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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4142304 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกันสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
Microbiology and Immunology for Cosmetic Science
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-3-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3.2 ประเภทของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
รศ. ดร. ทัศนีย พาณิชยกุล
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
รศ. ดร. ทัศนีย พาณิชยกุล
กลุมเรียน UA
ดร. ปยนุช พรมภมร
กลุมเรียน UA
อ. นาฏลดา ออนวิมล
กลุมเรียน UA
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจในพื้นฐานของวิชาจุลชีววิทยาที่มีความเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
เครื่องสําอางทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายชนิดของจุลชีพที่กอใหเกิดโรคตอรางกายโดยเฉพาะโรคทางผิวหนัง รวมถึง
จุลชีพที่เกี่ยวของกับปนเปอนในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3. เพื่ อให นั กศึกษาสามารถเขาใจและวิเคราะหกลไกพื้ น ฐานของระบบภูมิคุมกัน ของรางกายโดยเฉพาะที่
เกิดขึ้นที่บริเวณผิวหนัง
4. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในดานปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับปรุงรายวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกันสําหรับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง เพื่อใหนักศึกษามี
ความรูพื้นฐานสําหรับเตรียมพรอมที่จะเรียนในวิชาอื่นๆ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอางและปรับปรุงเนื้อหาให
มีความเหมาะสมสําหรับใชสอนนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง และสอดคลองกับ TQF บริบทของ
สังคมปจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การจําแนกจุลินทรีย จุลินทรียที่กอใหเกิดโรคตอรางกายโดยเฉพาะสาเหตุเกิดโรคทางผิวหนัง การเจริญ การ
สืบพันธุของจุลินทรีย วิธีการควบคุมจุลินทรีย การปนเปอนของจุลินทรียในผลิตภัณฑ เครื่องสําอาง รวมถึงเทคนิค
มาตรฐานในการศึกษาและตรวจวิเคราะหจุลินทรีย ศึกษาโครงสราง และหนาที่ของระบบภูมิคุมกันโดยเฉพาะผิวหนัง
ภูมิคุมกันที่มีมาแตกําเนิด และเกิดขึ้นภายหลังที่ตอบสนองตอการ ติดเชื้อ รวมถึงเทคนิคในการตรวจวิเคราะหทาง
วิทยาภูมิคุมกันโดยวิธีมาตรฐาน
Classification of micro-organisms, pathogenic micro-organisms especially skin pathogenic
micro-organisms, growth, reproduction, control of micro-organisms, contamination of microorganisms in cosmetic products and standard techniques in microbiology, study of structure,
function of immunological system especially skin system, innate and adaptive immune system,
immune response and standard techniques in immunology
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง

กําหนดตามความเหมาะสม

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
45ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสาขาวิชา/Facebook
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
 1.1.2 ตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
 1.1.4 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ดีใหแกนักศึกษา โดยสรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบ
วินัย แตงกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
1.2.2 มุงเนนใหนักศึกษาตระหนักถึงหนาที่ของการเปนผูนํากลุม การเปนสมาชิกกลุมที่ดีและการมี
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
1.2.3 สงเสริมความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบานของผูอื่น
1.2.4 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รูจักเคารพทรัพยสินทางปญญาของ
ผูอื่น ตระหนักถึงความสําคัญของศาสตรที่เรียน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยอง
ชมเชยนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละและประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การ
สงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
1.3.2 ประเมิ น จากบุ ค ลิ ก ภาพ การแต งกาย ความมี วินั ย ความตรงต อเวลาและพรอมเพรีย งของ
นักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.3 ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
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1.3.4 ประเมินจากผลสําเร็จในผลงาน/รายงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
2.1.2 สามารถวิ เคราะห ป ญ หา สาเหตุ ข องป ญ หา โดยใช ค วามรู ทั ก ษะและเลื อ กใช เครื่อ งมื อ ที่
เหมาะสมในการแกไขปญหา
 2.1.6 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบมุงเนนทั้งทฤษฎีและการทดลองในหองปฏิบัติการ พัฒนา
เนื้อหาใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องสําอางใหเปนไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2.2.2 ใหนักศึกษาทําการทดลองในภาคปฏิบัติ พรอมทั้งทํารายงานปฏิบัติการและนําเสนอผลการ
ทดลองจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติม
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากแบบทดสอบการสอบกลางภาคและปลายภาค
2.3.2 ประเมินจากผลงานหรือรายงานปฏิบัติการการทดลอง
2.3.3 ประเมินจากการตอบคําถามระหวางเรียนและหรือการเสนอผลงาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถคิด วิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ
3.1.3 สามารถศึกษาคนควา เขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการ ประมวลและทบทวนเอกสารทางวิชาการ
การวิเคราะหขอมูลทางวิชาการ การเขียนเรียบเรียงงานทางวิชาการ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบบรรยายทฤษฎีและเรียนรูผานการลงมือทําปฏิบัติการดวยตนเอง และการสอน
แบบผูเรียนเปนศูนยกลางโดยมีผูสอนใหคําแนะนําและใหความรูเพิ่มเติม และหรือการสอนแบบตั้งโจทยและตอบ
คําถาม พรอมทั้งมีการสอดแทรกกรณีศึกษา
3.2.2 การทํารายงานหรือสงผลการทดลองที่ประกอบดวย วัตถุประสงคการทดลอง วิธีทําการทดลอง
ผลการทดลอง สรุปและวิจารณผลผลการทดลอง
3.2.3 สงรายงานผลการทดลอง และหรือเสนอรายงานหรือผลการทดลองในชั้นเรียน
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3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการตอบคําถามในระหวางเรียนและจากการเสนอผลงาน
3.3.2 ประเมินจากการทําปฏิบัติการ และรายงานหรือผลงานการทดลอง
3.3.3 สังเกตจากการตอบคําถามหรือการแกปญหาระหวางการทดลอง
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 สามารถใหความรวมมือชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ใน
กลุมผูรวมงาน
 4.1.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 สนับสนุนใหมีกิจกรรมการทํางานเปนกลุมและสงเสริมการสรางปฏิสัมพันธระหวางการทํางานให
นักศึกษาแสวงหาความรูไดดวยตัวเอง (Self-study) และการรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานได
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากความสําเร็จและการตรงตอเวลาจากงานที่ไดรับมอบหมาย พฤติกรรมของนักศึกษา
4.3.2 การมีสวนรวมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชัน้ เรียน การสังเกต
พฤติกรรมที่แสดงออกในการเขารวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ได
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.2 สามารถใชสารสนเทศในการคนหาขอมูล
5.1.3 สามารถใชทักษะการสื่อสารทั้งการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการอานและเขียนอยางมี
ประสิทธิภาพและเลือกใชรูปแบบของสื่อในการนําเสนออยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มุงเนนการใชทักษะในการวิเคราะห การสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระหวางการสอน
โดยใหนักศึกษาใชทักษะทางคณิตศาสตรในการวิเคราะหขอมูลจากการปฏิบัติการและเพิ่มประสิทธิภาพในการสรุปผล
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนําเสนองาน ที่มุงเนนการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความถูกตองและการเลือกใชหลักคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของในการวิเคราะห สรุปผล

6

มคอ. 3
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

2

หัวขอ/รายละเอียด
ชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอน
ของวิชา
บทนํ า ความรู พื้ น ฐานของวิ ท ยา
ภูมิคุมกัน
ภูมิคุมกันโดยกําเนิด

จํานวน
ชั่วโมง
5

5

3

ภู มิ คุ ม กั น ที่ เกิ ด ขึ้ น ภ ายห ลั ง ถู ก
กระตุน

5

4

ภาวะภูมิไวเกิน โรคภูมิแพ
โรคผิวหนังที่เกิดจากระบบภูมิคุมกัน

5

5

บทนําจุลชีววิทยา:
- ประวัติ ความสําคัญ และชนิดของ
จุลินทรีย
จุลินทรียสําคัญที่กอโรคทางผิวหนัง:

