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   ตครายละเอียดของรายวิชา CH 1241 ปฏิบัตกิารเคมี   

ภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา  2564 

โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

หมวดที่  1 ขอมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา CH 1241 (ปฏิบัติการเคมี  : Chemistry  

             Laboratory) 

2.  จํานวนหนวยกิต 1 (0-3-0) 

3.  หลักสูตร และประเภทรายวชิา การแพทยแผนจนี หมวดวิชาเฉพาะ วชิาพืน้ฐาน 

กายภาพบาํบัด หมวดวชิาเฉพาะ วิชาพื้นฐาน 

4.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1  

5.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี 

6.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  CH 1332 และ CH1233 

7.  ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ. ผุสดี  สิรยากร 

     ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรวม อ.ดร.มธุรส  ออนไทย  

อ.ดร.พนนา  กิติไพศาลนนท 

8.  สถานที่เรียน หองปฏิบัติการเคมี 2 (2-230) 

9.  วันที่จัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงคร้ังลาสุด 25 กรกฎาคม 2564 

 

หมวดที่  2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.จุดมุงหมายของรายวิชา  เพื่อใหผูเรียน 

 1. มีทักษะการทําปฏิบัติการทดลองทางเคมีพื้นฐานเก่ียวกับปริมาณวิเคราะหและคุณภาพวิเคราะห  การใชเคร่ืองแกว อุปกรณ 

     พื้นฐานตางๆ ในการทําการทดลองเคมีพื้นฐาน (ดานความรู ดานทักษะทางปญญา และทักษะในศตวรรษที่ 21 critical  

           thinking) 

 2. มีความรูความเขาใจทฤษฎีตางๆ ผานการทดลอง ตลอดจนสามารถเขียนปฏิกิริยาเคมีที่เก่ียวของและสามารถคํานวณ

เก่ียวกับปฏิกิริยาเคมีในแตละการทดลองได  (ดานความรู ดานทักษะทางปญญา และทักษะในศตวรรษที่ 21 critical 

thinking) 

 3. สามารถสรุปผลการทดลอง วิเคราะหผลการทดลอง  และนําเสนอผลการทดลองในรูปแบบของรายงานการทดลองที่

เหมาะสมสําหรับแตละการทดลองโดยสามารถทํางานรวมกับเพื่อผูรวมงานได (ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะในศตวรรษที่ 21 creatve thinking, collaboration 

และ communication)  

 4. มีการพัฒนาตนเองในเร่ืองคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู และการดําเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ดานคุณธรรม จริยธรรม และทักษะในศตวรรษที่ 21 collaboration และ 

communication)  
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 5. แสดงออกถึงการการเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของการเรียนวิชาปฏิบัติการ (ดานคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 collaboration และ communication)  

 6. แสดงออกถึงการเห็นคุณคาตนเอง เขาใจ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน (ดานคุณธรรม จริยธรรม ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 collaboration และ communication)  

 7. สามารถทําการทดลองเปนกลุมโดยแสดงออกถึงการชวยเหลือและแกปญหากลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนําและผู

ตาม  และสามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางดีทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม (ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในศตวรรษที่ 21 collaboration และ communication)  

 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เปนการเตรียมความพรอมความรูพื้นฐานและทักษะในการทาํปฏิบัติการเคมีพื้นฐานใหแกนักศึกษา  เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียน

วิชาเคมีในข้ันสงูและเคมีที่เก่ียวเนื่องกับวิชาชีพ   

 2.1 วัตถุประสงครายวิชา 

  2.1.1 เพื่อใหเขาใจเนื้อหารายวิชา เพื่อพิสูจนทฤษฎีตางๆ ใหเขาอยางลึกซึ้ง 

  2.1.2 เพื่อฝกวิธีวิเคราะหปริมาณสารเบื้องตน และตรวจสอบหาสารเคมีบางชนิดได 

 2.2 ผลลัพทการเรียนรูระดับรายวิชา (Course – Level Learning Outcomes : CLOs) 

  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

  2.2.1 มีคุณธรรม 6 ประการ และดําเนนิชวีิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.2.2 เขาใจในเนื้อหาพื้นฐานเคมีเบื้องตนมากข้ึนผานการทําการทดลองเพื่อเห็นจริง ซึ่งนําไปประยุกตใชในรายวชิาอ่ืนตอไป 

  2.2.3 สามารถวิเคราะหปญหาตางๆ ได และเรียนรูที่จะหาคําตอบจากการคนควา ทดลอง สามารถสรุปผลการทดลองเพื่อ    

                   พิสูจนทฤษฎีตางๆ ได 

  2.2.4 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดทัง้ในฐานะผูนาํและผูตาม พรอมทั้งชวยแกปญหาของกลุมได 

 

