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รายละเอียดของรายวิชา  AHS2221:  สุคนธศาสตร์ 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

AHS 2221 สุคนธศาสตร์  
Aromatology 

2. จำนวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 3 (2-3-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพบังคับ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ระดับปริญญาตรี  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

9. วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด 
วันที่ 26 เมษายน 2562 

 
หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสุคนธศาสตร์ หรือศาสตร์ของการใช้กลิ่นอันเป็นพื้นฐานในการดูแล

สุขภาพและความงาม 
1.2  มีความรู้  ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญสุคนธศาสตร์ หรือศาสตร์ของการใช้กลิ่นที่มี

การดูแลสุขภาพและความงาม 
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1.3  สามารถนำความรู้ทางสุคนธศาสตร์ หรือศาสตร์ของการใช้กลิ่นมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ
และความได้ 

1.4   มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของสุคนธศาสตร์ หรือศาสตร์ของการใช้กลิ่นในการ
ดูแลสุขภาพและความงาม 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้กลิ่น หรือสุคนธศาสตร์เพ่ือการดูแลสุขภาพและ
ความงามท่ีให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ ตลอดจนสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา 

ความเป็นมา หลักการ ประโยชน์และข้อควรระวังของสุคนธศาสตร์ พรรณไม้หอม และน้ำมันหอม
ระเหย วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหย ความแตกต่างระหว่างน้ำมันหอมระเหยและสารสังเคราะห์ เทคนิคการ
ประยุกต์ใช้สุคนธศาสตร์เพ่ือสุขภาพและความงาม การเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยตามธาตุเจ้าเรือน ฝึก
ปฏิบัติการดมกลิ่น เปรียบเทียบ การประยุกต์ใช้สุคนธศาสตร์ และเครื่องหอมไทย 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
30 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
ไม่มี (ต้องการของ

นักศึกษาเฉพาะราย) 
45 5  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
3.1 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่

ต้องการ) 
3.2 อ า จ า ร ย์ ใ ห้ ค ำ ป รึ ก ษ า ผ่ า น  E-mail: rtana@hotmail.com แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์  

www.ssru.ac.th/teacher/ science/rattana_pa 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้งและ
ลำดับความสำคัญ 

1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้  
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
1.2.2 อภิปรายกลุ่มทั้งกลุ่มเฉพาะ และกลุ่มใหญ่ 
1.2.3 กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
1.2.4 กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
1.2.5 สอบภาคปฏิบัติ 

1.3 วิธีการประเมินผล  
1.3.1 สังเกตพฤติกรรม  ได้แก่  การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตรงตาม

กำหนดเวลาที่มอบหมาย  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การเปิดโอกาสให้เพ่ือนร่วมชั้นซักถามและการมีสัมมา
คารวะต่ออาจารย์   สังเกตพฤติกรรมการเข้ากลุ่มการทำปฏิบัติการของนักศึกษา 

1.3.2 กำหนดคะแนนการประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ  และการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน และเทคนิคในการทำปฏิบัติการ 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
2.1.1 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับสุคนธศาสตร์ 
2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ ให้การดูแล ปรับปรุง และ/หรือประเมินผลการใช้กลิ่น

หรือสุคนธศาสตร์ในการดูแลและบริการการดูแลสุขภาพและความงาม 
2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ให้บริการรวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้สุคนธ

ศาสตร์ที่เหมาะสมกับการดูแลและบริการการดูแลสุขภาพและความงาม 
2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านสุคนธศาสตร์รวมทั้งการนำไปประยุกต์ได้

อย่างเหมาะสม 
2.1.5 มีความรู้ในแนวกว้างเกี่ยวกับสุคนธศาสตร์เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2.1.6 สามารถบูรณาการความรู้ในสุคนธศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
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2.2 วิธีการสอน 
2.2.1 อาจารย์ผู้สอนบรรยายหลักการทางทฤษฎี และใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น ให้

นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม การสอนแบบศกึษาด้วยตนเอง และ การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เป็น
ต้น 

2.2.2 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการศึกษาจากการปฏิบัติจริง 
2.2.3 มอบหมายงานรายบุคคลและกลุ่ม (นักศึกษาสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวบรวม 

วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล) 
2.2.4 จัดให้นักศึกษาจัดทำโครงงาน และจัดทำรายงานผลการทำโครงงาน 

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 สอบกลางภาค  สอบปลายภาค  การทดสอบย่อย   
2.3.2 ประเมินจาก การตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
2.3.3 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายงานรายบุคคลและรายงานกลุ่ม 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.3 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของการใช้กลิ่น หรือ

