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 รายละเอียดของรายวิชา  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

ภาคการศึกษาท่ี   3  ปการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

              

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

หมวดท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 

1.รหัสและช่ือรายวิชา    CH 1403 หลักเคมีพ้ืนฐาน  

Basic Principle of Chemistry 

2. จํานวนหนวยกิต  3 (3/3-0-0) 

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา   หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย หมวดวิชาเฉพาะวิชาพ้ืนฐาน

วิชาชีพ 

4. ระดับการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  ช้ันปท่ี 1 

5. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Prerequisite) None 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) None 

7. ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  อ.ดร. พนนา กิติไพศาลนนท 

8. ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรวม อ.ดร. มธุรส ออนไทย 

อ. ผุสดี สิรยากร 

9. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

10. วันท่ีจัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงครั้งลาสดุ 18 พฤษภาคม 2565 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 จุดมุงหมายของรายวิชา1.  

1.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ  

1.2 สามารถอธิบายความรู หลักการและทฤษฏีของเน้ือหาวิชาท่ีสัมพันธกับปรากฏการณตามธรรมชาติได  

 1.3 สามารถใชความรู ความเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียนในแตละบทเรียนมาบูรณาการกันและคดิวิเคราะหแนวทางในการใน

การแกปญหาไดถูกตองได 

1.4 สามารถทํางานเปนทีมและปรกึษาหารือเพ่ือแกปญหาโจทยท่ีเรยีนและ คําถามทางวิชาการตางๆได 
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1.5 สามารถใชเทคโนโลยสีืบคนขอมูล รวบรวมอภิปรายและนําเสนอผลงานกลุมในรูปของการบูรณาการเน้ือหาท่ีเรียน

เขากับการดําเนินชีวิตประจําวัน  

1.6 สามารถแสดงออกถึงความมีวินัย ความรับผิดชอบ และจาํแนกแยกแยะการกระทําท่ีเก่ียวของกับคณุธรรมท้ัง 6 

ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตญัู) และนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยางเหมาะสม  

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

2.1 ผลการประเมินการสอนของผูเรียน ในภาคการศึกษาท่ี 3/2563 

ไมม ี

แนวทางการพัฒนา ในภาคการศึกษาท่ี 3/2564 

ปรับเปลีย่นรูปแบบการสอนเปนแบบ online 100 % ท่ีสามารถวัดและประเมินผลไดครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู 

4Cs มุงเนนทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ทักษะการเรยีนรูตลอดชีวิต ทักษะดานสารสนเทศและการใชเทคโนโลยี การใช

คุณธรรมดานตางๆ (soft skills ) รวมท้ังปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนใหมีความทันสมยัเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนน Active learning โดยการมอบหมายงานใหศึกษาดวยตนเองนอกหองเรียน (flipped classroom) 

และนํามาสรปุอภิปรายรวมกันในหองเรียน (flipped learning) การออกมานําเสนองานกลุม หลากหลายรูปแบบข้ึนกับแตละ

บทเรียน  

 

2.2 ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (CLOs) 

2.2.1 นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนอยางมีคุณคา คณุธรรมจริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย สุจริต มีคณุธรรม      

6 ประการไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตญัู และดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

      2.2.2 มีความรู แนวคิดและทฤษฎีในหลักสตูรสาขาวิชาท่ีเรียน ดานหลักเคมีพ้ืนฐาน เก่ียวกับปฏิกิริยาเคม ี

ปฏิกิริยานิวเคลียร  สมการเคมี สถานะของสสาร การคาํนวณหาปรมิาณสาร กรด-เบส และการรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปใชเปน

พ้ืนฐานในการศึกษารายวิชาชีพตอไป 

    2.2.3 สามารถแสวงหาความรูดวยตัวเองอยางตอเน่ืองสามารถคนควาหาความรูเพ่ิมเติมไดจากแหลงความรู 

ตางๆ ดวยตนเอง 

  2.2.4 มีคุณลักษณะของภาวะผูนําและภาวะผูตามท่ีดสีามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีวินัย เสยีสละ และ 

รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม สมารถปรับตัวและรวมกันทํางานชวยเหลือ แกปญหากลุมไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

2.2.5 สามารถสรุปประเด็น และสือ่สาร ท้ังการพูดและการเขียน และเลือกใชรูปแบบการ นําเสนอไดถูกตอง 

เหมาะสม   

 

หมวดท่ี 3 สวนประกอบของรายวิชา 

1.   คําอธิบายรายวิชา 

 โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีและสารประกอบเชิงซอน ปริมาณสารสัมพันธ แกส ของแข็ง ของเหลวและ

สารละลาย สมดลุเคมีและกรด-เบส จลนศาสตรเคมี เทอรโมเคมี เคมีสิ่งแวดลอม และเคมีนิวเคลียร 
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2.   จํานวนชั่วโมงท่ีใชในการเรียนการสอน /ภาคการศึกษา  บรรยาย 45 ช่ัวโมง 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคล 