หมวดที่  3 ลักษณะและการดาํเนินการ   

1.  คําอธิบายรายวิชา 

 การทดลองเร่ืองปริมาณสารสัมพันธ การวิเคราะหแบบคุณภาพแอนไอออนและ แคตไอออน  สมดุลเคมี การวัด pH และ

สารละลายบัฟเฟอร การไทเทรตกรด-เบส  จลนศาสตรเคมี  ปฏิกิริยารีดอกซ และการไทเทรตแบบยอนกลบั 

 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา   45 ชั่วโมง 

 

3. วันเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคล 

 วัน-เวลา ที่นักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาได 

           จันทร –ศุกร เวลา 8.00 – 16.00 น และตามเวลาทีน่ัดหมายกับนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถติดตอผาน MS 

Team และ line กลุมไดตลอดเวลา 

 

  สถานที่ติดตอ /ชองทางตดิตอ ผาน MS Team หรือ 

   อาจารยผุสดี  สิรยากร   อาจารย ดร.มธุรส ออนไทย และอาจารย ดร.พนนา  กิติไพศาสนนท 

   หอง 2-327 อาคารเรียนชัน้ 2   
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หมวดที่  4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 รายวิชา CH1241 ปฏิบัติการเคมี  มีการพัฒนาผลการเรียนรูของรายวิชาที่สอดคลองกับที่ระบไุวในแผนที่การกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) ของรายวิชาดงัน ี

 
มาตรฐานผลการเรียนรู 

คุณธรรม จริยธรรม ท่ี

ตองพัฒนา 

ความรู 

 

ทักษะทางปญญา 

ท่ีตองพัฒนา 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก 
ขยัน อดทน ประหยัดเมตตา
ซื่อสัตย กตัญู และดําเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

อธิบายความรูหลักการและ
ทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน 

 สามารถวิเคราะหปญหาที่ซับซอนและมี
แนวทางการแกปญหาที่สรางสรรค 

สามารถชวยเหลือและแกปญหากลุม
ไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนําและ
ผูตาม  

สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูด
และการเขียน และเลือกใชรูปแบบการ
นําเสนอไดถูกตองเหมาะสม 

 
(ขอ1.1) 110 

 
(ขอ 2.1) 110 

 
 (ขอ 3.2) 110 

 
 (ขอ 4.2) 110 

 
(ขอ 5.3) 110 

แสดงออกซึ่งพฤติการม
ทางดาน คุณธรรม 
จริยธรรม โดนเนนคุณธรรม 
6 ประการ ไดแก ขยัน 
อดทน ประหยัด เมตตา 
ซื่อสัตย กตัญู เคารพใน
คุณคาศักด์ิศรีความเปน
มนุษย ดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถจัดการกับ
ปญหาคุณธรรม และ
จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจที่
เหมาะสม 

ศาสตรที่เปนพ้ืนฐานของชีวิต /

พ้ืนฐานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมี

ความรูความสามารถเพ่ิมข้ึน 

มีความสามารถในการปรับตัวและมี

ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับ

ผูใชบริการ ผูรวมงาน และ

ผูบังคับบัญชา 

เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปร

ความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ

ไดอยางเหมาะสม 

 
(ขอ 1.2) 080 

 

 

 
(ขอ 2.2) 080 

 

 

 
(ขอ 3.2) 080 

 

 
(ขอ 4.1) 080 

 
(ขอ 5.2) 080 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน มีรายละเอียดในแตละดาน ดังนี ้    

 

1. คุณธรรม จริยธรรม     

ท่ีตองพัฒนา 
วิธีการสอน / วิธีการจัดการเรียนรู    วิธีการวัดและประเมินผล     

 (110) มีคุณธรรม 6 

ประการ ไดแก ขยัน อดทน 

ประหยัดเมตตาซ่ือสัตย 

กตัญู และดําเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (110) 

(080) แสดงออกซ่ึง

พฤติการมทางดาน 

คุณธรรม จริยธรรม      

โดยเนนคุณธรรม 6 

ประการ ไดแก ขยัน อดทน  

การจัดการเรียนรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศครรษท่ี 21  

โดยจะเนนดาน collaboration และ communication  

 1) พูดคุยแลกเปล่ียนความสําคัญของคุณธรรม 6 ประการและการดําเนินชีวิต 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการนําคุณธรรมเหลาน้ันมาใชในการ

ชีวิตประจําวัน ระหวางผูสอนและนักศึกษาในชั่วโมงแรกของการเรียน    และใน

แตละสัปดาหของการเรียน สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและการดําเนินชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    โดยวิเคราะหขอมูลขาวสารท่ีนาสนใจจากส่ือตางๆ 

ท่ีเกิดขึ้นในแตละสัปดาห  นอกจากน้ี ยังมีการพูดคุยประเด็นเรื่องการทําความดี

ของตัวนักศึกษาเองดวย   และมีการสอดแทรกพูดคุยเรื่องอื่น ๆท่ีจะชวยสงเสริม 

ความมีระเบียบวินัย การประหยัดพลังงาน และอื่น ๆ ในหัวขอดังน้ี 

 

