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รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) 
รหัสวชิา…...........CHE๔๗๒๓........รายวชิา.............เคมีน ้ำหอม......................... 

สาขาวชิา..........เคมี..........คณะ/วทิยาลยั…........วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี............... มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา..๑.........ปีการศึกษา.…...๒๕๖๑........ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑.  รหัสและช่ือรายวชิา    
ภำษำไทย  …..............เคมีของน ้ำหอม...................... 
ภำษำองักฤษ  …........... Perfume Chemistry..................... 
 

๒.  จ านวนหน่วยกติ        …..................๓ หน่วยกิต..๓(๒-๓-๕)............       
        
๓.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา     
      ๓.๑  หลกัสูตร       ….............วทิยำศำสตรบณัฑิต  ..................................   
      ๓.๒ ประเภทของรำยวชิำ   ..วชิำเลือกทำงเคมี  สำขำเคมี และวทิยำศำสตร์ประยกุต ์และสำขำทำงสหเวชศำสตร์  
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบรำยวชิำ     …........ผศ. ดร.จรรยพฒัน์ แสงสุวรรณ.....................   
      ๔.๒ อำจำรยผ์ูส้อน   ….......ผศ. ดร.จรรยพฒัน์ แสงสุวรรณ......    
 
 
๕.  สถานทีต่ิดต่อ   ….....26/26310..../ E – Mail chanyapat.sa@ssru.ac.th 
 
๖.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน   

๖.๑ ภำคกำรศึกษำท่ี   .....๑........  /  ชั้นปีท่ี ...๒....... 
๖.๒ จ ำนวนผูเ้รียนท่ีรับได ้ ประมำณ.........๑๒..............คน 

 
๗.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถำ้มี). เคมีทัว่ไป  
        
๘.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถำ้มี) -  
                       
๙.  สถานทีเ่รียน     …........๒๖๓๑๐(ปฏิบติักำรเคมีน ้ำหอม).......................... 
 
๑๐.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุง   วนัท่ี...๑ มิย. ๒๕๖๔..... 
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     รายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด    
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 
๑.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
  เพื่อ ศึกษำประวติัควำมเป็นมำของสำรท่ีใหค้วำมหอม แยกประเภทของสำรท่ีมีกล่ินหอม สำรธรรมชำติท่ีให้ 
ควำมหอม วธีิกำรสกดัสำรใหค้วำมหอมจำกธรรมชำติ กำรวเิครำะห์องคป์ระกอบของน ้ำมนัหอมระเหย และ กำร
สังเครำะห์น ้ำหอม ประโยชน์ของน ้ำหอมต่อกำรบ ำบดั ผอ่นคลำย สุขภำพ และและกำรส่งเสริมบุคลิกภำพ 
 
๒.   วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพื่อใหน้กัศึกษำท่ีสนใจในเร่ืองเคมีของน ้ำหอมไดมี้ควำมรู้ในดำ้นน ้ำหอม และน ำไปใชใ้นกำรท ำงำนหรือศึกษำ
ในระดบัสูงข้ึน 
            

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวชิา 
   (ภำษำไทย) ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัน ้ำหอม หลกักำรสกดัน ้ำมนัหอมระเหยจำกพืช กำรวเิครำะห์
องคป์ระกอบของน ้ำมนัหอมระเหย กำรสังเครำะห์น ้ำหอมในอุตสำหกรรมน ้ำหอม และปฏิบติักำรท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
  (ภำษำองักฤษ) 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. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๓๐ -  ๔๕ ๗๕ 
 
๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรึกษำดว้ยตนเองท่ีห้องพกัอำจำรยผ์ูส้อน  หอ้ง ..๓๑๗....... ชั้น ...๓... อำคำร ...๒๖....... คณะ/วทิยำลยั 
 ๓.๒ ปรึกษำผำ่นโทรศพัทท่ี์ท ำงำน / มือถือ  หมำยเลข ....................0897659857............................................ 
 ๓.๓ ปรึกษำผำ่นจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)........chanyapat.sa@ssru.ac.th......... 
 ๓.๔ ปรึกษำผำ่นเครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)........... 0897659857......................................... 
 ๓.๕ ปรึกษำผำ่นเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)................................................................................... 
  
