
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา 

 

คณะ คณะผลิตกรรมการเกษตร 

สาขาวิชา สาขาวิชาพืชสวน 

วิทยาเขต เชียงใหม่ 

ภาคการศึกษา / ปีการศกึษา ๒ / 2563 

 

หมวดท่ี 1: ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. ช่ือวิชา พืชน้้าหอม 

2. รหัสวิชา พส๔๗๑ 

3. จ้านวนหน่วยกิต 3 (2-3-5) 

4. หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน 

5. ประเภทหลักสูตร หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป / วิชาบังคับ / วิชาเลอืกเสรี 

6. ข้อก้าหนด ไมม่ี / ช่ือวิชา (รหัสวิชา) 

7. ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์  สฤษดิ์น้า 

8. การแก้ไขล่าสุด ๒3 / พฤศจิกายน / 2563 

9. จ้านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฏ ี
30

ช่ัวโมง 
ภาคปฏิบัติ 

45

ช่ัวโมง 

การศึกษา

ดว้ยตัวเอง 

75

ช่ัวโมง 
ทัศนศึกษา / ฝึกงาน 

....

ช่ัวโมง 

 

 

หมวดท่ี 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

๑. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจ และได้รับความรู้วิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับพืชน้้าหอม การสกัดน้้ามันหอมระเหย 

ตลอดจนการน้าไปใช้ประโยชน์ของพืชน้้าหอมตระกูลต่างๆ เช่น พืชน้้าหอมตระกูล Myristicaceae, 

Lauraceae, Gramineae, Myrtaceae, Oleaceae, Labiataceae, Rosaceae, Aquilariaceae, Orchidaceae, 

Zingiberaceae, Santalaceae และ Annonaceae 

๒. เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้น้าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 
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หมวดท่ี 3: การปรับปรุงรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนและการวัดประเมินผล 

 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพ่ิมเตมิ ซึ่งสอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และดา้นการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึน้ 

 

หมวดท่ี 4: ข้อบังคับรายวิชา 

 

การจ้าแนก ประวัต ิและชีววิทยาของพืชน้้าหอม ชนิดและพันธุ์พืชน้้าหอม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และลักษณะความส้าคัญทางเศรษฐกิจ การปลูก การขยายพันธุ์ การจัดการสวนพืช

น้้าหอม การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการสกัดน้้ามันหอมระเหยของพืชน้้าหอมตระกูลต่างๆ เช่น พืชน้้าหอมตระกูล 

Myristicaceae, Lauraceae, Gramineae, Myrtaceae, Oleaceae, Labiataceae, Rosaceae, Aquilariaceae, 

Orchidaceae, Zingiberaceae, Santalaceae และ Annonaceae  

 

หมวดท่ี 5: การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

 

1. ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่เฉพาะเจาะจง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร #  

PLO 1 นักศึกษาต้องได้รับความรู้ ทักษะ เฉพาะทางดา้นพืชสวน (พืชผัก     

พืชสวนประดับ และไมผ้ล) ทั้งดา้นวิชาการ และการปฏิบัตทิี่แข็งแกร่ง 

PLO ๒ นักศึกษาสามารถน้าความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า และวางแผนอนาคต ในการท้างานทั้งภาครัฐและเอกชน 

สร้างอาชีพสว่นตัว และเป็นผูป้ระกอบการดา้นพืชผัก พืชสวนประดับ 

และไมผ้ล เพ่ือ พัฒนาสังคมไทยที่มีระบบเกษตรเป็นรากฐานได้ทั้ง

ระดับชุมชน และระดับประเทศ 
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2. ผลลัพธ์การเรยีนรู้ทั่วไป 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร #  

  

  

  

 

3. การพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นที่มุ่งหวัง  ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้น ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี ้

 1. สรุปสัน้ ๆ เกี่ยวกับความรู ้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        

 2. ค้าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  1  

 3. วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานีเ้พ่ือประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน

การเรียนรู้แต่ละดา้นที่เกี่ยวข้อง 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อของรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

พส ๔๗๑ พืชน้้าหอม                

 

