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มคอ.3 

 

 รายละเอียดของรายวิชา  

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  วิทยาศาสตรกายภาพ  คณะ  สาขาวิชา 

1  2564 ภาคการศึกษาท่ี           ปการศึกษา  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

              

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  CH1301 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป sec 11-14        

2. จํานวนหนวยกิต  1(0–1/3– 0)          

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย /วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (071)  

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน           ภาคการศึกษาท่ี 1 / ช้ันปท่ี 1       

5. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  ไมม ี       

6. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  CH1332 เคมีพ้ืนฐาน    

7. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา(หลัก)    อาจารย ดร. พนนา กิติไพศาลนนท      
     ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรวม         อาจารย ดร. ปยนันท  นอยรอด 

     ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรวม          อาจารย ดร. มธุรส ออนไทย 

     ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรวม          อาจารย ผสุดี สิรยากร 

     ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรวม                 อาจารย เกษม พลายแกว 

     ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรวม                 อาจารย ดร. สุรยีพร หอมวิเศษวงศา 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรวม          อาจารย ดร. ชัชวาลย ชางทํา 

     ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรวม                 อาจารย พรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม 

8. สถานท่ีเรียน  MS-TEAMs : CH1301-1-64 SEC11 (online) 

    MS-TEAMs : CH1301-1-64 SEC12 (online) 

    MS-TEAMs : CH1301-1-64 SEC13 (online) 

    MS-TEAMs : CH1301-1-64 SEC14 (online) 

   และ อาคารเรียน  (2-229 และ 2-230)  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ (ถา on-site ได)  

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด       29 กรกฎาคม 2564     
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1 จุดมุงหมายของรายวิชา  เพ่ือใหนักศึกษา 

1.1 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจทฤษฎีมากข้ึนจากการทําปฏิบัติการ )ดานความรู  /ดานทักษะทางปญญา(  
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1.2 มีความคิดสรางสรรค มีการเรียนรูดวยตนเอง (ดานคุณธรรม / ดานความรู   /ดานทักษะทางปญญา / ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ / ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

1.3 สามารถนําความรูดานการวิเคราะหไปใชในการปฏิบัติงานจริง หรือประยุกตใชในการเรียนข้ันสูงหรือประกอบอาชีพตอไป

(ดานคุณธรรม / ดานความรู   /ดานทักษะทางปญญา  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ / ทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปญหาท่ีพบจากการเรียนการสอน 

ปการศึกษา 1/2563 

วัตถุประสงคในการพัฒนา /แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง 

ในปการศึกษา 1/2564 

1.จากมคอ.5 

ไมม ี

 

- 

2. จากผลประเมินการสอนจากนักศึกษา 

ไมม ี

 

- 

3.จากการประเมินการสอนโดยผูสอน 

ไมม ี

 

เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการความรูดานเคมีพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย และ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.1  วัตถุประสงครายวิชา 

2.1.1  เพ่ือใหเขาใจเน้ือหาทางทฤษฎีไดมากข้ึน  

2.1.2  ศึกษาปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญ 

2.2.3  ฝกทักษะในการทําปริมาณวิเคราะหและคุณภาพวิเคราะหทางเคมี 

      2.2  ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (CLOs) 

2.2.1. มีคุณธรรม 6 ประการ และดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2.2. มีความรูและมีทักษะปฏิบัติการดานเคมีพ้ืนฐาน โดยการทําการทดลองจริงเพ่ือพิสูจน เพ่ือนําไปใชเปนพ้ืนฐานใน

การศึกษารายวิชาชีพตอไป 

2.2.3. สามารถคนควาหาความรูเพ่ิมเติมไดจากแหลงความรูตางๆ ดวยตนเอง 

2.2.4. สามารถไดทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีวินัย เสียสละ และรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม สมารถปรับตัวและ

รวมกันทํางานชวยเหลือ แกปญหากลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2.5. สามารถสื่อสารและนําเสนอความรูๆไดอยางเหมาะสม 

 

หมวดท่ี 3 สวนประกอบของรายวิชา 

1. คําอธิบายรายวิชา  

  การทดลองเรื่อง ปริมาณสัมพันธ แกส สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย สมดุลเคมี การวัด pH และสารละลายบัฟเฟอร การ

ไทเทรตกรด-เบส จลนศาสตรเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ เคมีไฟฟา และความรอนของปฏิกิริยา 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา  ปฎิบัติ 45 ช่ัวโมง 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคล 
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วัน / เวลา ท่ีนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาได  

