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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4144901 ปญหาพิเศษสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
(Special Problem for Cosmetic Science)
2. จํานวนหนวยกิต
1(0-10-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกุล, อ.ดร.ปยนุช พรมภมร, อ.ขวัญจิต อิสระสุข, อ.จรัสฟา โหมดสุวรรณ,
อ.ดร.วิทวัส รัตนถาวร, อ.ณัฐพร บูฮวด, อ.ฤทธิพันธ รุงเรือง และ ผศ.ดร.จิราภรณ ทองตัน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นปที่4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
25 มิถุนายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนควาและนําเสนองานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอางได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเนื้อหาสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เพื่อเปนทักษะและองคความรูในการ
ประกอบอาชีพของนักศึกษาและปรับปรุงใหสอดคลองกับ TQF บริบทของสังคมปจจุบันและบัณฑิตที่
พึงประสงค
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คนควาและนําเสนอผลงานวิชาการทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง คลอบคลุมเนื้อหา
ที่นักศึกษาใหความสนใจ เพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัยตอไป
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยายการฝก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี
ไมมี
450 ชั่วโมง
75 ชั่วโมง
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาตอนักศึกษารายบุคคล หรือเปนกลุมอยางนอย 1 ชั่วโมง/สัปดาห
- อาจารย ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสาขาวิชา/Social Media
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญของงานที่ไดรับมอบหมาย
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของมนุษย
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม
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1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ดีใหแกนักศึกษา โดยสรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มี
ระเบียบวินัย และแตงกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
1.2.2 มุงเนนใหนักศึกษาตระหนักถึงหนาที่ของการเปนผูนํากลุม การเปนสมาชิกกลุมที่ดีและการ
มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
1.2.3 สงเสริมความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบานของ
ผูอื่น
1.2.4 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รูจักเคารพทรัพยสินทางปญญา
ของผูอื่น ตระหนักถึงความสําคัญของศาสตรที่เรียน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เชน การยกยองชมเชยนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละและประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมิ น จากการตรงต อเวลาของนั กศึ ก ษาในการเข าชั้น เรีย น การส งงานตามกํ าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากบุคลิกภาพ การแตงกาย ความมีวินัย ความตรงตอเวลาและพรอมเพรียงของ
นักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.3 ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากผลสําเร็จในผลงาน/โครงงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา สาเหตุของปญหา โดยใชความรู ทักษะ และเลือกใชเครื่องมือที่
เหมาะสมในการแกไขปญหา
2.1.3 สามารถจํ าแนกส ว นประกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ เครื่องสํ าอาง รวมทั้ งสามารถตั้ งตํ ารั บ
เครื่องสําอางใหตรงตามขอกําหนด
2.1.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีความงาม นวัตกรรมเครื่องสําอาง และการ
นําไปประยุกตใชในสายวิชาชีพ
2.1.5 มี ความรูความเขาใจและการฝ กอบรม การพั ฒ นาความรู ความชํ านาญ และการใช
เครื่องมือที่เกี่ยวของ
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2.1.6 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อใหเล็งเห็นภาพรวมของการทํางานและ
เขาใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนวัตกรรมเครื่องสําอาง
2.1.7 สามารถพัฒนาตํารับ ปรับปรุง วิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอางได
2.1.8 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบมุงเนนทั้งทฤษฎีและการทดลองในหองปฏิบัติพัฒนา
เนื้อหาใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องสําอาง ใหเปนไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ ดังนี้
2.3.1 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
2.3.2 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถคิด วิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ
3.1.2 สามารถสืบคน และตีความเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3.1.3 สามารถศึกษาคนควา เขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการ ประมวลและทบทวนเอกสารทาง
วิชาการ การวิเคราะหขอมูลทางวิชาการ การเขียนเรียบเรียงงานทางวิชาการ
3.1.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับแกไขปญหาทางเครื่องสําอางไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกกรณีศึกษา
3.2.2 สงเสริมใหนักศึกษามีการอภิปรายรายบุคคล เพื่อประเมิน วิเคราะห แลกเปลี่ยนขอมูล
ทางวิชาการ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
3.3.2 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย รายงานรายบุคคลหรือรายงานกลุม
3.3.3 ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุ คคลและ
กลุม
3.3.4 ประเมินจากการเขียนรายงาน
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สามารถใช การสื่ อสารทั้ งภาษาไทย และภาษาต างประเทศกั บกลุ มคนหลากหลายและ
สามารถสนทนารับ-สงสารอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถใหความรวมมือ ชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตางๆในกลุมผูรวมงาน ทั้งในบทบาทของผูนําหรือในบทบาทของผูรวมงาน
4.1.3 สามารถถายทอดความรูในศาสตรที่เรียนรูสูงสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
4.1.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงทัศนะในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวมพรอม
ทั้งแสดงจุดยืนอยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม
4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 สนับสนุนใหมีกิจกรรมการทํางานเปนกลุมและสงเสริมการสรางปฏิสัมพันธระหวางการ
ทํ า งานให นั ก ศึ ก ษาแสวงหาความรู ได ด ว ยตั ว เองได (Self-Study) และการรับ ฟ งความคิ ด เห็ น ของ
ผูรวมงาน
4.2.2 สามารถบูรณาการองคความรูจากกรณีปญหา (problem-based learning) และมีการ
อภิปรายเพื่อสรุปผลรวมกัน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากความสําเร็จและการตรงตอเวลาจากงานที่ไดรับมอบหมาย พฤติกรรมของ
นักศึกษา
4.3.2 การมีสวนรวมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการเขารวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น
ของขอมูลที่ได
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มี ทั ก ษะในการเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ สถิ ติ ต อ การทํ า งานที่ เกี่ ย วข อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร
เครื่องสําอาง
5.1.2 สามารถใชสารสนเทศในการคนหาขอมูลและการใชหลักสถิติในการวิเคราะหขอมูลเชิง
ตัวเลขทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ
7

