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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4142305 เคมีเชิงฟสิกสประยุกตสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
Applied Physical Chemistry for Cosmetic Science
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-3-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร .วิทวัส รัตนถาวร
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารย ดร .วิทวัส รัตนถาวร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพัสนันท เดชประสิทธิโชค
กลุมเรียน A4
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมมี”
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมมี”
8. สถานที่เรียน
ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเคมีเชิงฟสิกส รวมทั้งทฤษฎีการไหล ความคงตัว และ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูเกี่ยวกับเคมีเชิงฟสิกสที่ได นํามาประยุกตในเครื่องสําอางได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเนื้อหาสอดคลองกับสถานการณ ในปจจุบัน เพื่อเปนทักษะและองคความรูในการประกอบ
อาชีพของนักศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการทางเคมีฟสิกสที่เกี่ยวของกับการตั้งตํารับ ความคงตัว และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง สมดุลวัฏภาค การละลาย และการเพิ่มการละลาย บัฟเฟอร ไอโซโทนิก วิทยาศาสตรการ
ไหล ปรากฏการณบนพื้นผิว การดูดซับ และคอลลอยด
Physicochemical principles underlying the formulation, stability and efficacy of
cosmetic products; phase equilibrium, solubility and solubility enhancement, buffer,
isotonic, rheology, interfacial phenomena, adsorption and colloids
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

สอนเสริม
ไมมี

การฝกปฏิบัติ/
การศึกษาดวยตนเอง
งานภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
90 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- 1 ชั่วโมง/สัปดาห
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-

มีการจัดสรรเวลาในการใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคลใหแกนักศึกษา
ในชวงเวลาราชการและนอกเวลาราชการตามความเหมาะสม

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 มีระเบียบวินัย ความตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 มอบหมายงานใหกับนักศึกษา
1.2.2 ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา
1.2.3 ปลูกฝงใหนักศึกษามีความซื่อสัตยสุจริต จากงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินความซื่อสัตยสุจริต จากงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3.2 ประเมิ น ผลจากการตรงต อเวลาของนักศึ กษาในการเขาชั้น เรีย น การส งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีวิชาเคมีเชิงฟสิกส
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนบรรยายรวมกับการสรางคําถามในชัน้ เรียน
2.2.2 การสอนที่เนนใหนักศึกษาคนควาหาความรูและขอมูลเพิ่มเติม
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลจากการทดสอบ
2.3.2 ประเมินผลจากรายงาน หรือโครงการที่นักศึกษาจัดทํา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 สามารถคิด วิเคราะหปญหา และแสดงความคิดเห็นได
 3.1.2 สามารถนําความรูทางทฤษฎีไปใชอยางถูกตองเหมาะสม
 3.1.3 สามารถรวบรวมขอมูลไดอยางเปนระบบ
3.2 วิธีการสอน
4
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3.2.1 สอนโดยใชการสืบคนขอมูล
3.2.2 สอนโดยใหตอบคําถามในหองเรียนและรวมแกโจทยปญหา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลจากการสงงานของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
 4.1.2 สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ตกลงรวมกัน
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานงานใหกับนักศึกษา
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.2 ประเมินผลจากการมีสวนรวมในชั้นเรียนและความสัมพันธระหวางบุคคล
4.3.2 ประเมิ น ผลจากความรั บ ผิ ด ชอบของนั ก ศึ ก ษาจากการส ง งานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุ กต ความรู พั ฒ นาทั กษะทางคอมพิ ว เตอร คณิ ต ศาสตร สถิ ติ
การคํานวณ การใช เครื่ องคํ านวณตั วเลขสําหรับ งานทางวิ ทยาศาสตร เพื่ อการวิเคราะห ประมวลผล
แกปญหา และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
 5.1.2 มีทักษะในการสืบคนขอมูล และจัดทําขอมูลสื่อสารสนเทศทางวิทยาศาสตร
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การมอบหมายงานที่ตองมีการคนควาเพิ่มเติม หรือมีการคํานวณ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากจากการสงแบบฝกหัดหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
1

2

3

ระบบหนวยและการวัด
-บทนํา
-ความรูเบื้องตนทางเคมีเชิง
ฟสิกส
-ระบบหนวย
กิจกรรมของวิชา การประเมินผล ความรูเกี่ยวกับวัฏภาคสมดุล

ความรูเกี่ยวกับการละลาย
การเพิ่มการละลาย และไอ
โซโทนิก

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ผูสอน
ชั่วโมง ทีใ่ ช
2
การบรรยายดวย -Power
คณาจารย
point
ผูสอน
- การอภิปราย และตอบ คําถาม
สื่อที่ใช
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือ เอกสารประกอบการ
เรียน
คณาจารย
การบรรยายดวยเอกสารชีทผูสอน
ประกอบการสอน
การบรรยายดวย -Power
point
การทํากิจกรรมผานใบงาน การอภิปราย และตอบ คําถาม สื่อที่ใช
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส

2

2. หนังสือ เอกสารประกอบการ
เรียน
การบรรยายดวยเอกสารชีทคณาจารย
ประกอบการสอน
ผูสอน
การบรรยายดวย -Power
point
การทํากิจกรรมผานใบงาน การอภิปราย และตอบ คําถาม สื่อที่ใช
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส

2

2. หนังสือ เอกสารประกอบการ
6
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4

5

6

บรรยาย
ความรูเกี่ยวกับการดูดซับ
ปฏิบัติการ
การทดลองที่ เรื่องการดูด 1
ซับ

บรรยาย
หลักการ และกฎของอุณ
หพลศาสตร
ปฏิบัติการ
การทดลองครั้งที่ 2 เรื่อง
ความรอนของปฏิกิริยา

หลักการ และกฎของ
จลนศาสตร

เรียน
คณาจารย
- การบรรยายดวยชีท
ผูสอน
ประกอบการสอน
- การบรรยายดวย Power
point
- การอภิปราย และตอบ คําถาม
-อาจารยบรรยายสาธิต/
ปฏิบัติการ
-นักศึกษาฝกปฏิบัติดวยตนเอง
โดยมีอาจารยใหคําแนะนํา
สื่อที่ใช
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส

5

2. หนังสือ เอกสารประกอบการ
เรียน
- การบรรยายดวยชีท
คณาจารย
ประกอบการสอน
ผูสอน
- การบรรยายดวย Power
point
- การอภิปราย และตอบ คําถาม
-อาจารยบรรยายสาธิต/
ปฏิบัติการ
-นักศึกษาฝกปฏิบัติดวยตนเอง
โดยมีอาจารยใหคําแนะนํา
สื่อที่ใช
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส

5

2. หนังสือ เอกสารประกอบการ
เรียน
- การบรรยายดวยชีท
คณาจารย
ประกอบการสอน
ผูสอน
- การบรรยายดวย Power

2
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point
- การอภิปราย และตอบ คําถาม
สื่อที่ใช
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส

7

ความรูเกี่ยวกับระบบ
บัฟเฟอรของสารละลาย

2

8

สอบกลางภาค

3

9

บรรยาย
ทฤษฎีการไหล และความ
หนืด(๑)

2

10

บรรยาย
ทฤษฎีการไหล และความ
หนืด(๒)
ปฏิบัติการ

2. หนังสือ เอกสารประกอบการ
เรียน
-การบรรยายดวยชีท
คณาจารย
ประกอบการสอน
ผูสอน
การบรรยายดวย -Power
point
การอภิปราย และตอบ คําถาม สื่อที่ใช
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือ เอกสารประกอบการ
เรียน
- การทดสอบ
- การบรรยายดวยชีท
คณาจารย
ประกอบการสอน
ผูสอน
- การบรรยายดวย Power
point
- การอภิปราย และตอบ คําถาม
สื่อที่ใช
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือ เอกสารประกอบการ
เรียน
- การบรรยายดวยชีท
ประกอบการสอน
- การบรรยายดวย Power
point

5
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การทดลองครั้งที่ 3เรื่อง
ศึกษาพฤติกรรมการไหล
และหาคาความหนืดของ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

11

12

ความรูเกี่ยวกับความตึงผิว
และสารลดแรงตึงผิว (๑)

ความรูเกี่ยวกับความตึงผิว
และสารลดแรงตึงผิว (๒)

- การอภิปราย และตอบ คําถาม
-อาจารยบรรยายสาธิต/
ปฏิบัติการ
-นักศึกษาฝกปฏิบัติดวยตนเอง
โดยมีอาจารยใหคําแนะนํา
สื่อที่ใช
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือ เอกสารประกอบการ
เรียน
การบรรยายดวยชีท คณาจารย
ประกอบการสอน
ผูสอน
การบรรยายดวย -Power
point
การทํากิจกรรมผานใบงาน - การอภิปราย และตอบ คําถาม
- รายงานที่มอบหมายใหคนควา
เพิ่มเติม
สืบคนขอมูลดวยระบบสารสนเทศ
สื่อที่ใช
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
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2. หนังสือ เอกสารประกอบการ
เรียน
การบรรยายดวยชีท ประกอบการสอน
การบรรยายดวย -Power
point
การทํากิจกรรมผานใบงาน - การอภิปราย และตอบ คําถาม
- รายงานที่มอบหมายใหคนควา

