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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4143113 การดูแลความงามและบุคลิกภาพ (Beauty Care and Personality)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอางหลัก
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะดานเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน อ.จรัสฟา โหมดสุวรรณ และอ.ณัฐพร บูฮวด
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
4 กรกฎาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. ศึกษาความรูทางวิทยาศาสตรกับความงาม
2. ศึกษาโครงสรางของใบหนา ลักษณะและปญหาของผิว การดูแลผิว
3. มีความรูดานการเลือกเครื่องสําอางใหเหมาะสมกับผิว
4. มีทักษะการแตงหนาใหถูกตองตามกาลเทศะ โดยรูจักขั้นตอนการแตงหนา
5. สามารถพัฒนาบุคคลิกภาพไดเปนอยางดี ทั้งดานสุขภาพและความงาม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 มี การปรับปรุ งเนื้อหาเพิ่ มเติมเกี่ยวกั บการแสดงออกถึงบุคลิ กภาพและมารยาททางสังคมตามแบบ
นักศึกษาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงใหสอดคลองกับ TQF บริบทของสังคมปจจุบัน
และบัณฑิตที่พึงประสงค
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูทางวิทยาศาสตรกับความงามศึกษาโภชนาการ การออกกําลังกาย การพักผอน เครื่องสําอาง
ศึกษาโครงสราง ชนิด ปญหาของผิว การเลือกใชผลิตภัณฑใหเหมาะกับสภาพผิวเพื่อปองกันและแกไขปญหาผิวพรรณ
เรียนรูขั้นตอนการแตงหนา และการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติ/
การศึกษาดวยตนเอง
งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน
45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
ไมมี
90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาผานอีเมลล Nattaporn2608@gmail.com, Facebook เวลา 9.0017.00 น. ในวันทําการ
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยนัดหมายเขา
พบอาจารยลวงหนา อยางนอย 1 วันทําการ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
• 1.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
• 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
• 1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญของงานที่ไดรับมอบหมาย
• 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของมนุษย
• 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการ และสังคม
• 1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1) ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ดีใหแกนักศึกษา โดยสรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบวินัย
และแตงกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
2) มุงเนนใหนักศึกษาตระหนักถึงหนาที่ของการเปนผูนํากลุม การเปนสมาชิกกลุมที่ดีและการมีความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุม
3) สงเสริมความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบานของผูอื่น
4) สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รูจักเคารพทรัพยสิน ทางปญญาของผูอื่น
ตระหนักถึงความสําคัญของศาสตรที่เรียน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองชมเชย
นักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละและประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมิน จากการตรงต อเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้น เรีย น การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม มีการเซ็นชื่อเขาเรียนทุกครั้ง หากมาสาย นับการมาสาย 2 ครั้ง เปน 1 ขาด และขาด
3 ครั้ง หมดสิทธิ์สอบ
2) ประเมินจากบุคลิกภาพ การแตงกาย ความมีวินัย ความตรงตอเวลาและพรอมเพรียงของนักศึกษาใน
การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากผลสําเร็จในผลงาน/โครงงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย มอบหมายงานกลุม และการ
นําเสนองานเปนทีม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
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• 2.1.1 (2) สามารถวิเคราะหปญหา สาเหตุของปญหา โดยใชความรู ทักษะและเลือกใชเครื่องมือที่
เหมาะสมในการแกไขปญหา
• 2.1.2 (3) สามารถบู ร ณาการความรูเพื่อใชในการการวิเคราะหผ ลิตภัณฑเครื่องสําอาง และการ
ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
• 2.1.3 (5) มีความรูความเขาใจและการฝกอบรม การพัฒนาความรู ความชํานาญและการใชเครื่องมือ
ที่เกี่ยวของ
• 2.1.4 (7) มีประสบการณในการพัฒนาบุคลิกภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบมุงเนนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ พัฒนาเนื้อหาใหกาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องสําอาง
2) ใหนักศึกษามีการเรียนรู มีการเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
ตลอดจนใหนักศึกษาทําโครงการศึกษาพิเศษ
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
• 3.1.1 (1) สามารถคิด วิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ
• 3.1.2 (3) สามารถศึกษาคนควา เขาถึงแหลงขอมูล ทางวิ ชาการ ประมวลและทบทวนเอกสารทาง
วิชาการ การวิเคราะหขอมูลทางวิชาการ การเขียนเรียบเรียงงานทางวิชาการ
• 3.1.3 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางเครื่องสําอางไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) สามารถคิด วิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ
2) สามารถศึกษาคนควา เขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการ ประมวลและทบทวนเอกสารทางวิชาการ การ
วิเคราะหขอมูลทางวิชาการ การเขียนเรียบเรียงงานทางวิชาการ
3) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางเครื่องสําอางไดอยางเหมาะสม
3.3 วิธีการประเมินผล
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1) จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกกรณีศึกษา
2) สงเสริมใหนักศึกษามีการอภิปรายกลุม เพื่อประเมิน วิเคราะห แลกเปลี่ยนขอมูล
3) โครงการศึกษาพิเศษ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
• 4.1.1 (1) สามารถใชการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลาย และ
สามารถสนทนารับ-สงสารอยางมีประสิทธิภาพ
• 4.1.2 (3) สามารถถายทอดความรูในศาสตรที่เรียนสูสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.3 (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงทัศนะในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัว และสวนรวมพรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม
4.2 วิธีการสอน
1) สนั บ สนุ น ให มีกิ จ กรรมการทํ า งานเปน กลุม และสง เสริมการสรา งปฏิสั มพัน ธร ะหวางการทํา งานให
นักศึกษาแสวงหาความรูไดดวยตัวเองได (Self-Study) และการรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน
2) สามารถบูรณาการองคความรูจากกรณีปญหา (Problem–Based Learning) และมีการอภิปรายกลุม
เพื่อสรุปผลรวมกัน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากความสําเร็จและการตรงตอเวลาจากงานที่ไดรับมอบหมาย พฤติกรรมของนักศึกษา
2) การมี ส ว นร ว มและการแสดงออกของนั กศึกษาในการนํ าเสนอรายงานกลุมในชั้น เรีย น การสังเกต
พฤติกรรมที่แสดงออกในการเขารวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ได
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
• 5.1.1 (1) มีทักษะในการเลือกใชเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
• 5.1.2 (3) สามารถใชทักษะการสื่อสารทั้งการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการอาน และเขียน
อยางมีประสิทธิภาพและเลือกใชรูปแบบของสื่อสารนําเสนออยางเหมาะสม
• 5.1.3 (4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) มุงเนนการใชทักษะการสือ่ สารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนองาน การเลือกใชเครื่องมือใน
การสื่อสาร
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5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนองาน ที่มุงเนนการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
ถูกตอง
2) ประเมินจากความสามารถใชเทคโนโลยีที่ใชในการอธิบาย การถายทอดความรู รวมถึงขอจํากัด เหตุผล
ในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การอภิปรายกรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
บทนํา เครื่องสําอางใน
ชีวิตประ จําวัน

