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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 2 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4144902 โครงงานวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
Senior Research Project for Cosmetic Science
2. จํานวนหนวยกิต
3(0-15-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อ.ณัฐพร บูฮวด และ อ.ดร.วิทวัส รัตนถาวร
4.2 อาจารยผูสอน
รศ.ดร.ทั ศนี ย พาณิ ชย กุล, อ.ดร.ปย นุช พรมภมร, อ.ขวัญ จิต อิ สระสุข, อ. นาฎลดา ออนวิมล, อ.ณั ฐ พร
บูฮวด อ.จรัสฟา โหมดสุวรรณ, อ.ดร.วิทวัส รัตนถาวร และ อ.ฤทธิพันธ รุงเรือง
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
หมวดวิชาเฉพาะดาน หลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร
10. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 พฤศจิกายน 2561
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มคอ. 3
หมวดที่ 3 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อให นั กศึ กษาสามารถนํ าทั กษะและองค ความรู ทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอางมาประยุกตใชโดย
ทําการศึกษา คนควา ทดลองและวิจัยทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหกระบวนการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
4. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาสามารถวิ เคราะห ผ ลการทดลอง สรุป ผลการทดลอง และเขี ย นรายงานวิ จั ย ทางด า น
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
จุดประสงคของการเปดรายวิชานี้เพื่อใหสอดคลองกับสาระสําคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษา ค น คว า ทดลองและวิ จั ย ทางด า นวิ ท ยาศาสตร เครื่ อ งสํ าอางหรื อ ป ญ หาที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การผลิ ต
เครื่องสําอางที่ผานการศึกษาเบื้องตน รวบรวมและวิเคราะหขอมูล สรุปผลและเสนอเปนรายงาน ภายใตการควบคุม
และแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาพิเศษ
Exploration of cosmetic science or problems involved in cosmetic productions. Data
collection and analysis, conclusion and report presentation under instruction of project advisor
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ไมมี

