รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุร ี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
รหัสวิชา4553519
ชื่อวิ ชา เครื่องหอมไทย
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
4. ผู้รบั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชา
อาจารย์ กาญจนา เฟื่ องศรี อาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 08 1654 8886
Email : kanchana_ple2522@hotmail.com
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ชัน้ ปี ท่ี 3
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
15 ธันวาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1.1 เพื่อให้ผเู้ รียนศึกษาความเป็ นมาและคุณค่าของเครื่องหอมไทยทีใ่ ช้ในชีวติ ประจาวัน

1.2 เพื่อให้ผเู้ รียนการเลือกวัตถุดบิ และส่วนประกอบในการทาน้ าหอมไทยการบรรจุและการเก็บ
รักษาเครื่องหอมไทย
1.3 เพื่อให้ผเู้ รียน ฝึกปฏิบตั กิ ารทาน้ าอบไทย น้ าปรุง น้ าหอม บุหงาดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง ธูป
หอม เทียนอบ แป้ งร่า แป้ งพวง ยาดม ยาหม่อง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึก ษาความเป็ น มาและคุ ณ ค่ าของเครื่องหอมไทยที่ใ ช้ใ นชีวติ ประจ าวัน การเลือกวัต ถุ ด ิบ และ
ส่วนประกอบในการทาน้าหอมไทย ขัน้ ตอนและวิธที าเครื่องหอมไทย การบรรจุและการเก็บรักษาเครื่องหอม
ไทย ฝึกปฏิบตั กิ ารทาน้าอบไทย น้าปรุง น้าหอม บุหงาดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง ธูปหอม เทียนอบ แป้ ง
ร่ า แป้ งพวง ยาดม ยาหม่อง
ปฏิ บตั ิ /งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่ม ี
30 ชม.
30 ชม.
75 ชม.
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
นักศึกษาสามารถติดต่อผูส้ อนเพื่อให้คาปรึกษาและคาแนะนาทางวิชาการได้ตลอดเวลา โดยผ่าน
Email : kanchana_ple2522@hotmail.com และสามารถติ ด ต่ อ ผู้ ส อนเป็ นรายบุ ค คลโดยการนั ด หมาย
ล่วงหน้าได้ตามต้องการตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ 08 1654 8886
บรรยาย

สอนเสริ ม

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม ที่ต้องพัฒนา

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ผูเ้ รียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข
ดังนัน้ มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม
1) ความมีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิ ดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2) การตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริ ยธรรม และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
3) มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลาดับความสาคัญได้
4) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และสามารถทางานกับผู้อื่นได้
5) การมีจิตสานึ กและตระหนักในการปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณวิ ชาชีพ
1.2 วิ ธีการสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) สอดแทรกเนื้อหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาวิชาเรียน
2) อาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
1.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) อาจารย์ ประเมินโดยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ผูเ้ รียนต้องมีค วามรู้ ความเข้าใจ และทัก ษะในศาสตร์ด้านคหกรรมศาสตร์แ ละการบริก าร สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะความชานาญในการประกอบวิชาชีพได้ ดังนัน้ มาตรฐานความรูต้ อ้ งครอบคลุม
1) การมี ความรู้ ความเข้ าใจ ในหลัก การ แนวคิ ด ทฤษฎี และเนื้ อหาสาระส าคัญ ของรายวิ ช าที่
เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์
2) ความสามารถในการศึ กษาค้น คว้ าและพัฒ นาความรู้ของตนเองได้ และสามารถบู ร ณาการ
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นประโยชน์ ในวิ ชาชีพได้
3) ความสามารถในการนาความรูแ้ ละประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการและวิชาชีพคหกรรม
ศาสตร์ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาได้จริง

4) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์กบั ความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ

ทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างเหมาะสม

2.2 วิ ธีการสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน การฝึ ก
ปฏิบ ัตกิ าร และเทคนิคการสอนอื่นๆทีเ่ น้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ เช่ น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน ผลงาน
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบตั ิ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผูเ้ รียนต้องมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไข
ปั ญหาต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนัน้ มาตรฐานทักษะทางปั ญญาต้องครอบคลุม
1) ความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห์อย่างเป็ นระบบ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริ ง หรือต้ นเหตุของปั ญหา
และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
2) ความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กบั ผู้อื่น
3) สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิ เคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ ยวข้องกับสังคม ชุมชน เพื่อเสนอแนว
ทางแก้ไขได้
4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ์และตัวอย่างทีศ่ กึ ษามาทา
การแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3.2 วิ ธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศกึ ษา หรือ สถานการณ์จาลอง
3.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินผลจากผลงานการแก้ไขปั ญหาทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิ ดชอบ

1) ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นที่ มีความแตกต่ างและหลากหลายได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2) มีความเข้าใจผู้อื่น และสังคมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม
3) สามารถแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีจิตสาธารณะ และรับผิ ดชอบต่อตนเองและสังคม
4.2 วิ ธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิ ดชอบ
1) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ทีส่ ลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่ งหน้าทีใ่ นกลุ่ม
4.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมในชัน้ เรียน
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูเ้ รียนต้องมีทกั ษะในการสืบค้นและวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ ทักษะในการสือ่ สาร และการนาเสนอ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ มาตรฐานทักษะด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องครอบคลุม
1) มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่จาเป็ นต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) สามารถสื่ อสารแนะนาเสนอผลงานได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพทัง้ ด้านการพูดการเขี ยนตลอดจน
สามารถเลือกใช้สื่อและเครื่องมือในการนาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นได้อย่างดี
4) สามารถใช้ขอ้ มูลสถิตแิ ละตัวเลข ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิ ธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารนเทศ
1) มอบหมายงานทีต่ อ้ งมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.3 วิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากการนาเสนอรายงานหน้าชัน้ เรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
5.1 แผนการสอน
สัป
หัวข้อ/รายละเอียด
ดา
ห์ที่
1

2

จานว กิ จกรรม การเรียนการสอน
น
ชัวโม
่
ง
ชีแ้ จงคาอธิบายรายวิชา
4 -ปฐมนิเทศรายละเอียดวิชาตาม
รายละเอียดเนื้อหาการจัดการ
คู่มอื
เรียนการสอน การวัดผล
-Pretest
ประเมินผลรายวิชาเครื่องหอม
-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
ไทยแนะนากิจกรรมการเรียนการ
Powerpoint
สอนมอบหมายงาน
ศึกษาความเป็ นมาและคุณค่าของ
เครื่องหอมไทยทีใ่ ช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

4

ผู้สอน

อาจารย์
กาญจนา

-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
อาจารย์
Powerpoint และเอกสาร
กาญจนา
ประกอบการเรียนการสอน
-อธิบายความหมายความสาคัญ
ศึกษาความเป็ นมาและคุณค่า
ของเครื่องหอมไทยทีใ่ ช้ ใน
ชีวติ ประจาวัน
-ให้นักศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล
รายงานหน้าชัน้ เรียนอภิปราย
ซักถามและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น
-อาจารย์ตอบข้อซักถามและสรุป
ประเด็นสาคัญให้นักศึกษานา
เสนอเพิม่ เติม

3

ศึกษาความเป็ นมาและคุณค่าของ
เครื่องหอมไทยทีใ่ ช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

4

4

อธิบายการเลือกวัตถุดบิ และ
ส่วนประกอบในการทาน้าหอม
ไทย
-

4

5

ขัน้ ตอนและวิธที าเครื่องหอมไทย

4

-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
-อธิบายความหมายความสาคัญ
ศึกษาความเป็ นมาและคุณค่า
ของเครื่องหอมไทยทีใ่ ช้ ใน
ชีวติ ประจาวัน
-ให้นักศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล
รายงานหน้าชัน้ เรียนอภิปราย
ซักถามและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น
-อาจารย์ตอบข้อซักถามและสรุป
ประเด็นสาคัญให้นักศึกษานา
เสนอเพิม่ เติม
-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
อธิบายความหมายความสาคัญ
การเลือกวัตถุดบิ และ
ส่วนประกอบในการทาน้ าหอม
ไทย

อาจารย์
กาญจนา

อาจารย์
กาญจนา

-บ ร ร ย า ย เ นื้ อ ห า โ ด ย ใ ช้ อาจารย์
Powerpoint เอกสารคู่ ม ื อ และ กาญจนา
เอกสารประกอบการเรีย นการ
สอนขัน้ ตอนและวิธที าเครื่องหอม
ไทย
- เปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
อภิปราย ซักถามและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น