 

หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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รำยวชิำ คุณธรรม 
จริยธรรม 

ควำมรู้ ทกัษะทำง
ปัญญำ 

ลกัษณะ
ควำมสัมพนัธ์
ระหวำ่งบุคลลและ 
ควำมรับผดิชอบ 

ทกัษะกำรวเิครำะห์เชิง
ตวัเลขกำรส่ือสำรและ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 
เคมีของน ้ำหอม 
CHE ๔๗๒๓ 

                   

 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
  (๑) เขำ้สอบตรงเวลำ ไม่ทุจริต 
 (๒) เขำ้ขั้นเรียนตรงเวลำ……………………………………………………………………..… 
 (๓)  ท ำงำนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย……..………………………………… 
 (๔)  มีวนิยัปฏิบติักำรใหลุ้ล่วง……………………..………………………………… 
 (๕)  สำมำรถถ่ำยทอดได…้…………………………..………………………………… 
๑.๒   วธีิการสอน 

(๑)  ตรวจสอบกำรเขำ้ชั้นเรียนและใหค้ะแนนกำรเขำ้ชั้นเรียน  
(๒) ใหมี้กิจกรรมท ำงำนกลุ่ม 

      (๓)  ท ำปฏิบติ้กำรโดยมีควำมพร้อม…………………………..………………………………… 
          (๔)   ใหจ้ดักำรเตรียมปฏิบติักำรดว้ยตนเอง…………………..………………………………… 
๑.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑)  มีขอ้มมูลกำรเช็คช่ือในกำรเขำ้เรียน กำรสอบ…………… 
(๒)  ใหค้ะแนนกำรเตรียมกำรทดลองดว้ยตนเอง 
(๓)  ใหค้ะแนนกำรหำควำมรู้เพิ่มเติม 
(๔)  รำยงำนมีแหล่งควำมรู้ท่ีต่ำงกนัจ ำนวนรำยงำนส่งตรงเวลำ  

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ทีต้่องพฒันา 
        (๑)  มี ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัน ้ำหอม หลกักำรสกดัน ้ำมนัหอมระเหยจำกพืช กำรวเิครำะห์องคป์ระกอบ
ของน ้ำมนัหอมระเหย กำรสังเครำะห์น ้ำหอมในอุตสำหกรรมน ้ำหอม และปฏิบติักำรท่ีเก่ียวขอ้งกำรเตรียมและ
กลไกของปฏิกิริยำ   
         (๒)  คน้ควำ้หำควำมรู้เพิ่มเติมจำกเอกสำรอ่ืนๆ………..………………………………… 
 (๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
        (๔)  มีควำมเขำ้ใจในเน้ือหำเพื่อ เรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน………… 

(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
๒.๒   วธีิการสอน 

(๑)  บรรยำยพร้อมยกตวัอยำ่งประกอบใหเ้ขำ้ใจชดัเจน กำรทดสอบยอ่ยหลงักำรบรรยำย 
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    กำรถำม-ตอบปัญหำเป็นรำยบุคคลในชัง่โมงกำรบรรยำย  
(๒)  แนวทำงกำรปฏิบติักำรและกำรเตรียมสำร 
(๓)  แนะน ำช่องทำงควำมรู้เพิ่มเติมทำง web side จดัท ำรำยงำนเป็นกลุ่ม  
(๔)  ท ำโครงกำรศึกษำนอกสถำนท่ีในแหล่งผลิตน ้ำหอม 

๒.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  …ทดสอบยอ่ย สอบกลำงภำค สอบปลำยภำค  
(๒)  …ใหค้ะแนนรำยงำนกลุ่ม…………………………… 
(๓)  …ใหค้ะแนนกำรเขำ้ชั้นเรียน……………………………..………………………………… 
(๔)  ใหค้ะแนนกำรปฏิบติักำรใหไ้ดผ้ลตำมตอ้งกำรและกำรรำยงำนกำรทดลอง 