วัน / เวลา ท่ีนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาได  

 ทุกวันศุกรเวลา 8.00-16.00 น. / เวลาวางของนักศึกษาและอาจารยผูสอนตรงกัน 

สถานท่ีติดตอ /ชองทางติดตอ       

หอง 2-231  อาคารเรยีน 2  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

MS-TEAMs : CH1403-3-64  

E-Mail: panana.kit@live.hcu.ac.th    

Line group : CH1403-3-64 

 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

มาตรฐานผลการเรียนรูคณะสาธาณสุขศสาตรและส่ิงแวดลอมสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

คุณธรรม จริยธรรม ท่ีตองพัฒนา ความรู ทักษะทางปญญา 

ท่ีตองพัฒนา 

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

0B 1. ปฏิบัติตนอยางมีคุณคา คุณธรรมจริยธรรม 

เสียสละและซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม 6ประการ

ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู 

และดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 1. มีความรู 

แนวคิดและ

ทฤษฎีใน

หลักสูตร

สาขาวิชาที่เรียน  

 1. ใฝเรียน ใฝรูและ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 2. สามารถแสวงหา

ความรู   ดวยตัวเองใฝเรียน 

ใฝรูและพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง(กายภาพ  

1B 4. มีคุณลักษณะของ

ภาวะผูนําและภาวะผู

ตามที่ดี 

  

 4. สามารถสรุปประเด็น และ

สื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน และ

เลือกใชรูปแบบการ นําเสนอไดถูกตอง

เหมาะสม 

ขอ1.1 ขอ 2.1 ขอ 3.1, 3.2 ขอ 4.4 ขอ 5.4 

 

 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน มีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี ้    

1. คุณธรรม จริยธรรม ที่

ตองพัฒนา 
วิธีการสอน / วิธีการจัดการเรยีนรู    วิธีการวดัและประเมินผล     

2B1. ปฏิบัติตนอยาง 

3Bมีคุณคา คุณธรรมจริยธรรม 

เสียสละและซ่ือสัตย สุจริต 

มีคุณธรรม 6 ประการ 

ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด 

เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู 

และดําเนินชีวิตตามแนว

เนนผูเรียนเปนสําคัญและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

ดาน collaboration / communication โดย 

แนะนํา 

 การใชพลังงานอยางประหยัด 

 การรักษาความสะอาดในหองเรียน 

 การใชกระดาษ reused ในการทํารายงาน   

 รณรงคการคัดแยกขยะ /การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 

     1. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในหองเรียน

ความสนใจและการมีสวนรวมในการแลกเปล่ียน

เรียนรูดานคุณธรรม 

     2. .ใหน.ศ. แบงกลุมทํา VDO clip เร่ืองคุณธรรม 
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เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 การใชจักรยานอยางมีวินยั/การชวยกันบํารุงรักษา 

 การชวยเหลือสังคมในชวงเกิดการแพรระบาดของโรคโควิด 

19  

 

2. ความรู ที่ตองพัฒนา  วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1.มีความรู แนวคิดและ

ทฤษฎีในหลักสูตร

สาขาวิชาที่เรียน  

  

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน critical thinking / collaboration / 

communication โดย 

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   คือ จัด

กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือทํา และ ไดใชกระบวนการ

คิดเกี่ยวกับส่ิงที่ผูเรียนกระทาํลงในรูปแบบตางๆเชน flipped 

learning  

การเรียนแบบรวมมือ (collaborative Learning Group) การ

เรียนแบบทบทวนโดยผูเรียน   

      1.  สรุปบทเรียนหลังจากมอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษา

คนควานอกหองเรียนจากส่ือการสอน online ทาง e-learning 

และ MS-TEAMs โดยใช VDO,  power point และแหลง

คนควาเพิ่มเติมอื่นๆ 

     2.  ทําแบบฝกหัดและวิเคราะหขอมลูจากโจทยปญหาตางๆ

ที่อาจารยและกลุมชวยกันคิดขึ้นแลวสรุปเปน mind mapping  

ของกลุมหรือรายบุคคลแลวแตกรณี 

 

     1. การทําแบบฝกหัด และเฉลยแบบฝกหัดเพื่อ 

ความเขาใจที่ถกูตองและตอเนื่องในเนื้อหาตอไป 

     2. สอบยอย พรอมเฉลยเพื่อการปรับปรุงตนเอง 

ของนักศึกษาใหไดคะแนนมากขึ้นเร่ือยๆในการสอบ

คร้ังตอไป 

      3. สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค 

      4. สังเกตพฤติกรรมการสนใจในการเรียน 

 

3. ทักษะทางปญญา  

ที่ตองพัฒนา 
วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

1.ใฝเรียน ใฝรูและ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

2.สามารถแสวงหา

ความรูดวยตัวเอง 
 
  

