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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา…...........CHE๔๗๒๓........รายวิชา.............เคมีน้ ำหอม.........................
สาขาวิชา..........เคมี..........คณะ/วิทยาลัย…........วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี............... มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ภาคการศึกษา..๑.........ปี การศึกษา.…...๒๕๖๑........
หมวดที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป
๑. รหัสและชื่ อรายวิชา
ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ

…..............เคมีของน้ ำหอม......................
…........... Perfume Chemistry.....................

๒. จานวนหน่ วยกิต

…..................๓ หน่วยกิต..๓(๒-๓-๕)............

๓. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสู ตร
….............วิทยำศำสตรบัณฑิต ..................................
๓.๒ ประเภทของรำยวิชำ ..วิชำเลือกทำงเคมี สำขำเคมี และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ และสำขำทำงสหเวชศำสตร์
๔. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
๔.๑ อำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบรำยวิชำ
…........ผศ. ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุ วรรณ.....................
๔.๒ อำจำรย์ผสู ้ อน
….......ผศ. ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุ วรรณ......
๕. สถานทีต่ ิดต่ อ

….....26/26310..../ E – Mail chanyapat.sa@ssru.ac.th

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
๖.๑ ภำคกำรศึกษำที่
๖.๒ จำนวนผูเ้ รี ยนที่รับได้

.....๑........ / ชั้นปี ที่ ...๒.......
ประมำณ.........๑๒..............คน

๗. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ำมี). เคมีทวั่ ไป
๘. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ำมี)
๙. สถานทีเ่ รียน
๑๐.วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ ง

-

…........๒๖๓๑๐(ปฏิบตั ิกำรเคมีน้ ำหอม)..........................
วันที่...๑ มิย. ๒๕๖๔.....

รายวิชา .......เคมีของน้าหอม..... สาขาวิชา ...เคมี.... คณะ/วิทยาลัย.......วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
................ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนน
ั ทา
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รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อ ศึกษำประวัติควำมเป็ นมำของสำรที่ให้ควำมหอม แยกประเภทของสำรที่มีกลิ่นหอม สำรธรรมชำติที่ให้
ควำมหอม วิธีกำรสกัดสำรให้ควำมหอมจำกธรรมชำติ กำรวิเครำะห์องค์ประกอบของน้ ำมันหอมระเหย และ กำร
สังเครำะห์น้ ำหอม ประโยชน์ของน้ ำหอมต่อกำรบำบัด ผ่อนคลำย สุ ขภำพ และและกำรส่ งเสริ มบุคลิกภำพ
๒. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษำที่สนใจในเรื่ องเคมีของน้ ำหอมได้มีควำมรู ้ในด้ำนน้ ำหอม และนำไปใช้ในกำรทำงำนหรื อศึกษำ
ในระดับสู งขึ้น
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
(ภำษำไทย) ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ ำหอม หลักกำรสกัดน้ ำมันหอมระเหยจำกพืช กำรวิเครำะห์
องค์ประกอบของน้ ำมันหอมระเหย กำรสังเครำะห์น้ ำหอมในอุตสำหกรรมน้ ำหอม และปฏิบตั ิกำรที่เกี่ยวข้อง
(ภำษำอังกฤษ) Study of the theory in perfume, extraction of the essential oils from plants, elucidated the chemical
constituents of essential oils. Synthesized by eaterification reactions were the fragrance compounds, were used in
industrial.
๒. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๓๐

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน (ชั่วโมง)
๔๕

การศึกษาด้ วยตนเอง
(ชั่วโมง)
๗๕

๓. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
๓.๑ ปรึ กษำด้วยตนเองที่ห้องพักอำจำรย์ผสู ้ อน ห้อง ..๓๑๗....... ชั้น ...๓... อำคำร ...๒๖....... คณะ/วิทยำลัย
๓.๒ ปรึ กษำผ่ำนโทรศัพท์ที่ทำงำน / มือถือ หมำยเลข ....................0897659857............................................
๓.๓ ปรึ กษำผ่ำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)........chanyapat.sa@ssru.ac.th.........
๓.๔ ปรึ กษำผ่ำนเครื อข่ำยสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)........... 0897659857.........................................
๓.๕ ปรึ กษำผ่ำนเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)...................................................................................
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
รายวิชา .......เคมีของน้าหอม..... สาขาวิชา ...เคมี.... คณะ/วิทยาลัย.......วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
................ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนน
ั ทา
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รำยวิชำ