6

การบรรจุและการเก็บรักษาเครื่อง
หอมไทย

4

บ ร ร ย า ย เ นื้ อ ห า โ ด ย ใ ช้
Powerpoint เอกสารคู่ ม ื อ และ
เอกสารประกอบการเรีย นการ
สอนการบรรจุและการเก็บ รักษา
เครื่องหอมไทย
- เปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
อภิปราย ซักถามและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น

7

ฝึกปฏิบตั กิ ารทาเทียนอบ

4

อาจารย์
กาญจนา

8

ฝึกปฏิบตั กิ ารทาน้าอบไทย น้า
ปรุง น้าหอม

8

-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint เอกสารคู่มอื และ
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน
ฝึกปฏิบตั กิ ารทาเทียนอบ
- เปิ ดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปราย ซักถามและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น
- การลงมือปฏิบตั จิ ริง
-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน สาธิต
และอธิบายวิธฝี ึกปฏิบตั กิ ารทา
น้ าอบไทย น้ าปรุง น้ าหอม

9

ฝึกปฏิบตั กิ ารทาน้าอบไทย น้า
ปรุง น้าหอม

4

-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน สาธิตและอธิบาย ฝึกปฏิบตั กิ าร
ทาน้ าอบไทย น้ าปรุง น้ าหอม

อาจารย์
กาญจนา

อาจารย์
กาญจนา

10

ฝึกปฏิบตั กิ ารทาบุหงาดอกไม้สด
และดอกไม้แห้ง และฝึก
ปฏิบตั กิ ารออกแบบการบรรจุและ
การเก็บรักษาเครื่องหอมไทย

4

11

ฝึกปฏิบตั กิ ารทาบุหงาดอกไม้สด
และดอกไม้แห้ง และฝึก
ปฏิบตั กิ ารออกแบบการบรรจุและ
การเก็บรักษาเครื่องหอมไทย

4

12

- ฝึกปฏิบตั กิ ารทาธูปหอม เทียน
อบ

4

13

ฝึกปฏิบตั กิ ารทาแป้ งร่า แป้ งพวง

4

-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน ฝึกปฏิบตั กิ ารทาบุหงาดอกไม้สด
และดอกไม้แห้ง
-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
ฝึกปฏิบตั กิ ารทาบุหงาดอกไม้สด
และดอกไม้แห้ง

อาจารย์
กาญจนา

-ผูส้ อนบรรยายโดยใช้สอ่ ื
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น power point
ประกอบการบรรยาย
-สาธิตและอธิบายพร้อมให้
นักศึกษาฝึกปฏิบตั กิ ารทาธูป
หอม เทียนอบ
-บรรยายเนื้อหาโดยใช้
Powerpoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
-สาธิตและอธิบายพร้อมให้
นักศึกษา ปฏิบตั กิ ารร้อยมาลัย
แบน มาลัยกลมรัก ประกอบเป็ น
มาลัยคล้องมือ

อาจารย์
กาญจนา

อาจารย์
กาญจนา

อาจารย์
กาญจนา

14

-ฝึ ก ปฏิบ ัติก ารทา ยาดเทียนอบ
ม ยาหม่อง

4

-บ ร ร ย า ย เ นื้ อ ห า โ ด ย ใ ช้ อาจารย์
Powerpoint แ ล ะ เ อ ก ส า ร กาญจนา
ประกอบการเรียนการสอน ฝึ ก
ปฏิ บ ั ติก ารท า ยาดเทีย นอบ ม
ยาหม่อง

15

ปฏิบตั กิ ารทาบุหงาดอกไม้สด
และดอกไม้แห้ง และออกแบบ
การบรรจุและการเก็บรักษาเครื่อง
หอมไทย

4

ปฏิบตั กิ ารทาบุหงาดอกไม้สด
และดอกไม้แห้ง และออกแบบ
การบรรจุและการเก็บรักษา
เครื่องหอมไทย

อาจารย์
กาญจนา

สอบปลายภาค
5.2แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
คุณธรรม
จริ ยธรรม

รายละเอียด
1) ความมีวนิ ัย ตรงต่อเวลา
และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2) การตระหนักในคุณค่าของ
คุณธรรม จริยธรรม และความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผู้
ตาม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

วิ ธีการประเมิ น
1) อาจารย์ ประเมินโดย
จากการสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกตามปกติ
ของนักศึกษา