มคอ.3

5.1.3 สามารถใชทักษะการสื่อสารทั้งการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการอานและเขียน
อยางมีประสิทธิภาพและเลือกใชรูปแบบของสื่อสารนําเสนออยางเหมาะสม
5.1.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มุงเนนการใชทักษะในการวิเคราะห การสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระหวาง
การสอน โดยใหนักศึกษาใชทักษะทางคณิตศาสตรในการวิเคราะหขอมูลจากการปฏิบัติการและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการสรุปผล
5.2.2 ให นั ก ศึ ก ษานํ า เสนอแนวคิ ด ของการแก ป ญ หา ผลการวิ เคราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพต อ
นักศึกษาในชั้นเรียน และมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและนักศึกษา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมิ น จากเทคนิ คการนํ าเสนองาน ที่ มุงเน น การเลื อกใช เครื่องมื อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความถูกตองและการเลือกใชหลักคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของในการวิเคราะห สรุปผล
5.3.2 ประเมินจากการใชเทคโนโลยีที่ใชในการอภิปราย การถายทอด ความรู รวมถึงขีดจํากัด
เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การอภิปรายกรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
1

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อที่ใช (ถามี)
ผูสอน
ชั่วโมง
ชี้แจงรายละเอียดการ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ประจํา
เรียนการสอนของรายวิชา
1.สรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
หลักสูตร
-การมอบหมายงาน
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
-กิจกรรมของรายวิชา
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
-การประเมินผล
2.เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
3.ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสัดสวนงานให
สั มพั น ธกั บ คะแนน และแบบประเมิ น การ
นําเสนองาน
4.แนะนํ า การเลื อ กฐานข อ มู ล วิ ช าการที่ มี
ความ เห ม าะส ม แล ะน าเชื่ อถื อ พ ร อ ม
ยกตัวอยางประกอบ
สื่อที่ใช
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2

นักศึกษาคนควาหา
เอกสารวิชาการจาก
ฐานขอมูลวิชาการที่มี
ความเหมาะสม ตามหัวขอ
ที่สนใจ

3

3

นําเสนองานหนาชั้นเรียน

3

4

นําเสนองานหนาชั้นเรียน

3

1. เอกสาร มคอ. 3 ของรายวิชา
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.สรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
3.เปดโอกาสใหนักศึกษานําเอกสารวิชาการ
ที่สืบคนได มาขอคําปรึกษาเปนรายบุคคล
สื่อที่ใช
ฐานขอมูลวิทยาศาสตรที่มีความนาเชื่อถือ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.สรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
3.นั ก ศึ ก ษานํ าเสนองานหน าชั้ น เรีย นเป น
รายบุคคล
4.การแสดงความคิ ด เห็ น ถามตอบในชั้ น
เรีย น เนน การสอนให นักศึกษา มี active
learning
5.ตรวจทานรายงาน
สื่อที่ใช
1. เอกสารวิจัยที่นักศึกษานําเสนอ
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.สรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
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5