เคมีของน้ ำหอม
CHE ๔๗๒๓

คุณธรรม
จริ ยธรรม

๑


ควำมรู ้

ทักษะทำง
ปัญญำ

๒ ๓๔๕๑ ๒ ๓๔๑ ๒ ๓
    
  


ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคลลและ
ควำมรับผิดชอบ
๑ ๒ ๓
 

ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลขกำรสื่ อสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
๑

๒


๓ ๔
 

๑. คุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริ ยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
 (๑) เข้ำสอบตรงเวลำ ไม่ทุจริ ต
 (๒) เข้ำขั้นเรี ยนตรงเวลำ……………………………………………………………………..…
 (๓) ทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย……..…………………………………
 (๔) มีวนิ ยั ปฏิบตั ิกำรให้ลุล่วง……………………..…………………………………
 (๕) สำมำรถถ่ำยทอดได้……………………………..…………………………………
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) ตรวจสอบกำรเข้ำชั้นเรี ยนและให้คะแนนกำรเข้ำชั้นเรี ยน
(๒) ให้มีกิจกรรมทำงำนกลุ่ม
(๓) ทำปฏิบต้ ิกำรโดยมีควำมพร้อม…………………………..…………………………………
(๔) ให้จดั กำรเตรี ยมปฏิบตั ิกำรด้วยตนเอง…………………..…………………………………
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) มีขอ้ มมูลกำรเช็คชื่อในกำรเข้ำเรี ยน กำรสอบ……………
(๒) ให้คะแนนกำรเตรี ยมกำรทดลองด้วยตนเอง
(๓) ให้คะแนนกำรหำควำมรู ้เพิ่มเติม
(๔) รำยงำนมีแหล่งควำมรู ้ที่ต่ำงกันจำนวนรำยงำนส่ งตรงเวลำ
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ ทตี่ ้ องพัฒนา
 (๑) มี ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ ำหอม หลักกำรสกัดน้ ำมันหอมระเหยจำกพืช กำรวิเครำะห์องค์ประกอบ
ของน้ ำมันหอมระเหย กำรสังเครำะห์น้ ำหอมในอุตสำหกรรมน้ ำหอม และปฏิบตั ิกำรที่เกี่ยวข้องกำรเตรี ยมและ
กลไกของปฏิกิริยำ
 (๒) ค้นคว้ำหำควำมรู ้เพิม่ เติมจำกเอกสำรอื่นๆ………..…………………………………
(๓) ……………………………………………………………………..…………………………………
 (๔) มีควำมเข้ำใจในเนื้อหำเพื่อ เรี ยนต่อในระดับที่สูงขึ้น…………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำงประกอบให้เข้ำใจชัดเจน กำรทดสอบย่อยหลังกำรบรรยำย
รายวิชา .......เคมีของน้าหอม..... สาขาวิชา ...เคมี.... คณะ/วิทยาลัย.......วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
................ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนน
ั ทา
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กำรถำม-ตอบปั ญหำเป็ นรำยบุคคลในชัง่ โมงกำรบรรยำย
(๒) แนวทำงกำรปฏิบตั ิกำรและกำรเตรี ยมสำร
(๓) แนะนำช่องทำงควำมรู ้เพิ่มเติมทำง web side จัดทำรำยงำนเป็ นกลุ่ม
(๔) ทำโครงกำรศึกษำนอกสถำนที่ในแหล่งผลิตน้ ำหอม
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) …ทดสอบย่อย สอบกลำงภำค สอบปลำยภำค
(๒) …ให้คะแนนรำยงำนกลุ่ม……………………………
(๓) …ให้คะแนนกำรเข้ำชั้นเรี ยน……………………………..…………………………………
(๔) ให้คะแนนกำรปฏิบตั ิกำรให้ได้ผลตำมต้องกำรและกำรรำยงำนกำรทดลอง
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก / สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง / เว้นว่าง
หมายถึงไม่ได้รบั ผิดชอบ