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

critical thinking /creativity & innovation / 

collaboration โดย  

มอบหมายงานใหไปทําความเขาใจในเนื้อหาแตละหัวขอแลว

สรุปความเขาใจของตนเองภายนอกหองเรียน (flipped 

learning) จากส่ือตางๆ แลวนํามารวมอภิปรายแสดงความ

คิดเห็นในชั้นเรียนทั้งแบบเด่ียวและแบบกลุม โดยอาจารยผูสอน

เปนผูเชื่อมโยงความเขาใจในเนื้อหาโดยใชคําถามหรือรูปภาพ

ตางๆหรือการคิดแกปญหาโจทยการคํานวณเพื่อพัฒนาการคิด

พื้นฐาน รายวิชานี้เปนเคร่ืองมือในการฝกกระบวนการคิดที่

นักศึกษาสามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจประเมินขอมูล

แนวคิดและหลักฐานใหมจากแหลงขอมลูที่หลากหลายแลว

นํามาสรุปใชแกไขปญหาดวยตนเอง จนเกิดเปนความชํานาญ

ดานตางๆดังกลาวแลวซ่ึงทั้งกระบวนการเปนการพัฒนาทักษะ

ทางปญญา 

 

     1. ติดตามประเมินผล ความถูกตอง เหมาะสม 

ในการแปลผลบทความวิชาการ/บทความวิจัย/การลง

พื้นที่ 

     2. ติดตามประเมินผลความถูกตองเหมาะสมของ

การใชส่ืออิเลคโทรนิค ในการรวบรวมขอมูลและการ

นําเสนอขอมูล 

     3. ประเมินความถูกตองและเหมาะสมของ

ผลงานในการนําเสนอและรูปแบบของชิน้งานและ

รายงาน 

     4. กําหนดคะแนนรายงานการคนควาอิสระ การ

นําเสนอผลงานและชิ้นงาน 

     5. สังเกตทักษะในการนําเสนอรายงาน 

     6. สังเกตการณทํางานกลุม ภาวะการเปนผูนํา

และผูตาม (กรณีสามารถ onsite) 

 

ใหขอมูลสะทอนกลับแกนักศึกษาในการนําเสนอ

รายงานในชั้นเรยีน  
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4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบที่

ตองพัฒนา  

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4B4. มีคุณลักษณะของ

ภาวะผูนําและภาวะผูตามที่

ดี 

  

 จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   คือจัด

กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือทํา และ ไดใชกระบวนการ

คิดเกี่ยวกับส่ิงที่ผูเรียนกระทาํลงในรูปแบบตางๆ อยางใดอยาง

หนึ่ง เชน flipped learning การเรียนแบบรวมมือ 

(Collaborative Learning Group)  

1. ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานกลุม 

2. กําหนดใหนักศึกษาประเมินพฤติกรรมในการ

ทํางานซ่ึงกันและกัน 

3. กําหนดคะแนนงานคนควาอิสระดานเคมีกับการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ใหขอมูลสะทอนกลับแกนักศึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการทาํงานกลุมใหมีสวนรวมมากขึ้น 

  

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่

ตองพัฒนา  

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 4. สามารถสรุป

ประเด็น และส่ือสาร ทั้ง

การพูดและการเขียน และ

เลือกใชรูปแบบการ

นําเสนอไดถูกตอง

เหมาะสม 
 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดาน 

critical thinking /creativity & innovation / 

collaboration/ communication โดย  

ใช e-learning ในเนื้อหาของรายวิชาและ แพลทฟอรม

การเรียนรูออนไลนตางๆ เชน app.ไลน you-tube MS-teams 

ตลอดจน Interactive Tool  ในการติดตอส่ือสารกับนักศึกษา

และถาม-ตอบความเขาใจในเนื้อหาเพิ่มเติมจากหองเรียน  และ

ใหนักศึกษาเขาไปทาํความเขาใจโดยในเนื้อหาอาจารยไดจัดไว

ใหเปน การใช VDO program power point  you-tube  

มอบหมายงานกลุม  /งานเด่ียวใหนกัศึกษาไดฝกฝนการทําโจทย

เพื่อทบทวนความรูในแตละบทเรียน 

  

5B1. ตรวจสอบความถูกตองของรายงานงานคนควา

อิสระ  

2. พิจารณาความสามารถในการนําเสนอผลงาน 

3. การมีสวนรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น     

การนําเสนองานคนควาอิสระหัวขอเคมีกับ

ส่ิงแวดลอมในจังหวัดสมุทรปราการ 

4. พิจารณาความถูกตองจากการรายงานและการ

นําเสนอผลของการศึกษาคนควา 

5.  กําหนดคะแนนทั้งสามสวน คือ การทํารายงาน 

การนําเสนอผลงาน และรูปแบบของชิ้นงาน เชน 

pop-up ฯลฯ 

 

วิเคราะหรายงานและการนําเสนอและใหขอมูล

สะทอนกลับแกนักศึกษา 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอยีด 
จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

1 

4 มิ.ย. 65  

 (8 ช.ม.)  