 

 

 

หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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(ให้เขียนให้สอดคล้องกับแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา Curriculum Mapping) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง

พัฒนา 

วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

วิธีการประเมินผล 

1.1 มีความยดืมั่นความดงีาม

ในทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต 

เสยีสละ และมีน้้าใจช่วยเหลอื

ผู้อื่น 

สอดแทรกกรณีศึกษา 

มอบหมายงานให้รับผิดชอบ 

ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงของ

นักศึกษา 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และ

รับผิดชอบตอ่ตนเอง สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

การเป็นตัวอย่างที่ดีในเร่ือง

จริยธรรม มีความรับผิดชอบใน

การสอน การตรงต่อเวลา 

ประเมินพฤติกรรมจากการเรียน 

ความสนใจระหว่างการเรียน การมี

บทบาทและมีส่วนร่วมในการเรียน 

การสง่งานตามก้าหนดเวลา 

1.3 เคารพสทิธิของผู้อื่น 

ค้านึงถึงความเสมอภาค 

รวมถึงระเบียบ และกฎเกณฑ์

ในสังคม 

- - 

2. ความรู ้

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความสามารถอธิบาย

หลักการและทฤษฎีที่ส้าคัญใน

เนือ้หาวิชาที่ศึกษา 

บรรยายจากอาจารย์ และ

วิทยากรภายนอก ท้าปฏิบัติการ 

และมอบหมายรายงานการ

ค้นคว้าอิสระ 

1. การสอบกลางภาคและปลาย

ภาคเรียน 

2. การท้าปฏิบัติการ และเขียน

รายงาน 

3. รายงาน และการน้าเสนอการ

ค้นคว้าอิสระ 
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2.2 มีความสามารถในการ 

บูรณาการเนือ้หาในสาขา

วิชาชีพ และสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง 

บรรยายจากอาจารย์ และ

วิทยากรภายนอก ท้าปฏิบัติการ 

มอบหมายรายงานการค้นคว้า

อิสระ   

1. การสอบกลางภาค และปลาย

ภาคเรียน 

2. การท้าปฏิบัติการ และเขียน

รายงาน การน้าเสนอรายงานการ

ค้นคว้าอิสระ 

2.3 มีความสามารถประเมิน

ค่า โดยอาศัยข้อเท็จจรงิในการ

ตัดสินใจ 

- - 

3. ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาที่ต้อง

พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 มีความสามารถเชิงคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็น

ระบบ 

บรรยายจากอาจารย์ และ

วิทยากรภายนอก ท้าปฏิบัติการ 

มอบหมายรายงานการค้นคว้า

อิสระ 

1. การสอบกลางภาคและปลาย

ภาคเรียน 

2. การท้าปฏิบัติการ และเขียน

รายงาน การน้าเสนอรายงานการ

ค้นคว้าอิสระ การถามค้าถามและ

ตอบค้าถามระหว่างการน้าเสนอ 

3.2 มีความสามารถในการ

ประยุกต์ความรู้ไปบูรณาการ

กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ 

บรรยายจากอาจารย์ และ

วิทยากรภายนอก ท้าปฏิบัติการ 

มอบหมายรายงานการค้นคว้า

อิสระ 

1. การสอบกลางภาคและปลาย

ภาคเรียน 

2. การท้าปฏิบัติการ และเขียน

รายงาน การน้าเสนอรายงานการ

ค้นคว้าอิสระ การถามค้าถามและ

ตอบค้าถามระหว่างการน้าเสนอ 

3.3 มีความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่

ได้ 

- - 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบที่

ต้องการพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 มีจติส้านึกต่อภาระหน้าที่

ที่ไดรั้บมอบหมาย 

มอบหมายงานให้ท้างานเป็นกลุม่ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรั้บ

มอบหมาย 

4.2 มีความสามารถในการ

ปรับตัวในการท้างานร่วมกับ

ผู้อื่น 

มอบหมายงานให้ท้างานเป็นกลุม่ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรั้บ