๓. ทักษะทางปัญญา
จะปรากฎอยูใ่ นแผนทีแ
่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
๓.๑
ทั
ก
ษะทางปั
ญ
ญาทีต่ ้ องพัฒนา
(Curriculum Mapping)
 (๑) กำรเรี ยนมีลำดับเนื้อหำจำกง่ำยไปยำกและมีควำมต่อเนื่อง……..…………………
 (๒) ควำมเข้ำใจเชื่อมโยงในแต่ละบทเรี ยนนำไปสู่ กำรปฏิบตั ิจริ ง
 (๓) นำควำมรู ้ที่เข้ำใจ เรี ยนต่อในระดับที่สูงขึ้น และนำไปใช้ได้จริ ง
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) อธิ บำยทฤษฎี คำนิยำม ยกตัวอย่ำงประกอบชี้
(๒) ชี้ประเด็นเนื้ อหำที่ต่อเนื่ องกันในแต่ละสัปดำห์……
(๓) ปฏิบตั ิกำรเพื่อให้เห็นจริ ง
(๔) กำรทำเป็ นงำนเป็ นกลุ่มเพื่อให้วเิ ครำะห์โจทย์และแก้ไขปั ญหำ
ร่ วมกัน……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) สอบย่อย สอบกลำงภำค และปลำยภำค โดยได้คะแนนเกิน 50%
(๒) ให้คะแนนกำรตอบคำถำมในชั้นเรี ยน
(๓) สำมำรถผลิต แยกสำรหอม ในปฏิบตั ิกำร……………………………
(๔) นำไปใช้ได้จริ ง…..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๔. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
(๑) ……………………………………………………………………..……………..…………………
 (๒) ทำปฏิบตั ิกำรเป็ นกลุ่ม
 (๓) นำเนื้อหำควำมรู ้ไปถ่ำยทอด นำไปประยุกต์ใช้ในระดับที่สูงขึ้นและช้ ำด้จริ ง
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
รายวิชา .......เคมีของน้าหอม..... สาขาวิชา ...เคมี.... คณะ/วิทยาลัย.......วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
................ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนน
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๔.๒ วิธีการสอน
(๑) จัดกิจกรรมเพิม่ เติม ให้ทำรำยงำนเรื่ องเกี่ยวกับน้ ำหอม……………………
(๒) กำรนำเสนอรำยงำนหน้ำชั้นเรี ยน และมีกำรซักถำมระหว่ำงนักศึกษำ และอำจำรย์ผสู ้ อน
(๓) ……………………………………………………………………..………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ให้คะแนนเพิ่มเติมสำหรับผูต้ อบคำถำมได้
(๒) ให้คะแนนกำรนำเสนอหน้ำชั้นเรี ยน
(๓) ให้คะแนนปฏิบตั ิกำรทดลอง……………..…………………………………
(๔) ให้คะแนนควำมสำเร็ จของผลกำรทดลอง…………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๕. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
(๑) ……………………………………………………………………..……………..…………………
 (๒) กำรเตรี ยมสำรเคมีในหน่วย เปอร์ เซนต์ โมล โมลำร์ กำรใช้เครื่ องชัง่ และอุปกรณ์ทำงเคมี
 (๓) ใช้ทฤษฎีเคมีอินทรี ย ์ อธิ บำยเกี่ยวกับกำรใช้สำรเคมีที่เกี่ยวข้องในชีวติ ประจำวัน
กำรใช้ในอุตสำหกรรม
 (๔) เรี ยนรู ้โทษ ประโยชน์ และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) สอนทฤษฎีในเนื้ อหำเพื่อให้เกิดแนวทำง
(๒) สอนกำรปฏิบตั ิกำรและกำรนำไปเผยแพร่ ……..…………………………………
(๓) กำรสอนโดยมีกำรนำเสนอข้อมูลจำกกำรค้นคว้ำทำงอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็ นกำรกระตุน้ ให้นกั ศึกษำ
เห็นถึงควำมสำคัญและประโยชน์จำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรนำเสนอและสื บค้นข้อมูล
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินรำยงำนกำรสื บค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(๒) ประเมินจำกรำยงำนกำรทดลอง
(๓) ประเมินจำกรำยงำนค้นคว้ำควำมรู ้เพิ่มเติม………………………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน ผู้สอน ผศ.ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุ วรรณ

รายวิชา .......เคมีของน้าหอม..... สาขาวิชา ...เคมี.... คณะ/วิทยาลัย.......วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
................ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนน
ั ทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