รายละเอียดรายวิชา มคอ.3  

- วิเคราะหภูมิหลังและศักยภาพของผูเรียน 

- คําอธิบายรายวิชา  จุดมุงหมายรายวิชา  

กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และ 

เกณฑการวัดประเมินผล 

กิจกรรมคุณธรรม 6 ประการ  

 

 

 

 

บทที่1 โครงสรางอะตอม 

- อนุภาคพื้นฐานภายในอะตอม 

- เลขควอนตัม 

- ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2 พันธะเคม ี

- สารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเว

เลนต 

- สูตรแบบจุดและกฏออกเตต 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

- ทดสอบความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียน

วิชา CH1403 

- รวบรวมขอมูลผลการเรียนเฉล่ีย / ความรู

ความเขาใจตอวิชาCH1403 /ความคาดหวัง

ตอรายวิชา 

- ชี้แจงขอตกลง เกณฑคะแนน 

- ออกแบบกิจกรรมคุณธรรม 6 ประการ

รวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน 

 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking 

/creativity & innovation / 

collaboration/ communication 

- บรรยายเนื้อหา โดยใช power point และ

คลิปเร่ืองวิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอม 

(เอกสารอยูใน e-learning) 

- อธิบายตัวอยางประกอบทฤษฎี 

- ใหการบานและแบบฝกหัด 

- กําหนดใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

สอบถามและแสดงความคิดเห็น 

- แบงกลุมนักศึกษา 3 คน พรอมสงหัวขอที

จะนําเสนอ 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking 

/creativity & innovation / 

collaboration/ communication โดย 

จัดการเรยีนการสอนแบบหองเรียนกลบัดาน 

flipped classroom ดังน้ี 

- แบงกลุมนักศึกษากลุมละ 3 คน ใหสงหัวขอ

ที่จะนําเสนอ โดย นศ. คนควาขอมูลดวย

ตนเองจากแหลงขอมูลที่มีใหใน e-learning , 

note ใน line group และแหลงขอมูลอื่น 

- สง script ที่จะนําเสนอใหผูสอนตรวจความ

-  Microsoft 

form 

- MS Teams 

- มคอ. 3 

- e-learning 

- power point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เกม quiz online  

- MS Teams 

- power point 

- e-learning 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- Line group 

 

 

อ.ดร. พนนา  

กิติไพศาลนนท 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ดร. พนนา  

กิติไพศาลนนท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ดร. พนนา  

กิติไพศาลนนท 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอยีด 
จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

ถูกตองกอนเรียน 

- นศ. นําเสนอในหองเรียนในหัวขอที่แบงไว

ตามหนาที่ความรับผิดชอบในรูปแบบของ 

power point 

- ผูสอนสอดแทรกตัวอยางประกอบการ

นําเสนอของนศ. 

- นศ.กลุมอื่นที่ไมไดนําเสนอรวมกันอภปิราย

บทเรียนและประเมินเพื่อนที่นําเสนอผลงาน 

- รวมกันทําแบบฝกหัดและทําเฉลยโจทยเร่ือง 

พันธะเคมี  

- ทบทวนเนื้อหาเตรียมสอบเก็บคะแนนคร้ังที่ 

1 

 ประเมินผลความกาวหนาผูเรียน 

(formative)  

 - ทดสอบประเมินความรูบทที่ 1-2 

สอบครั้งที่ 1 จดัสอบนอกตารางเรยีน 

แบบทดสอบบทที ่

1-2 

อ.ดร. พนนา  

กิติไพศาลนนท 

2 

5 มิ.ย. 65 

(8 ช.ม.) 

บทที่ 3 ตารางธาต ุ

- ความเปนโลหะของธาตุตางๆภายในตาราง

ธาตุ 

- คุณสมบัติตางๆของธาตุตามตาราง 

- คุณสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟ 

- คําจาํกัดความของ E.N., E.A. และ I.E. 

- ทํานายแนวโนมของคา E.N., E.A และ I.E ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking 

/creativity & innovation / 

collaboration/ communication โดย 

จัดการเรยีนการสอนแบบหองเรียนกลบัดาน 

flipped classroom ดังน้ี 

- แบงกลุมนักศึกษากลุมละ 3 คน ใหสงหัวขอ

ที่จะนําเสนอ โดย นศ. คนควาขอมูลดวย

ตนเองจากแหลงขอมูลที่มีใหใน e-learning , 

note ใน line group และแหลงขอมูลอื่น 

- สง script ที่จะนําเสนอใหผูสอนตรวจความ

ถูกตองกอนเรียน 

- นศ. นําเสนอในหองเรียนในหัวขอที่แบงไว

ตามหนาที่ความรับผิดชอบในรูปแบบของ 

power point 

- ผูสอนสอดแทรกตัวอยางประกอบการ

นําเสนอของนศ. 