5

7

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
สื่อที่ใช
-ใชสื่อ Power point
รศ. ดร. ทั ศ นี ย พาณิ ช ย
-เอกสาร มคอ. 3 ของ
กุล
รายวิชา
-สื่อ Power point
-บรรยายดวยชีท
ประกอบการสอน
-การบรรยาย และตอบ
คําถาม
-รวมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น ซักถามปญหาและ
สรุปรวมกัน
-สื่อ Power point
-บรรยายดวยชีท
ประกอบการสอน
-การบรรยาย และตอบ
คําถาม
-รวมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น ซักถามปญหาและ
สรุปรวมกัน
-สื่อ Power point
-บรรยายดวยชีท
ประกอบการสอน
-การบรรยาย และตอบ
คําถาม
-รวมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น ซักถามปญหาและ
สรุปรวมกัน
-สื่อ Power point
-บรรยายดวยชีท
ประกอบการสอน
-การบรรยาย และตอบ

รศ. ดร. ทั ศ นี ย พาณิ ช ย
กุล

รศ. ดร. ทัศนีย พาณิชย
กุล

รศ. ดร. ทัศนีย พาณิชย
กุล

ดร. ปยนุช พรมภมร

มคอ. 3
แบคทีเรีย

6

จุลินทรียที่กอโรคทางผิวหนัง:
- ฟงไจ
- ไวรัส

5

7

ปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง การยอมสี
แบคทีเรีย และรา/ยีสต

5

8

การเจริญและการควบคุมจุลินทรีย

5

9

การเจริญและการควบคุมจุลินทรีย
(ตอ)

5

8

คําถาม
-รวมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น ซักถามปญหาและ
สรุปรวมกัน
-สื่อ Power point
-บรรยายดวยชีท
ประกอบการสอน
-การบรรยาย และตอบ
คําถาม
-รวมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น ซักถามปญหาและ
สรุปรวมกัน
1. นักศึกษาทํา
ปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง การ
ยอมสีแบคทีเรีย และรา/
ยีสต
2. อาจารยสรุปประเด็นที่
สําคัญ และรวมกันอภิปราย
ซักถาม
3. นักศึกษาเขียนรายงาน สง
รายงานและคนควาเพิ่มเติม
-สื่อ Power point
-บรรยายดวยชีท
ประกอบการสอน
-การบรรยาย และตอบ
คําถาม
-รวมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น ซักถามปญหาและ
สรุปรวมกัน
-สื่อ Power point
-บรรยายดวยชีท
ประกอบการสอน
-การบรรยาย และตอบ
คําถาม
-รวมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น ซักถามปญหาและ

ดร. ปยนุช พรมภมร

อ. นาฏลดา ออนวิมล
ดร. ปยนุช พรมภมร
รศ. ดร. ทั ศ นี ย พาณิ ช ย
กุล

อ. นาฏลดา ออนวิมล

อ. นาฏลดา ออนวิมล

มคอ. 3
10

ปฏิ บั ติ ก ารที่ 2 เรื่ อ ง เทคนิ ค การ
แยกเชื้อใหบริสุทธิ์

5

11

ยาและสมุนไพรมีฤทธิ์ตานจุลชีพ

5

12

ปฏิ บั ติ ก ารที่ 3 เรื่ อ ง การทดสอบ
ค ว าม ไว ต อ ย า ป ฏิ ชี ว น ะ (Disc
diffusion assay, MIC, MBC)

5

13

จุลชีววิทยาของเครื่องสําอาง:
-จุลินทรียในเครื่องสําอางและการ
ปนเปอน
-คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา
-การเตรียมตัวอยางและการตรวจ
วิเคราะหเบื้องตน
-การประเมินทางจุลชีววิทยา