 ทุกวันศุกร เวลา 8.00-16.00 น. / เวลาวางของนักศึกษาและอาจารยผูสอนตรงกัน 

สถานท่ีติดตอ /ชองทางติดตอ       

หอง 2-327  อาคารเรยีน 2  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

e-mail : panana.kit@live.hcu.ac.th 

MS-Teams  

CH 1301 SEC 11 

CH 1301 SEC 12 

CH 1301 SEC 13 

CH 1301 SEC 14 

Line Group : CH1301-1-64  

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

มาตรฐานผลการเรียนรูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คุณธรรม จริยธรรม ท่ี

ตองพัฒนา 

ความรู 

 

ทักษะทางปญญา 

ท่ีตองพัฒนา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก 
ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา 
ซื่อสัตย กตัญู  และดําเนิน
ชีวิ ตตามแนวปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถอธิบายศาสตรที่
เกี่ยวของกับพ้ืนฐานชีวิตและ
พ้ืนฐานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

สามารถสืบคน วิเคราะห และ
เลือกใชขอมูลจากแหลงขอมูล
ได อ ย า ง ถู กต อ งต ามหลั ก
วิชาการ เพ่ือการสังเคราะห 
การพัฒนา และการแก ไข
ปญหา 

สามารถทํางานเปนทีมใน
บทบาทผูนํ าและผูตาม 
ชวยเหลือและแกไขปญหา
กลุมไดอยางสรางสรรค 

มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช
เทค โนโล ยีคอม พิว เ ตอร และ
สารส น เทศ การสื่ อ ส าร  กา ร
แสว งหาความรู  ก า ร จัด เ ก็ บ 
ป ร ะ มวล ผ ล ข อ มู ล  แล ะ ก า ร
นําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

 
(ขอ 1.3) 

 
(ขอ 2.1) 

 
(ขอ 3.1) 

 
(ขอ 4.2) 

 
(ขอ 5.2) 

มาตรฐานผลการเรียนรู หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหขอมูลในแตละดาน ดังนี ้

 

1. คุณธรรม จริยธรรม ทีต่องพัฒนา วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 1.2) มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน 

อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู  และ

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

เนนผูเรียนเปนสําคัญและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 ดาน collaboration / communication โดย 

1) แจงนักศึกษาใหตระหนักในความสะอาดของพื้นที่ที่ทํา

1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษา 

2) นักศึกษาใชกระดาษ reused ทํารายงาน 

mailto:panana.kit@live.hcu.ac.th
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พอเพียง (เทคนิคการแพทย ขอ 1.3 ตรงกับ 

มฉก. ขอ 1.1) 

การทดลอง รับผิดชอบตอของเสียที่เกิดจากการทํา

ปฏิบัติการเคมี 

2) บรรยายและสอดแทรกการแสดงออกถึงความมีวินัย 

กลาหาญ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และเปน

แบบอยางที่ดีตอสังคม  

3) อาจารยสอนใหนักศึกษามีคุณธรรมดานความซ่ือสัตย 

โดยการไมทิ้งขยะในหองเรียน รูจักการคัดแยกขยะ 

และการใชจักรยานอยางมีวินัยใสใจส่ิงแวดลอม 

4) แจงใหนักศึกษาทราบถึงเกณฑในการเขาชั้นเรียน 

และใหสง งานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อฝกความมีวินัย 

และความรับผิดชอบตอหนาที่ 

5) ใหนักศึกษารวมกันออกแบบเกี่ยวกับความมีวินัย และ

ความรับผิดชอบ เชน  

การรักษาความสะอาดในหองเรียน  

การใชกระดาษ reused ในการทารายงาน  

เขาเรียนตรงเวลาและครบตามเกณฑ  

การรับผิดชอบสงงานครบถวนและตรงตอเวลา  

พฤติกรรมที่เหมาะสมในหองเรียน เชน ไมสงเสียงดัง 

รบกวนผูอื่น ปดเคร่ืองมือส่ือสาร 

 

 

2. ความรู ที่ตองพัฒนา  วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

  2.1) สามารถอธิบายศาสตรที่เกี่ยวของกับ

พื้นฐานชีวิตและพื้นฐานวิทยาศาสตรสุขภาพ  

(เทคนิคการแพทย ขอ 2.1 ตรงกับ มฉก. ขอ 

2.1) 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน critical thinking / collaboration / 

communication โดย 

1) บรรยาย อธิบาย เนื้อหาทฤษฎีและวิธีการทดลอง

พรอมยกตัวอยางประกอบ 

2) กําหนดใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดประกอบเนื้อหาในแต