สุคนธศาสตร์เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพและความงาม และเชื่อมโยงอย่างเป็นองค์รวม 
3.3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3.3.4 สามารถประยุกต์ความรู้ในการใช้กลิ่น และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่าง

เหมาะสม 
3.4 วิธีการสอน 

3.4.1 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการศึกษาจากการปฏิบัติจริง 
3.4.2 มอบหมายงานรายบุคคลและกลุ่ม (นักศึกษาสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูล) 
3.4.3 นักศึกษาตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

3.5 วิธีการประเมินผล  
3.5.1 สอบกลางภาค  สอบปลายภาค   และการทดสอบย่อย   
3.5.2 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายงานรายบุคคลและรายงานกลุ่ม  
3.5.3 ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 

4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
4.2.2 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการศึกษาจากการปฏิบัติจริง 
4.2.3 มอบหมายงานรายบุคคลและกลุ่ม 
4.2.4 เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการอภิปรายปัญหา ในการทำงานเป็นกลุ่ม และหาทางแก้ไข

ปัญหา 
4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานรายบุคคลและกลุ่มของนักศึกษา 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

5.1.1 ทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
5.1.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

นำเสนออย่างเหมาะสม 
5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน  
5.2.1 มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต 
5.2.2 นำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบวิธีการที่เหมาะสม 
5.2.3 ให้นักศึกษาเข้าถาม-ตอบผ่านเว็บบอร์ด 

5.3   วิธีการประเมินผล 
5.3.1 ประเมินจากรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต (สาระ เนื้อหา หลักฐานอ้างอิง) 
5.3.2 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการนำเสนอ 
5.3.3 ประเมินจากการเข้าถาม-ตอบผ่านเว็บบอร์ด 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห ์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช ้

1 แนะนำรายวิชา  
- คำอธิบายรายวิชาและ แผนการ

เรียน 
- การเตรียมความพร้อมและการ

ปฏิบัติตนในห้องเรียน 
- วิธีการวัดและประเมินผลการ

เรียน 
- เอกสารและตำราประกอบการ

เรียน 
 

3  กิจกรรมการสอน 
ภาคทฤษฎี (2 ชั่วโมง) 
- อธิบายประมวลการสอนรายวิชา 
- อธิบายแผนการเรียน วิธีการเรียน การให้คะแนน 
- อธิบายแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย

ตัวเอง 
ภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง) 
- แบบทดสอบก่อนเรยีน 
- จับกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมภาคปฏิบัต ิ
- ให้นักศึกษาจับกลุ่มร่วมกันตั้งข้อซกัถาม และแสดง

ความคิดเห็นกับเพ่ือนต่างกลุม่ 
สื่อการสอน 
- ประมวลการสอนรายวิชา 
- Power Point คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ LCD 
- แบบทดสอบก่อนเรยีนทางสุคนธศาสตร ์
- คุณธรรมและจรยิธรรมทางสุคนธศาสตร์ 
การศึกษาด้วยตัวเอง (5 ชั่วโมง) 
- สังเกตการใช้สคุนธศาสตร์ในชีวิตประจำวันของบุคคล

รอบข้าง เพื่อเตรียมการอภิปรายและยกตัวอยา่ง
ประกอบอย่างเป็นรปูธรรม ได้แก่ Power Point หรือ 
Chart เป็นต้น เป็นกลุ่มในสัปดาหถ์ัดไป 

2 บทท่ี 1 บทนำ (Introduction to 
aromatherapy) 
- ประวัติความเป็นมาของสุคนธ

บำบัด (History of 
aromatherapy) 

- แนวคิดของสุคนธบำบัด 
(Concept of aromatherapy) 

- ความสำคญัและการใช้สุคนธ
บำบัดในชีวิตประจำวัน 

3 กิจกรรมการสอน 
ภาคทฤษฎี (2 ชั่วโมง) 
- บรรยายประกอบสื่อ Power Point 
- ยกตัวอย่างการใช้สุคนธบำบดัในชีวิตประจำวัน 
ภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง) 
- อภิปรายเป็นกลุ่มการสังเกตการใช้สุคนธศาสตร์ใน

ชีวิตประจำวันท่ีได้รับมอบหมายเมื่อสัปดาห์ก่อนพร้อม
ยกตัวอย่างให้เห็นในรูปสื่อต่างๆ เช่น Power Point 
และ แผนภาพ (Chart)  

- ให้นักศึกษาต่างกลุ่มร่วมกันซักถาม และแสดงความ
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช ้

คิดเห็น 
- อาจารย์อธิบายและแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติม 
สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบคำบรรยาย 
- Power Point คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ LCD 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติการที่ 1 เรื่องสุคนธศาสตร์ใน