จานว
กิจกรรมการเรียน
สั ปดาห์ ที่
หัวข้ อ/รายละเอียด
น
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
(ชม.)
๑
แนะนำรำยวิชำ และข้อตกลงเรื่ องกำรเรี ยนกำรสอน กำร 5 Power point
แบ่งกลุ่มกำรทดลอง
แบ่งงำนกลุ่ม
บทนำเคมีน้ ำหอม ประวัติควำมเป็ นมำ
๒
กำรรับรู ้กลิ่นของคน สัตว์
5 Power point
แบ่งงำนกลุ่ม
๓
องค์ประกอบทำงเคมีของน้ ำหอม
5 ปฏิบตั ิกำรหำอง์ประกอบทำงเคมีของ
น้ ำหอม โดยใช้ TLC
๔
น้ ำหอมประเภทต่ำงๆ
5 ปฏิบตั ิกำรหำอง์ประกอบทำงเคมีของ
น้ ำหอมโดยใช้ UV-spectrometer
๕
น้ ำหอมจำกธรรมชำติ จำกส่ วนต่ำงๆ
5 ปฏิบตั ิกำรหำอง์ประกอบทำงเคมีของ
น้ ำหอมโดยใช้ IR-spectrometer
๖
ประโยชน์ของน้ ำหอมในด้ำนบำบัด ผ่อนคลำย สุ ขภำพ 5 ปฏิบตั ิกำรสกัดแบบแยกส่ วนด้วยตัว
และและกำรส่ งเสริ มบุคลิกภำพ
ทำละลำย เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน
และ
เมทอนอล
๗
เทคนิคกำรสกัดน้ ำหอมโดยกำรสกัด
5 ปฏิบตั ิกำรสกัดแบบแยกส่ วนด้วยตัว
ทำละลำย เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน
และเมทอนอล
๘
สอบกลางภาค
๙
เทคนิคกำรสกัดน้ ำหอมโดยกำรกลัน่ ด้วยไอน้ ำ
5 ปฏิบตั ิกำรสกัดแบบแยกส่ วนด้วยกำร
กลัน่ ด้วยไอน้ ำ
๑๐
เทคนิคกำรสกัดน้ ำหอมโดยกำรบีบอัด
5 ปฏิบตั ิกำรกำรบีดอัด
๑๑
กำรสังเครำะห์สำรหอม โดยปฏิกิริยำเอสเทอร์ ริฟิเคชัน
5 กำรตรวจสอบสำรด้วยTLC
1
๑๒ กำรสังเครำะห์สำรหอม โดยปฏิกิริยำเอสเทอร์ ริฟิเคชัน
5 ปฏิบตั ิกำรสังเครำห์สำรหอม 1
2
๑๓ กำรใช้เอ็นไซม์ในกำรสังเครำห์สำรที่มีกลิ่นหอม
5 ปฏิบตั ิกำรสังเครำห์สำรหอม 2
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สั ปดาห์ ที่
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

หัวข้ อ/รายละเอียด
กำรใช้แบคทีเรี ยสังเครำห์สำรที่มีกลิ่น
น้ ำหอมทำงกำรค้ำและธุ รกิจในปั จจุบนั
กำรสังเครำะห์น้ ำหอมในอุตสำหกรรม

จานว
กิจกรรมการเรียน
น
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
(ชม.)
5 ปฏิบตั ิกำรสังเครำห์สำรหอม
5 Power point
5 Power point