ไมมี

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
225 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
120 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารย จั ดเวลาให คําปรึ กษาต อนั กศึกษารายบุ คคลหรือเปน กลุม 1 ชั่วโมง/สัป ดาห โดยสามารถติดต อ
อาจารยผูสอนทาง E- mail หรือประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง นอกจากนี้
นักศึกษายังสามารถติดตออาจารยไดทาง social media ไดแก facebook และ line
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญของงานที่ไดรับมอบหมาย
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของมนุษย
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม
 1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลู กฝ งวั ฒ นธรรมองคกรที่ดีใหแกนั กศึกษา โดยสรางเสริมใหนักศึกษามีบุ คลิกภาพที่ดี มี
ระเบียบวินัย และแตงกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
1.2.2 มอบหมายการทํางานกลุมเพื่อมุงเนนใหนักศึกษาตระหนักถึงหนาที่ของการเปนผูนํากลุม การ
เปนสมาชิกกลุมที่ดีและการมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
1.2.3 ปลูกฝงเรื่องจรรยาบรรณและความซื่อสัตยใหแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาเคารพทรัพยสินทาง
ปญญาของผูอื่นโดยการเขียนอางอิง และไมนํางานของผูอื่นมาเปนของตน รวมถึงตระหนักถึงความสําคัญของศาสตรที่
เรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากบุคลิกภาพ การแตงกาย ความมีวินัย ความตรงตอเวลา และพรอมเพรียงของ
นักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.2 ประเมินจากการเคารพทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นโดยการเขียนอางอิง
1.3.3 ประเมินจากผลสําเร็จในผลงาน/โครงงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
 2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา สาเหตุของปญหา โดยใชความรู ทักษะ และเลือกใชเครื่องมือที่
เหมาะสมในการแกไขปญหาในการทําโครงงานวิจัย
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 2.1.3 สามารถจําแนกสวนประกอบของผลิตภัณฑเครื่องสําอางรวมทั้งสามารถตั้งตํารับเครื่องสําอางให
ตรงตามขอกําหนด
 2.1.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีความงาม นวัตกรรมเครื่องสําอางและการนําไป
ประยุกตใชในสายวิชาชีพ ผานทางการทําโครงงานวิจัย
 2.1.5 มีความรูความเขาใจและมีความชํานาญและการใชเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
 2.1.6 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นภาพรวมของการทํางานและเขาใจการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนวัตกรรมเครื่องสําอาง
 2.1.7 สามารถพัฒนาตํารับ ปรับปรุง วิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอางได
 2.1.8 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการทําการ
วิจัยทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 เนนการทําการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง โดยใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิด
ทักษะและความเชี่ยวชาญ
2.2.2 ใหนักศึกษาทําการศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเองโดยใชฐานขอมูลออนไลนดานวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง เพื่อใหเกิดความเขาใจและเปนการติดตามความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2.2.3 ใหนักศึกษาวิเคราะหปญหา และวางแผนการทดลองดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการสอบโครงรางโครงงานวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2.3.2 ประเมินจากผลการวิจัย
2.3.3 ประเมินจากผลการการสอบเพื่อปดโครงงานวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 สามารถคิด วิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ
 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสูตรตํารับ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
 3.1.3 สามารถศึกษาคนควา เขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการ ประมวลและทบทวนเอกสารทางวิชาการ
การวิเคราะหขอมูลวิชาการ การเขียนเรียบเรียงงานทางวิชาการ
 3.1.4 สามารถประยุกตความรูไปใชในการแกปญหาปญหาทางเครื่องสําอางไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
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3.2.1 การสอนโดยใชปญ หาเปน ฐาน (Problem Based Learning : PBL) และการสอนแบบ
เชิงรุก (Active learning)
3.2.2 การเสนอผลการทดลองและวิ จ ารณ ผ ลการทดลองในชั้ น เรี ย น เพื่ อ ประเมิ น วิ เคราะห
แลกเปลี่ยนขอมูล
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมิ น จากผลการทดลอง และผลสํ าเร็จ ของโครงงานวิจั ย วิท ยาศาสตรเครื่อ งสํ าอาง ที่
เกี่ยวของกับความเขาใจพื้นฐาน ทฤษฎี การวิเคราะหปญหา การเชื่อมโยงในแตละรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตร
เครื่องสําอางและแนวทางในการแกปญหาตางๆ โดยประยุกตจากเนื้อหาความรูที่เรียนมา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 สามารถใชการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลาย และสามารถ
สนทนารับ-สงสารอยางมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 สามารถใหความรวมมือ ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ
ในกลุมผูรวมงาน ทั้งในบทบาทของผูนําหรือในบทบาทของผูรวมงาน
 4.1.3 สามารถถายทอดความรูในศาสตรที่เรียนสูสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4.1.4 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
 4.1.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงทัศนะในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัว และสวนรวม พรอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม
 4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมโดยมีการแบงหนาที่และความรับผิดชอบในการทํางาน
กลุม และสงเสริมการสรางปฏิสัมพันธระหวางการทํางานใหนักศึกษาแสวงหาความรูไดดวยตัวเองไดและรับฟงความ
คิดเห็นของผูรวมงาน
4.2.2 ใหนักศึกษาจัดทํารายงานโครงการวิจัยวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากความสําเร็จของโครงการวิจัยวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง และการตรงตอเวลาจาก
งานที่ไดรับมอบหมาย พฤติกรรมของนักศึกษา
4.3.2 การนํ าเสนอโครงการวิจัย วิทยาศาสตรเครื่องสํ าอางหน าชั้ น เรียน สังเกตพฤติกรรมในการ
นําเสนองานและการตอบคําถาม และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ได
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะในการเลือกใชเครื่องมือทางสถิติตอการทํางานที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
 5.1.2 สามารถใชส ารสนเทศในการคน หาขอมูล และการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขทาง
คณิตศาสตรอยางมีแระสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถใช ทักษะการสื่ อสารทั้ งการปฏิสัมพัน ธระหวางบุคคล ทักษะการอานและเขีย นอยางมี
ประสิทธิภาพและเลือกใชรูปแบบของสื่อสารนําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและฐานขอมูลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอางที่มี
ความนาเชื่อถือทางวิชาการ พรอมทั้งยกตัวอยางงานวิจัยที่มีคุณภาพ
5.2.2 การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโครงการวิจัยวิทยาศาสตรเครื่องสําอางที่มุงเนนการเลือกใช
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความถูกตองและการเลือกใชหลักสถิติที่เกี่ยวของในการวิเคราะห สรุปผล การ
ทดลอง
5.3.2 ประเมิ น จากความสามารถใช เทคโนโลยี ที่ ใช ในการอธิบ าย การถ ายทอดความรู รวมถึ ง
ขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ ในการทําโครงการวิจัยวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
5.3.3 ประเมินจากการเขียนเอกสารอางอิง
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
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ผูสอน

