วยวาจา

ด้านทักษะทางปัญญา
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4

รายงานโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง

1-15

ร้อยละ 5

-งานที่มอบหมาย
-ใบเช็คเวลาเรียน
-การสังเกตจาก
อาจารย์ผู้สอน
-การเข้าร่วม
กิจกรรม

6-7

ร้อยละ 20

-การนาเสนอโครง
ร่างวิจัยวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง

14-15

ร้อยละ 60

1-15

13

ร้อยละ 5

-การสอบปิดเล่ม
โครงร่างวิจัย
วิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง
-ผลการทดลอง การ
สรุปผลการทดลอง
และการวิเคราะห์ผล
การทดลอง

มคอ.3

-การวิเคราะห์ และ
แก้ไขปัญหาในการ
วิจัย
ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4 . 1 . 1 , 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4, 4.1.5, 4.1.6
ทักษะในการวิเคราะห์
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสาร
สนเทศ
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4

1. การทางานเป็นกลุ่ม
2. การแบ่งงานรับผิดชอบ
3. การเขียนและพูดนาเสนองานได้
ถูกต้องตามหลักภาษา

1-15

ร้อยละ5

-การแบ่งงานที่
รับผิดชอบในกลุม่
-การนาเสนองาน

1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม และ/หรือมีความสอดคล้อง
กับงานที่ได้รับมอบหมาย
2. การนาเสนองานวิจัย

1-15

ร้อยละ 5

-การเขียนอ้างอิง
-การเขียนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์
-การพูดการนาเสนอ
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
-การเลือกใช้
เครื่องมือสถิตไิ ด้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับข้อมูล

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
ต่ากว่า 50

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
http://www.sciencedirect.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.bio-diglib.com/
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนผ่ า นแบบประเมิ น อาจารย์ ผ่ า นระบบออนไลน์ ข อง
มหาวิทยาลัยของรายวิชา
- นั ก ศึ กษาประเมิ น ประสิ ท ธิผ ลของรายวิ ช าในภาพรวมโดยประเมิ น การเรีย นการสอนและ
อาจารย์ผู้สอน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- อาจารย์ ผู้ สอนประเมิ นประสิ ทธิผลการสอน โดยประเมิ นจากการผลการทดสอบ การสั งเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน
- คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
- อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ร่วมกันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประกัน
คุณภาพโดยมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทวนสอบในระดับรายวิชาตามความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชาและรายละเอียดของรายวิชา
2. แต่ งตั้ ง กรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมของข้ อ สอบรายวิ ช าตามผลการเรี ย นรู้
วัตถุประสงค์ และคาอธิบายรายวิชา
3. ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งในภาพรวมและรายบุคคล
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อรับรองผลคะแนนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาของ
ภาคการศึกษานั้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ได้แก่ การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
(ในแต่ละภาคการศึกษา จะมีการนาผลการประเมินการสอน (มคอ.5) มาพิจารณาปรับปรุงแนว
ทางการสอนในภาคการศึกษาต่อไป)
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้ร่วมสอน นามาปรับปรุง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า ทั้งนี้ได้มีการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นาผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน โดยนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้
ความคิดเห็น
-ข้อมูลการปรับปรุงในหมวดนี้ จะนาไปใช้ปรับปรุงการจัดทา มคอ.3 ในรอบถัดไป
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