1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน

หองเรียน 

2) หองปฏิบัติการสะอาดไมมีการท้ิง

เศษอาหาร เครื่องด่ืมในหองเรียน    

3)  สั ง เ ก ต ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ ง โ ต ะ

ปฏิบัติการของนักศึกษาแตละกลุม ถา

โตะไมสะอาด นักศึกษาท้ังกลุมจะถูก

ตัดคะแนนครั้งละ 1 คะแนน 4) ผูสอน

ใหขอมูลสะทอนกลับแกนักศึกษาเพ่ือ

ปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม  การใช

นํ้าอยางประหยัด การประหยัด 
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1. คุณธรรม จริยธรรม  

ท่ีตองพัฒนา (ตอ) 
วิธีการสอน / วิธีการจัดการเรียนรู    วิธีการวัดและประเมินผล     

ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย 

กตัญู เคารพในคุณคา

ศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถจัดการกับปญหา

คุณธรรม และจริยธรรม 

โดยใชดุลยพินิจท่ีเหมาะสม 

    *การใชนํ้าอยางประหยัดในการลางเครื่องแกว  การใชพลังงาน 

     อยางประหยัด 

    * การรักษาความสะอาดในหองปฏิบัติการ /โตะปฏิบัติการ 

    * การใชกระดาษ reused ในการทํารายงาน   

    * รณรงคการคัดแยกขยะ /การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 

    * การใชจักรยานอยางมีวินัย/การชวยกันบํารุงรักษา 

2) ทําความเขาใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ

มหาวิทยาลัย  และขอตกลงรวมกันในการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ เชน การแตง

กาย  การตรงตอเวลา การไมทุจริตในการสอบยอย การไมเอารายงานรุนพ่ีมาดู 

เปนตน (กรณีท่ีมีการเรียนท้ังการเรียน online และ onsite) 

พลังงาน และอื่น ๆ  

(กรณีท่ีสามารถทําการสอน onsite) 

 

2. ความรู ท่ีตองพัฒนา วิธีการสอน / วิธีการจัดการเรียนรู วิธีการประเมินผล 

 (110) อธิบายความรู

หลักการและทฤษฎีใน

รายวิชาท่ีเรียน 

 (080) ศาสตรท่ีเปน

พ้ืนฐานของชีวิต /พ้ืนฐาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

 

การจัดการเรียนรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศครรษท่ี 21 

โดยจะเนนดาน critical thinking /collaboration / communication  

1) จัดกลุมนักศึกษา กลุมละ 3 คน เพ่ือทําปฏิบัติการรวมกันตลอดเทอม หรือ 

รวมแลกเปล่ียนพูดคุยในกรณีท่ีมีการสอน online 

2) มอบหมายใหนักศึกษาเตรียมศึกษาบทปฏิบัติการจากคลิปวีดิโอออนไลนแต

ละครั้งกอนชั่วโมงปฏิบัติการ   และจะมีการสอบการเตรียมความพรอมกอนการ

ทดลอง   

3) จัดทําคลิปการทําการทดลองแตละครั้ง   และใหนักศึกษาทําการทดลองดวย

ตนเองเปนกลุม ๆ ละ 3 คน   โดยนักศึกษาแตละกลุมจะตองมีการอภิปราย

สรุปผลการทดลองท่ีไดแตละการทดลองและเขียนรายงานผลการทดลองสง

อาจารย หรือ ดูจากการสาธิตของอาจารยในกรณีสอน online    

4) ในบางการทดลองท่ีนักศึกษาสามารถดําเนินการทดลองหรือการสาธิตเสร็จ

ส้ินเร็ว อาจารยผูสอนจะจัดกิจกรรมอภิปรายผลการทดลองรวมกันในชั้นเรียน 

โดยใหนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอผลการทดลองในชั้นเรียนและรวมกัน

อภิปรายและสรุปผลการทดลองรวมกนั 

5) มีการสอบปฏิบัติการรายบุคคลเพ่ือใหนักศึกษาไดนําความรูมาใชในสอบ

ปฏิบัติ 

6) มีการทวนสอบวัดความรูท่ัวไปในหองปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ประเมินผลจากการทดสอบการ

เตรียมความพรอมกอนการทดลอง  

2)  การวิเคราะหสารตัวอยาง 

    แคตไอออนและแอนไอออน    

3) การสอบปฏิบัติการการไทเทรต 

    กรด-เบส   

4) การสอบขอเขียนปลายภาค 

   การศึกษา    

5) ทวนสอบวัดความรูท่ัวไปใน    

    หองปฏิบัติการ    

6)  ผู สอนใหขอ มูลสะทอนกลับแก

นักศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความ

พรอมกอนทําการทดลอง การวิเคราะห

สารตัวอย างแคตไอออนและแอน

ไอออน และไทเทรตกรด-เบส 
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3. ทักษะทางปญญา  