ชีวิตประจำวัน 
การศึกษาด้วยตัวเอง (5 ชั่วโมง) 
- สังเกตแหล่งที่มาของสารให้กลิ่นหอมท่ีพบใน

ชีวิตประจำวัน คนละ 2-3 ชนิด โดยในกลุ่มเดียวกันห้าม
ซ้ำชนิดกัน (กลุ่มละ 15-20 ชนิด) 

3 บทท่ี 2 ประเภทของสารหอมและ
น้ำมันหอมระเหย 
- คำนิยามและคำจำกดัความ 
- แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหย 

(Source of Volatile Oil) 
1) น้ำมันหอมระเหยทีไ่ด้จาก

พืช 
2) น้ำมันหอมระเหยทีไ่ด้จาก

สัตว ์
- ความแตกต่างของน้ำมันหอม

ระเหยที่ได้จากธรรมชาติและ
การสังเคราะห ์

 

3 กิจกรรมการสอน 
ภาคทฤษฎี (2 ชั่วโมง) 
- บรรยายประกอบสื่อ Power Point 

ภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง) 
- ศึกษาตัวอย่างจริงของแหล่งที่มาของสารให้กลิ่นหอม

และน้ำมันหอมระเหย 
- ศึกษาตัวอย่างจริงของสารให้กลิ่นหอมจากธรรมชาติ

และสารสังเคราะห ์
- สรุปรายงานผลการศึกษา รวมทั้งรายงายผลการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตัวเอง  
- ส่งรายงานผลการการปฏิบัติการทา้ยคาบเรยีน 

การศึกษาด้วยตัวเอง (5 ชั่วโมง) 
- ศึกษาค้นคว้าน้ำมันหอมระเหยที่นำมาใช้ใน

ชีวิตประจำวัน รวมทั้งประโยชน์ โทษและวิธีการใช้ที่
ถูกต้อง คนละ 1 ชนดิ โดยในกลุ่มเดียวกันห้ามซ้ำชนิด
กัน 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบคำบรรยาย 
- Power Point คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ LCD 
- ตัวอย่างสารให้กลิ่นหอมจากธรรมชาติ ทั้งพืชและสัตว์ 

รวมทั้งสารให้กลิ่นหอมจากการสังเคราะห ์
- แบบรายงานผลการปฏิบัติการที่ 2 เรื่องประเภทและ

แหล่งที่มาของสารให้กลิ่นหอมและน้ำมันหอมระเหย 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช ้

รวมทั้งผลการศึกษาค้นคว้าในสัปดาห์ที่ 2 
4 บทท่ี 3 ชีวกลศาสต์ของน้ำมนั

หอมระเหย(Biomechanical of 
aromatherapy) 
- สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต

ที่ให้กลิ่นหอม 
- กลไกการออกฤทธิ์ของน้ำมัน

หอมระเหย 
- ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมัน

หอมระเหย 

3 กิจกรรมการสอน 
ภาคทฤษฎี (2 ชั่วโมง) 
- บรรยายประกอบสื่อ Power Point 
ภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง) 
- ศึกษาตัวอย่างน้ำมันหอมระเหยทีจ่ัดเตรียมไว้ให้ พร้อม

ทั้งทดลองใช้น้ำมันหอมระเหยรวมทั้งสังเกตสิ่งที่พบขึ้น
หลังจากการทดลอง 

- สรุปรายงานผลการศึกษารวมทั้งรายงายผลการศึกษา
ค้นคว้าดว้ยตัวเอง  

- ส่งรายงานผลการการปฏิบัติการทา้ยคาบเรยีน 
การศึกษาด้วยตัวเอง (5 ชั่วโมง) 

- ศึกษาค้นคว้าพืชไทยท่ีให้น้ำมันหอมระเหย สารสำคัญที่
พบ กลไกการออกฤทธ์ิ ประโยชน์ โทษ และการใช้งาน 
กลุ่มละ 1 ชนิด 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบคำบรรยาย 
- Power Point คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ LCD 
- ตัวอย่างน้ำมันหอมระเหย 10 ชนิด 

แบบรายงานผลการปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง กลไกการออก
ฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหย รวมทั้งผลการศึกษาค้นคว้า
ในสัปดาห์ที่ 3 

5 บทที่ 4 พืชที่ให้น้ำมันหอมระเหย
และคุณสมบัต ิ
- พืชไทยท่ีใหน้้ำมันหอมระเหย 
- ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
- ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ

น้ำมันหอมระเหยไทย 
 

3 กิจกรรมการสอน 
ภาคทฤษฎี (2 ชั่วโมง) 
- บรรยายประกอบสื่อ Power Point 
ภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง) 
- ศึกษาตัวอย่างพืชไทยท่ีให้น้ำมันหอมระเหย รวมทั้ง

น้ำมันหอมระเหยสกัด ท่ีจัดเตรียมไว้ให้ พร้อมท้ังทดลอง
ใช้น้ำมันหอมระเหยรวมทั้งสังเกตสิ่งที่พบขึ้นหลังจาก
การทดลอง 

- สรุปรายงานผลการศึกษา รวมทั้งรายงายผลการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเอง  

- ส่งรายงานผลการการปฏิบัติการทา้ยคาบเรยีน 
การศึกษาด้วยตัวเอง (5 ชั่วโมง) 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช ้

- ศึกษาค้นคว้าพืชต่างประเทศท่ีใหน้้ำมันหอมระเหย 
สารสำคัญที่พบ กลไกการออกฤทธิ์ ประโยชน์ โทษ 
และการใช้งาน กลุ่มละ 1 ชนิด 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบคำบรรยาย 
- Power Point คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ LCD 
- ตัวอย่างพืชไทยและน้ำมันหอมระเหย 10 ชนิด 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง พืชที่ให้น้ำมัน

หอมระเหย ตอนท่ี 1 เรื่อง สารหอมในพืชไทย รวมทั้ง
ผลการศึกษาค้นคว้าในสัปดาห์ที่ 4 

6 บทที่ 4 (ต่อ) พืชที่ให้น้ำมันหอม
ระเหยและคุณสมบัติ 
- พื ชนอกถิ่ นที่ ให้ น้ ำมั น หอม

ระเหยและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
- ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
- ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ

น้ำมันหอมระเหยต่างประเทศ 
 

3 กิจกรรมการสอน 
ภาคทฤษฎี (2 ชั่วโมง) 
- บรรยายประกอบสื่อ Power Point 
ภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง) 
- ศึกษาตัวอย่างพืชนอกถ่ินท่ีให้น้ำมันหอมระเหย รวมทั้ง

น้ำมันหอมระเหยสกัด ท่ีจัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งทดลอง
ใช้น้ำมันหอมระเหยรวมทั้งสังเกตสิ่งที่พบขึ้นหลังจาก
การทดลอง 

- สรุปรายงานผลการศึกษา รวมทั้งรายงายผลการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเอง  

- ส่งรายงานผลการการปฏิบัติการทา้ยคาบเรยีน 
การศึกษาด้วยตัวเอง (5 ชั่วโมง) 
- ศึกษาค้นคว้าแหล่งปลูกพืชให้น้ำมันหอมระเหย ทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ ระยะเวลาในการปลูก 
การเก็บเกี่ยว ส่วนท่ีใช้ในการสกัดน้ำมัน ปริมาณ
วัตถุดิบที่ใช้ ปริมาณน้ำมันหอมระเหยที่ได้ โรงงานท่ีรับ
สกัดน้ำมันหอมระเหยชนิดนั้นๆ กลุ่มละ 1 ชนิด 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบคำบรรยาย 
- Power Point คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ LCD 
- ตัวอย่างพืชนอกถ่ินและน้ำมันหอมระเหย 10 ชนิด 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง พืชที่ให้น้ำมัน

หอมระเหย ตอนท่ี 2 เรื่อง สารหอมในพืชนอกถ่ิน 
รวมทั้งผลการศึกษาค้นคว้าในสัปดาห์ที่ 5 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช ้

7 บทที่  5 กรรมวิธีการสกัดน้ำมัน
หอมระเหย  
- การจำแนกวัตถุดิบที่นำมาใช้ใน

การสกัดน้ำมันหอมระเหย 
- วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหย

ออกจากวัตถุดิบ 
- การตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน

หอมระเหย 
 

3 (2-3-5) 
 

กิจกรรมการสอน 
ภาคทฤษฎี (2 ชั่วโมง) 
- บรรยายประกอบสื่อ Power Point 
ภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง) 
- ศึกษาตัวอย่างพืชนอกถ่ินท่ีให้น้ำมันหอมระเหย รวมทั้ง

น้ำมันหอมระเหยสกัด ท่ีจัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งทดลอง
ใช้น้ำมันหอมระเหยรวมทั้งสังเกตสิ่งที่พบขึ้นหลังจาก
การทดลอง 

- สรุปรายงานผลการศึกษา รวมทั้งรายงายผลการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเอง  

