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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4142106 เคมีวิเคราะหในวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 2
Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences 2
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-3-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยฤทธิพันธ รุงเรือง
กลุมเรียน A4
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
4.2.1 อาจารย ดร.วิทวัส รัตนถาวร
กลุมเรียน A4
4.2.2 อาจารยฤทธิพันธ รุงเรือง
กลุมเรียน A4
4.2.3 อาจารยชาญชัย ตรีเพชร
กลุมเรียน A4
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
4141301 เคมีอินทรีย
4142104 เคมีวิเคราะหในวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 1
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกวิธีการวิเคราะหและการเตรียมตัวอยางผลิตภัณฑเครี่อง
สําอาง
1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคสเปกโตรสโกป โครมาโตกราฟ และรีเฟคโตรเมตรีในการ
วิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
1.3 เพื่อใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะหปริมาณสารในผลิตภัณฑเครื่องสําอางโดยเทคนิคสเปกโตรสโกปโครมาโตกราฟ
และรีเฟคโตรเมตรี
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเนื้อหาสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เพื่อเปนทักษะและองคความรูในการประกอบอาชีพของ
นักศึกษาและปรับปรุงใหสอดคลองกับ TQF บริบทของสังคมปจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความรูเบื้องตนและปฏิบัติการวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอาง โดยอาศัยเทคนิคสเปกโตรสโกป โครมาโตก
ราฟ และรีเฟคโตรเมตรี หลักเกณฑ เบื้ องตน สําหรับ การเลือกวิธีวิเคราะหผ ลิตภัณ ฑ เครื่องสํ าอาง และการเตรีย ม
ตัวอยางในการวิเคราะห
Practice and laboratory in cosmetic product analysis by using the spectroscopic,
chromatographic and refractometry technique, the basic principles for selecting analysis method of
cosmetic product and for sample preparation
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสาขาวิชา/Social Media
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- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ในชวง
เวลาราชการและนอกเวลาราชการตามความเหมาะสม
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.2 ตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
1.1.3 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.1.4 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลู กฝ งวัฒ นธรรมองคกรที่ดีใหแกนักศึกษา โดยสรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ ดี มี
ระเบียบวินัย และแตงกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
1.2.2 มุงเนนใหนักศึกษาตระหนักถึงหนาที่ของการเปนผูนํากลุม การเปนสมาชิกกลุมที่ดีและการมี
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
1.2.3 สงเสริมความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบานของ
ผูอื่น
1.2.4 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รูจักเคารพทรัพยสินทางปญญาของ
ผูอื่น ตระหนักถึงความสําคัญของศาสตรที่เรียน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยอง
ชมเชยนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละและประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมิ น จากการตรงต อ เวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข าชั้ น เรีย น การส งงานตามกํา หนด
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
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2.1.2 สามารถวิ เคราะห ปญ หา สาเหตุของปญ หา โดยใชความรู ทักษะและเลือกใชเครื่องมือที่
เหมาะสมในการแกไขปญหา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรูเพื่อใชในการตั้งตํารับ วิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอางการปรับปรุง
ตํารับ และการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
2.1.4 สามารถติ ดตามความกาวหน าทางวิช าการและวิท ยาศาสตรเครื่องสํ าอางและการนํ าไป
ประยุกตใช
2.1.5 มีประสบการณในการตั้งตํารับ ปรับปรุง วิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
2.1.6 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบมุงเนนทั้งทฤษฎีและการทดลองในหองปฏิบัติพัฒนาเนื้อหา
ใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องสําอาง ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ ดังนี้
2.3.1 การทดสอบยอย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 สามารถคิด วิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ
 3.1.2 สามารถประเมินสูตรตํารับหรือผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3.1.3 สามารถศึกษาคนควา เขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการ ประมวลและทบทวนเอกสารทาง
วิชาการ การวิเคราะหขอมูลทางวิชาการ การเขียนเรียบเรียงงานทางวิชาการ
3.1.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกกรณีศึกษา
3.2.2 สงเสริมใหนักศึกษามีการอภิปรายกลุม เพื่อประเมิน วิเคราะห แลกเปลี่ยนขอมูล
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 สามารถใหความรวมมือชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตางๆ ในกลุมผูรวมงาน
 4.1.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
4.1.3 สามารถเปนผูริเริ่มหรือผูนําแสดงทัศนะในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 สนับสนุนใหมีกิจกรรมการทํางานเปนกลุมและสงเสริมการสรางปฏิสัมพันธระหวางการ
ทํางานใหนักศึกษาแสวงหาความรูไดดวยตัวเองได (Self-Study) และการรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากความสําเร็จและการตรงตอเวลาจากงานที่ไดรับ มอบหมาย พฤติกรรมของ
นักศึกษา
4.3.2 การมีสวนรวมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมใน
ชั้น
เรียน การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการเขารวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่
ได
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีทักษะในการเลือกใชเครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขทางคณิตศาสตร
อยางมีประสิทธิภาพ
5.1.2 สามารถใชสารสนเทศในการคนหาขอมูล
5.1.3 สามารถใชทักษะการสื่ อสารทั้ งการปฏิสัมพั นธระหวางบุคคล ทักษะการอานและเขีย น
อยางมีประสิทธิภาพและเลือกใชรูปแบบของสื่อในการนําเสนออยางเหมาะสม
5.1.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มุงเนนการใชทักษะในการวิเคราะห การสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระหวางการสอน
โดยใหนักศึกษาใชทักษะทางคณิตศาสตรในการวิเคราะหขอมูลจากการปฏิบัติการและเพิ่มประสิทธิภาพในการสรุปผล
5.2.2 ใหนักศึกษานําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ
ตอนักศึกษา
ในชั้นเรียน และมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
5.3 วิธีการประเมินผล
7