- นศ.กลุมอื่นที่ไมไดนําเสนอรวมกันอภปิราย

บทเรียนและประเมินเพื่อนที่นําเสนอผลงาน 

- รวมกันทาํแบบฝกหัดและทําเฉลยโจทยเร่ือง

ตารางธาตุ 

- เลนเกม quiz online ทบทวนเนื้อหาเร่ือง

โครงสรางอะตอม 

 

- power point 

- e-learning 

- MS Teams 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- Line group 

- โปรแกรม 

kahoot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ดร. พนนา  

กิติไพศาลนนท 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอยีด 
จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

บทที่ 4 ปรมิาณสารสมัพันธ 

- น้ําหนกัอะตอม น้ําหนักโมเลกุล 

- โมล 

- สูตรอยางงาย สูตรโมเลกุล 

- การใชสูตรเคมีในการคํานวณ 

- การใชสมการเคมีในการคํานวณ 

- สารกาํหนดปริมาณ 

- ผลผลิตรอยละ 

- สมการไอออนิกสุทธ ิ

 

 

 

บทที่ 5 แกส และของแข็ง   

แกส 

- สมบัติทั่วไปของแกส 

- กฎที่เกี่ยวของกับแกส เชนกฎของบอยล กฎ

ของชารล กฎเกย-ลุสแสค กฎอโวกาโดรและ

กฎแกสสมบูรณแบบ เปนตน 

- ทฤษฏีจลนโมเลกุลของแกส 

- กฏการแพรผานของแกรหม 

- พฤติกรรมของแกสจริง 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

communication โดย 

1. บรรยาย Onsite รวมกับผานระบบประชุม 

Online โดย MS Teams 

2. อธิบายตัวอยางประกอบทฤษฏ ี

3. ถาม-ตอบ ฝกคํานวณโจทยตัวอยาง 

4. ชวยกันคิด/แลกเปล่ียนความคิด /อภปิราย

รวมกัน สรุปความเขาใจเพื่อใหไดขอสรุปและ

ความเขาใจที่ตรงกัน 

5. สรุปเนื้อหา 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

communication โดย 

1. บรรยาย Onsite รวมกับผานระบบประชุม 

Online โดย MS Teams 

2. อธิบายตัวอยางประกอบทฤษฏ ี

3. ถาม-ตอบ ฝกคํานวณโจทยตัวอยาง 

4. ชวยกันคิด/แลกเปล่ียนความคิด /อภปิราย

รวมกัน สรุปความเขาใจเพื่อใหไดขอสรุปและ

ความเขาใจที่ตรงกัน 

5. สรุปเนื้อหา 

-  e-learning 

-  MS Teams 

-  power point 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

 

 

 

 

 

 

-  e-learning 

-  MS Teams 

-  power point 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

อ.ดร. พนนา  

กิติไพศาลนนท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ดร. พนนา  

กิติไพศาลนนท 

 ประเมินผลความกาวหนาผูเรียน 

(formative) 

 ทดสอบประเมินความรูบทที่ 3-4 และแกส 

สอบครั้งที่ 2 จดัสอบนอกตารางเรยีน 

แบบทดสอบบทที ่

3-4 และแกส 

อ.ดร. พนนา  

กิติไพศาลนนท 

3 

11 มิ.ย. 65 

(8 ช.ม.) 

บทที่ 5 แกส และของแข็ง  (ตอ) 

ของแข็ง 

- สมบัติของของแข็ง 

- ผลึกไอออนิก 

- ผลึกโมเลกุล 

- ผลึกโลหะ 

 

 

 

บทที่ 6 ของเหลวและสารละลาย 

- สมบัติทั่วไปของของเหลว 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

communication /in โดย 

1. บรรยาย Onsite รวมกับผานระบบประชุม 

Online โดย MS Teams 

2. อธิบายตัวอยางประกอบทฤษฏ ี

3. ถาม-ตอบ ฝกคํานวณโจทยตัวอยาง 

4. สรุปเนื้อหาและมอบหมายแบบฝกหดั

ประกอบการเรียน 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

communication /in โดย 

-  e-learning 

-  MS Teams 

-  power point 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

 

 

 

 

-  e-learning 

-  MS Teams 

-  power point 

อ.ผุสดี  

สิรยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ผุสดี 

สิรยากร 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอยีด 
จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

- สมบัติของสารละลาย 

 

 

 

 

 

 

 

1. บรรยาย Onsite รวมกับผานระบบประชุม 

Online โดย MS Teams 

2. อธิบายตัวอยางประกอบทฤษฏ ี

3. ถาม-ตอบ ฝกคํานวณโจทยตัวอยาง 

4. สรุปเนื้อหาและมอบหมายแบบฝกหดั

ประกอบการเรียน 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

 ประเมินผลความกาวหนาผูเรียน 

(formative) 

 ทดสอบประเมินความรูเร่ืองของแข็ง -

สารละลาย 

สอบครั้งที่ 3 จัดสอบนอกตารางเรยีน 

แบบทดสอบเร่ือง

ของแข็ง-

สารละลาย 

อ.ผุสดี  

สิรยากร 

4 

12 มิ.ย. 65 

(8 ช.ม.) 