มคอ. 3
1

2

ชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอน
ของวิชา
-หัวขอ
-การมอบหมายงาน
-กิจกรรมของวิชา
-หลักเกณฑในการประเมินผล

3

Scientific research article

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- สรางเสริมใหนักศึกษามีบคุ ลิกภาพ
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
ระเบียบทีม่ หาวิทยาลัย กําหนด เนน
ความตรงตอเวลาของนักศึกษา
- อาจารยผสู อนอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค และเปาหมาย
ของรายวิชา เกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล
-มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปน
รายกลุม
- บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ
สื่อที่ใช
1. เอกสาร มคอ. 3 ของรายวิชา
2. Power point
3. การอภิปราย ตอบคําถาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. มอบคนหางานวิจัยจากวารสาร
หรือ internet
2. ยกตัวอยางงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3. แนะนําการเลือกหัวขอในการทํา
โครงการวิจัยวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง
4. อธิบายรูปแบบการเขียนรูปเลม
โครงรางวิจัย และเลมสมบูรณ
โครงการวิจัยวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง
5. อธิบายหลักการและความสําคัญ
ของการเขียนเอกสารอางอิง
สื่อที่ใช
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง
2. เอกสารโครงราง และรายงาน
ฉบับสมบูรณโครงการวิจยั
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3. Power point
4. การอภิปราย ตอบคําถาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นั ก ศึ ก ษ าดํ า เนิ น โครงงาน วิ จั ย
วิท ยาศาสตรเครื่ อ งสํ า อาง ภายใต
การดู แ ลของอาจารย ที่ ป รึ ก ษ า
โครงงานวิจัย
-การศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการ
ในหัวของานที่สนใจ
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง
2. หนังสือ หรือตําราที่เกีย่ วของ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นั ก ศึ ก ษ าดํ า เนิ น โครงงาน วิ จั ย
วิท ยาศาสตรเครื่ อ งสํ า อาง ภายใต
การดู แ ลของอาจารย ที่ ป รึ ก ษ า
โครงงานวิจัย
-การศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการ
ในหัวของานที่สนใจ
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง
2. หนังสือ หรือตําราที่เกีย่ วของ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นั ก ศึ ก ษ าดํ า เนิ น โครงงาน วิ จั ย
วิท ยาศาสตรเครื่ อ งสํ า อาง ภายใต
การดู แ ลของอาจารย ที่ ป รึ ก ษ า
โครงงานวิจัย
-การศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการ
ในหัวของานที่สนใจ
9

รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกุล
อ.ดร.ปยนุช พรมภมร
อ. ขวัญจิต อิสระสุข
อ.นาฎลดา ออนวิมล
อ. ณัฐพร บูฮวด
อ. จรัสฟา โหมดสุวรรณ
อ.ดร.วัทวัส รัตนถาวร
อ.ฤทธิพันธ รุงเรือง

รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกุล
อ.ดร.ปยนุช พรมภมร
อ. ขวัญจิต อิสระสุข
อ.นาฎลดา ออนวิมล
อ. ณัฐพร บูฮวด
อ. จรัสฟา โหมดสุวรรณ
อ.ดร.วัทวัส รัตนถาวร
อ.ฤทธิพันธ รุงเรือง

รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกุล
อ.ดร.ปยนุช พรมภมร
อ. ขวัญจิต อิสระสุข
อ.นาฎลดา ออนวิมล
อ. ณัฐพร บูฮวด
อ. จรัสฟา โหมดสุวรรณ
อ.ดร.วัทวัส รัตนถาวร

มคอ. 3

6

สอบโครงรางวิจัยวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง

5
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สอบโครงรางวิจัยวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง

5
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-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง
2. หนังสือ หรือตําราที่เกีย่ วของ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษาสอบโครงรางวิจัย
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช
1.เอกสารโครงรางวิจัยวิทยาศาสตร
เครื่องสําอางตามหัวขอที่สนใจ
2. Power point
3. การอภิปราย ตอบคําถาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษาสอบโครงรางวิจัย
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช
1.เอกสารโครงรางวิจัยวิทยาศาสตร
เครื่องสําอางตามหัวขอที่สนใจ
2. Power point
3. การอภิปราย ตอบคําถาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นั ก ศึ ก ษ าดํ า เนิ น โครงงาน วิ จั ย
วิท ยาศาสตรเครื่ อ งสํ า อาง ภายใต
การดู แ ลของอาจารย ที่ ป รึ ก ษ า
โครงงานวิจัย
-การศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการ
ในหัวของานที่สนใจ
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
10

อ.ฤทธิพันธ รุงเรือง

รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกุล
อ.ดร.ปยนุช พรมภมร
อ. ขวัญจิต อิสระสุข
อ.นาฎลดา ออนวิมล
อ. ณัฐพร บูฮวด
อ. จรัสฟา โหมดสุวรรณ
อ.ดร.วัทวัส รัตนถาวร
อ.ฤทธิพันธ รุงเรือง

รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกุล
อ.ดร.ปยนุช พรมภมร
อ. ขวัญจิต อิสระสุข
อ.นาฎลดา ออนวิมล
อ. ณัฐพร บูฮวด
อ. จรัสฟา โหมดสุวรรณ
อ.ดร.วัทวัส รัตนถาวร
อ.ฤทธิพันธ รุงเรือง

รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกุล
อ.ดร.ปยนุช พรมภมร
อ. ขวัญจิต อิสระสุข
อ.นาฎลดา ออนวิมล
อ. ณัฐพร บูฮวด
อ. จรัสฟา โหมดสุวรรณ
อ.ดร.วัทวัส รัตนถาวร
อ.ฤทธิพันธ รุงเรือง
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สื่อที่ใช
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง
2. หนังสือ หรือตําราที่เกีย่ วของ
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กิจกรรมการเรียนการสอน
-นั ก ศึ ก ษ าดํ า เนิ น โครงงาน วิ จั ย
วิท ยาศาสตรเครื่ อ งสํ า อาง ภายใต
การดู แ ลของอาจารย ที่ ป รึ ก ษ า
โครงงานวิจัย
-การศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการ
ในหัวของานที่สนใจ
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง
2. หนังสือ หรือตําราที่เกีย่ วของ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นั ก ศึ ก ษ าดํ า เนิ น โครงงาน วิ จั ย
วิท ยาศาสตรเครื่ อ งสํ า อาง ภายใต
การดู แ ลของอาจารย ที่ ป รึ ก ษ า
โครงงานวิจัย
-การศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการ
ในหัวของานที่สนใจ
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง
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อ.ฤทธิพันธ รุงเรือง