มคอ. 3
5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนําเสนองาน ที่มุงเนนการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
ถูกตองและการเลือกใชหลักคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของในการวิเคราะห สรุปผล
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา
หัวขอ/รายละเอียด
หที่
1 -ชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนของวิชา
และการประเมินผล
-ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเลือกวิธีวิเคราะห

2

- การเตรียมตัวอยางผลิตภัณฑเครื่องสําอางใน
การวิเคราะห

3

บทนําการวิเคราะหโดยเทคนิคโครมาโตกราฟ
และหลักการวิเคราะหโดยเทคนิค TLC

4

การตรวจสอบเอกลักษณของสารสําคัญดวย
เทคนิค TLC
ปฏิบัติการ: การตรวจสอบปริมาณสารกันเสีย
ดวยเทคนิค TLC

5

การวิเคราะหดวยเทคนิค Ion exchange

จํานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช
5 -ใชสื่อ Power point
-เอกสาร มคอ. 3 ของ
รายวิชา
-การมอบหมายงานการ
สืบคนขอมูลงานวิจัย
เขียน รายงานประกอบ
5 -ใชสื่อ Power point
-เอกสาร มคอ. 3 ของ
รายวิชา
-การมอบหมายงานการ
สืบคนขอมูลงานวิจัย
เขียน รายงานประกอบ
5 -ใชสื่อ Power point
-เอกสาร มคอ. 3 ของ
รายวิชา
-การมอบหมายงานการ
สืบคนขอมูลงานวิจัย
เขียน รายงานประกอบ
5 -ใชสื่อ Power point
-ชีทประกอบการสอน
-ปฏิบัติการการทดลอง
-นักศึกษาแตละกลุม
นําเสนอผลการทดลอง
พรอมวิจารณผล
5 -บรรยายโดยใชสื่อ
8

ผูสอน
อ.ฤทธิพันธ
รุงเรือง

อ.ชาญชัย ตรี
เพชร

อ.ชาญชัย ตรี
เพชร

อ.ชาญชัย ตรี
เพชร

อ.ฤทธิพันธ

มคอ. 3
chromatography
ปฏิบัติการ: การศึกษาผลของประจุในน้ําตอพอ
ลิเมอรในตํารับเจล

6

การวิเคราะหสารสําคัญดวยเทคนิค GC-MS
ปฏิบัติการ การวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญ
โดยใช solid-phase microextraction-GCMS (SPME GC-MS)

5

7

การวิเคราะหสารสําคัญดวยเทคนิค Highperformance liquid chromatography
(HPLC) 1
ปฏิบัติการ การวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญ
โดยใช High-performance liquid
chromatography (HPLC) 1
สอบกลางภาค

5

การวิเคราะหสารสําคัญในตํารับเครื่องสําอาง
ดวยเทคนิค High-performance liquid
chromatography (HPLC)
ปฏิบัติการ การวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญ
โดยใช High-performance liquid
chromatography (HPLC) 2 (ตอ)
หลักการวิเคราะหโดยเทคนิคสเปกโตรสโกป:
UV-Vis
ป ฏิ บั ติ ก า ร : ก า ร วิ เค ร า ะ ห ห า ป ริ ม า ณ
สารสํ าคั ญ เคอรคูมิน อยดในตํ ารับ ครีม โดยใช

5

8

9

5

9

Power point
-ชีทประกอบการสอน
-การมอบหมายงานการ
สืบคนขอมูลงานวิจัย
เขียน รายงานประกอบ
-บรรยายโดยใชสื่อ
Power point
-ชีทประกอบการสอน
-การมอบหมายงานการ
สืบคนขอมูลงานวิจัย
เขียน รายงานประกอบ
-บรรยายโดยใชสื่อ
Power point
-ชีทประกอบการสอน
-การมอบหมายงานการ
สืบคนขอมูลงานวิจัย
เขียน รายงานประกอบ