มอบหมาย 

4.3 มีภาวะการเป็นผูน้้า 

ช่วยเหลอืผู้อื่น และแก้ไขปัญหา

ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อยา่ง

เหมาะสม 

- - 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 มีความสามารถเลอืกใช้

ทักษะทางภาษาและรูปแบบ

การสื่อสารที่เหมาะสม 

มอบหมายงานที่ต้องสบืค้น

จัดการ และน้าเสนอข้อมูล 

ประเมินผลจากรายงานที่ไดรั้บ

มอบหมาย และการน้าเสนอกลุ่ม 

5.2 มีความสามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

รวบรวมข้อมูลติดต่อสื่อสาร 

มอบหมายงานที่ต้องสบืค้น

จัดการ และน้าเสนอข้อมูล 

ประเมินผลจากรายงานที่ไดรั้บ

มอบหมาย และการน้าเสนอกลุ่ม 
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จัดการ และน้าเสนอข้อมูลได ้

5.3 มีความสามารถน้าเทคนิค

ทางสถิติและทางคณิตศาสตร์

พ้ืนฐานมาใช้ในการศึกษา 

ค้นคว้า วิเคราะห์ และน้าเสนอ

ประเด็นต่างๆ ได้ 

- - 

 

หมวดท่ี 6: ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชาและความเช่ือมโยงสู่  

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของหลักสูตร  

 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของ

หลักสูตร (PLO) 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับ

รายวิชา (CLO) 

บทที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับ

รายวิชา 

PLO1 นักศึกษาต้องได้รับ

ความรู ้ทักษะ เฉพาะ

ทางดา้นพืชสวน (พืชผัก 

พืชสวนประดับ และ     

ไมผ้ล) ทั้งดา้นวิชาการ 

และการปฏิบัตทิี่แข็งแกร่ง 

CLO1 มีความสามารถในการ 

บูรณาการเนือ้หาในสาขา

วิชาชีพ และสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง 

 

- การจัดจ้าแนกพืชน้้าหอม 

- ประวัต ิและความส้าคัญของพืชน้้าหอม

และน้้ามันหอมระเหย 

- ความหมาย องค์ประกอบทางเคมี กลไก

การผลติ และประโยชน์ของน้้ามันหอม

ระเหย 

- แนวทางการผลติ และการตลาดของพืช

น้้าหอมและน้้ามันหอมระเหย 

PLO๒ นักศึกษาสามารถ

น้าความรู้ทางดา้น

วิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้า และ

วางแผนอนาคต ในการ

ท้างานทั้งภาครัฐและ

เอกชน สร้างอาชีพสว่นตัว 

และเป็นผูป้ระกอบการ

ดา้นพืชผัก พืชสวน

CLO2 มีความสามารถในการ

ประยุกต์ความรู้ไปบูรณาการ

กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ 

- การศึกษาพืชน้้าหอมตระกูลต่างๆ 

- การสกัดและวิเคราะห์น้้ามันหอมระเหย 

- การผลติพืชน้้าหอม 

- การขยายพันธุ์พืชน้้าหอม 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชน้้าหอม 

- อุตสาหกรรมเครื่องหอม 
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ประดับ และไมผ้ล เพ่ือ 

พัฒนาสังคมไทยที่มีระบบ

เกษตรเป็นรากฐานได้ทั้ง

ระดับชุมชน และ

ระดับประเทศ 

 CLO3 มีความสามารถในการ

ปรับตัวในการท้างานร่วมกับ

ผู้อื่น 

- น้าเสนอรายงานค้นคว้าอิสระ บทความทาง

วิชาการด้านพืชน้้าหอม 

 

 

หมวดท่ี 7: แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ เร่ือง/บท/หัวข้อ จ้านวน

ช่ัวโมง 

ผู้สอน 

1 - พบนักศึกษา ช้ีแจงรายละเอียดวิชา การให้คะแนน การตัดเกรด และ

เอกสารประกอบการเรียน 

- การจัดจ้าแนกพืชน้้าหอม ประวัต ิและความส้าคัญของพืชน้้าหอม

และน้้ามันหอมระเหย 

- มอบหมายรายงานค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับพืชน้้าหอม และบทความ