มคอ. 3
11

ดําเนินโครงงานวิจัย

30

12

ดําเนินโครงงานวิจัย

30

13

ดําเนินโครงงานวิจัย

30

กิจกรรมการเรียนการสอน
-นั ก ศึ ก ษ าดํ า เนิ น โครงงาน วิ จั ย
วิท ยาศาสตรเครื่ อ งสํ า อาง ภายใต
การดู แ ลของอาจารย ที่ ป รึ ก ษ า
โครงงานวิจัย
-การศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการ
ในหัวของานที่สนใจ
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง
2. หนังสือ หรือตําราที่เกีย่ วของ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นั ก ศึ ก ษ าดํ า เนิ น โครงงาน วิ จั ย
วิท ยาศาสตรเครื่ อ งสํ า อาง ภายใต
การดู แ ลของอาจารย ที่ ป รึ ก ษ า
โครงงานวิจัย
-การศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการ
ในหัวของานที่สนใจ
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง
2. หนังสือ หรือตําราที่เกีย่ วของ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นั ก ศึ ก ษ าดํ า เนิ น โครงงาน วิ จั ย
วิท ยาศาสตรเครื่ อ งสํ า อาง ภายใต
การดู แ ลของอาจารย ที่ ป รึ ก ษ า
โครงงานวิจัย
-การศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการ
ในหัวของานที่สนใจ
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
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รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกุล
อ.ดร.ปยนุช พรมภมร
อ. ขวัญจิต อิสระสุข
อ.นาฎลดา ออนวิมล
อ. ณัฐพร บูฮวด
อ. จรัสฟา โหมดสุวรรณ
อ.ดร.วัทวัส รัตนถาวร
อ.ฤทธิพันธ รุงเรือง

รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกุล
อ.ดร.ปยนุช พรมภมร
อ. ขวัญจิต อิสระสุข
อ.นาฎลดา ออนวิมล
อ. ณัฐพร บูฮวด
อ. จรัสฟา โหมดสุวรรณ
อ.ดร.วัทวัส รัตนถาวร
อ.ฤทธิพันธ รุงเรือง

รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกุล
อ.ดร.ปยนุช พรมภมร
อ. ขวัญจิต อิสระสุข
อ.นาฎลดา ออนวิมล
อ. ณัฐพร บูฮวด
อ. จรัสฟา โหมดสุวรรณ
อ.ดร.วัทวัส รัตนถาวร
อ.ฤทธิพันธ รุงเรือง

มคอ. 3

14

15

สอบป ด โครงการวิจั ย วิ ท ยาศาสตร
เครื่อง สําอาง

5

สอบปดโครงการวิจัยวิทยาศาสตร
เครื่อง สําอาง

5

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
วิธีการประเมิน

สื่อที่ใช
1. บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง
2. หนังสือ หรือตําราที่เกีย่ วของ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษาสอบปดโครงการ วิจัย
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
-นักศึกษาจัดทํารูปเลมสมบูรณ
โครงการวิจัยวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช
1.เลมรายงานวิจัยสมบูรณ
โครงงานวิจัยวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง
2. Power point
3. การอภิปราย ตอบคําถาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
-นักศึกษาสอบปดโครงการ วิจัย
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
-นักศึกษาจัดทํารูปเลมสมบูรณ
โครงการวิจัยวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง
-จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
active learning
สื่อที่ใช
1.เลมรายงานวิจัยสมบูรณ
โครงงานวิจัยวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง
2. Power point
3. การอภิปราย ตอบคําถาม

รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกุล
อ.ดร.ปยนุช พรมภมร
อ. ขวัญจิต อิสระสุข
อ.นาฎลดา ออนวิมล
อ. ณัฐพร บูฮวด
อ. จรัสฟา โหมดสุวรรณ
อ.ดร.วัทวัส รัตนถาวร
อ.ฤทธิพั น ธ รุงเรืองอ.ดร.
วัทวัส รัตนถาวร
อ.ฤทธิพันธ รุงเรือง