5

14

ปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง Total plate

5
9

สรุปรวมกัน
1. นักศึกษาทํา
ปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง เทคนิค
การแยกเชื้อใหบริสุทธิ์
2. อาจารยสรุปประเด็นที่
สําคัญ และรวมกันอภิปราย
ซักถาม
3. นักศึกษาเขียนรายงาน สง
รายงานและคนควาเพิ่มเติม
-สื่อ Power point
-บรรยายดวยชีท
ประกอบการสอน
-การบรรยาย และตอบ
คําถาม
-รวมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น ซักถามปญหาและ
สรุปรวมกัน
1. นักศึกษาทํา
ปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง การ
ทดสอบความไวตอยา
ปฏิชีวนะ (Disc diffusion
assay, MIC, MBC)
2. อาจารยสรุปประเด็นที่
สําคัญ และรวมกันอภิปราย
ซักถาม
3. นักศึกษาเขียนรายงาน สง
รายงานและคนควาเพิ่มเติม
-สื่อ Power point
-บรรยายดวยชีท
ประกอบการสอน
-การบรรยาย และตอบ
คําถาม
-รวมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น ซักถามปญหาและ
สรุปรวมกัน
1. นักศึกษาทํา

อ. นาฏลดา ออนวิมล
ดร. ปยนุช พรมภมร

อ. นาฏลดา ออนวิมล

อ. นาฏลดา ออนวิมล
ดร. ปยนุช พรมภมร

อ. นาฏลดา ออนวิมล

อ. นาฏลดา ออนวิมล

มคอ. 3
count

15

ปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง การตรวจ
วิเคราะหจุลินทรียในเครื่องสําอาง

16

สอบปลายภาค

5

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1, 1.1.2, 1.1.4

1. การตรงต อ เวลาในการเข า ชั้ น
เรี ย น ก ารส งงาน ต าม กํ าห น ด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. การแตงกาย ความมีวินั ย ความ
ตรงตอเวลา
3. ปริมาณการกระทํ าทุจริตในการ
สอบ
1. สอบกลางภาค
2. สอบปลายภาค
3. สอบยอย
1. รายงานปฏิบัติการ

ดานความรู
2.1.1, 2.1.2, 2.1.6
ดานทักษะทางปญญา
3.1.1, 3.1.3,

ดานทักษะความสัมพันธ

1. การทํางานเปนกลุม
10

ปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง Total
plate count
2. อาจารยสรุปประเด็นที่
สําคัญ และรวมกันอภิปราย
ซักถาม
3. นักศึกษาเขียนรายงาน สง
รายงานและคนควาเพิ่มเติม
1. นักศึกษาทํา
อ. นาฏลดา ออนวิมล
ปฏิบัติการที่ 10 เรื่อง การ ดร. ปยนุช พรมภมร
ตรวจวิเคราะหจุลินทรียใน
เครื่องสําอางสําหรับตกแตง
2. อาจารยสรุปประเด็นที่
สําคัญ และรวมกันอภิปราย
ซักถาม
3. นักศึกษาเขียนรายงาน สง
รายงานและคนควาเพิ่มเติม

สัปดาหที่
ประเมิน
1-16

สัดสวนของการ
วิธีการทวนสอบ
ประเมินผล
10
อาจารยผูสอนประเมิน

8
16
4, 12
1-15

20
20
10
20

1-15

10

คะแนนสอบ

คุณภาพของรายงาน การ
วิเคราะหผลการทดลอง
โดยอางอิงทฤษฎีอยาง
ถูกตอง
การแบงงานที่รับผิดชอบ

มคอ. 3
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1.1, 4.1.2
ทักษะในการวิเคราะห
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
5.1.2, 5.1.3,

2. การแบงงานรับผิดชอบ
3. การมีสวนรวมในชั้นเรียน

ในกลุม

การใช เ ทคโน โลยี ส ารสน เทศ ที่ 1-15
เห ม า ะ ส ม แ ล ะ /ห รื อ มี ค ว า ม
สอดคลองกับงานที่ไดรับมอบหมาย