นําเสนองานหนาชั้นเรียน

3

6

นําเสนองานหนาชั้นเรียน

3

3.นั ก ศึ ก ษานํ าเสนองานหน าชั้ น เรีย นเป น
รายบุคคล
4.การแสดงความคิ ด เห็ น ถามตอบในชั้ น
เรีย น เนน การสอนให นักศึกษา มี active
learning
5.ตรวจทานรายงาน
สื่อที่ใช
1. เอกสารวิจัยที่นักศึกษานําเสนอ
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.สรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
3.นั ก ศึ ก ษานํ าเสนองานหน าชั้ น เรีย นเป น
รายบุคคล
4.การแสดงความคิ ด เห็ น ถามตอบในชั้ น
เรีย น เน น การสอนให นั กศึ กษา มี active
learning
5.ตรวจทานรายงาน
สื่อที่ใช
1. เอกสารวิจัยที่นักศึกษานําเสนอ
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.สรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
3.นั ก ศึ ก ษานํ าเสนองานหน าชั้ น เรีย นเป น
รายบุคคล
4.การแสดงความคิ ด เห็ น ถามตอบในชั้ น
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3
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3

เรีย น เนน การสอนให นักศึกษา มี active
learning
5.ตรวจทานรายงาน
สื่อที่ใช
1. เอกสารวิจัยที่นักศึกษานําเสนอ
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.สรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
3.นั ก ศึ ก ษานํ าเสนองานหน าชั้ น เรีย นเป น
รายบุคคล
4.การแสดงความคิ ด เห็ น ถามตอบในชั้ น
เรีย น เนน การสอนให นักศึกษา มี active
learning
5.ตรวจทานรายงาน
สื่อที่ใช
1. เอกสารวิจัยที่นักศึกษานําเสนอ
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.สรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
3.นั ก ศึ ก ษานํ าเสนองานหน าชั้ น เรีย นเป น
รายบุคคล
4.การแสดงความคิ ด เห็ น ถามตอบในชั้ น
เรีย น เนน การสอนให นักศึกษา มี active
learning
5.ตรวจทานรายงาน
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9
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3

10

นําเสนองานหนาชั้นเรียน

3

สื่อที่ใช
1. เอกสารวิจัยที่นักศึกษานําเสนอ
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.สรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
3.นั ก ศึ ก ษานํ าเสนองานหน าชั้ น เรีย นเป น
รายบุคคล
4.การแสดงความคิ ด เห็ น ถามตอบในชั้ น
เรีย น เนน การสอนให นักศึกษา มี active
learning
5.ตรวจทานรายงาน
สื่อที่ใช
1. เอกสารวิจัยที่นักศึกษานําเสนอ
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.สรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
3.นั ก ศึ ก ษานํ าเสนองานหน าชั้ น เรีย นเป น
รายบุคคล
4.การแสดงความคิ ด เห็ น ถามตอบในชั้ น
เรีย น เนน การสอนให นักศึกษา มี active
learning
5.ตรวจทานรายงาน
สื่อที่ใช
1. เอกสารวิจัยที่นักศึกษานําเสนอ
2. Power point
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กิจกรรมการเรียนการสอน
1.สรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
3.นั ก ศึ ก ษานํ าเสนองานหน าชั้ น เรีย นเป น
รายบุคคล
4.การแสดงความคิ ด เห็ น ถามตอบในชั้ น
เรีย น เนน การสอนให นักศึกษา มี active
learning
5.ตรวจทานรายงาน
สื่อที่ใช
1. เอกสารวิจัยที่นักศึกษานําเสนอ
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.สรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
3.นั ก ศึ ก ษานํ าเสนองานหน าชั้ น เรีย นเป น
รายบุคคล
4.การแสดงความคิ ด เห็ น ถามตอบในชั้ น
เรีย น เนน การสอนให นักศึกษา มี active
learning
5.ตรวจทานรายงาน
สื่อที่ใช
1. เอกสารวิจัยที่นักศึกษานําเสนอ
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.สรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
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ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
3.นั ก ศึ ก ษานํ าเสนองานหน าชั้ น เรีย นเป น
รายบุคคล
4.การแสดงความคิ ด เห็ น ถามตอบในชั้ น
เรีย น เนน การสอนให นักศึกษา มี active
learning
5.ตรวจทานรายงาน
สื่อที่ใช
1. เอกสารวิจัยที่นักศึกษานําเสนอ
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.สรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
3.นั ก ศึ ก ษานํ าเสนองานหน าชั้ น เรีย นเป น
รายบุคคล
4.การแสดงความคิ ด เห็ น ถามตอบในชั้ น
เรีย น เน น การสอนให นักศึกษา มี active
learning
5.ตรวจทานรายงาน
สื่อที่ใช
1. เอกสารวิจัยที่นักศึกษานําเสนอ
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.สรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
3.นั ก ศึ ก ษานํ าเสนองานหน าชั้ น เรีย นเป น
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รายบุคคล
4.การแสดงความคิ ด เห็ น ถามตอบในชั้ น
เรีย น เนน การสอนให นักศึกษา มี active
learning
5.ตรวจทานรายงาน
สื่อที่ใช
1. เอกสารวิจัยที่นักศึกษานําเสนอ
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ประจํา
1.สรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
หลักสูตร
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
3.นั ก ศึ ก ษานํ าเสนองานหน าชั้ น เรีย นเป น
รายบุคคล
4.การแสดงความคิ ด เห็ น ถามตอบในชั้ น
เรีย น เนน การสอนให นักศึกษา มี active
learning
5.ตรวจทานรายงาน
สื่อที่ใช
1. เอกสารวิจัยที่นักศึกษานําเสนอ
2. Power point