รศ.ดร.ทัศนีย พาณิชยกุล
อ.ดร.ปยนุช พรมภมร
อ. ขวัญจิต อิสระสุข
อ.นาฎลดา ออนวิมล
อ. ณัฐพร บูฮวด
อ. จรัสฟา โหมดสุวรรณ
อ.ดร.วัทวัส รัตนถาวร
อ.ฤทธิพันธ รุงเรือง

สัปดาหที่ สัดสวนของการ วิธีการทวนสอบ
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มคอ. 3
เรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม 1. การตรงตอเวลาของนักศึกษาในการ
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
เข า ชั้ น เรี ย น และการส ง งานที่ ไ ด รั บ
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6
มอบหมายตรงตามกําหนด
2. พฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นและนอก
ชั้นเรียน
3. การแต ง กายที่ ถู ก ต อ งตามระเบี ย บ
ของมหาวิทยาลัย
4. ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
ดานความรู
1. นําเสนอโครงรางวิจัยวิทยาศาสตร
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
เครื่องสําอาง
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8
2. สอบปดเลมโครงรางวิจัยวิทยาศาสตร
เครื่องสําอางดวยวาจา

ประเมิน

ประเมินผล

1-15

รอยละ 5

-งานที่มอบหมาย
-ใบเช็คเวลาเรียน
-การสังเกตจาก
อาจารยผูสอน
-การเขารวม
กิจกรรม

6-7

รอยละ 20

-การนําเสนอโครง
รางวิจัยวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง

14-15

รอยละ 60

ดานทักษะทางปญญา
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4

รายงานโครงการวิจัยวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง

1-15

รอยละ 5

ดานทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4 . 1 . 1 , 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4, 4.1.5, 4.1.6
ทักษะในการวิเคราะห
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4

1. การทํางานเปนกลุม
2. การแบงงานรับผิดชอบ
3. การเขียนและพูดนําเสนองานได
ถูกตองตามหลักภาษา

1-15

รอยละ5

1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม และ/หรือมีความสอดคลอง
กับงานที่ไดรับมอบหมาย
2. การนําเสนองานวิจัย

1-15

รอยละ 5
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-การสอบปดเลม
โครงรางวิจัย
วิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง
-ผลการทดลอง การ
สรุปผลการทดลอง
และการวิเคราะหผล
การทดลอง
-การวิเคราะห และ
แกไขปญหาในการ
วิจัย
-การแบงงานที่
รับผิดชอบในกลุม
-การนําเสนองาน

-การเขียนอางอิง
-การเขียนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได
อยางถูกตองตาม
หลักไวยากรณ
-การพูดการนําเสนอ

มคอ. 3
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
-การเลือกใช
เครื่องมือสถิตไิ ด
อยางถูกตองและ
เหมาะสมกับขอมูล

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

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาโครงการวิจัยวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
http://www.sciencedirect.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.bio-diglib.com/
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
15

มคอ. 3
- นั กศึ กษาประเมิ น การเรียนการสอนผ านแบบประเมิ น อาจารย ผานระบบออนไลน ของมหาวิทยาลั ยของ
รายวิชา
- นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในภาพรวมโดยประเมินการเรียนการสอนและอาจารยผูสอน และมี
การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา
ทุกภาคการศึกษา โดยใชแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- อาจารยผู สอนประเมิ นประสิ ทธิผลการสอน โดยประเมินจากการผลการทดสอบ การสังเกตพฤติ กรรมของ
นักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน
- คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
- 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
(ในแตละภาคการศึกษา จะมีการนําผลการประเมินการสอน (มคอ.5) มาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการสอนใน
ภาคการศึกษาตอไป)
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มคอ. 3
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ขอคิดเห็นของอาจารยผูรวมสอน นํามาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนในปการศึกษาหนา ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการ
ประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยนําเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็น
-ขอมูลการปรับปรุงในหมวดนี้ จะนําไปใชปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 ในรอบถัดไป
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