ละบท 

3) กําหนดใหนักศึกษาทําเฉลยแบบฝกหัดโดยมีผูสอนให

คําแนะนําและตรวจสอบความถูกตอง 

เม่ือศึกษาจบในแตละบท กําหนดใหนักศึกษาทํา

แบบฝกหัดเพื่อทบทวนความรู และผูสอนใหขอมูล

สะทอนกลับดานการเรียนแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

ภายหลังการสอบ 

การวัดและประเมินผลประกอบดวย (กรณี

การเรียนการสอนเปนแบบ Online ทั้งเทอม 

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 

– 19 ยังคงรุนแรง) 

1)  การเตรียมความพรอมกอนการเรียน  ) 11 

คร้ัง( 20% 

2) เขาเรียน 5% 

3) รายงานผลการทดลอง )10 การทดลอง( 

30%  

4)  สอบภาคปฏิบัติการ  10% 

5)  Mind map 5% 

6)  สอบขอเขียนปลายภาค 30% 

การวัดและประเมินผล  )ในกรณีสามารถสอน 

onsite ได) 

1)  การเตรียมความพรอมกอนการเรียน (11 

คร้ัง) 15% 

2) เขาเรียน 5% 

3) รายงานผลการทดลอง (10 การทดลอง)

25%  

4)  สอบภาคปฏิบัติการ  15% 

5)  Mind map 5% 

6)  สอบขอเขียนปลายภาค 35% 
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3. ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 3.1) สามารถสืบคน วิเคราะห และเลือกใช

ขอมูลจากแหลงขอมูลไดอยางถูกตองตามหลัก

วิชาการ เพื่อการสังเคราะห การพัฒนา และ

การแกไขปญหา(เทคนิคการแพทย ขอ 3.1 

ตรงกับ มฉก. ขอ 3.2) 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ดาน critical thinking /creativity & innovation / 

โดย  

1) นักศึกษาคนควาดวยตนเอง จากแหลงขอมูลที่แนะนํา 

2) ใหนักศึกษาทํา mild map 

การวัดและประเมินผลประกอบดวย (กรณี

การเรียนการสอนเปนแบบ Online ทั้งเทอม 

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 

– 19 ยังคงรุนแรง) 

1) การเตรียมความพรอมกอนการเรียน 20% 

2) การทําแผนการวิเคราะห (mind map) 

5% 

การวัดและประเมินผล (ในกรณีสามารถสอน 

onsite ได) 

1)  การเตรียมความพรอมกอนการเรียน 15% 

2)  การทําแผนการวิเคราะห (mind map) 

5% 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบที่ตองพัฒนา  
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.2) สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนํา

และผูตาม ชวยเหลือและแกไขปญหากลุมได

อยางสรางสรรค 

(เทคนิคการแพทย ขอ 4.2 ตรงกับ มฉก. ขอ 

4.2) 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ดาน critical thinking /creativity & innovation / 

collaboration/ communication โดย  

แบงกลุมใหนักศึกษาทํางานรวมกัน จากนั้นเมื่อไดผล

การทดลองตามทฤษฎีแลว นักศึกษานําขอมูลที่ไดมา

วิเคราะหและจัดทําเปนรายงานสง 

1) สังเกตการทํางานเปนกลุมของนักศึกษา 

2) 0Bรายงานผลการทดลอง  

1B- 30% (Online) 

2B- 25% (หาก On-site ได) 

 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่อง

พัฒนา  

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

  5.2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศการส่ือสาร การ

แสวงหาความรู การจัดเก็บ ประมวลผลขอมูล 

และการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

(เทคนิคการแพทยขอ 5.2 ตรงกับ มฉก. ขอ 

5.2) 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ดาน collaboration/ communication โดย  

แบงนักศึกษาเปนกลุมใหทําการทดลองรวมกัน จากนั้นจึง

นําขอมูลที่ไดมาสรุปประเด็น จัดทํารายงานสง 

1) รายงานผลการทดลอง  

- 30% (Online) 

- 25% (หาก On-site ได) 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

สัปดาหที ่ หัวขอ  /รายละเอียด  
จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

1 

(11-12 

สิงหาคม 

64) 

รายละเอียดรายวิชา มคอ.3  

- คําอธิบายรายวิชา  จุดมุงหมายรายวิชา  

กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และ 

เกณฑการวัดประเมินผล 

กิจกรรมคุณธรรม 6 ประการ  

3 - ชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ของรายวิชา และทํา

ความเขาใจใหตรงกันระหวางผู เรียนและ

ผูสอบกฎระเบียบและขอตกลงเกี่ ยวกับ

กิจกรรมในการเรียนและการปฏิบัติตนใน

เวลาเรียน โดยเรียนผานหองเรียนใน MS 

Teams ตาม SEC ที่นักศึกษาลงทะเบียน

เรียน  

- ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนและบรรยาย

- MS Teams 

- มคอ 3.  