สัปดาห์ที่
ประเมิ น
1-15

สัดส่วน
ของการ
ประเมิ นผ
ล
10%

และลาดับความสาคัญได้
4) การมีจติ สาธารณะ
เอือ้ เฟื้ อเผือ่ แผ่ และสามารถ
ทางานกับผูอ้ ่นื ได้
5) การมีจติ สานึกและ
ตระหนักในการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

1) การมีความรู้ ความเข้าใจ ใน 1) ประเมิ น จากผลงาน
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ ระหว่างภาค ผลงาน
เนื้ อ ห า ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง 2) ประเมินจากการสอบ
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ คหกร
รมศาสตร์ 2) ความสามารถ
ใน ก ารศึ ก ษ าค้ น ค ว้ า แล ะ
พัฒ นาความรู้ของตนเองได้
และสามารถบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ต่ างๆ ที่เกี่ย วข้อ ง
เพื่ อ ใช้ เป็ น ป ระ โย ช น์ ใน
วิชาชีพได้

2-15

40%

16

20%

1) ความสามารถในการคิ ด 1) ประเมินผลจากผลงาน
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ เพื่อ การแก้ไขปั ญหาทีไ่ ด้รบั
ค้นหาข้อเท็จจริง หรือต้นเหตุ มอบหมาย
ของปั ญหา และเสน อแน ว
ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข ไ ด้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค

16

10%

2) ค ว าม ส าม ารถ ใน ก า ร
ถ่ า ยท อด และแลกเป ลี่ ย น
ความรูก้ บั ผูอ้ ่นื
3) สามารถรวบรวมข้ อ มู ล
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา
ที่เกี่ย วข้อ งกับ สัง คม ชุ ม ชน
เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขได้
1) ค ว าม ส าม ารถ ใน ก า ร 1) สังเกตพฤติกรรมในชัน้
ทักษะ
ความสัมพันธ์ สื่ อ ส ารกั บ ผู้ อ่ ื น ที่ มี ค ว า ม เรียน
ระหว่างบุคคล แตกต่ างและหลากหลายได้
และความ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี
รับผิ ดชอบ ประสิทธิภาพ

1-15

10%

2

10%

2) มี ค วามเข้ า ใจผู้ อ่ ื น และ
สัง คมและสามารถปรับ ตัวให้
เข้า กับ สั-3) มี จ ิต สาธารณ ะ
และรับ ผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม

ทักษะการ 1) มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือ 1) ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร
วิ เคราะห์เชิ ง และอุปกรณ์ ที่จาเป็ น ต่ อการ น าเสนอรายงานหน้ า ชั น้
เรียน
ตัวเลข การ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

2) สามารถสื่ อ สารแน ะน า
เส น อ ผ ล ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิท ธิภ าพทัง้ ด้านการพู ด

สารสนเทศ

การเขีย นตลอดจนสามารถ
เลือ กใช้ส่ ือ และเครื่อ งมื อ ใน
การน าเสนอผลงานได้ อย่ า ง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3) ส าม ารถ ใช้ เ ท ค โน โล ยี
สารสนเทศเพื่อการสือ่ สารและ

เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
ระดับผลการเรียน
A
90-100
C
B+
85-89
D+
B
75-84
D
C+
70-74
F

ช่วงคะแนน
60-69
55-59
50-54
ต่ ากว่า 50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
กาญจนา เฟื่ องศรี (2560) เอกสารประกอบการสอนรายวิ ชาเครื่องหอมไทย กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ผูช้ ่วยศาสตรจารยโสภาพรรณ อมตะเดชะ ตาราเครื่องหอมของชาร่วย กรุงเทพฯ:
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
นิตยสารงานฝีมอื
นิตยสารขวัญเรือน
เว็บไซด์

หมวดที่ 7 การประเมิ น และปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1.กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ทีจ่ ดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
2.กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการสอบ
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
3.การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยหาข้อมูลเพิม่ เติมในการ
ปรับปรุงการสอน ดังนี้
- ค้นคว้าศึกษาข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
- หาข้อมูลในรายวิชาให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นถัดไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามทีค่ าดหวังจากการ
เรียนรูใ้ นวิชา ได้จาก
- การทวนสอบจากการสอบถามความรูข้ องนักศึกษา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา

5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4