ท่ีตองพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 (110) สามารถ 

วิเคราะหปญหาท่ีซับซอน

และเสนอแนวทางแกปญหา

ไดอยางสรางสรรค 

 (080) สามารถเรียนรู

แ ล ะ พั ฒน า ต น เ อ ง ใ ห มี

ความรูความสามารถเพ่ิมขึ้น 

การจัดการเรียนรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศครรษท่ี 

21 โดยจะเนนดาน critical thinking /collaboration / communication 

และ creative Thinking   โดย 

1) แบงกลุมนักศึกษากลุมๆ ละ 3 คน  เพ่ือใหนักศึกษาทําการทดลองดวยตนเอง 

หรือรวมหารือในกรณีการสอน online โดยใหนักศึกษาภายในกลุมแบงงานกัน

ทําการทดลอง มีการสังเกตผลการทดลอง การบันทึกขอมูลผลการทดลอง  การ

อภิปรายและสรุปผลการทดลองท่ีไดแตละการทดลองรวมกัน   ซ่ึงนักศึกษา

จะตองแสวงหาความรูดวยตนเองและตองใชทักษะในการคิดเชิงเหตุและผลและ

การคิดแบบองครวม  

2) แตละกลุมรวมกันเขียนรายงานผลการทดลองโดยการสรุปผลจากการทําการ

ทดลองและใชขอมูลท่ีไดจากคนควาจากแหลงตาง ๆ เปนเอกสารอางอิง   โดย

จะตองสงรายงานผลการทดลองตามวันเวลาท่ีกําหนด 

 3) มีการสอบปฏิบัติการรายบุคคลเพ่ือใหนักศึกษาไดนําความรูมาใชในสอบ

ปฏิบัติการ การวิเคราะหสารตัวอยาง (แคตไอออนและแอนไอออน) และการ

การสอบปฏิบัติการการไทเทรตกรด-เบส    โดยนักศึกษาจะตองใช Creative 

Thinking ในการออกแบบการทําปฏิบัติการวิเคราะหดวยตนเองเพ่ือใหไดผล

การทดลองภายในชั่วโมงปฏิบัติการ    พรอมทั้งตองเลือกใชรูปแบบในการนําเสนอ

ผลการวิเคราะหในรายงานไดอยางเหมาะสมเสนอตออาจารยผูสอน หรือมีการสรุป

ทวนสอบวัดความรูในกรณีมีการสอน online 

1)  ประเมินจากรายงานผลการทดลอง

ของแตละกลุม 

2) การวิเคราะหสารตัวอยางแคต

ไอออนและแอนไอออน หรือประเมน

จากการทวนสอบความรูใน

หองปฏิบัติการ 

3) การสอบปฏิบัติการการไทเทรตกรด-

เบส     

4) ใหขอมูลสะทอนกลับแกนักศึกษา

เม่ือมีการสงรายงานผลการทดลอง  

การสอบปฏิ บั ติการ วิ เคราะหสาร

ตัวอยางแคตไอออน แอนไออน และ

การไทเทรตกรด-เบส  

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

 (110) สามารถชวยเหลือ

และแกปญหากลุมไดอยาง

สรางสรรคท้ังในฐานะผูนํา

และผูตาม 

 (080) มีความสามารถ

ในการปรับตัวและมี

ปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค

กับผูใชบริการ ผูรวมงาน 

และผูบังคับบัญชา 

 

5.ทักษะในการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 (110) สามารถสรุป

ประเด็นและสื่อสารท้ังการ

พูด และการเขียน และ

เลือกใชรูปแบบการนําเสนอ

ไดถูกตองเหมาะสม 

 (080) เลือกใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

เก็บรวบรวมขอมูล 

ประมวลผล แปร

ความหมาย และนําเสนอ

ขอมูลสารสนเทศไดอยาง

เหมาะสม 
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หมวดที่  5   แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน    

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ท่ีใช ชื่อผูสอน 

1 การสอนออนไลน 

ตรวจสอบการลงทะเบียน ศึกษาออนไลนเร่ืองความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ และระเบียบการเรียนใน

หองปฏิบัติการแบบออนไลน 

- คําอธิบายรายวิชา   

- จุดมุงหมายรายวิชา 

- กิจกรรมการเรียนการสอน 

- เกณฑการประเมินผล 

- ระเบียบและขอตกลงรวมกันการเรียนใน   

  หองปฏิบัติการ   

-การปฏิบัตตินตามคุณธรรม 6 ประการของนักศึกษา

ในการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ    

 