ส่งรายงานผลการการปฏิบัติการทา้ยคาบเรยีน 
การศึกษาด้วยตัวเอง (5 ชั่วโมง) 
- ศึกษาค้นคว้าแหล่งปลูกพืชให้น้ำมันหอมระเหย ท้ังใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ ระยะเวลาในการปลูก 
การเก็บเกี่ยว ส่วนท่ีใช้ในการสกัดน้ำมัน ปริมาณวัตถุดิบ
ที่ใช้ ปริมาณน้ำมันหอมระเหยที่ได้ โรงงานท่ีรับสกดั
น้ำมันหอมระเหยชนิดนั้นๆ กลุ่มละ 1 ชนิด 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบคำบรรยาย 
- Power Point คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ LCD 
- ตัวอย่างพืชนอกถ่ินและน้ำมันหอมระเหย 10 ชนิด 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง การสกัดน้ำมัน

หอมระเหยจากพืช รวมทั้งผลการศึกษาค้นคว้าใน
สัปดาห์ที่ 6 

8 สอบกลางภาค 3 สอบภาคทฤษฎี (2 ชั่วโมง) 
- แบบปรนัย บทที่ 1-5 
สอบภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง) 
- การจำแนกน้ำมันหอมระเหยจากการดมกลิ่น จำแนก

จากตัวอย่างพืช อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสกัดน้ำมันหอม
ระเหย (Lab เวียน) 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช ้

9 บทท่ี 6 เคร่ืองหอมไทย 
- ประเภทของเครื่องหอมไทย 
- พืชไทยท่ีใช้หมักเครื่องหอม 
- กรรมวิธีการหมักเครื่องหอม

ไทยโบราณ 
 

3 กิจกรรมการสอน 
ภาคทฤษฎี (2 ชั่วโมง) 
- บรรยายประกอบสื่อ Power Point 
ภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง) 
- ศึกษาตัวอย่างพืชที่นำมาทำเครื่องหอมไทยและเครื่อง

หอมไทยสำเรจ็รูป 
- ฝึกการหมักเครื่องหอมไทยโดยตั้งสูตรตำรับเอง 
- สรุปรายงานผลการศึกษา  
- ส่งรายงานผลพร้อมตัวอย่างการปฏิบัติการท้ายคาบ

เรียน 
สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบคำบรรยาย 
- Power Point คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ LCD 
- ตัวอย่างพืชนอกถ่ินและน้ำมันหอมระเหย 10 ชนิด 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง เครื่องหอม

ไทยและกรรมวิธีการหมัก 
การศึกษาด้วยตัวเอง (5 ชั่วโมง) 
- ศึกษาผลติภณัฑ์ในท้องตลาด 1 ชนิด ท่ีมีส่วนผสมของ

น้ำมันหอมระเหย ลักษณะทางกายภาพ กลไกการออก
ฤทธิ์ ประโยชน์ โทษ การใช้งาน ข้อจำกัดการใช้งาน 
อายุการใช้งาน ยี่ห้อ บริษัทท่ีผลิต รวมทั้งนำมาเป็น
ตัวอย่างในสัปดาหต์่อไป 

10 บทที่ 7 สูตรตำรับการปรุงน้ำมัน
หอมระเหย 
- การแบ่งกลุ่มน้ำมันหอมระเหย

ตามความทนทานของกลิ่น 
( Top nose, Middle nose, 
Bottom nose) 

- หลักการผสมน้ำมันหอมระเหย 
- สารที่ใช้ผสมน้ำมันหอมระเหย 

 

3 (2-3-5) 
 

กิจกรรมการสอน 
ภาคทฤษฎี (2 ชั่วโมง) 
- บรรยายประกอบสื่อ Power Point 
ภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง) 
- ฝึกดมกลิ่นน้ำมันหอมระเหยและแบ่งกลุ่มน้ำมันหอม

ระเหย 
- ศึกษาลักษณะของสารที่ใช้ในการผสมนำ้มันหอมระเหย 
- ศึกษาผลติภณัฑ์ที่มสี่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย 

รวมทั้งพิจารณากลิ่นตามหลักเกณฑ์ 
- สรุปรายงานผลการศึกษา  
- ส่งรายงานผลพร้อมตัวอย่างการปฏิบัติการท้ายคาบ

เรียน 



มคอ.3 

12 
 

สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช ้

การศึกษาด้วยตัวเอง (5 ชั่วโมง) 