2

ความงามกับจิตใจ

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

ชีแ้ จงรายละเอียดการเรียนการสอนของ
วิชา
- หัวขอ, การอบหมายงาน, กิจกรรม
ของวิชาการประเมินผล
- บรรยายโดยใชสื่อการสอน Power
point
- ยกตัวอยาง
- มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษา
รวมกันศึกษาบทเรียนในเอกสารคําสอน
-มอบหมายโจทยปญหาแนะนําวิธีการ
ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนกับพุทธ
ศาสนสถาน โรงพยาบาล มูลนิธิตางๆ
และสรุปราย งานการศึกษาตาม โจทย
ปญหา รายงานหนาชั้น
-พร อ มส ง รายงานอาจารย ใ ห ข อ มู ล
ยอนกลับรายงาน
กลุมและบรรยายเพิ่มเติม
-มอบหมายงานจัดโครงการ รักษาความ
งามดานจิตใจ เพื่อบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

อ.จรัสฟา
โหมดสุวรรณ
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อ.จรัสฟา
โหมดสุวรรณ
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3

อาหารและโภชนาการ

3

4

รูจักผลิตภัณฑเกี่ยวกับ
เสนผมในทองตลาด
(Hair product trend)

3

5

โครงสรางเสนผม เสนผม
กับความงาม

3

6

การทําผมตามกาลเทศะ

3

- บรรยายโดยใชสื่อการสอน Power
point
- ยกตัวอยาง
- มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษา
รวมกันศึกษาบทเรียนในเอกสารคําสอน
- บรรยายโดยใชสื่อการสอน Power
point
- ยกตัวอยาง
- มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษา
รวมกันศึกษาบทเรียนในเอกสารคําสอน
- มอบหมายโจทยปญหา แนะนําวิธีการ
และแหลงสืบคนขอมูลนักศึกษาสืบคน
ขอมูลและสรุปรายงานการศึกษาตาม
โจทยปญหา
- อาจารยใหขอมูลยอนกลับรายงาน
กลุมและบรรยายเพิ่มเติม
- มอบหมายโจทยปญหา แนะนําวิธีการ
และแหลงสืบคนขอมูล
- นักศึกษาลงมือปฏิบัติ