-ใชสื่อ Power point
-ชีทประกอบการสอน
-ปฏิบัติการการทดลอง
-นักศึกษาแตละกลุม
นําเสนอผลการทดลอง
พรอมวิจารณผล
-บรรยายโดยใชสื่อ
Power point
-ชีทประกอบการสอน
-ปฏิบัติการการทดลอง

รุงเรือง

อ.ฤทธิพันธ
รุงเรือง

อ.ฤทธิพันธ
รุงเรือง

อ.ฤทธิพันธ
รุงเรือง
อ.ชาญชัย ตรี
เพชร
อ.ฤทธิพันธ
รุงเรือง

อ.ฤทธิพันธ
รุงเรือง

มคอ. 3
เทคนิค UV-Vis

10

หลักการวิเคราะหโดยเทคนิคสเปกโตรสโกป:
AAS
ปฏิบัติการ: การวิเคราะหตะกั่วในผลิตภัณฑยา
ยอมผมดวยเทคนิค AAS

5

11

หลักการวิเคราะหโดยเทคนิคสเปกโตรสโกป: IR
ปฏิบัติการ: การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี
ของตํารับเจล ดวยเทคนิค IR

5

12

หลักการวิเคราะหโดยเทคนิคสเปกโตรสโกป:
NMR และ MASS
ปฏิบัติการ: การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี
ของตํารับเจล ดวยเทคนิค NMR และ MASS

5

13

หลักการวิเคราะหโดยเทคนิคสเปคโตรสโกป:
RF และ Emission
ปฏิบัติการ: การวิเคราะหปริมาณวิตามินบี 2
ในวิตามินบีรวม โดยใชเทคนิค RF

5

14

การศึกษาสมบัติของผิว โดยการสองดวยกลอง
จุลทรรศน (SEM และ TEM)
และหลักการวิเคราะหโดยเทคนิค XRD และ
TGA

5

10

-นักศึกษาแตละกลุม
นําเสนอผลการทดลอง
พรอมวิจารณผล
-บรรยายโดยใชสื่อ
Power point
-ชีทประกอบการสอน
-การมอบหมายงานการ
สืบคนขอมูลงานวิจัย
เขียน รายงานประกอบ
-บรรยายโดยใชสื่อ
Power point
-ชีทประกอบการสอน
-การมอบหมายงานการ
สืบคนขอมูลงานวิจัย
เขียน รายงานประกอบ
-บรรยายโดยใชสื่อ
Power point
-ชีทประกอบการสอน
-การมอบหมายงานการ
สืบคนขอมูลงานวิจัย
เขียน รายงานประกอบ
-บรรยายโดยใชสื่อ
Power point
-ชีทประกอบการสอน
-การมอบหมายงานให
ศึกษาคนควาดวยตนเอง
เปนรายกลุม
-บรรยายโดยใชสื่อ
Power point
-ชีทประกอบการสอน
-การมอบหมายงานให

อ.ดร.วิทวัส รัตน
ถาวร

อ.ดร.วิทวัส รัตน
ถาวร

อ.ดร.วิทวัส รัตน
ถาวร

อ.ดร.วิทวัส รัตน
ถาวร

อ.ดร.วิทวัส รัตน
ถาวร

มคอ. 3

15

หลักการวิเคราะหโดยเทคนิครีเฟคโตรเมตรี
และการกระเจิงแสง
ปฏิบัติการ: การหาปริมาณวิตามินบี ใน
ผลิตภัณฑอาหารเสริม

16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน

ดานคุณธรรม
จริยธรรม
1.1.1, 1.1.2
1.1.3, 1.1.4

ดานความรู
2.1.1, 2.1.2 2.1.3

1.ก า ร ต ร ง ต อ เว ล า ข อ ง
นั ก ศึ ก ษาในการเข า ชั้ น เรี ย น
แ ล ะ ก า ร ส ง ง า น ที่ ได รั บ
มอบหมายตรงตามกําหนด
2.พฤติกรรมที่แสดงออกในชั้น
และนอกชั้นเรียน
3. การแต งกายที่ ถูกต องตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. ปริ ม าณการกระทํ า ทุ จ ริ ต
ในการสอบ
-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค
-ใบงาน หรือรายงานที่
มอบหมาย

5

สัปดาห
ที่ประเมิน

ศึกษาคนควาดวยตนเอง
เปนรายกลุม
-บรรยายโดยใชสื่อ
อ.ดร.วิทวัส รัตน
Power point
ถาวร
-ชีทประกอบการสอน
-การมอบหมายงานให
ศึกษาคนควาดวยตนเอง
เปนรายกลุม
อ.ฤทธิพันธ
รุงเรือง
อ.ดร.วิทวัส รัตน
ถาวร