บทที่ 6 ของเหลวและสารละลาย (ตอ) 

- ความเขมขนของสารละลาย 

- สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 7 สมดุลเคม ี

-ลักษณะของปฏิกิริยาเมื่อเขาสูภาวะสมดุล 

-หลักของเลอดชาเตอริเยร 

-ปจจยัที่มีผลตอสมดุลเคมี 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

communication /in โดย 

1. บรรยาย Onsite รวมกับผานระบบประชุม 

Online โดย MS Teams 

2. อธิบายตัวอยางประกอบทฤษฏ ี

3. ถาม-ตอบ ฝกคํานวณโจทยตัวอยาง 

4. แบงกลุม นักศึกษาออกเปน กลุมละ 3 คน 

ชวยกันคนควาหัวขอสมบัติของสารละลายและ

ความรูดานสมดุลเคมีไปใชประโยชนไดอยางไร

บางและนําเสนอตอเพื่อรวมชั้น 

5. สรุปเนื้อหาและมอบหมายแบบฝกหดั

ประกอบการเรียน 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

communication /in โดย 

1. บรรยาย Onsite รวมกับผานระบบประชุม 

Online โดย MS Teams 

2. อธิบายตัวอยางประกอบทฤษฏ ี

3. ถาม-ตอบ ฝกคํานวณโจทยตัวอยาง 

4. แบงกลุม นักศึกษาออกเปน กลุมละ 3 คน 

ชวยกันคนควาหัวขอสมบัติของสารละลายและ

ความรูดานสมดุลเคมีไปใชประโยชนไดอยางไร

บางและนําเสนอตอเพื่อรวมชั้น 

5. สรุปเนื้อหาและมอบหมายแบบฝกหดั

ประกอบการเรียน 

-  e-learning 

-  MS Teams 

-  power point 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  e-learning 

-  MS Teams 

-  power point 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

 

อ.ผุสดี  

สิรยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ผุสดี  

สิรยากร 

 ประเมินผลความกาวหนาผูเรียน 

(formative) 

 ทดสอบประเมินความรูบทที่ 6-7 

สอบครั้งที่ 4 จดัสอบนอกตารางเรยีน 

แบบทดสอบบทที ่

6-7 

อ.ผุสดี  

สิรยากร 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอยีด 
จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

5 

18 มิ.ย. 65 

 (8 ช.ม.) 

บทที่ 8 กรด-เบส (Acid-Base) 

- สมบัติทั่วไปของกรด-เบส 

- ทฤษฎีของกรดและเบส 

- คูกรด - เบส 

- การแตกตัวของน้ํา 

- pH Scale 

- การคํานวณเกี่ยวกับคา pH 

- อิเล็กโตรไลต 

- การแตกตัวของกรด-เบสชนิดตางๆ และการ

คํานวณ 

- การแยกสลายดวยน้าํ 

- สารละลายบัฟเฟอร 

 

บทที่ 9 จลนศาสตรเคมี (Chemical 

Kinetics) 

- อัตราการเกิดปฏกิิริยา  

- กฎอัตรา  

- อันดับของปฏิกิริยา 

- ทฤษฎีของอัตราการเกิดปฏกิิริยา  

- ปจจัยสําคัญที่มีผลตออัตราการเกิดปฏกิิริยา 

- กลไกของปฏิกิริยา 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

communication โดย 

1. บรรยาย Onsite รวมกับผานระบบประชุม 

Online โดย MS Teams 

2. อธิบายตัวอยางประกอบทฤษฏ ี

3. ถาม-ตอบ ฝกคํานวณโจทยตัวอยาง 

4. ชวยกันคิด/แลกเปล่ียนความคิด /อภปิราย

รวมกัน สรุปความเขาใจเพื่อใหไดขอสรุปและ

ความเขาใจที่ตรงกัน 

5. สรุปเนื้อหา 

 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

communication /creativity & 

innovation โดย 

จัดการเรยีนการสอนแบบหองเรียนกลบัดาน 

flipped classroom ดังน้ี 

1. อาจารยจัดทํา Clip การสอนขึ้นแสดงไวให

ใน MS teams 

2. นักศึกษา ศึกษาดวยตนเองจาก Clip ที่ขึ้น

ไวให(ศึกษาลวงหนากอนเขาชั้นเรียนใน

หองเรียน) 