สอบกลางภาค
7

เภสัชความงาม

3

8

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความงาม

3

อ.จรัสฟา
โหมดสุวรรณ

อ.จรัสฟา
โหมดสุวรรณ

อ.จรัสฟา
โหมดสุวรรณ

อ.จรัสฟา
โหมดสุวรรณ
อ.จรัสฟา
โหมดสุวรรณ
อ.ณัฐพร
บูฮวด

- บรรยายโดยใชสื่อการสอน Power
point
- ยกตัวอยาง
- มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษา
รวมกันศึกษาบทเรียนในเอกสารคําสอน
- บรรยายโดยใชสื่อการสอน Power
อ.ณัฐพร
point
บูฮวด
- ยกตัวอยาง
- มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษา
รวมกันศึกษาบทเรียนในเอกสารคําสอน
8
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9

การออกกําลังกายและ
การพักผอน

3

10

โครงสรางของใบหนา
และผิวพรรณ

3

11

การแตงหนา

3

12

การพัฒนาบุคลิกภาพ

3

-ใชการเรียนแบบรวมมือและศึกษาดวย
ตนเอง โดยมอบหมายงานกลุมให
นักศึกษารวมกันศึกษาบทเรียนใน
เอกสารคําสอน และนํามาถายทอด
ใหหองเรียน
- อาจารยสรุปปรับความเขาใจให
ถูกตองและเพิ่มเติมเนื้อหาใหสมบูรณ
- บรรยายโดยใชสื่อการสอน Power
point
- ใชการเรียนแบบรวมมือและศึกษา
ดวยตนเองโดย มอบ หมายงานกลุมให
นักศึกษารวมกันศึกษา บทเรียนใน
เอกสารคําสอน และนํามาถายทอดให
หองเรียน อาจารยสรุปปรับความเขาใจ
ใหถูกตอง และเพิ่มเติมเนื้อหาให
สมบูรณ
- บรรยายโดยใชสื่อการสอน Power
point
- บรรยายโดยใชสื่อการสอน Power
point
- ยกตัวอยาง
- นักศึกษาลงมือปฏิบัติ
- ใชการเรียนแบบรวมมือและศึกษา
ดวยตนเองโดย มอบหมายงานกลุมให
นําเสนอสถานการณจําลองการมี
บุคลิกภาพและมารยาท ทางสังคมแบบ
นักศึกษาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ให
นศ.แบงกลุม (กลุมละ 5 คน 10 กลุม
กลุมละ 6 คน 1 กลุม) เลือก
สถานการณจําลองในสังคม เพื่อแสดง
9

อ.ณัฐพร
บูฮวดและ
วิทยากร

อ.ณัฐพร
บูฮวด

อ.ณัฐพร
บูฮวด

อ.ณัฐพร
บูฮวด
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14

มารยาททางสังคม
- การวางทวงทาอิริยาบถ
ที่สงางาม
- การใชถอยคําภาษา
น้ําเสียง
-มารยาทสังคม
- มารยาทในโตะอาหาร
-การทานอาหารแบบ
ตะวันตก และบุฟเฟต
การแตงกาย
- ความหมาย ความ
สําคัญ บุคลิกภาพ
- การเสริมสราง
บุคลิกภาพ รูปลักษณ
เรือนกาย
- การดูแลเสื้อผาเครื่อง
แตงกาย เครื่องประดับ

3

3

เปนละครสั้น 5-10 นาที อัดคลิป
เผยแพร
- บรรยายโดยใชสื่อการสอน Power
point
- มอบหมายโจทยปญหา แนะนําวิธีการ อ.ณัฐพร
และแหลงสืบคนขอมูลนักศึกษาสืบคน บูฮวดและ
ขอมูลและสรุปรายงานการ
วิทยากร
ศึกษาตามโจทยปญหา
- อาจารยใหขอมูลยอนกลับรายงาน
กลุมและบรรยายเพิ่มเติม
- ฝกปฏิบัติการทานอาหารแบบ
ตะวันตกที่โรงแรมดุสิต เพลส
- มอบหมายโจทยปญหา แนะนําวิธีการ
และแหลงสืบคนขอมูลนักศึกษาสืบคน
ขอมูลและสรุปรายงานการ
ศึกษาตามโจทยปญหา
- อาจารยใหขอมูลยอนกลับรายงาน
กลุมและบรรยายเพิ่มเติม
- นักศึกษาลงมือปฏิบัติ