2
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มคอ. 3
เพิ่มเติม
สืบคนขอมูลดวยระบบสารสนเทศ
สื่อที่ใช
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส

13

14

15

บรรยาย
ความรูเกี่ยวกับคอลลอยด (1)

บรรยาย
ความรูเกี่ยวกับคอลลอยด (2)
ปฏิบัติการ
การทดลองที่ ศึกษาระบบ 4
คอลลอยด

บรรยาย

2. หนังสือ เอกสารประกอบการ
เรียน
คณาจารย
การบรรยายดวยชีท ผูสอน
ประกอบการสอน
การบรรยายดวย -Power
point
การอภิปราย และตอบ คําถาม สื่อที่ใช
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส

2

2. หนังสือ เอกสารประกอบการ
เรียน
การบรรยายดวยชีท คณาจารย
ประกอบการสอน
ผูสอน
การบรรยายดวย -Power
point
การอภิปราย และตอบ คําถาม สาธิต/อาจารยบรรยายปฏิบัติการ
นักศึกษาฝกปฏิบัติดวยตนเอง โดยมีอาจารยใหคําแนะนํา
สื่อที่ใช
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส

5

2. หนังสือ เอกสารประกอบการ
เรียน
การบรรยายดวยชีท -

5
10

มคอ. 3
ความรูเกี่ยวกับความคงตัว
ของสารสําคัญในตํารับ
เครื่องสําอาง รวมทั้งปจจัยที่
มีผลตออัตราการเสื่อมสลาย
ของสารสําคัญ
ปฏิบัติการ
การทดลองที่ ศึกษาความ 5
คงตัวของสารสําคัญในตํารับ
เครื่องสําอาง ทั้งในสภาวะเรง
และสภาวะยาว

16

สอบปลายภาค

ประกอบการสอน
การบรรยายดวย -Power
point
การทํากิจกรรมผานใบงาน การอภิปราย และตอบ คําถาม รายงานที่มอบหมายใหคนควา เพิ่มเติม
สืบคนขอมูลดวยระบบสารสนเทศ
-อาจารยบรรยายสาธิต/
ปฏิบัติการ
สื่อที่ใช
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส
2. หนังสือ เอกสารประกอบการ
เรียน
- การทดสอบ
คณาจารย
ผูสอน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน

สัปดาห
ที่
ประเมิน
ด า น คุ ณ ธ ร ร ม 1.การตรงตอเวลาของนักศึกษา 1-16
จริยธรรม
ในการเขาชั้น เรียน และการส ง
1.1.2
งานที่ ไดรับ มอบหมายตรงตาม
กําหนด
ดานความรู
1. สอบกลางภาค
8
2.1.1
2. สอบปลายภาค
16
3. สอบปฏิบัติ
16
ดานทักษะทางปญญา 1. รายงานกอนปฏิบัติการ
1-15
3.1.3
2. รายงานการทดลอง
1-15
11

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
รอยละ 10

รอยละ 20
รอยละ 20
รอยละ 10
รอยละ 10
รอยละ 10

วิธีการทวนสอบ

อาจารยผูสอน
ประเมิน

-คะแนนสอบ

-คุณภาพของ
รายงาน การ

มคอ. 3

ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1.1, 4.1.2
ทักษะในการวิเคราะห
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
5.1.1, 5.1.2

1. การทํางานเปนกลุม
2. การแบงงานรับผิดชอบ
3. การมีสวนรวมในชั้นเรียน

1-15

รอยละ 10

-การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม และ/หรือมีความ
สอดคลองกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย
-การคํานวณทางคณิตศาสตร

1-15

รอยละ 10

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
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วิเคราะหผลการ
ทดลองโดยอางอิง
ทฤษฎีอยางถูกตอง
-การแบงงานที่
รับผิดชอบในกลุม

-การเขียนอางอิง
ของรายงาน
-ความถูกตองของ
การคํานวณทาง
คณิตศาสตร
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
• ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย

2. กลยุทธการประเมินการสอน
• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
• หลั กสู ต รกํ า หนดให อ าจารย ผูส อนทบทวนและปรับ ปรุงกลยุ ท ธแ ละวิธีก ารสอนจากผลการ
ประเมิ น ประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา แลว จัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอีย ดที่ สกอกําหนดทุกภาค.
การศึกษา
• มีการประชุมอาจารยทั้งหลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนว
ทางแกไข• จัดประชุมผูสอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
• หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของ
รายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตร ภายในรอบเวลาหลักสูตร

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
• หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดย
อาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่
สอนและกลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใช และนํ า เสนอแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาในรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา เสนอตอประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจํา
หลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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