- e-learning 

- power point 

 

คณาจารยกลุม

วิชาเคมีทั่วไป 



 

6             

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาหที ่ หัวขอ  /รายละเอียด  
จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

เกี่ยวกับระเบียบการเรียนในหองปฏิบัติการ

รายงานตัวเพื่อแบงกลุม  

- ถาม – ตอบ  

2 

(18-19 

สิงหาคม 

64) 

การทดลองที ่1 การสังเคราะหสารสมจาก

กระปองอะลูมิเนียม 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking 

/creativity & innovation / 

collaboration/ communication โดย 

- เตรียมความพรอมกอนเรียนโดยนักศึกษา

คนควาดวยตนเองกอนเรียน จากคลิปวิดิโอ 

ใน e-learning และ MS Team เพื่อมาทํา

บททดสอบความพรอมกอนเรียน 

- เรียนผานหองเรียนใน MS Teams ตาม SEC 

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

- ศึกษาการทดลองเร่ืองการสังเคราะหสารสม

จากกระปองอลูมิเนียม รวมกันผานหองเรียน

ใน MS Teams ตาม SEC ที่นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน 

- อภิปรายผลการทดลองรวมกัน 

- ถาม – ตอบ  

 

- MS Teams 

-  power point 

- e-learning 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- ขอสอบเตรียม

ความพรอมกอน

เรียนเร่ือง การ

สังเคราะหสารสม

จากกระปอง

อะลูมิเนียม 

- คลิปการทดลอง

เร่ืองการ

สังเคราะหสารสม

จากกระปอง

อะลูมิเนียม 

 

คณาจารยกลุม

วิชาเคมีทั่วไป 

3 

(25-26 

สิงหาคม 

64) 

การทดลองที ่2 สมดุลเคม ี

 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking 

/creativity & innovation / 

collaboration/ communication โดย 

- เตรียมความพรอมกอนเรียนโดยนักศึกษา

คนควาดวยตนเองกอนเรียน จากคลิปวิดิโอใน 

MS Teams และ e-learning เพื่อมาทําบท

ทดสอบความพรอมกอนเรียน 

- เรียนผานหองเรียนใน MS Teams ตาม SEC 

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

- ศึกษาการทดลองเร่ืองสมดุลเคมี รวมกันผาน

หองเรียนใน MS Teams ตาม SEC ที่

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

- อภิปรายผลการทดลองรวมกัน 

- ถาม – ตอบ  

-  MS Teams 

-  power point 

- e-learning 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- ขอสอบเตรียม

ความพรอมกอน

ทําการทดลอง

เร่ือง สมดุลเคมี  

- คลิปการทดลอง

เร่ืองสมดุลเคมี 

คณาจารยกลุม

วิชาเคมีทั่วไป 

4 

(1-2 

กันยายน 

64) 

การทดลองที ่3 อัตราเร็วของปฏิกิรยิาเคม ี

 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking 

/creativity & innovation / 

collaboration/ communication โดย 

- เตรียมความพรอมกอนเรียนโดยนักศึกษา

-  MS Teams 

-  power point 

- e-learning 

- เอกสาร

ประกอบการ

คณาจารยกลุม

วิชาเคมีทั่วไป 



 

7             

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาหที ่ หัวขอ  /รายละเอียด  
จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

คนควาดวยตนเองกอนเรียน จากคลิปวิดิโอใน 

MS Teams และ e-learning เพื่อมาทําบท

ทดสอบความพรอมกอนเรียน 

- เรียนผานหองเรียนใน MS Teams ตาม SEC 

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

- ศึกษาการทดลองเร่ืองอัตราเร็วของปฏิกิริยา

รวมกันผานหองเรียนใน MS Teams ตาม 

SEC ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

- อภิปรายผลการทดลองรวมกัน 

ถาม – ตอบ 

สอน 

- ขอสอบเตรียม

ความพรอมกอน

ทําการทดลอง

เร่ือง อัตราเร็ว

ของปฏิกิริยา 

- คลิปการทดลอง

เร่ืองอัตราเร็วของ

ปฏิกิริยา 

5 

(8-9 

กันยายน 

64) 

