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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.ทั ศ นี ย พาณิ ช ย กุ ล , อ.ฤทธิ พั น ธ รุงเรือ ง, อ.ดร.ป ย นุ ช พรมภมร, อ.ขวั ญ จิต อิ ส ระสุ ข ,
อ.จรัสฟา โหมดสุวรรณ, อ.ดร.วิทวัส รัตนถาวร, อ.ณัฐพร บูฮวด, อ.นาฏลดา ออนวิมล และ ผศ.ดร.
จิราภรณ ทองตัน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1/ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนควาและนําเสนองานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอางได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเนื้อหาสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เพื่อเปนทักษะและองคความรูในการ
ประกอบอาชีพของนักศึกษาและปรับปรุงใหสอดคลองกับ TQF บริบทของสังคมปจจุบันและบัณฑิตที่
พึงประสงค
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษา ค น คว า ทดลองและวิ จั ย เบื้ อ งต น ทางด า นวิ ท ยาศาสตร เ ครื่ อ งสํ า อางหรื อ ป ญ หา
ที่เกี่ยวของกับการผลิตเครื่องสําอาง รวบรวมและวิเคราะหขอมูล สรุปผลและเสนอเปนแนวทาง ในการทํา
วิจัย ต อไป การเลือกหั วข องานวิ จัย การทบทวนวรรณกรรมและการเขี ยนโครงรางงานวิ จัย ภายใตการ
ควบคุมและแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Exploration of cosmetic science or problems involved in cosmetic productions.
Data collection and analysis, conclusion and report presentation for post-research. Topic
selection, literature review under instruction of project advisor
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยายการฝก
สอนเสริม
ไมมี

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
450 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
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
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1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญของงานที่ไดรับมอบหมาย
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของมนุษย
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม
1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลู กฝ งวั ฒ นธรรมองค กรที่ ดีให แกนั กศึ กษา โดยสรางเสริม ให นั กศึก ษามี บุ คลิ ก ภาพที่ ดี มี
ระเบียบวินัย และแตงกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
1.2.2 มุงเนนใหนักศึกษาตระหนักถึงหนาที่ของการเปนผูนํากลุม การเปนสมาชิกกลุมที่ดีและการมี
ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
1.2.3 สงเสริมความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบานของผูอื่น
1.2.4 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รูจักเคารพทรัพยสินทางปญญาของ
ผูอื่น ตระหนักถึงความสําคัญของศาสตรที่เรียน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน
การยกยองชมเชยนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละและประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
1.3.2 ประเมิ น จากบุ คลิ กภาพ การแตงกาย ความมีวินั ย 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 า แนกส ว นประกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งสํ า อาง รวมทั้ ง สามารถตั้ ง ตํ า รั บ
เครื่องสําอางใหตรงตามขอกําหนด
2.1.4 สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีความงาม นวัตกรรมเครื่องสําอาง และการ
นําไปประยุกตใชในสายวิชาชีพ
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2.1.5 มีความรูความเขาใจและการฝกอบรม การพัฒนาความรู ความชํานาญ และการใชเครื่องมือ
ที่เกี่ยวของ
2.1.6 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อใหเล็งเห็นภาพรวมของการทํางานและเขาใจ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนวัตกรรมเครื่องสําอาง
2.1.7 สามารถพัฒนาตํารับ ปรับปรุง วิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอางได
2.1.8 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบมุงเนนทั้งทฤษฎีและการทดลองในหองปฏิบัติพัฒนาเนื้อหา
ใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องสําอาง ใหเปนไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
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 สามารถศึ กษาคน ควา เขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการ ประมวลและทบทวนเอกสารทาง
วิชาการ การวิเคราะหขอมูลทางวิชาการ การเขียนเรียบเรียงงานทางวิชาการ
3.1.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับแกไขปญหาทางเครื่องสําอางไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกกรณีศึกษา
3.2.2 สงเสริมใหนักศึกษามีการอภิปรายรายบุคคล เพื่อประเมิน วิเคราะห แลกเปลี่ยนขอมูลทาง
วิชาการ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
3.3.2 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย รายงานรายบุคคลหรือรายงานกลุม
3.3.3 ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
3.3.4 ประเมินจากการเขียนรายงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
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4.1.1 สามารถใชการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายและสามารถ
สนทนารับ-สงสารอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถใหความรวมมือ ชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ
ในกลุมผูรวมงาน ทั้งในบทบาทของผูนําหรือในบทบาทของผูรวมงาน
4.1.3 สามารถถายทอดความรูในศาสตรที่เรียนรูสูงสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
4.1.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงทัศนะในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวมพรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม
4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 สนั บ สนุ น ให มี กิจ กรรมการทํางานเปน กลุม และสงเสริมการสรางปฏิสัมพั น ธระหวางการ
ทํางานใหนักศึกษาแสวงหาความรูไดดวยตัวเองได (Self-Study) และการรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน
4.2.2 สามารถบู ร ณาการองค ค วามรู จ ากกรณี ป ญ หา (problem-based learning) และมี ก าร
อภิปรายเพื่อสรุปผลรวมกัน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมิ น จากความสํ า เร็ จ และการตรงต อเวลาจากงานที่ไดรับ มอบหมาย พฤติก รรมของ
นักศึกษา
4.3.2 การมีสวนรวมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน การ
สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการเขารวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่
ได
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีทักษะในการเลือกใชเครื่องมือสถิติตอการทํางานที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
5.1.2 สามารถใชสารสนเทศในการคนหาขอมูลและการใชหลักสถิติในการวิเคราะหขอมูลเชิง
ตัวเลขทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใชทักษะการสื่อสารทั้งการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการอานและเขียน
อยางมีประสิทธิภาพและเลือกใชรูปแบบของสื่อสารนําเสนออยางเหมาะสม
5.1.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มุงเนนการใชทักษะในการวิเคราะห การสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระหวางการ
สอน โดยให นั ก ศึ ก ษาใช ทั ก ษะทางคณิ ต ศาสตร ในการวิ เคราะห ข อ มู ล จากการปฏิ บั ติ ก ารและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการสรุปผล
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5.2.2 ใหนักศึกษานําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพตอนักศึกษาใน
ชั้นเรียน และมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและนักศึกษา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํ า เสนองาน ที่ มุ ง เน น การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความถูกตองและการเลือกใชหลักคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของในการวิเคราะห สรุปผล
5.3.2 ประเมินจากการใชเทคโนโลยีที่ใชในการอภิปราย การถายทอด ความรู รวมถึงขีดจํากัด
เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การอภิปรายกรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
1