 
 
๓. ทกัษะทางปัญญา 

๓.๑   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
  (๑)  กำรเรียนมีล ำดบัเน้ือหำจำกง่ำยไปยำกและมีควำมต่อเน่ือง……..………………… 
 (๒)  ควำมเขำ้ใจเช่ือมโยงในแต่ละบทเรียนน ำไปสู่กำรปฏิบติัจริง 
  (๓)  น ำควำมรู้ท่ีเขำ้ใจ เรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และน ำไปใชไ้ดจ้ริง 
 (๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
  (๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
๓.๒   วธีิการสอน 

 (๑) อธิบำยทฤษฎี  ค  ำนิยำม ยกตวัอยำ่งประกอบช้ี 
 (๒) ช้ีประเด็นเน้ือหำท่ีต่อเน่ืองกนัในแต่ละสัปดำห์…… 
 (๓) ปฏิบติักำรเพื่อใหเ้ห็นจริง 
(๔)  กำรท ำเป็นงำนเป็นกลุ่มเพื่อใหว้เิครำะห์โจทยแ์ละแกไ้ขปัญหำ

ร่วมกนั……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๓.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  สอบยอ่ย สอบกลำงภำค และปลำยภำค โดยไดค้ะแนนเกิน 50% 
(๒)  ใหค้ะแนนกำรตอบค ำถำมในชั้นเรียน 
(๓)  สำมำรถผลิต แยกสำรหอม ในปฏิบติักำร…………………………… 
(๔)  น ำไปใชไ้ดจ้ริง…..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๔. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
๔.๑   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
  (๑)  ……………………………………………………………………..……………..………………… 
  (๒)  ท ำปฏิบติักำรเป็นกลุ่ม 
  (๓)  น ำเน้ือหำควำมรู้ไปถ่ำยทอด น ำไปประยกุตใ์ชใ้นระดบัท่ีสูงข้ึนและช ้ำดจ้ริง 
 (๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
 (๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบหลกั / สญัลกัษณ์  หมายถงึ ความรบัผดิชอบรอง /  เวน้วา่ง
หมายถงึไมไ่ดร้บัผดิชอบ 

จะปรากฎอยูใ่นแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสูร่ายวชิา 
(Curriculum Mapping) 
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๔.๒   วธีิการสอน 
(๑)  จดักิจกรรมเพิ่มเติม ใหท้  ำรำยงำนเร่ืองเก่ียวกบัน ้ำหอม…………………… 
(๒) กำรน ำเสนอรำยงำนหนำ้ชั้นเรียน และมีกำรซกัถำมระหวำ่งนกัศึกษำ และอำจำรยผ์ูส้อน 
 (๓)  ……………………………………………………………………..……………… 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๔.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  ใหค้ะแนนเพิ่มเติมส ำหรับผูต้อบค ำถำมได ้
(๒)  ใหค้ะแนนกำรน ำเสนอหนำ้ชั้นเรียน 
(๓)  ใหค้ะแนนปฏิบติักำรทดลอง……………..………………………………… 
(๔)  ใหค้ะแนนควำมส ำเร็จของผลกำรทดลอง………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๕. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๕.๑   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
  (๑)  ……………………………………………………………………..……………..………………… 
  (๒)  กำรเตรียมสำรเคมีในหน่วย เปอร์เซนต ์โมล โมลำร์ กำรใชเ้คร่ืองชัง่ และอุปกรณ์ทำงเคมี 
  (๓)  ใชท้ฤษฎีเคมีอินทรีย ์อธิบำยเก่ียวกบักำรใชส้ำรเคมีท่ีเก่ียวขอ้งในชีวติประจ ำวนั  
กำรใชใ้นอุตสำหกรรม  
  (๔)  เรียนรู้โทษ ประโยชน์ และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม……………… 
 (๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
๕.๒   วธีิการสอน 