การทดลองที ่4 การหาปริมาตรตอโมลและ

คาคงที่ของแกส 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking 

/creativity & innovation / 

collaboration/ communication โดย 

- เตรียมความพรอมกอนเรียนโดยนักศึกษา

คนควาดวยตนเองกอนเรียน จากคลิปวิดิโอใน 

MS Teams และ e-learning เพื่อมาทําบท

ทดสอบความพรอมกอนเรียน 

- เรียนผานหองเรียนใน MS Teams ตาม SEC 

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

- ศึกษาการทดลองการหาปริมาตรตอโมลและ

คาคงที่ของแกส รวมกันผานหองเรียนใน MS 

Teams ตาม SEC ที่นักศึกษาลงทะเบียน

เรียน 

- อภิปรายผลการทดลองรวมกัน 

ถาม – ตอบ 

-  MS Teams 

-  power point 

- e-learning 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- ขอสอบเตรียม

ความพรอมกอน

ทําการทดลอง

เร่ือง การหา

ปริมาตรตอโมล

และคาคงที่ของ

แกส 

- คลิปการทดลอง

เร่ืองการหาปริมาตร

ตอโมลและคาคงที่

ของแกส 

คณาจารยกลุม

วิชาเคมีทั่วไป 

6 

(15 - 16 

กันยายน 

64) 

การทดลองที ่5 เทอรโมเคมี : ความรอนของ

ปฏิกิริยา  

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking 

/creativity & innovation / 

collaboration/ communication โดย 

- เตรียมความพรอมกอนเรียนโดยนักศึกษา

คนควาดวยตนเองกอนเรียน จากคลิปวิดิโอใน 

MS Teams และ e-learning เพื่อมาทําบท

ทดสอบความพรอมกอนเรียน 

- เรียนผานหองเรียนใน MS Teams ตาม SEC 

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

- ศึกษาการทดลอง เทอรโมเคมี ผานหองเรียน

ใน MS Teams ตาม SEC ที่นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน 

- อภิปรายผลการทดลองรวมกัน 

-  MS Teams 

-  power point 

- e-learning 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- ขอสอบเตรียม

ความพรอมกอน

เรียนเร่ือง เทอร

โมเคม ี

- คลิปการทดลอง

เร่ืองเทอรโมเคมี 

- ขอสอบหลังเรียน

เร่ือง เทอรโมเคมี 

อ.ดร. พนนา  

กิติไพศาลนนท 



 

8             

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาหที ่ หัวขอ  /รายละเอียด  
จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

- ถาม – ตอบ  

 

7 

(22 - 23 

กันยายน 

64) 

การทดลองที ่6 การหามวลโมเลกุลโดยการ

สูงขึ้นของจุดเดือด 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking 

/creativity & innovation / โดย 

- เตรียมความพรอมกอนเรียนโดยนักศึกษา

คนควาดวยตนเองกอนเรียน จากคลิปวิดิโอใน 

MS Teams และ e-learning เพื่อมาทําบท

ทดสอบความพรอมกอนเรียน 

- เรียนผานหองเรียนใน MS Teams ตาม SEC 

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

- ศึกษาการทดลอง การหามวลโมเลกุลโดยการ

สูงขึ้นของจุดเดือด รวมกันผานหองเรียนใน 

MS Teams ตาม SEC ที่นักศึกษาลงทะเบียน

เรียน 

- อภิปรายผลการทดลองรวมกัน 

- ถาม – ตอบ 

 

- MS Teams 

- power point 

- e-learning 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- ขอสอบเตรียม

ความพรอมกอน

เรียนเร่ือง การ

หามวลโมเลกุล

โดยการสูงขึ้น

ของจุดเดือด 

- คลิปการทดลอง

เร่ืองการหามวล

โมเลกุลโดยการ

สูงขึ้นของจุด

เดือด 

 

คณาจารยกลุม

วิชาเคมีทั่วไป 

8 

(6- 7 

ตุลาคม 64) 

การทดลองที ่7 ปฏิกิรยิารดีอกซ 

 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking 

/creativity & innovation / 

collaboration/ communication โดย 

- เตรียมความพรอมกอนเรียนโดยนักศึกษา

คนควาดวยตนเองกอนเรียน จากคลิปวิดิโอใน 

MS Teams และ e-learning เพื่อมาทําบท

ทดสอบความพรอมกอนเรียน 

- เรียนผานหองเรียนใน MS Teams ตาม SEC 

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

- ศึกษาการทดลอง ปฏิกิริยารีดอกซ รวมกัน

ผานหองเรียนใน MS Teams ตาม SEC ที่

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

- อภิปรายผลการทดลองรวมกัน 

- ถาม – ตอบ 

-  MS Teams 

-  power point 

- e-learning 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- ขอสอบเตรียม

ความพรอมกอน

เรียนเร่ือง

ปฏิกิริยารีดอกซ 

- คลิปการทดลอง

เร่ืองปฏิกิริยารี

ดอกซ 

 

คณาจารยกลุม

วิชาเคมีทั่วไป 

9 

(13 ตุลาคม 

64) 

SEC 11-12 

SEC 11-12  

ทํา Mind map เรื่อง การไทเทรตกรด-เบส 

เพ่ือทบทวนความรูในรูปแบบออนไลน 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking 