- ศึกษาผลติภณัฑ์น้ำมันหอมระเหยที่ผสมสำเร็จใน
ท้องตลาดจากสื่อประชาสัมพันธ์และอินเตอร์เนต 
อธิบายลักษณะทางกายภาพ กลไกการออกฤทธ์ิ 
ประโยชน์ โทษ การใช้งาน ข้อจำกัดการใช้งาน อายุการ
ใช้งาน ยี่ห้อ บริษัทท่ีผลิต รวมทั้งนำมาเป็นตัวอย่างใน
สัปดาหต์่อไป 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบคำบรรยาย 
- Power Point คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ LCD 
- ตัวอย่างน้ำมันหอมระเหย จำแนกตามกลุม่ Top nose, 

Middle nose และ Bottom nose 
- ตัวอย่างผลติภณัฑ์ที่มสี่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย 

(นำมากลุ่มละ 1 ชนิด) 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง หลักการผสม

น้ำมันหอมระเหย ตอนท่ี 1 เรื่องการจำแนกกลุม่ของ
น้ำมันและสารที่ใช้ผสม 

11 บทที่ 7 (ต่อ) การผสมน้ำมันหอม
ระเหย 
- การตั้งสูตรตำรับการผสมน้ำมนั

หอมระเหย 
- สูตรตำรับน้ำมันหอมระเหย

เพื่อการสูดดม 
- สูตรตำรับน้ำมันหอมระเหย

เพื่อรักษาและบรรเทาอาการ
ต่างๆ 

- น้ำมันหอมระเหยสำหรับใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

- น้ำมันหอมระเหยสำหรับนวด
ตัว 

3 (2-3-5) 
 

กิจกรรมการสอน 
ภาคทฤษฎี (2 ชั่วโมง) 
- บรรยายประกอบสื่อ Power Point 
ภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง) 
- ฝึกการตั้งสูตรตำรับนำ้มันหอมระเหยเพื่อใช้ประโยชน์ใน

งานประเภทต่างๆ 
- นำเสนอผลของการปฏิบตัิการเป็นกลุ่มหน้าช้ันเรียน 

พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถามกัน
ระหว่างกลุม่ 

- อาจารย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสูตรตำรับท่ีนำเสนอ 
- สรุปรายงานผลการศึกษา  
- ส่งรายงานผลพร้อมตัวอย่างการปฏิบัติการท้ายคาบ

เรียน 
การศึกษาด้วยตัวเอง (5 ชั่วโมง) 
- เลือกเพื่อนในห้องที่มีบุคลิกลักษณะแตกต่างกัน 3 คน

เพื่อสังเกตพฤติกรรมตามแบบฟอร์มที่แจกให ้
1. คนอ้วน เตี้ย  
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช ้

2. คนผอม สูง เพรยีว 
3. คนหุ่นสมส่วน 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบคำบรรยาย 
- Power Point คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ LCD 
- น้ำมันหอมระเหย กลุ่ม Top nose, Middle nose 

และ Bottom nose 
- สารที่นำมาผสมในสตูรตำรับน้ำมนัหอมระเหย 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง หลักการผสม

น้ำมันหอมระเหย ตอนท่ี 2 การตั้งสูตรตำรับการปรุง
น้ำมันหอมระเหย 

12 บทที่ 8 น้ำมันหอมระเหยกับธาตุ
เจ้าเรือน 
- ความรู้เกี่ยวกับธาตุเจ้าเรือน 
- น้ำมันหอมระเหยและสูตรตำรับ

ตามธาตเุจ้าเรือน 
- การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย

ตามธาตเุจ้าเรือน 
 

3 (2-3-5) 
 

กิจกรรมการสอน 
ภาคทฤษฎี (2 ชั่วโมง) 
- บรรยายประกอบสื่อ Power Point 
ภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง) 
- ตั้งสูตรตำรับและปรุงน้ำมันหอมระเหยตามธาตเุจ้าเรือน  
- ทดลองโดยนำไปนวดอาสาสมัครให้ตรงกับธาตุเจ้าเรือน 
- สอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงกลิ่นและการสัมผสั

ของน้ำมัน ระหว่างอาสาสมัคร และเพื่อนต่างกลุ่ม 
- สรุปรายงานผลการศึกษา  
- ส่งรายงานผลพร้อมตัวอย่างการปฏิบัติการท้ายคาบ

เรียน 
การศึกษาด้วยตัวเอง (5 ชั่วโมง) 
- ศึกษาน้ำมันหอมระเหยที่ใช้ในสปา ดังนี้ ลักษณะทาง

กายภาพ ส่วนประกอบ การใช้งาน ความนิยม ราคา 
แหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยการ
สำรวจและสอบถามเจา้ของธุรกิจสปาและความงามที่มี
การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบคำบรรยาย 
- Power Point คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ LCD 
- ตัวอย่างพืชนอกถ่ินและน้ำมันหอมระเหย 10 ชนิด 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง การใช้น้ำมัน