(๑) สอนทฤษฎีในเน้ือหำเพื่อใหเ้กิดแนวทำง 
(๒)  สอนกำรปฏิบติักำรและกำรน ำไปเผยแพร่……..………………………………… 
(๓)  กำรสอนโดยมีกำรน ำเสนอขอ้มูลจำกกำรคน้ควำ้ทำงอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นกำรกระตุน้ใหน้กัศึกษำ 

เห็นถึงควำมส ำคญัและประโยชน์จำกกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรน ำเสนอและสืบคน้ขอ้มูล 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๔.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑) ประเมินรำยงำนกำรสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(๒) ประเมินจำกรำยงำนกำรทดลอง 
(๓) ประเมินจำกรำยงำนคน้ควำ้ควำมรู้เพิ่มเติม……………………………… 
(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 
(๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 
หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน ผู้สอน ผศ.ดร.จรรยพฒัน์ แสงสุวรรณ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านว
น

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

๑ แนะน ำรำยวชิำ และขอ้ตกลงเร่ืองกำรเรียนกำรสอน กำร
แบ่งกลุ่มกำรทดลอง 
บทน ำเคมีน ้ำหอม  ประวติัควำมเป็นมำ 

5 Power point  
แบ่งงำนกลุ่ม 
  

๒ กำรรับรู้กล่ินของคน สัตว ์ 5 Power point  
แบ่งงำนกลุ่ม 

๓ องคป์ระกอบทำงเคมีของน ้ำหอม 5 ปฏิบติักำรหำองป์ระกอบทำงเคมีของ
น ้ำหอม โดยใช ้TLC 

๔ น ้ำหอมประเภทต่ำงๆ 5 ปฏิบติักำรหำองป์ระกอบทำงเคมีของ
น ้ำหอมโดยใช ้UV-spectrometer 

๕ น ้ำหอมจำกธรรมชำติ จำกส่วนต่ำงๆ 5 ปฏิบติักำรหำองป์ระกอบทำงเคมีของ
น ้ำหอมโดยใช ้IR-spectrometer 

๖ ประโยชน์ของน ้ ำหอมในดำ้นบ ำบดั ผอ่นคลำย สุขภำพ 
และและกำรส่งเสริมบุคลิกภำพ 

5 ปฏิบติักำรสกดัแบบแยกส่วนดว้ยตวั
ท ำละลำย เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน 
และ 
 เมทอนอล 

๗ เทคนิคกำรสกดัน ้ำหอมโดยกำรสกดั 5 ปฏิบติักำรสกดัแบบแยกส่วนดว้ยตวั
ท ำละลำย เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน 
และเมทอนอล 

๘ สอบกลางภาค   
๙ เทคนิคกำรสกดัน ้ำหอมโดยกำรกลัน่ดว้ยไอน ้ำ 5 ปฏิบติักำรสกดัแบบแยกส่วนดว้ยกำร

กลัน่ดว้ยไอน ้ำ 
๑๐ เทคนิคกำรสกดัน ้ำหอมโดยกำรบีบอดั 5 ปฏิบติักำรกำรบีดอดั 
๑๑ กำรสังเครำะห์สำรหอม โดยปฏิกิริยำเอสเทอร์ริฟิเคชนั 

1 
5 กำรตรวจสอบสำรดว้ยTLC 

๑๒ กำรสังเครำะห์สำรหอม โดยปฏิกิริยำเอสเทอร์ริฟิเคชนั 
2 

5 ปฏิบติักำรสังเครำห์สำรหอม 1 

๑๓ กำรใชเ้อน็ไซมใ์นกำรสังเครำห์สำรท่ีมีกล่ินหอม 5 ปฏิบติักำรสังเครำห์สำรหอม 2 
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จ านว
น

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

๑๔ กำรใชแ้บคทีเรียสังเครำห์สำรท่ีมีกล่ิน 5 ปฏิบติักำรสังเครำห์สำรหอม 
๑๕ น ้ำหอมทำงกำรคำ้และธุรกิจในปัจจุบนั 5 Power point  
๑๖ กำรสังเครำะห์น ้ำหอมในอุตสำหกรรม 5 Power point  