/creativity & innovation / 

collaboration/ communication โดย 

- ทบทวนความรูเร่ืองการไทเทรตกรด-เบส จาก

คลิปวิดิโอใน MS Teams และ e-learning 

- MS Teams 

- power point 

- e-learning 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

คณาจารยกลุม

วิชาเคมีทั่วไป 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาหที ่ หัวขอ  /รายละเอียด  
จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

- ทํา Mind map เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส  

9 

(14 ตุลาคม 

64) 

SEC 13-14 

SEC 13-14  

การทดลองที ่8 เซลลเคมีไฟฟา 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking 

/creativity & innovation / 

collaboration/ communication โดย 

- เตรียมความพรอมกอนเรียนโดยนักศึกษา

คนควาดวยตนเองกอนเรียน จากคลิปวิดิโอใน 

MS Teams และ e-learning เพื่อมาทําบท

ทดสอบความพรอมกอนเรียนบรรยายเนื้อหา 

โดยใช power point ส่ือการเรียนการสอน

ออนไลน (e-learning) 

- เรียนผานหองเรียนใน MS Teams ตาม SEC 

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

- ศึกษาการทดลอง เซลลเคมีไฟฟา รวมกนั

ผานหองเรียนใน MS Teams ตาม SEC ที่

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

- อภิปรายผลการทดลองรวมกัน 

- ถาม – ตอบ 

-  MS Teams 

-  power point 

- e-learning 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- ขอสอบเตรียม

ความพรอมกอน

เรียนเร่ืองเซลล

เคมีไฟฟา 

- คลิปการทดลอง

เร่ืองเซลล

เคมีไฟฟา  

 

คณาจารยกลุม

วิชาเคมีทั่วไป 

10 

(20 ตุลาคม 

64) 

SEC 11-12 

SEC 11-12  

การทดลองที ่8 เซลลเคมีไฟฟา 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking 

/creativity & innovation / 

collaboration/ communication โดย 

- เตรียมความพรอมกอนเรียนโดยนักศึกษา

คนควาดวยตนเองกอนเรียน จากคลิปวิดิโอใน 

MS Teams และ e-learning เพื่อมาทําบท

ทดสอบความพรอมกอนเรียนบรรยายเนื้อหา 

โดยใช power point ส่ือการเรียนการสอน

ออนไลน (e-learning) 

- เรียนผานหองเรียนใน MS Teams ตาม SEC 

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

- ศึกษาการทดลอง เซลลเคมีไฟฟา รวมกนั

ผานหองเรียนใน MS Teams ตาม SEC ที่

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

- อภิปรายผลการทดลองรวมกัน 

- ถาม – ตอบ 

-  MS Teams 

-  power point 

- e-learning 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- ขอสอบเตรียม

ความพรอมกอน

เรียนเร่ืองเซลล

เคมีไฟฟา 

- คลิปการทดลอง

เร่ืองเซลล

เคมีไฟฟา  

 

คณาจารยกลุม

วิชาเคมีทั่วไป 

10 

(21 ตุลาคม 

64) 

SEC 13-14 

SEC 13-14  

ทํา Mind map เรื่อง การไทเทรตกรด-เบส 

เพ่ือทบทวนความรูในรูปแบบออนไลน 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking 

/creativity & innovation / 

collaboration/ communication โดย 

- ทบทวนความรูเร่ืองการไทเทรตกรด-เบส จาก

- MS Teams 

- power point 

- e-learning 

- เอกสาร

ประกอบการ

คณาจารยกลุม

วิชาเคมีทั่วไป 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาหที ่ หัวขอ  /รายละเอียด  
จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

คลิปวิดิโอใน MS Teams และ e-learning 

ทํา Mind map เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส 

สอน 

 

11 

(27- 28 

ตุลาคม 64) 

การทดลองที ่9 การวัด pH และสมบตัิของ

สารละลายบัฟเฟอร 

 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking 

/creativity & innovation / 

collaboration/ communication โดย 

- เตรียมความพรอมกอนเรียนโดยนักศึกษา

คนควาดวยตนเองกอนเรียน จากคลิปวิดิโอใน 

MS Teams และ e-learning เพื่อมาทําบท

ทดสอบความพรอมกอนเรียนบรรยายเนื้อหา 

โดยใช power point ส่ือการเรียนการสอน

ออนไลน (e-learning) 

- เรียนผานหองเรียนใน MS Teams ตาม SEC 

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

- ศึกษาการทดลอง การวัด pH และสมบติัของ

สารละลายบฟัเฟอร รวมกันผานหองเรียนใน 

MS Teams ตาม SEC ที่นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน 

- อภิปรายผลการทดลองรวมกัน 

- ถาม – ตอบ 

-  MS Teams 

-  power point 

- e-learning 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- ขอสอบเตรียม

ความพรอมกอน

เรียนเร่ืองการวัด 

pH และสมบัติ

ของสารละลาย

บัฟเฟอร 

- คลิปการทดลอง

เร่ืองการวัด pH 

และสมบัติของ

สารละลาย

บัฟเฟอร 

 