ศึกษาผานสื่อการสอนออนไลนเรือ่ง การสังเคราะห

สารสมจากกระปองอลูมเินียม 

3 การจัดการเรียนรูจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ

และเนนการเรียนรูในศครรษท่ี 21 โดยจะ

เนนดาน collaboration และ 

communication  โดย 

1. แบงกลุมนักศึกษากลุมละ 3 คน  

2. ทําความตกลงรวมกันเก่ียวกับระเบียบ

และขอตกลงในการเรยีน 

3. ทําความตกลงรวมกันในการเตรียมความ

พรอมกอนการเรียนปฏิบัติการ 

4. บรรยายเรื่องความปลอดภยัในการใช

หองปฏิบัติการและความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ

การทําการทดลอง 

5. พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการปฏิบัตตินตาม

คุณธรรม 6 ประการ ในการเรยีนรายวิชา

ปฏิบัติการ 

 

สื่อการสอน      

 คูมือปฏิบัติการเคมี         

 MS team           

 e-learning  

อ. ผุสด ี

อ.ดร.พนนา 

อ.ดร.มธุรส 

2. ปฏิบัติการ เรื่อง การสังเคราะหสารสมจากกระปอง

อะลูมิเนียม 

 
 

 3  เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication 

1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองการสังเคราะหสารสมจาก

กระปองอะลูมเินียม 

2. บรรยายทฤษฎเีก่ียวการสังเคราะหสารสม

จากกระปองอลูมเินียม สาธิตการทดลอง 

(กรณีสอน online) หรือใหนักศึกษาปฏิบัติ

จริง (กรณสีอน onsite) 

4.นักศึกษาแตละกลุมอภิปรายผลการ

ทดลองรวมกันและเขียนรายงานผลการ

ทดลองสงอาจารยผูสอน 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.พนนา 

อ.ดร.มธุรส  
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สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

- MS team 

-e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

3. ปฏิบัติการเรื่อง สมดุลเคม ี

 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication 

1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองสมดลุเคม ี

2. บรรยายทฤษฎเีรื่องสมดุลเคมี สาธิตการ

ทดลอง (กรณสีอน online) หรือใหนักศึกษา

ปฏิบัติจริง (กรณีสอน onsite) 

4.นักศึกษาแตละกลุมอภิปรายผลการ

ทดลองรวมกันและเขียนรายงานผลการ

ทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

- MS team 

- e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

อ. ผุสด ี

อ.ดร.พนนา 

อ.ดร.มธุรส  

  

 

4. ปฏิบัติการเรื่อง อัตราเร็วของปฏิกิริยา 

 

 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication 

1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองเรื่องอัตราเร็วของปฏิกิริยา 

2. บรรยายทฤษฎเีรื่องอัตราเร็วของปฏิกิริยา 

สาธิตการทดลอง (กรณสีอน online) หรือ

ใหนักศึกษาปฏิบัติจริง (กรณสีอน onsite) 

4.นักศึกษาแตละกลุมอภิปรายผลการ

ทดลองรวมกันและเขียนรายงานผลการ

ทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

- MS team 

- e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

อ. ผุสด ี

อ.ดร.พนนา 

อ.ดร.มธุรส  

 

5. ปฏิบัติการเรื่อง ปฏิกิรยิารดีอกซ 

 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.พนนา 

อ.ดร.มธุรส  
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1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองเรื่อง ปฏิกิริยารดีอกซ 

2. บรรยายทฤษฎเีรื่อง ปฏิกิริยารดีอกซ 

สาธิตการทดลอง (กรณสีอน online) หรือ

ใหนักศึกษาปฏิบัติจริง (กรณสีอน onsite) 

4.นักศึกษาแตละกลุมอภิปรายผลการ

ทดลองรวมกันและเขียนรายงานผลการ

ทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

- MS team 

- e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

สื่อการสอน  

MS team 

  

6. ปฏิบัติการเรื่อง การวัด pH และสมบัติของสารละลาย

บัฟเฟอร 

 

 3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication 

1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองเรื่อง การวัด pH และ

สมบัติของสารละลายบัฟเฟอร 

2. บรรยายทฤษฎเีรื่อง การวัด pH และ

สามบัติของสารละลายบัฟเฟอร สาธิตการ

ทดลอง (กรณสีอน online) หรือใหนักศึกษา

ปฏิบัติจริง (กรณีสอน onsite) 

4.นักศึกษาแตละกลุมอภิปรายผลการ

ทดลองรวมกันและเขียนรายงานผลการ

ทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

- MS team 

- e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

สื่อการสอน  

MS team 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.พนนา 

อ.ดร.มธุรส  

  

  

 

     7. การจัดทํา mind map สรุปความคิดรวบยอดเรื่อง 

การวัดคา pH และสมบัติของสารละลายบัฟเฟอร 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน creative 

thinking 

มอบหมายใหนักศึกษาทบทวนเรื่อง “การวัด

คา pH และสมบัติของสารละลายบัฟเฟอร” 