สอบปลายภาค

๒. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ หัวข้ อย่ อยแต่ ละหัวข้ อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบของ
รายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ ที่ประเมิน และสัดส่ วนของการประเมิน)
สั ดส่ วน
ผลการเรียนรู้
วีธีการประเมินผลการเรียนรู้
สั ปดาห์ ทปี่ ระเมิน
ของการประเมินผล
๑
รำยงำนกำรทดลองแต่ละ
๒-๙, ๙-๑๐,๑๒-๑๔
๗๐%
๒
สอบกลำงภำค
๘
๑๕%
๓
สอบกลำงภำค
๑๗
๑๕%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
๑) ………เอกสำรประกอบกำรสอนเคมีของน้ ำหอม ……………..
๒)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
๓)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
๔)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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๒. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
๑) อรัญญำ มโนสร้อย. เครื่ องสำอำง 1. โอเดียนสโตร์ . 2533
๒) Tanner Petty. (2014, 15 May). The Chemistry of Perfume Retrieved January 26, 2018,
๓) Jenna Eaton. The Chemistry of Perfume. Retrieved January 26, 2018, from
http://www.chemistryislife.com/the-chemistry-of-perfume
๓. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
๑) Technology and evaluation of cosmetic test
๒) Journal of perfume
๓) http://cosmatic
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
สร้ำงแบบสอบถำมที่เกี่ยวกับเนื้อหำในบทเรี ยน ในเรื่ องของกำรวิเครำะห์โจทย์
โดยให้นกั ศึกษำตอบแบบสอบถำมในรำยวิชำนั้นๆ หลังกำรประเมินผลกำรเรี ยน
๒. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ ข้อมูลการสอน เช่ น จากผู้สังเกตการณ์ หรื อทีมผู้สอน หรื อผลการเรี ยนของนักศึกษา เป็ น
ต้ น)
-ผลกำรสอบของนักศึกษำ
-จดบันทึกพฤติกรรมกำรเข้ำชั้นเรี ยน
๓. การปรับปรุ งการสอน
(อธิ บายกลไกและวิธีการปรั บปรุ งการสอน เช่ น คณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธีการปรั บปรุ งการสอนไว้
อย่ างไรบ้ าง
การวิจัยในชั้นเรี ยน การประชุมเชิ งปฏิ บัติการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน เป็ นต้ น )
จำกผลกำรประเมินกำรสอนในข้อ 2 จึงมีกำรปรับปรุ งกำรสอนโดยสร้ำงสื่ อกำรสอนให้ทนั สมัยเห็นภำพชัดเจน
กำรยกยกตัวอย่ำงให้เกิดควำมเข้ำใจ มีกำรฝึ กฝนในกำรแก้ปัญหำโจทย์ได้มำกขึ้น กำรทำงำนกลุ่มเพื่อกระตุน้ ให้เกิดควำม
ตั้งใจเรี ยน มีกำรให้คำปรึ กษำสำหรับนักศึกษำที่มีควำมต้องกำรหรื อมีผลกำรเรี ยนที่อ่อน และมีกำรวิจยั ในชั้นเรี ยน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
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(อธิ บายกระบวนการที่ใช้ ในการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของรายวิชา
เช่ น
ทวนสอบจากคะแนนข้ อสอบ หรื องานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่ างกันไปสาหรั บรายวิชาที่แตกต่ างกัน หรื อ
สาหรั บมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ แต่ ละด้ าน)
-ตรวจสอบเนื้ อหำและคำอธิ บำยรำยวิชำ จำกมหำวิทยำลัยอื่นๆที่มีมำตรฐำน
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
(อธิ บายกระบวนการในการนาข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินจากข้ อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรั บปรุ งคุณภาพ)
จำกผลกำรประเมินข้อ 1 และข้อ 2 ได้มีกำรวำงแผนเพื่อปรับปรุ งกำรเรี ยนกำรสอนให้มีคุณภำพยิง่ ขึ้น ดังนี้
-สร้ำงสื่ อกำรสอนให้ทนั สมัย ชัดเจน
-ปรับปรุ งเอกสำรประกอบกำรสอน
-ปรับปรุ งรำยวิชำสำหรับกำรใช้รอบปี กำรศึกษำถัดไป
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รำยวิชำ

เคมีน้ ำของหอม
CHE ๔๗๒๓

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามทีป่ รากฏในรายละเอียดของหลักสู ตร (Programme Specification) มคอ. ๒
คุณธรรม
ควำมรู ้
ทักษะทำง
ลักษณะ
ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
จริ ยธรรม
ปัญญำ
ควำมสัมพันธ์
ตัวเลขกำรสื่ อสำรและ
ระหว่ำงบุคลลและ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ควำมรับผิดชอบ
๑ ๒ ๓๔๕๑ ๒ ๓๔๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
๑
๒ ๓ ๔
     
  

 
  

ควำมรับผิดชอบในแต่ละด้ำนสำมำรถเพิ่มลดจำนวนได้ตำมควำมรับผิดชอบ

แบบ มคอ.๓ ปริ ญญาตรี ฉบับ มม. ปรับปรุ ง พ.ย. ๕๓
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