คณาจารยกลุม

วิชาเคมีทั่วไป 

12 

(3 - 4 

พฤศจิกายน 

64) 

การทดลองที ่10 การไทเทรตกรด-เบส 3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking 

/creativity & innovation / 

collaboration/ communication โดย 

- เตรียมความพรอมกอนเรียนโดยนักศึกษา

คนควาดวยตนเองกอนเรียน จากคลิปวิดิโอใน 

MS Teams และ e-learning เพื่อมาทําบท

ทดสอบความพรอมกอนเรียนบรรยายเนื้อหา 

โดยใช power point ส่ือการเรียนการสอน

ออนไลน (e-learning) 

- เรียนผานหองเรียนใน MS Teams ตาม SEC 

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

- ศึกษาการทดลอง การไทเทรตกรด-เบส 

รวมกันผานหองเรียนใน MS Teams ตาม 

SEC ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

- อภิปรายผลการทดลองรวมกัน 

- ถาม – ตอบ 

 

หาก on-site ได แบงกลุมใหน.ศ. ทําการ

ทดลอง ฝกทักษะปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 

 

-  MS Teams 

-  power point 

- e-learning 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- ขอสอบเตรียม

ความพรอมกอน

เรียนเร่ืองการ

ไทเทรตกรด-เบส 

- คลิปการทดลอง

เร่ืองการไทเทรต

กรด-เบส 

 

 

คณาจารยกลุม

วิชาเคมีทั่วไป 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาหที ่ หัวขอ  /รายละเอียด  
จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

13 

(10 - 11 

พฤศจิกายน 

64) 

การทดลองที ่11. สอบปฏบิัติการไทเทรตกรด

เบส  

 

หากกรณีสถานการณการแพรระบาดของโรค

โควิดยังคงรุนแรง ไมสามารถสอบปฏบิัติได 

ผูสอนทบทวนเน้ือหาที่เรียนทั้งหมดเพ่ือ

เตรียมความพรอมแทน 

 

 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking 

/creativity & innovation / 

communication โดย 

- สอบปฏิบัติการไทเทรต 

- เตรียมความพรอมกอนเรียนโดยนกัศึกษา

คนควาดวยตนเองกอนเรียน จากคลิปวดิิโอใน 

MS Teams และ e-learning เพื่อมาทาํบท

ทดสอบความพรอมกอนเรียน  

- ถาม – ตอบ 

- แบบทดสอบ

ภาคปฏิบัติ 

- ขอสอบวัดความรู 

ในหองปฏิบัติการ 

(เตรียมความพรอม

สอบปลายภาค) 

 

 

คณาจารยกลุม

วิชาเคมีทั่วไป 

14 

(17 - 18 

พฤศจิกายน 

64) 

ทวนสอบทักษะการใชอุปกรณใน

หองปฏิบตัิการ 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking 

/creativity & innovation / 

collaboration/ communication โดย 

- ท ว น ส อ บ ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช อุ ป ก ร ณ ใ น

หองปฏิบัติการ 

- MS Teams 

- power point 

- e-learning 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

คณาจารยกลุม

วิชาเคมีทั่วไป 

15 

(24 - 25 

พฤศจิกายน 

64) 

ทวนสอบทักษะการเตรยีมสารละลายและการ

เจือจางสารละลาย 

3 เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking 

/creativity & innovation / 

communication โดย 

- ทวนสอบทักษะการเตรียมสารละลายและการ

เจือจางสารละลาย 

- MS Teams 

- power point 

- e-learning 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

คณาจารยกลุม

วิชาเคมีทั่วไป 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน 
กําหนดการประเมิน รอยละของคาน้ําหนักในการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู  (ระบวุัน-เวลา) Online ทั้งคอรส Online + On-site 

1.3 (071) 

2.1 (071)  

2.1 (071)  

3.1 (071)  

4.2 (071)  

5.2 (071)  

รายงานผลการทดลอง หลังจบบทเรียนทุกบท 30% 30% 

1.3 (071) การมีสวนรวมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 3B5% 4B5% 