หอมระเหยตามธาตุเจ้าเรือน 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช ้

13 บทที่ 9 การประยุกต์ใช้น้ำมันหอม
ระเหย 
- การใช้น้ำมันหอมระเหยใน

ชีวิตประจำวัน 
- การใช้น้ำมันหอมระเหยในสปา 
- การใช้น้ำมันหอมระเหยทาง

การแพทย์ 
- การใช้น้ำมันหอมระเหยเฉพาะ

ทาง 
 

3 (2-3-5) 
 

กิจกรรมการสอน 
ภาคทฤษฎี (2 ชั่วโมง) 
- บรรยายประกอบสื่อ Power Point 
ภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง) 
- ศึกษาตัวอย่างน้ำมันหอมระเหย ลกัษณะงานท่ีใช้ 

วิธีการใช้ อุปกรณ์ และการเก็บรักษา  
- สรุปรายงานผลการศึกษา  
- ส่งรายงานผลพร้อมตัวอย่างการปฏิบัติการท้ายคาบ

เรียน 
การศึกษาด้วยตัวเอง (5 ชั่วโมง) 

- ค้นคว้างานวิจัยพืชไทยท่ีให้น้ำมันหอมระเหยที่กำลัง
เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ กลุ่มละ 1 ชนิด ท่ีกล่าวถึงแหล่งผลติ 
ความสำคญัของพืชชนิดนั้น สารสำคัญที่พบ กลไกการ
ออกฤทธ์ิ การดำเนินงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้ ผลของ
การนำไปใช้งาน ข้อดี ข้อเสีย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดย
เตรียมนำเอกสารงานวิจัยท่ีค้นควา้ได้มาในสัปดาห์
ถัดไป (กลุ่มละ 1 ชนิด เอกสารคนละ 1 ช้ิน ไม่ซ้ำกันใน
กลุ่ม) 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบคำบรรยาย 
- Power Point คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ LCD 
- ตัวอย่างน้ำมันหอมระเหยที่ใช้ในงานด้านต่างๆ รวมทั้ง

อุปกรณ์การใช้ 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติการที่ 9 เรื่อง การเลือกใช้

น้ำมันหอมระเหย 
14 บทท่ี 10 ความก้าวหน้าของสุคนธ

ศาสตร์และผลกระทบ 
 

3 (2-3-5) 
 

กิจกรรมการสอน 
ภาคทฤษฎี (2 ชั่วโมง) 
- บรรยายประกอบสื่อ Power Point งานวิจัย

ความก้าวหน้าและผลกระทบของพืชไทยท่ีให้น้ำมันหอม
ระเหย 

ภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง) 
- อภิปรายผลการศึกษาด้วยตัวเองจากสัปดาห์ที่ 13 เป็น

กลุ่ม 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช ้

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างเพื่อน
นักศึกษาต่างกลุ่ม 

- อาจารย์ให้คำแนะนำ 
- สรุปรายงานผลการศึกษา 
- ส่งรายงานผลท้ายคาบเรยีน 
การศึกษาด้วยตัวเอง (5 ชั่วโมง) 
- เตรียมนำเสนอรายงานการค้นคว้าเป็นกลุ่ม โดยส่งเป็น

เอกสารรายงานและนำเสนอในรูปแบบ Power Point 
รวมทั้งหาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ ์ประกอบการรายงาน และ
แสดงวิธีการใช้ที่ถูกต้อง (กลุ่มละ 30 นาที) 

- เตรียมจัดกิจกรรมนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลการศึกษา
แก่บุคคลภายนอก 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบคำบรรยาย 
- Power Point คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ LCD 
- เอกสารที่นักศึกษาแต่ละคนเตรียมมา 
- เอกสาร คูม่ือ หนังสือ ประกอบการอ้างอิง 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติการที่ 10 เรื่อง การวิจัยทาง

สุคนธศาสตร ์
15 การนำเสนอการค้นคว้าทางสุคนธ

ศาสตร์ 
3 กิจกรรมการสอน 

ภาคทฤษฎี (2 ชั่วโมง) 
- รายงานการนำเสนอค้นคว้าเป็นกลุ่ม เรื่อง 

ความก้าวหน้าของพืชหอมไทยสูส่ากล (กลุ่มละ 20-30 
นาที) 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างเพื่อน
นักศกึษาต่างกลุ่มและอาจารย์ที่เขา้ร่วมฟัง (2-3 ท่าน) 