15

อ.ณัฐพร
บูฮวดและ
วิทยากร

อ.ณัฐพร
บูฮวด

สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4 การทดสอบ
ยอย 2 ครั้ง
3.1.1,3.1.2,3.1.3
การทํากิจกรรม
4.1.1,4.1.2,4.1.3
ระหวาง
5.1.1,5.1.2,5.1.3
การเรียนการสอน

สัปดาหที่ประเมิน
3,5

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

4,6,9,11,12,13,14

40%

2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4 สอบกลางภาค

1,2,3,5,7

20%

2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4 สอบปลายภาค

10,14

20%

1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4, การประเมิน
1.1.5,1.1.6
พฤติกรรม
ดานคุณธรรม
จริยธรรม
1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4, การประเมิน
1.1.5,1.1.6
พฤติกรรม
ดานความ
รับผิดชอบ
1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4, การประเมินตนเอง
1.1.5,1.1.6
ของนักศึกษา
พฤติกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม
และความ
รับผิดชอบ

1-14

2%

1-14

2%

1-14

2%
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วิธีการทวนสอบ
ทวนสอบจากผล
คะแนนสอบ
-ผลงานที่ไดรับ
มอบ หมาย
-ความสมบูรณ
ของ
รายงาน
-การนําเสนองาน
ทวนสอบจากผล
คะแนนสอบ
ทวนสอบจากผล
คะแนนสอบ
-การไมทุจริตตอ
การสอบ

-ความตรงตอ
เวลาในการสง
งาน และการเขา
เรียน
-ผลการประเมิน
ตนเองของ
นักศึกษา

มคอ. 3
3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
0-54
0-49

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หรือในบางรายวิชาไมมีคาระดับคะแนน ดังนี้
เกณฑคะแนน

เกรด
PD
P
F
W
I

หมวดที่ 7 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
สมศักดิ์ วรคามิน. 2550. ผิวสวย. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพยามเจริญพานิชย.
พรทิพย นิมมานนิตย, วลั ยศิริ มว งศิริ, อังคณา ตัน ติธุวานนท, วาสนา ยี่แพร, วรรณภา มหาสุ ธานนท .
2550. เครื่องสําอางในชีวิตประจําวัน. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: ซาเร็นการพิมพ.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กุหลาบ จิตตมิตรภาพ. 2549. สวยสั่งได. พิมพครั้งที่ 3.กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพ โมเดอรฟลม เซ็นเตอร
จํากัด.
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ภัทรยา เมธาพร. 2537. The complete Guide to Healthy Skin. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหา-นคร: มายิก
สํานักพิมพ.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
http://www.fda.moph.go.th
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดําเนินการดังนี้
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานแบบประเมินอาจารย ผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย / ของ
รายวิชา
• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
• รับฟงความคิดเห็นผาน e-mail และสื่อออนไลน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา คือนําผลการเรียนของ
นักศึกษามาพิจารณา แลวคณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็น บันทึกไวเปนเอกสารหลักฐาน
• อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
การประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน นําผลการประเมินผูสอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหา
แนวทางปรับปรุงวิธีการสอนและการเรียนรูของนักศึกษา
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนตอไป
- จัดประชุมผูสอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา
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- สุมตรวจผลงานของนักศึกษา
- สุมสัมภาษณนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรูนักศึกษาหลังจากสงผลการเรียนแลว
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบกลางภาคและ/หรือปลายภาค
ขอสอบภาคปฏิบัติ
- สอบถามนักศึกษาในประเด็นตอไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรูในชั่วโมงแรกของ
การเรียนรายวิชา
- ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรูนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยการสอบถามและให
นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นระหวางการเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ไดแก การ
ปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาค
การศึกษา และนําเสนอแนวทางการแกไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร พรอม
บันทึกไวเปนหลักฐาน
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รวมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนและนํา
ขอคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาหนา
พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ขอคิดเห็นของอาจารยผูรวมสอน นํามาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนในปการศึกษาหนา ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการ
ประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยนําเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็น
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