 
๑๗ สอบปลายภาค   

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
    ( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา  
     (Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ท่ีประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู้ วธีีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล  
๑ รำยงำนกำรทดลองแต่ละ ๒-๙, ๙-๑๐,๑๒-๑๔ ๗๐% 
๒ สอบกลำงภำค ๘ ๑๕% 
๓ สอบกลำงภำค ๑๗ ๑๕% 

 
 
 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ต าราและเอกสารหลัก 

๑)  ………เอกสำรประกอบกำรสอนเคมีของน ้ำหอม …………….. 
       ๒)  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ๓)  
…………………………………………………………………………………………………………………………..       
       ๔)  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
๑)  อรัญญำ มโนสร้อย. เคร่ืองส ำอำง 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.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
        ๑)  Technology and evaluation of cosmetic test 
        ๒)  Journal of perfume 
        ๓)  http://cosmatic 
         
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
  สร้ำงแบบสอบถำมท่ีเก่ียวกบัเน้ือหำในบทเรียน ในเร่ืองของกำรวเิครำะห์โจทย ์
โดยใหน้กัศึกษำตอบแบบสอบถำมในรำยวชิำนั้นๆ หลงักำรประเมินผลกำรเรียน 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมลูการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็น
ต้น) 

-ผลกำรสอบของนกัศึกษำ 
-จดบนัทึกพฤติกรรมกำรเขำ้ชั้นเรียน 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามกีารก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้
อย่างไรบ้าง  
      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

จำกผลกำรประเมินกำรสอนในขอ้ 2 จึงมีกำรปรับปรุงกำรสอนโดยสร้ำงส่ือกำรสอนใหท้นัสมยัเห็นภำพชดัเจน  
กำรยกยกตวัอยำ่งใหเ้กิดควำมเขำ้ใจ มีกำรฝึกฝนในกำรแกปั้ญหำโจทยไ์ดม้ำกข้ึน กำรท ำงำนกลุ่มเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดควำม
ตั้งใจเรียน มีกำรใหค้  ำปรึกษำส ำหรับนกัศึกษำท่ีมีควำมตอ้งกำรหรือมีผลกำรเรียนท่ีอ่อน และมีกำรวจิยัในชั้นเรียน 

 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

http://www.chemistryislife.com/the-chemistry-of-perfume
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      (อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาท่ีแตกต่างกัน หรือ
ส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
                     -ตรวจสอบเน้ือหำและค ำอธิบำยรำยวชิำ จำกมหำวทิยำลยัอ่ืนๆท่ีมีมำตรฐำน 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมลูท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 
        จำกผลกำรประเมินขอ้ 1 และขอ้ 2 ไดมี้กำรวำงแผนเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนใหมี้คุณภำพยิง่ข้ึน ดงัน้ี 
           -สร้ำงส่ือกำรสอนใหท้นัสมยั ชดัเจน 
           -ปรับปรุงเอกสำรประกอบกำรสอน      
            -ปรับปรุงรำยวชิำส ำหรับกำรใชร้อบปีกำรศึกษำถดัไป 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามทีป่รากฏในรายละเอยีดของหลกัสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รำยวชิำ คุณธรรม 
จริยธรรม 

ควำมรู้ ทกัษะทำง
ปัญญำ 

ลกัษณะ
ควำมสัมพนัธ์
ระหวำ่งบุคลลและ 
ควำมรับผดิชอบ 

ทกัษะกำรวเิครำะห์เชิง
ตวัเลขกำรส่ือสำรและ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 
เคมีน ้ำของหอม 
CHE ๔๗๒๓ 

                   

 

ควำมรับผดิชอบในแต่ละดำ้นสำมำรถเพิ่มลดจ ำนวนไดต้ำมควำมรับผดิชอบ 
 

แบบ มคอ.๓ ปริญญาตรี ฉบบั มม. ปรับปรุง พ.ย. ๕๓ 