1-16

สัดสวนของ
วิธกี ารทวนสอบ
การ
ประเมินผล
รอยละ 10 อาจารยผูสอนประเมิน

8
16
1-15

รอยละ 20
รอยละ 20
รอยละ 10

11

-คะแนนสอบ
-ความถูกตอง และคุณภาพ
ของรายงาน

มคอ. 3
ด า น ทั ก ษ ะ ท า ง -รายงานปฏิบัติการ
ปญญา
3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4
ดานทักษะ
-การทํางานเปนกลุม
ความสัมพันธระหวาง -การแบงงานรับผิดชอบ
บุคคลและความ
-การมีสวนรวมในชั้นเรียน
รับผิดชอบ
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3
ทักษะในการ
-การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิเคราะหตัวเลข การ ที่เหมาะสม และ/หรือมีความ
สื่อสาร และการใช สอดคลองกับงานที่ไดรับ
เทคโนโลยีสาร
มอบหมาย
สนเทศ
5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4
3. การประเมินผลการศึกษา

4-13, 15

รอยละ 30

-คุณภาพของรายงาน การ
วิเคราะหผลการทดลองโดย
อางอิงทฤษฎีอยางถูกตอง

1-15

รอยละ 5

-การแบงงานที่รับผิดชอบใน
กลุม

1-15

รอยละ 5

-การเขียนอางอิงของราย
งาน

เกณฑคะแนน
90-100
89-85
84-75
74-70
69-60
59-55
55-50
0-49
ขาดสอบ
ยกเลิกรายวิชา
ขาดสงงาน

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
M
W
I
12

มคอ. 3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1.1 แมน อมรสิทธิ์ และอมร เพชรสม. (2543). หลักการและเทคนิคการวิเคราะหเชิงเครื่องมือ. (พิมพครั้งที่ 1).
กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพชวนพิมพ.
1.2 รั ต นา อิ ท รานุ ป กรณ . (2550). การตรวจสอบและการสกั ด แยกสารสํ าคั ญ จากสมุ น ไพร. (พิ ม พ ครั้ งที่ 2).
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
1.3 ชู ติ ม า ศรี วิ บู ล ย . (2546). การวิ เคราะห โดยเครื่อ งมื อ โครมาโทกราฟ . (พิ ม พ ค รั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.
1.4 ณรงค ไชยสุ ต . (2549). เครื่ อ งมื อวิ เคราะห . (พิ ม พ ค รั้งที่ 1). กรุ งเทพมหานคร: สํ านั ก พิ ม พ มหาวิ ท ยาลั ย
รามคําแหง.
1.5 Frank A. S. (1997). Handbook of instrumental techniques for analytical chemistry. New
Jersey: Precision Grapbic Services, Inc.
1.6 Salvador, A. & Chisvert, A. (2007). Analysis of Cosmetic Products. Elsevier: Amsterdam.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
2.1 George W. Latimer, Jr. (2012). Official methods of analysis of AOAC international.
(19th Edition). Maryland: AOAC International
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
3.1 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-2494
3.2 http://www.sciencedirect.com
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- นั กศึ กษาประเมิ น การเรียนการสอนผ านแบบประเมิ น อาจารย ผานระบบออนไลน ของมหาวิทยาลั ยของ
รายวิชา
- นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในภาพรวมโดยประเมินการเรียนการสอนและอาจารยผสู อน และมี
การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา
ทุกภาคการศึกษา โดยใชแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- อาจารยผู สอนประเมิ นประสิ ทธิผลการสอน โดยประเมินจากการผลการทดสอบ การสั งเกตพฤติ กรรมของ
นักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน
- คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
13

มคอ. 3
- อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพโดยมีการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทวนสอบในระดับรายวิชาตามความสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาและ
รายละเอียดของรายวิชา
2. แตงตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบรายวิชาตามผลการเรียนรู วัตถุประสงค และ
คําอธิบายรายวิชา
3. ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งในภาพรวมและรายบุคคล
4. อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รประชุ ม เพื่ อ รั บ รองผลคะแนนของนั ก ศึ ก ษาในแต ล ะรายวิ ช าของภาค
การศึกษานั้น
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ไดแก การ
ปรับปรุงสือ่ การสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ขอคิดเห็นของอาจารยผูรวมสอน นํามาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนในปการศึกษาหนา ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูต
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการ
ประเมิน การสอนโดยอาจารย ผูรวมสอน มาพิ จารณาวางแผนเพื่ อปรับ ปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยนําเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็น
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา
หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใช
อาจารยประจําหลักสูตร
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- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
- ขอมูลการปรับปรุงในหมวดนี้ จะนําไปใชปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 ในรอบถัดไป
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