จัดทําแผนผังความคิด mind map  

อ. ผุสด ี

อ.ดร.พนนา 

อ.ดร.มธุรส  
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สอบกลางภาค 

8. ปฏิบัติการเรื่อง การไทเทรตกรดเบส 

 

 3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication 

1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองเรื่อง การไทเทรตกรดเบส 

2. บรรยายทฤษฎเีรื่อง การไทเทรตกรดเบส 

สาธิตการทดลอง (กรณสีอน online) หรือ

ใหนักศึกษาปฏิบัติจริง (กรณสีอน onsite) 

4.นักศึกษาแตละกลุมอภิปรายผลการ

ทดลองรวมกันและเขียนรายงานผลการ

ทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

- MS team 

- e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

สื่อการสอน  

MS team 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.พนนา 

อ.ดร.มธุรส  

 

9. การจัดทํา mind map สรุปความคิดรวบยอดเรื่อง 

การไทเทรตกรดเบส 

 3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน creative 

thinking 

มอบหมายใหนักศึกษาทบทวนเรื่อง “การ

ไทเทรตกรดเบส” จัดทําแผนผังความคิด 

mind map 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.พนนา 

อ.ดร.มธุรส  

 

10. ปฏิบัติการเรื่อง การไทเทรตแบบรดีอกซท่ีเก่ียวของกับ

โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต 

 

 3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication 

1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองเรื่อง การไทเทรตแบบรี

ดอกซท่ีเก่ียวของกับโพแทสเซียมเปอรแมง

กาเนต 

2. บรรยายทฤษฎเีรื่อง การไทเทรตแบบรี

ดอกซท่ีเก่ียวของกับโพแทสเซียมเปอรแมง

กาเนตสาธิตการทดลอง (กรณสีอน online) 

หรือใหนักศึกษาปฏิบัตจิริง (กรณสีอน 

onsite) 

4.นักศึกษาแตละกลุมอภิปรายผลการ

ทดลองรวมกันและเขียนรายงานผลการ

อ. ผุสด ี

อ.ดร.พนนา 

อ.ดร.มธุรส  
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ทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

- MS team 

- e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

สื่อการสอน  

MS team 

11. ปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะหแอนไอออน 

 

 3   เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication / creative thinking 

1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองเรื่อง การวิเคราะหแอน

ไอออน 

2. บรรยายทฤษฎเีรื่อง การวิเคราะหแอน

ไอออน สาธิตการทดลอง (กรณสีอน 

online) หรือใหนักศึกษาปฏิบัติจริง (กรณี

สอน onsite และใหนักศึกษาสอบปฏิบัติ

วิเคราะหโดยการมอบสารตัวอยางเพ่ือให

นักศึกษาวิเคราะหผล) 

4.นักศึกษาแตละกลุมอภิปรายผลการ

ทดลองรวมกันและเขียนรายงานผลการ

ทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

- MS team 

- e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

สื่อการสอน  

MS team 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.พนนา 

อ.ดร.มธุรส  

  

 

  

12. ปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะหแคทไอออน 3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication / creative thinking 

1.ทดสอบการเตรียมความพรอมการ

ปฏิบัติการทดลองเรื่อง การวิเคราะหแคท

ไอออน 

2. บรรยายทฤษฎเีรื่อง การวิเคราะหแคท

ไอออน สาธิตการทดลอง (กรณสีอน 

online) หรือใหนักศึกษาปฏิบัติจริง (กรณี

สอน onsite และใหนักศึกษาสอบปฏิบัติ

อ. ผุสด ี

อ.ดร.พนนา 

อ.ดร.มธุรส  
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วิเคราะหโดยการมอบสารตัวอยางเพ่ือให

นักศึกษาวิเคราะหผล) 

4.นักศึกษาแตละกลุมอภิปรายผลการ

ทดลองรวมกันและเขียนรายงานผลการ

ทดลองสงอาจารยผูสอน 

สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

- MS team 

- e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

สื่อการสอน  

MS team 

กรณสีอน onsite ผูสอนแจงผลการประเมิน

เรื่องการวิเคราะหแอนไออนกลับ 

13. สอบปฏิบัติการไทเทรตกรดเบส (หากกรณสีถานการณ

การแพรระบาดดของโรคโควิดยังคงรุนแรง ไมสามารถ

สอบปฏิบัตไิด ผูสอนทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนท้ังหมดเพ่ือ

เตรียมความพรอมในการสอบปลายภาคแทน) 