3. กิจกรรม ถามตอบประเด็นขอสงสัย รวมทั้ง

อภิปรายหัวขอที่ศึกษาดวยตนเองจากทีดู่มา

ลวงหนาผานระบบประชุม Online โดย MS 

Teams 

4. ใหความรูเพิ่มเติมในประเด็นที่นักศึกษา

สงสัย 

-  e-learning 

-  MS Teams 

-  power point 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

 

 

 

 

 

 

 

-  e-learning 

-  MS Teams 

-  power point 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

 

อ.ดร. มธุรส 

ออนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ดร. มธุรส 

ออนไทย 

 ประเมินผลความกาวหนาผูเรียน 

(formative) 

 ทดสอบประเมินความรูบทที่ 8-9 

สอบครั้งที่  5  จดัสอบนอกตารางเรียน 

แบบทดสอบบทที ่

8-9 

อ.ดร. มธุรส 

ออนไทย 

6 

19 มิ.ย. 65 

 (8 ช.ม.) 

บทที่ 10 เทอรโมเคม ี(Thermochemistry) 

- นิยามสําคัญไดแก ระบบและส่ิงแวดลอม 

- สภาวะและฟงกชันสภาวะ  

- งาน 

- ความรอน 

- เอนทัลป 

4 

 

 

 

 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

communication โดย 

1. บรรยาย Onsite รวมกับผานระบบประชุม 

Online โดย MS Teams 

2. อธิบายตัวอยางประกอบทฤษฏ ี

-  e-learning 

-  MS Teams 

-  power point 

- เอกสาร

ประกอบการ

อ.ดร. มธุรส 

ออนไทย 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอยีด 
จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

- กฏของเฮสล  

- เอนโทรป 

- พลังงานอิสระกิบส 

 

 

 

บทที่ 11 เคมีนิวเคลียร (Nuclear  

Chemistry) 

-สมบัติของนิวเคลียส 

-ปฏิกิริยานวิเคลียร 

-การแผรังสี ไดแก อนุภาคแอลฟา อนภุาคเบ

ตา รังสีโพสิตรอน รังสีแกมมา เปนตน 

-อัตราการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 

-การนําหลักการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี

ไปใชในการหาอายุของซากส่ิงมีชีวิต 

 

 

 

บทที่ 12 เคมีกับสิ่งแวดลอม 

(Environmental Chemistry) 

- ภาวะมลพิษและสารมลพิษ 

- มลพิษในชีวิตประจําวัน  

- ปรากฏการณขาวสารที่เกี่ยวของกับปญหา

มลภาวะและแนวทางการแกไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3. ถาม-ตอบ ฝกคํานวณโจทยตัวอยาง 

4. ชวยกันคิด/แลกเปล่ียนความคิด /อภิปราย

รวมกัน สรุปความเขาใจเพื่อใหไดขอสรุปและ

ความเขาใจที่ตรงกัน 

5. สรุปเนื้อหา 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

communication โดย 

1. บรรยาย Onsite รวมกับผานระบบประชุม 

Online โดย MS Teams 

2. อธิบายตัวอยางประกอบทฤษฏ ี

3. ถาม-ตอบ ฝกคํานวณโจทยตัวอยาง 

4. ชวยกันคิด/แลกเปล่ียนความคิด /อภิปราย

รวมกัน สรุปความเขาใจเพื่อใหไดขอสรุปและ

ความเขาใจที่ตรงกัน 

5. สรุปเนื้อหา 

 

จัดการเรยีนรูโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญและ

เนนการเรียนรูในศครรษที่ 21 ดาน critical 

thinking /communication 

/collaboration โดย 

1. ในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน 

อาจารยผูสอนจะมอบหมายงานใหนกัศึกษา 

(เปนกลุม) ไปศึกษาคนควาเกีย่วกับเคมี

ส่ิงแวดลอมในหัวขอที่สนใจ โดยเนนเกี่ยวกับ

มลพิษส่ิงแวดลอมใกลตัวในชวีิตประจําวันจาก

เหตุการณขาวสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้น    

2. แตละกลุมสรุป นําเสนอการศึกษาคนควาใน

ชั้นเรียนหองออนไลน เพื่อใหนักศึกษาได

รวมกันอภปิรายแสดงความคิดเห็น ผานระบบ

ประชุม Online โดย MS Teams 

3. ใหความรูเพิ่มเติมในประเด็นที่นักศึกษา

สงสัย 

สอน 

 

 

 

 

 

 

-  e-learning 

-  MS Teams 

-  power point 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

 

 

 

 

 

 

-  e-learning 

-  MS Teams 

-  power point 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ดร. มธุรส 

ออนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ดร. มธุรส 

ออนไทย 

 ประเมินผลความกาวหนาผูเรียน 

(formative) 