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน

สัปดาห
สัดสวนของ
ที่ประเมิน การประเมินผล
1.1.1, 1.1.2, -เขาเรียนและสงงานตรงตามเวลา 1-16
รอยละ 10
1.1.3, 1.1.4, ที่กําหนด
1.1.5, 1.1.6 -ไมขาดเรียนโดยไมแจงลวงหนา
-การแตงกายถูกตองตามระเบียบ
-การเข า ร ว มกิ จ กรรม/จิ ต อาสา
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วิธีการทวนสอบ
-งานที่มอบหมาย
-ใบเช็คเวลาเรียน
-การสังเกตจากอาจารย
ผูสอน
-การเขารวมกิจกรรม/จิต
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ชว ยเหลื องานของหลั กสู ต รและ
คณะฯ
2.1.1, 2.1.2, -รายงานที่นําเสนอ
2.1.3, 2.1.4, -การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8
3.1.1, 3.1.2, -ผลงาน/เอกสารที่นําเสนอ
3.1.3, 3.1.4 -ความเขาใจในเนื้อหาพื้นฐาน
การวิเคราะห และการแกปญหา
จากการนําเสนองานในชั้นเรียน
4.1.1, 4.1.2, -ความรับผิดชอบตองานที่ทํา
4.1.3, 4.1.4, -การแสดงออกในการแสดงความ
4.1.5, 4.1.6 คิดเห็นในชั้นเรียน
5.1.1, 5.1.2, -การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
5.1.3, 5.1.4 เหมาะสม และ/หรือมีความ
สอดคลองกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย

อาสาในงานตางๆ
2-16

รอยละ 70

- ความถูกตองของรายงาน
-ความทันสมัยของเนื้อหา
ที่นําเสนอ

2-16

รอยละ 10

-แบบประเมินการนําเสนอ
งาน และรายงาน

2-16

รอยละ 5

2-16

รอยละ 5

-คุณภาพของงานที่
นําเสนอ/รายงาน
-ใบเช็คชื่อนักศึกษาที่มีการ
แสดงความคิดเห็น
-ความถูกตอง และการ
เขียนอางอิงเอกสารทาง
วิชาการ
-การอางอิงขอมูลใน
Power point ที่นําเสนอ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ไมมี
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
วารสาร (E-Journal) ที่มหาวิทยาลัยสนับสุนน
- Springerlink
- Sciencedirect
- ACS : American Chemical Society
- H.W.Wilson (EBSCO)
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-2494
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1473-2165
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนผ า นแบบประเมิ น อาจารย ผ า นระบบออนไลน ข อง
มหาวิทยาลัยของรายวิชา
- นั ก ศึ กษาประเมิ น ประสิ ท ธิผ ลของรายวิ ช าในภาพรวมโดยประเมิ น การเรี ย นการสอนและ
อาจารยผูสอน และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยใชแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- อาจารย ผู สอนประเมิ นประสิ ทธิ ผลการสอน โดยประเมิ นจากการผลการทดสอบ การสั งเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน
- คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
- อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรูของนั กศึกษาเปน สวนหนึ่ งของการประกั น
คุณภาพโดยมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทวนสอบในระดับรายวิชาตามความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชาและรายละเอียดของรายวิชา
2. แต งตั้ ง กรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมของข อ สอบรายวิ ช าตามผลการเรี ย นรู
วัตถุประสงค และคําอธิบายรายวิชา
3. ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งในภาพรวมและรายบุคคล
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อรับรองผลคะแนนของนักศึกษาในแตละรายวิชาของ
ภาคการศึกษานั้น
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
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- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ไดแก การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ
(ในแตละภาคการศึกษา จะมีการนําผลการประเมินการสอน (มคอ.5) มาพิจารณาปรับปรุงแนว
ทางการสอนในภาคการศึกษาตอไป)
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ขอคิดเห็นของอาจารยผูรวมสอน นํามาปรับปรุง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาหนา ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน โดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาให
ความคิดเห็น
-ขอมูลการปรับปรุงในหมวดนี้ จะนําไปใชปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 ในรอบถัดไป
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