ทางวิชาการ และการน้าเสนองาน 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น้า 

2 - ความหมาย องค์ประกอบทางเคมี กลไกการผลติ และประโยชน์ของ

น้้ามันหอมระเหย แนวทางการผลติ และการตลาดของพืชน้้าหอมและ

น้้ามันหอมระเหย 

- ศึกษาพืชน้้าหอมตระกูลต่างๆ 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น้า 

3 - การสกัดและวิเคราะห์น้้ามันหอมระเหย 

- การผลติพืชน้้าหอม 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น้า และผู้

มีประสบการณ์

โดยตรง 

4 - การสกัดและวิเคราะห์น้้ามันหอมระเหย (ต่อ) 

- การขยายพันธุ์พืชน้้าหอม 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น้า และผู้
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มีประสบการณ์

โดยตรง 

5 - พืชน้้าหอมตระกูล Myristicaceae และพืชน้้าหอมตระกูล     

Lauraceae 

- การสกัดน้้ามันหอมระเหย 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น้า 

6 - พืชน้้าหอมตระกูล Myristicaceae และพืชน้้าหอมตระกูล     

Lauraceae (ต่อ) 

- การสกัดน้้ามันหอมระเหย (ต่อ) 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น้า 

7 - พืชน้้าหอมตระกูล Myristicaceae และพืชน้้าหอมตระกูล 

Lauraceae (ต่อ) 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชน้้าหอม 

8 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น้า 

8 สอบกลางภาค   

9 - พืชน้้าหอมตระกูล Gramineae และพืชน้้าหอมตระกูล Myrtaceae 

- น้าเสนอรายงานค้นคว้าอิสระบทความทางวิชาการด้านพืชน้้าหอม 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น้า 

10 - พืชน้้าหอมตระกูล Oleaceae และพืชน้้าหอมตระกูล Labiataceae 

- น้าเสนอรายงานค้นคว้าอิสระบทความทางวิชาการด้านพืชน้้าหอม 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น้า 

11 - พืชน้้าหอมตระกูล Rosaceae และพืชน้้าหอมตระกูล 

Aquilariaceae  

- น้าเสนอรายงานค้นคว้าอิสระบทความทางวิชาการด้านพืชน้้าหอม 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น้า 

12 - พืชน้้าหอมตระกูล Orchidaceae และพืชน้้าหอมตระกูล 

Zingiberaceae 

- น้าเสนอรายงานค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับพืชน้้าหอม 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น้า 

13 - พืชน้้าหอมตระกูล Santalaceae และพืชน้้าหอมตระกูล  

Annonaceae  

- น้าเสนอรายงานค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับพืชน้้าหอม 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น้า 

14 - อุตสาหกรรมเครื่องหอม 

- น้าเสนอรายงานค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับพืชน้้าหอม 

5 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น้า 

15 - อุตสาหกรรมเครื่องหอม (ต่อ) 

- น้าเสนอรายงานค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับพืชน้้าหอม 

7 ผศ. ดร.อรพินธุ์  

สฤษดิ์น้า 

16 สอบปลายภาค   



10 

 

ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ, มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

2. ความสอดคล้องระหว่างการประเมินผล วิธีการสอน และผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา 

การประเมินผล วิธีการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) 

การสอบกลางภาคและปลาย

ภาคเรียน การท้าปฏิบัติการ 

และเขียนรายงาน และการ

น้าเสนองาน 

บรรยายจากอาจารย์ และ

วิทยากรภายนอก ท้าปฏิบัติการ 

และมอบหมายรายงานการ

ค้นคว้าอิสระ 

CLO1 มีความสามารถในการ บูรณาการ

เนือ้หาในสาขาวิชาชีพ และสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง 

การสอบกลางภาคและปลาย

ภาคเรียน การท้าปฏิบัติการ 

และเขียนรายงาน การน้าเสนอ

รายงานการค้นคว้าอิสระ และ

การถามค้าถามและตอบ

ค้าถามระหว่างการน้าเสนอ 

บรรยายจากอาจารย์ และ

วิทยากรภายนอก ท้าปฏิบัติการ 

มอบหมายรายงานการค้นคว้า

อิสระ 

CLO2 มีความสามารถในการประยุกต์

ความรูไ้ปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่

ได้รับมอบหมาย 

มอบหมายงานให้ท้างานเป็นกลุม่ CLO3 มีความสามารถในการปรับตัวใน

การท้างานร่วมกับผู้อื่น 

 