 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication / creative thinking 

1. (กรณีสอน online) บรรยายสรปุเน้ือหาท่ี

เรียนมาท้ังหมด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให

นักศึกษารวมสรุปเน้ือหาท่ีไดเรียนมา 

2. (กรณีสอน onsite) มอบสารตวัอยางให

นักศึกษาเพ่ือใหออกแบบในการวิเคราะห

เพ่ือวิเคราะหปริมาณสารตัวอยางดวยตัวเอง  

สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ    

- MS team 

- e-learning   

- อุปกรณการทดลองและสารเคม ี

สื่อการสอน  

MS team 

กรณสีอน onsite ผูสอนแจงผลการประเมิน

เรื่องการวิเคราะหแคทไออนกลับ 

สื่อท่ีใช-คูมือปฏิบัติการ        

 - MS team  

อ. ผุสด ี

อ.ดร.พนนา 

อ.ดร.มธุรส  

 

14. ทวนสอบทักษะการชอุปกรณในหองปฏิบัติการ 3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication 

1. บรรยายสรุปทักษะการใชเครื่องแกวตางๆ 

ท่ีไดเรยีนมา แลกเปลีย่นความคดิเห็น ให

นักศึกษารวมสรุปเน้ือหาท่ีไดเรียนมา 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.พนนา 

อ.ดร.มธุรส  
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สื่อท่ีใช 

- คูมือปฏิบัติการ        

- MS team  

15. ทวนสอบทักษะการเตรียมสารละลายและการเจือจาง

สารละลาย 

 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรู

ในศครรษท่ี 21 โดยจะเนนดาน critical 

thinking /collaboration / 

communication 

1. บรรยายสรุปทักษะการเตรียมสารละลาย 

การเจือจางสารละลายตางๆ ท่ีไดเรียนมา 

แลกเปลีย่นความคดิเห็น ใหนักศึกษารวม

สรุปเน้ือหาท่ีไดเรียนมา 

สื่อท่ีใช 

- คูมือปฏิบัติการ        

- MS team 

อ. ผุสด ี

อ.ดร.พนนา 

อ.ดร.มธุรส  

 

รวม 45 ชั่วโมง   

 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กรณีการสอน online ตลอดภาคการศึกษา 

ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน สัปดาหทีป่ระเมิน สัดสวนของการ

ประเมินผล 

ดานที่ 1 

ดานที่ 4 

ดานที่ 5 

- การเขาชั้นเรียน    

- รายงานผลการทดลอง   

ทุกคร้ังที่จัดการเรียน 

ทุกคร้ังที่จัดการเรียน 

5% 

30% 

ดานที่ 2 

ดานที่ 3 

 

- การเตรียมความพรอมกอนการทดลอง 

- การสรุปความรูในรูป mind map 

- การทวนสอบทักษะการใชอุปกรณ 

  เคร่ืองแกวและสารเคม ี

- สอบขอเขียนปลายภาคการศึกษา    

ทุกคร้ังที่ทําการทดลอง 

 สัปดาหที่ 7-9 

      สัปดาหที่ 14-15 

 

สัปดาหที่ 14 

 ตามกําหนดการสอบ  

20% 

10% 

10% 

 

25% 

 

 

กรณีการสอน online ในชวงแรก และสามารถ onsite ในชวงหลัง 

ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน สัปดาหทีป่ระเมิน สัดสวนของการ

ประเมินผล 

ดานที่ 1 

ดานที่ 4 

ดานที่ 5 

- รายงานผลการทดลอง   ทุกคร้ังที่จัดการเรียน 25% 

ดานที่ 2 - การเตรียมความพรอมกอนการทดลอง ทุกคร้ังที่ทําการทดลอง 20% 
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ดานที่ 3 

 

- การสรุปความรูในรูป mind map 

- การสอบวิเคราะหสารตัวอยาง 2 การ

ทดลอง  

- สอบภาคปฏิบัติการไทเทรตกรดเบส 

- สอบขอเขียนปลายภาคการศึกษา    

 สัปดาหที่ 7-9 

      สัปดาหที่ 11-12 

 

สัปดาหที่ 13 

 ตามกําหนดการสอบ  

5% 

10% 

 

15% 

25% 

 

หมวดที่  6   ทรัพยากรประกอบการเรียน 

1.ชื่อตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน 

      - สาขาวชิาวิทยาศาสตรกายภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต.ิ 

ปฏิบัติการเคมี. ศูนยเทคโนโลยกีารศึกษา,2557 

2.  ชื่อเอกสารอานประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส/แหลงอางอิงอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาควรอานเพิ่มเติม 

       2.1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ปฏิบัติการเคมี. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 

     จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 2536. 

       2.2 ศุภชัย  ใชเทียมวงศ. ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะหปริมาณ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจฬุาลงกรณ มหาวิทยาลยั,  

     2539. 

       2.3 Belcher, R., Nutten, A.J. and Macdonald, A.M.G., Qualitative Inorganic Analysis, Butterworth  

     and Co. (Publishers) Ltd., London.1970. 