2.1 (071)  ทวนสอบทักษะ (online) / สอบ

ภาคปฏิบัติการ (online+ on-site) 
สัปดาหที่ 13 5B10% 6B15% 

2.1 (071)  สอบขอเขียนปลายภาค 03/12/64 เวลา 13.00 – 15.00 น. 7B30% 8B35% 

3.1 (071)  สอบเตรียมความพรอมกอนทําการ

ทดลอง  

กอนทําปฏิบัติการ 20% 15% 

3.1 (071)  การทํา Mind map ทบทวนความรู  สัปดาหที่ 9 SEC 11-12 

สัปดาหที่ 10 SEC 13-14 

5% 5% 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1  . ชื่อตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน 

  1)  เอกสารประกอบการสอนวิชา CH 1301 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 

  2. ชื่อเอกสารอานประกอบ /สื่ออิเล็กทรอนิกส/แหลงอางอิงอ่ืน ๆ ท่ีนักศึกษาควรอานเพ่ิมเติม  

1) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. ปฏิบัติการเคม.ี กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ  

มหาวิทยาลยั, 2536. 

2) ศุภชัย  ใชเทียมวงศ. ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหปรมิาณ. กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลยั, 2539. 

3) Belcher, R., Nutten, A.J. and Macdonald, A.M.G., Qualitative Inorganic Analysis,  

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

5) Bishop, C.B., Bishop, M.B., Whitten, K.W., and Gailey, K.D., Experimentals in General Chemistry, 2nd ed.,     

Saunders College Publishing,  Philadelphis, 1992. 

6) Boschmann, E., and Wells, N., Chemistry in Action, 4th ed., Mc Grew-Hill Publishing Company,New York, 

1990. 

7) Frantz, W.H., and Malm, E.L., Chemical Principles in the Laboratory, W.H. Freemann   and Company,    

San Francisco, 1968. 

8) Morss, L.R., and Boikess, R.S., Chemical Principles in the Laboratory, Harper & Row  Publishers, New 

York, 1978. 

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

London, 1964 

10) Welcher, F.J., and Hahn, R.B., Semimicro qualitative Analysis, D. Van Nostrand Company Inc., New York, 

1963. 

11)  สิริพร จันทรคีร,ี “เคมีวิเคราะห (การวิเคราะหเชิงปรมิาณ)” ภารกิจเอกสารและตารา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548.  

12)  Christian, G.D., “Analytical Chemistry” 6th ed., John Wiley & Sons, New York, 2003.  

13)  Dick, J.G., “Analytical Chemistry” McGraw-Hill, New York, 2003.  

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

1) E-learning วิชา CH1301 

2) Note ใน Line group : แลปเคม ี

 

หมวดท่ี 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1) นักศึกษาประเมินผลการสอนในดานวิธีการสอน ประสิทธิภาพการสอน บรรยากาศในการสอน การนําเขาสูการสอน การ

ประเมินเอกสารประกอบการสอน การประเมินการสอนจะผานระบบออนไลนเพ่ือใหผูสอนรับทราบขอมูลเพ่ือนํามาปรับ

วิธีการสอนใหเหมาะสม 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

ในดานการประเมินการสอน ผูสอนไดใชวิธีการประเมินการสอน ดังน้ี 

1) คะแนนจากการสอบเตรียมความพรอมกอนเรียน 

2) คะแนนจากการวางแผนการทดลองแตละบท 

3) คะแนนจากทักษะการวิเคราะหทางเคมีในการทดลองแตละบท 

4) คะแนนจากการออกแบบการวิเคราะหเพ่ือหาปริมาณสารตัวอยาง ตลอดจนการทําการทดลองเพ่ือวิเคราะห และคํานวณหา

ปริมาณสารตัวอยางท่ีกําหนดให 

5) การสอบภาคปฏิบัติ 

6) การสอบขอเขียนปลายภาค 

3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 

1) ผูสอนจะประชุมเพ่ือพิจารณาขอสอบ พิจารณาผลการสอบเพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอนใหเหมาะสมทุกภาค

การศึกษา 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

1) คณะกรรมการบริหารกลุมวิชาเคมีท่ัวไปจะรวมกันพิจารณาผลการสอบของนักศึกษา พิจารณาผลการใหระดับคะแนน (เกรด) 

และเสนอผลการใหระดับกับคณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง 

5.   การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดย 

1) คณะกรรมการบริหารกลุมวิชาเคมีท่ัวไป จะรวมกันพิจารณาและวางแผนการเรียนการสอน จัดทําแผนการสอนเพ่ือใหการ

เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 

 

ช่ืออาจารยผูรบัผิดชอบ 

             

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

 (อาจารย ดร. พนนา กิตไิพศาลนนท) 

                                                 วันท่ีจัดทํารายงาน  29 กรกฎาคม 2564 

 

 

ช่ือประธานกลุมวิชา 

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

            (อาจารยผุสดี สริยากร) 

ช่ือหัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

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

                  (อาจารย ดร. สุรียพร หอมวิเศษวงศา) 
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