- ส่งรายงานเป็นรูปเล่มและแผ่น ซดีี ประกอบการ
นำเสนอ 

ภาคปฏิบัติ (3 ชั่วโมง) 
- นำเสนอผลงานนิทรรศการ ในรูปแบบการจัดบอร์ดและ

การสาธติวิธีการใช้น้ำมันหอมระเหย แก่บุคคลากรใน
มหาวิทยาลยัและบุคคลภายนอกที่เข้าชมงาน 

- การให้คะแนนผลงานแตล่ะกลุ่มโดยอาจารย์และผู้เข้า
ชมงาน 
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สัปดาห ์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
สื่อที่ใช ้

การศึกษาด้วยตัวเอง (5 ชั่วโมง) 
- ประเมินผลตนเอง สิ่งท่ีได้จากการเรียนในห้องทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
- ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมนิทรรศการ  
- ประเมินผลความพึงพอใจของผู้จัดงาน ความพร้อม 

ความร่วมมือ ความสามัคคี ข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อ
ประเมินผลการศึกษาทางด้านคุณภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรม 

สื่อการรายงานและการจัดนิทรรศการ 
- Power Point คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ LCD 
- บอร์ดนิทรรศการ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ตามความเหมาะสม 

16 สอบปลายภาค 3 (2-3-5) 
 

สอบภาคทฤษฎ ี
-  แบบปรนัย บทที่ 6-10 
สอบภาคปฏิบัติ  
- การตั้งสตูรตำรับน้ำมันหอมระเหยและการใช้งาน  
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ที ่
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

1 2.1,2.2 - สอบกลางภาค 8 20 % 

2 2.1,2.2 - สอบปลายภาค 18 30 % 

3 2.1,2.2 - การทดสอบย่อย (Quiz) 5-11 10 % 

4 1.2,1.3,2.
1,3.2,4.1 

รายงานบุคคล 
- ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา (2%) 
- ความน่าสนใจ และทันสมัย (3%) 
- ความถูกต้อง  และเข้าใจในเนื้อหา (5%) 

2-14 10 % 

5 1.2,1.3,2.
1,3.2,4.1,
4.2,5.5 

รายงานกลุ่ม 
- ความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา (1%) 
- รูปแบบถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กำหนด (1%) 
- ความถูกต้องของวิธีทำการทดลองตามที่ปฏิบัติจริง (1%) 
- ความถูกต้องของผลการทดลอง การสรุปและวิจารณ์ผลและ

ตอบคำถามท้ายการทดลอง (5%) 
- การประเมินพฤติกรรมกลุ่ม (2%) 

2-14 10 % 

6 1.2,1.3,4.
1,4.2 

- การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม ความ
รับผิดชอบ  และ 

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในช้ันเรียน และเทคนิคในการทำ
ปฏิบัติการ 

1-16 20 % 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

- จำรัส เซ็นนิล และพิสสม มะลิสุวรรณ. (2546). หอมระเหย ศาสตร์แห่งการบำบัด. นนทบุรี: 
สำนักพิมพ์มรดกสยาม. 

- สุดเอ้ือม มะสังหลง. (มปป). เอกสารประกอบการอบรม Basic of Aromatherpy กรุงเทพ: 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

- สถาบันการแพทย์แผนไทย. (2551). คู่มือฝึกอบรมสปาไทยเพื่อสุขภาพ. กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข: 169-190. 

- Mc Gilvery, C. and Reed, J. (2002) . Aromatherapy for Health, Beauty & Well 
Being. 2nd ed. London: Anness Publishing Ltd. 
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- Martin, I. (2007). Aromatherapy for Massage Practitioners. Baltimore: Lippincott 
Williams & Wilkins. 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ  

- รัตนา ปานเรียนแสน. 2554. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสุคนธศาสตร์ กรุงเทพ: สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

- วารสารวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สุคนธศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

- เว็บไซต์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสุคนธศาสตร์ 

- บทความ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ตลอดจนข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ให้นักศึกษาประเมินวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง โดย 

1.1 แบบประเมินรายวิชา และแบประเมินผู้สอน 
1.2 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
1.3 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
1.4 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1 สังเกตการณ์สอนของผู้สอน  
2.2 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษา 
2.3 ผลการเรียนและผลงานที่มอบหมายให้นักศึกษาทำ 
2.4 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

 
 3. การปรับปรุงการสอน 

อาจารย์ผู้สอนทบทวน และปรับปรุงวิธีการสอน  จากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  แล้ว
จัดทำแฟ้มสะสมงานรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ทุกภาคการศึกษา   คณะ
กำหนดให้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
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กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชาโดยประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน  ตลอดจนพิจารณาระดับ
คะแนนในรายวิชา 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

5.1  ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
5.2  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับเนื้อหา

ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ 
 

 