2

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อที่ใช (ถามี)
ชั่วโมง
ชี้แจงรายละเอียดการ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
เรียนการสอนของรายวิชา
1.สรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
-การมอบหมายงาน
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
-กิจกรรมของรายวิชา
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
-การประเมินผล
2.เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
3.ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสัดสวนงานให
สั มพั น ธกั บ คะแนน และแบบประเมิน 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
1. เอกสาร มคอ. 3 ของรายวิชา
2. Power point
นักศึกษาคนควาหา
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
เอกสารวิชาการจาก
1.สรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
ฐานขอมูลวิชาการที่มี
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
ความเหมาะสม ตามหัวขอ
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ที่สนใจ
2.เนนความตรงตอเวลาของนักศึกษา
3.เปดโอกาสใหนักศึกษานําเอกสารวิชาการ
ที่สืบคนได มาขอคําปรึกษาเปนรายบุคคล

ผูสอน
อ.ประจํา
หลักสูตร

อ.ประจํา
หลักสูตร

8

มคอ. 3

3

นําเสนองานหนาชั้นเรียน

3

4

นําเสนองานหนาชั้นเรียน

3

5

นําเสนองานหนาชั้นเรียน

3

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
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

อ.ประจํา
หลักสูตร

อ.ประจํา
หลักสูตร

อ.ประจํา
หลักสูตร
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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 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

อ.ประจํา
หลักสูตร

อ.ประจํา
หลักสูตร
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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
สื่อที่ใช
1. เอกสารวิจัยที่นักศึกษานําเสนอ

อ.ประจํา
หลักสูตร

อ.ประจํา
หลักสูตร
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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
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.สรางเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีระเบียบวินัย และแตงกายตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด

อ.ประจํา
หลักสูตร

อ.ประจํา
หลักสูตร

อ.ประจํา
หลักสูตร
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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
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
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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
รายบุคคล
4.การแสดงความคิ ด เห็ น ถามตอบในชั้ น
เรีย น เนน การสอนให นักศึกษา มี active
learning
5.ตรวจทานรายงาน
สื่อที่ใช
1. เอกสารวิจัยที่นักศึกษานําเสนอ
2. Power point

อ.ประจํา
หลักสูตร

อ.ประจํา
หลักสูตร
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6

สัปดาห
สัดสวนของ
ที่ประเมิน การประเมินผล
-เขาเรียนและสงงานตรงตามเวลา 1-16
รอยละ 20
ที่กําหนด
-ไมขาดเรียนโดยไมแจงลวงหนา
-การแตงกายถูกตองตามระเบียบ
-การเข า ร ว มกิ จ กรรม/จิ ต อาสา
ชว ยเหลื องานของหลั กสู ต รและ
คณะฯ
-รายงานทีน่ ําเสนอ
2-16
รอยละ 50
-การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4,
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

วิธีการทวนสอบ
-งานที่มอบหมาย
-ใบเช็คเวลาเรียน
-การสังเกตจากอาจารย
ผูสอน
-การเขารวมกิจกรรม/จิต
อาสาในงานตางๆ
- ความถูกตองของรายงาน
-ความทันสมัยของเนื้อหา
ที่นําเสนอ

2-16

รอยละ 10

-แบบประเมินการนําเสนอ
งาน และรายงาน

2-16

รอยละ 10

2-16

รอยละ 10

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

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ไมมี
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
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วารสาร (E-Journal) ที่มหาวิทยาลัยสนับสุนน
- SpringerLink
- Sciencedirect
- ACS: American Chemical Society
- H.W.Wilson (EBSCO)
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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
- นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานแบบประเมินอาจารย ผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย
ของรายวิชา
- นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในภาพรวมโดยประเมินการเรียนการสอนและอาจารย
ผูสอน และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยใชแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- อาจารยผูสอนประเมินประสิทธิผลการสอน โดยประเมินจากการผลการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน
- คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
- อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
โดยมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทวนสอบในระดับรายวิชาตามความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
รายวิชาและรายละเอียดของรายวิชา
2. แตงตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบรายวิชาตามผลการเรียนรู วัตถุประสงค
และคําอธิบายรายวิชา
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3. ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งในภาพรวมและรายบุคคล
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อรับรองผลคะแนนของนักศึกษาในแตละรายวิชาของ
ภาคการศึกษานั้น
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ไดแก การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ
(ในแตละภาคการศึกษา จะมีการนําผลการประเมินการสอน (มคอ.5) มาพิจารณาปรับปรุงแนว
ทางการสอนในภาคการศึกษาตอไป)
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ขอคิดเห็นของอาจารยผูรวมสอน นํามาปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนในปการศึกษาหนา ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน โดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาใหความ
คิดเห็น
-ขอมูลการปรับปรุงในหมวดนี้ จะนําไปใชปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 ในรอบถัดไป
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