       2.5 Bettelheim, F., and Landesberg, J., Laboratory Experiments for General, Organic and  

     Biochemistry, 2nd ed., Saunders College Publishing, New York, 1995.  

       2.6 Bishop, C.B., Bishop, M.B., Whitten, K.W., and Gailey, K.D., Experimentals in General  

     Chemistry, 2nd ed.,  Saunders College Publishing,  Philadelphis, 1992. 

         2.7 Boschmann, E., and Wells, N., Chemistry in Action, 4th ed., Mc Grew-Hill Publishing  

     Company, New York, 1990. 

        2.8 Frantz, W.H., and Malm, E.L., Chemical Principles in the Laboratory, W.H. Freemann   and  

     Company,  San Francisco, 1968. 

       2.9 Morss, L.R., and Boikess, R.S., Chemical Principles in the Laboratory, Harper & Row   

                Publishers, New York, 1978. 

        2.10 Vogel, A.I., A Text Book of Macro and Semimicro Qualitative Inorganic Analysis, 4th ed.,   

     Longmans, London, 1964 

         2.11 Welcher, F.J., and Hahn, R.B., Semimicro qualitative Analysis, D. Van Nostrand Company  

       Inc., New York, 1963. 

 

หมวดที่  7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

      ประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนจากแบบสาํรวจออนไลน โดยมหาวิทยาลยัจดัทําแบบสาํรวจความคิดเห็น

นักศึกษาตอการเรียนในรายวชิาปฏิบัติการเคมี  ซึ่งแบบสํารวจครอบคลุมตั้งแตวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สิ่งสนบัสนุนการเรียนการสอน บรรยากาศในหองเรียน และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 การประเมินการสอน  อาจารยผูสอนใชวิธีการประเมินการสอน ดังนี ้  

    1. ใชการทดสอบการเตรียมความพรอมกอนการทดลอง 

  2.  การสอบวัดความรูทั่วไปในหองปฏิบัติการ 

 3. การวิเคราะหสารตัวอยางแอนไอออนและแคตไอออน   การสอบปฏิบัติการไทเทรตกรด-เบส 

 4. การประเมินผลการเรียนรูจากรายงานผลการทดลองแตละการทดลอง 

 

3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 

  เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 การปรับปรุงการสอนจึงนําการสอนแบบออนไลนเขามาประยุกตใช

โดยจัดทําสื่อการสอนออนไลนเพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงไดมากข้ึน จัดทําคลิปสาธิตการทดลองประกอบการเรียน และหาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ดีข้ึน นักศึกษาจะตองเขาหองปฏิบัติการและการเรียนการสอนยังคงเนนการลงมือ

ปฏิบัติจริงเพื่อใหนักศึกษาไดเห็นจริงและมีทักษะการปฏิบัติในหองทดลอง 

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย 

คุณธรรมจริยธรรม ตรวจสอบการเขาชั้นเรียนตรงเวลา  

การขาดเรียน 

จํานวนนักศึกษาที่ขาดเรียนเกินเกณฑที่

กําหนด 

ไมเกินรอยละ 5 ของนักศึกษาทั้งหมด 

-ผลการรักษาขอตกลงรวมกันในการ

เรียนปฏิบัติการ 

-จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติตามขอตกลง -อยางนอยรอยละ 80 ของนักศึกษา

ทั้งหมด 

ความรู -ทวนสอบจากคะแนนการเตรียม

ความพรอมกอนทําปฏิบัติการทดลอง 

-ทวนสอบจากคะแนนรายงานผลการ

ทดลอง 

-ท ว น ส อ บ จ า ก ค ะ แ น น ผ ล ก า ร

วิเคราะหแอนไอออนและแคตไอออน 

(กรณี online) 

-ทวนสอบจากคะแนนผลการสอบ

ปฏิบัติการไทเทรตกรด-เบส (กรณี 

online) 

-ทวนสอบทักษะการใชอุปกรณใน

หองปฏิบัติการ และทวนสอบการ

เตรียมสารละลาย (กรณี onsite) 

 -จํานวนนักศึกษาที่ไดคะแนนรอยละ 

50 ของคะแนนการสอบทั้งหมด 

-อยางนอยรอยละ 70 ของนักศึกษา 

 

ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 

 

 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  ภายหลังการ

ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช  และนําเสนอแนวทาง 

การปรับปรุงและพัฒนาตอคณะกรรมการบริหารกลุมวิชาเคมีทั่วไป  เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็นและวางแผนเพื่อการพัฒนาปรับปรุง

สําหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
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ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

  

      ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา         วันท่ีรายงาน   25 กรกฎาคม 2564 

                                         (อาจารยผุสด ี สิรยากร) 

   

 

 

 

     ชื่อหัวหนาสาขา            วันท่ีรายงาน    25 กรกฎาคม 2564 

                           (อาจารย  ดร. สุรียพร หอมวิเศษวงศา) 
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