 - ทดสอบประเมินความรูบทที่ 10-11 

สอบครั้งที่  6  จดัสอบนอกตารางเรียน 

แบบทดสอบบทที ่

10-11 

อ.ดร. มธุรส 

ออนไทย 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน 

กําหนดการประเมิน รอยละของคาน้ําหนัก

ในการ 

ผลการเรียนรู   

ระบุวัน-เวลา 

ประเมินผลการเรียนรู 

1.1  3.1 3.2  การเขาชั้นเรียนการบานและรายงาน ตลอดภาคการศึกษา 6B18% 

3.1 3.2  

4.4 ,5.4  

การมีสวนรวมอภิปรายแสดงความคิดเหน็ในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 18% 

2.13.1 3.2  

 

ทดสอบประเมินความรู 

คร้ังที่ 1 (จัดสอบนอกเวลา) 

คร้ังที่ 2 (จัดสอบนอกเวลา) 

คร้ังที่ 3 (จัดสอบนอกเวลา) 

คร้ังที่ 4 (จัดสอบนอกเวลา) 

คร้ังที่ 5 (จัดสอบนอกเวลา) 

คร้ังที่ 6 (จัดสอบนอกเวลา) 

ตลอดภาคการศึกษา 

ชวงสัปดาหที่ 1 

ชวงสัปดาหที่ 2 

ชวงสัปดาหที่ 3 

ชวงสัปดาหที่ 4 

ชวงสัปดาหที่ 5 

ชวงสัปดาหที่ 6 

60% 

(10%) 

(10%) 

(10%) 

(10%) 

(10%) 
(10%) 

3.1 3.2  

4.4 ,5.4  

งานคนควาอิสระเคมีกับส่ิงแวดลอม สัปดาหที่ 5 7B4% 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน 

เอกสารประกอบการสอนวิชา CH1403 หลักเคมีพ้ืนฐาน  

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา CH 1403 โดย อ.ดร. พนนา กิตไิพศาลนนท 

2. เอกสารประกอบการสอนวิชา CH 1403 โดย อ.ผุสดี สริยากร 

3. เอกสารประกอบการสอนวิชา CH 1403 โดย อ. ดร. มธุรส ออนไทย 

 

2.   เอกสารอานประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส/แหลงอางอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาควรอานเพ่ิมเติม 

3. กฤษณา  ชุติมา, หลักเคมีท่ัวไป เลม 1, เลม 2 สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

4.  Ramond Chang แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.นภดล ไชยคํา, เคมีเลม 1.McGraw-Hill 

5.  John  W.Moore,  Conrad  L.Stanitski, James L.Wood, John C.Kotz, The Chemical  World :  Concepts 

6.    and  Applications Harcourt Brace & Company.1998 

7.  Bernice G. Segal, Chemistry Experiment and Theory, John Willey & Sons, U.S.A. 
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8.  John B. Russell, General Chemistry, McGraw-Hill, U.S.A. 

9. Kotz and Treichel “Chemistry and Chemical Reaction” Saunders College Publish, 1999. 

10.  Silberberg , Matin S.  “ Chemistry : the molecular nature of matter and change 3rd  ”  McGraw–Hill ,  

2003  

  

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

E-Learning วิชา CH1403 http://online.hcu.ac.th/course/view.php?id=1095 

https://www.youtube.com/watch?v=rh8Yd2OXZVU 

https://www.youtube.com/user/khanacademy/search?query=organic 

Facebook fanpage : Chemistry by panana  

MS-TEAMs : CH1403-3-64 

Note ใน Line group : CH1403-3-64 

 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

(นําขอมูลจาก มคอ.2 หมวดท่ี 8 ขอ 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนมาดปูระกอบ) 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

   แบบประเมินอาจารยและแบบประเมินรายวิชา  

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

 ผูสอนจะนําผลการประเมินการสอนของนักศึกษามาพิจารณาเพ่ือปรบัปรุงการเรียนการสอนหลังสิ้นภาคการศึกษา     

 

3. วิธีการปรับปรุงการสอน 

จัดทําคลิปวิดีโอเพ่ือใหนักศึกษาไดทบทวนกอนการเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ทวนสอบจากผลการทําแบบฝกหดัและจากคะแนนสอบ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมวิชาเคมีท่ัวไปเพ่ือ

พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและขอมลูท่ีไดจากการประเมินการสอน รวมท้ังการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชา มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคณุภาพการสอน 

 

 

https://www.youtube.com/user/khanacademy/search?query=organic
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ช่ืออาจารยผูรบัผิดชอบ 

             

                                            ลงช่ือ...................................................................       

                                                  (อาจารย ดร.พนนา กิติไพศาลนนท ) 

                                                 วันท่ีจัดทํารายงาน  18 พฤษภาคม 2565 

 

 ช่ือประธานกลุมวิชา 

               ลงช่ือ........ .......................................... 

      (อาจารย ผุสดี สริยากร ) 

 

ช่ือหัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

         ลงช่ือ........... .................................................. 

                  (อาจารย ดร. สุกัญญา เพชรศิรเิวทย) 
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