3. กลยุทธ์การประเมิน 

กลยุทธ์การประเมิน สัดส่วน 

การสอบกลางภาค 20 % 

การสอบปลายภาค 20 % 

การมีบทบาทและมสีว่นร่วมในการเรียน 10 % 

งานที่ไดรั้บมอบหมาย 20 % 

รายงานและการน้าเสนองานกลุ่ม 30 % 

รวมทั้งสิ้น 100 % 

 

หมวดท่ี 8: ส่ือการสอนและการเรยีนรู้ 

 

1. หนังสือเรยีนและสื่อการเรยีนรู้ 

ประเทืองศรี สินชัยศรี. 2547. พรรณพืชหอมและน้้ามันหอมระเหย. ส้านักพิมพ์ นอีอน บุ๊ค มีเดีย 

ศิริเพ็ญ จรเิกษม. 2548. น้้ามันหอมระเหยไทย: Thai Essential Oil ตอนที่ 1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. บรษิัท เซเว่น พริน้ติง้ กรุ๊ป จ้ากัด 
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2. การวิจัยและบรกิารวิชาการ 

การจัดการฐานเรียนรู้การจัดการไมผ้ล สาขาวิชาพืชสวน (ไมผ้ล) คณะผลิตกรรมการเกษตร    

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

หมวดท่ี 9: เกณฑ์การประเมินผล 

 

ระดับผลการศึกษา เกณฑ์การประเมินผล 

A 80 % ขึน้ไป 

B+ 75 - 79 % 

B 70 – 74 % 

C+ 65 – 69 % 

C 60 – 64 % 

D+ 55 – 59 % 

D 50 – 54 % 

F ต้่ากว่า 50 % 

 

หมวดท่ี 10: ค าอธิบายการประเมินรายวิชา 

1. การประเมินผล  

1.1. รายละเอียด 

กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนทางอินเตอร์เน็ต 

- แบบประเมินรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต 

กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนทางอินเตอร์เน็ต 

1.2 ผลการเรยีนรู้รายวิชาที่แนบมาพร้อมกับการประเมินผลนี้ 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
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- การประเมินผลคะแนนสอบกลางภาค โดยเปรยีบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาแตล่ะกลุม่ในภาค

เรียนเดยีวกัน และเปรียบเทียบกับภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

- การประเมินผลคะแนนสอบปลายภาค โดยเปรยีบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาแตล่ะกลุม่ในภาค

เรียนเดยีวกัน และเปรียบเทียบกับภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

- การประเมินผลเชงิพฤติกรรมเป็นรายบุคคล ได้แก่ ความสนใจ การตอบค้าถาม การมีส่วนร่วมแบบ

ประเมินรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต 

1.3 __________เกณฑ์การประเมิน (ถ้ามี) 

 

1.4 วันสุดท้ายของการประเมิน และ ข้อเสนอแนะ 

วันสุดทา้ยของการประเมิน: วันสุดทา้ยของการสง่ผลการศึกษา  

ข้อเสนอแนะ: การด้าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา  

มีการด้าเนนิการตามแผนการสอนและการประเมินผลที่ดี หากมีการทบทวนและเสริมความรู้

วิทยาการใหม่ๆ เพ่ิมเตมิ จะท้าให้มปีระสิทธิผลดย่ิีงขึ้น 

 

หมวดท่ี 11: ข้ันตอนการแก้ไขคะแนน 

 

นักศึกษามีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไขคะแนนงานที่ไดรั้บมอบหมาย และ/หรือ คะแนนสอบ จนกระทั่ง วันสุดทา้ยของการ

สง่ผลการศึกษา ภายหลังการให้คะแนน  

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์  สฤษดิ์น้า   วันที่  23 พฤศจิกายน 2563 