10

การเขียนอางอิงของ
รายงาน

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
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. อรวดี หาญวิวัฒนวงศ. (2551). วิทยาภูมิคุมกันพื้นฐานและคลินิก. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ.
2. ชัยวัฒน ตอสกุลแกว. พิมพครั้งที่ 3, (2539). หลักการทางพิษวิทยา : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล.
3. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.(2549). หนังสือปฏิบัติการจุลชีววิทยา.
กรุงเทพฯ: เจาพระยาระบบการพิมพ.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. วิไลลักษม อิ่มอุดม. (2527). พิษของสารตอระบบของรางกาย: ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
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2. สุนทรี สิงหบุตรา. พิมพครั้งที่ 2, (2541). พิษรอบตัว การรักษาและการแกพิษ. บริษัท เอ.ที แอนด เอ็ม อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด.
3. นงลักษณ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินจิ . (2541). จุลชีววิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ:สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
4. บัญญัติ สุขศรีงาม. (2534). จุลชีววิทยาทั่วไป. (ฉบับพิมพครั้งที่ 3) . กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาท.
5. พวงพร โชติกไกร. (2537). สรีรวิทยาของแบคทีเรีย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.
6. มนตรี จุฬาวัฒนทล และคณะ. (2542). ชีวเคมี. กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล.
7. สุทธิมาลย อิงคถาวรวงศ. การตรวจเชื้อจุลินทรียในเครื่องสําอาง. ใน: เสนห แกวนพรัตน. บรรณาธิการ. บทบาท
ของจุลชีววิทยาในทางเภสัชกรรม. พิมพครั้งที่ 1. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, สงขลา. 2545.
8. สุนันทา ภิญญาวัธน. (2538). ชีวเคมี 2. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.
9. อารีรัตน ลออปกษา. การวิเคราะหจุลชีพในเครื่องสําอาง. คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
10. Klaassen C.D., Amdur M.O. and Doull J. (1996). Casarett and Doull’s Toxicology: The Basic
Science of Poisons. The McGraw-Hill Companies.
11. Niesink R.J.M, Vries J.D. and Hollinger M.A. (1996). Toxicology: Principles and Applications. CRC
Press, Inc. and Open University of The Netherlands.
12. Greenwood D, Slack R, Peutherer J, Barer M. (2007) Medical Microbiology, 17th edition, Churchill
Livingstone Elsevier, NY, USA.
13. Abbas AK, Lichtman AH. In: Abbas AK, Lichtman AH, (2006) eds. Basic Immunology Updated
Edition 2006-2007. 2ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company.
14. Anderson, D. A. & Rodney, J. S. (1980). Introduction to Microbiology. St.Louis : The C.V. Mosby
Company.
15. Arnold, L. D. & Julian, E. D. (1999). Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology. (2
nd ed.). WDC : ASM Press.
16. FDA, U.S. Food and Drug Administration. 2001. Bacteriological Analytical Manual Online, Chapter
23 “Microbiological Methods for Cosmetics”. http://www.cfsan.fda.gov/~ebam/bam-23.html].
Accessed July 23, 2018.
17. John, L. I. & Catherine, A. I. (2000). Introduction to Microbiology. (2 nd ed.). USA : Book/Cole
Thomson Learning.
18. John, W. S. (2000). Clinical Bacteriology, Mycology and Parasitology. London : Churchill
Livingstong.
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19. Kathleen, P. T. & Talaro, A. (1999). Fundamental in Microbiology. (3 rd ed.). New York :
McGraw-Hill.
20. Philip A. G. (2006). Cosmetic microbiology : a practical approach. (2nd ed.). New York : Taylor &
Francis Group.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. Cosmetic and Drug Microbiology.
http://informahealthcare.com/doi/book/10.3109/9781420019919
2. International Journal of Cosmetic Science. http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0142-5463
3. Microbes.info. http://www.microbes.info/
4. Society of Cosmetic Chemists. http://journal.scconline.org/
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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
- อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
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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
ปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ
(ในแตละภาคการศึกษา จะมีการนําผลการประเมินการสอน (มคอ.5) มาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการสอนใน
ภาคการศึกษาตอไป)
- 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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