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รายละเอียดรายละเอียดผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานของรายวิชาของรายวิชา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพศาสตร์ชีวภาพ  

ภาคการศึกษาที่ภาคการศึกษาที่  22    ปีการศึกษา  25ปีการศึกษา  256644 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

                        

หมวด หมวด 11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  
  

1.    รหัสและชื่อวิชา :     MS 4002 เครื่องมือและการจัดการห้องปฏิบัติการ   
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite):  ไม่มี 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน(Co-requisite) : ไม่มี 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section): 

  ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :     รศ. ดร. บังอร     ฉางทรัพย์  กลุ่มเรียน : 01  

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  รศ.ดร.รัตนา  อินทรานุปกรณ ์ กลุ่มเรียน : 01 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  ผศ.ดร.วรางคณา  วิเศษมณ ี  กลุ่มเรียน : 01 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม           อ.พรพิมล  เชวงศักดิ์โสภาคย ์ กลุ่มเรียน : 01                       

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  อ.ดร.สุวรรณา  เสมศร ี  กลุ่มเรียน : 01              

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม           ผศ.อัญชลี  ชุ่มบัวทอง  กลุ่มเรียน : 01          

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  อ. ระพีพันธุ์  ศิริเดช             กลุ่มเรียน : 01    

 ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  ผศ.จันเพญ็ บางสำรวจ             กลุ่มเรียน : 01                        
 

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน: ภาคการศึกษา 2 /ชั้นปีที่ 3  

5. สถานที่เรียน:   ภาคบรรยาย  ห้อง   2-418 

 

หมวดที่ หมวดที่ 22    การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอการจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอนน  
  

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกตา่ง

เกิน 25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 การจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 1 
- ลักษณะห้องปฏิบัติการแบบต่างๆ 
- การจัดองค์กรในห้องปฏิบตัิการ 

2  2   
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกตา่ง

เกิน 25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

- การบริหารห้องปฏิบัติการ 
- ระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบตัิการ 

2  Cell culture technique and intruments 
  

2  2   

3 Instrument and Method  for Tissue 
preparation in  histology   
- Microtome      -   Cryostat 
-Vibratome 

2  2   

4 การจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 2 
- การควบคุมคณุภาพห้องปฏิบตัิการ 
- มาตรฐานห้องปฏิบตัิการ HA, LA, ISO15189 
- การบริหารความเสี่ยงทางห้องปฏิบัติการ 

2  2   

5 Instrument and Method for J program 
image analysis 
-  Instruments  for  protein  analysis 

2  2   

6 Instrument  and  method  for  
Highperformance liquid chromatography 
(HPLC) 

2  2   

7 Instrument  and  method  for Gas 
chromatography (GC) 

2  2   

8             Instruments  Calibration 
 

2  2   

9  Microscope  and  Electron  microscope   (TEM 
/ SEM) 

2  2   

10 Instrument and method  for  Atomic absorption 
      -  Atomic  absorption instrument 
      -  Automic  absorption  method 

2  2   

11 Polymerase chain reaction technique I  
- Instruments  for  PCR  technique      
- หลักการการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค PCR 
- Real time PCR 
- Droplet  Digital  PCR 

2  2   

12 Instuments for  Western blot analysis and 
 Immunohistochemistry method 

2  2   

13 Electrophoresis (SDS-PAGE) technique 2  2   
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกตา่ง

เกิน 25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

- หลักการและเหตผุล 

- Instruments 
- Method 

14 -  Flow cytometry instruments 
-  Bomb  calorimeter  (Bomb) 
-  Blood  chemistry  automation 

2  2   

15  - การจัดการของเสยีทางห้องปฏิบัติการ 

-  หลักการบำรุงเครื่องมือเบื้องต้น 
2  2   

รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 30 0 30 0  

 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน   :  ไม่มี  

 

3. ประสิทธิผลของวิธสีอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ (จาก 
มคอ.3 หมวดที่ 4) 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธี
สอน (ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 

มี ไม่มี 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม   

เน้นพัฒนาผลการเรียนรู้หลัก  

(3) เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ  ขององค์กรและ
สังคม (1.3)  

เน้นพัฒนาผลการเรียนรูร้อง 

(1) มีคุณธรรม 6  ประการ  
ได้แก่  ขยัน อดทน ประหยัด  
เมตตา  ซื่อสัตย์  กตญัญู  
และดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(1.2  

   

 - ให้คะแนนการเข้าช้ันเรียนและหักคะแนนใน
กรณี ทำผิดกฎระเบียบและข้อบั งคับต่ างๆ 
ภายในห้องเรียน 
- สอดแทรกในวิชาเรียน เช่น การบรรยาย
เนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่มีประเด็น
เกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  ความขยัน  ซื่อสัตย์ ความอดทน มี
เมตตา มีความประหยัด การกตัญญู การตรงต่อ
เวลา และความเสียสละ     
-  จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมใน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมต่าง ๆ เช่น พิธี
ปฐมนิเทศ  พิธีไหว้ครู  พิธีทำบุญ   พิธีการในวัน
สำคัญต่าง ๆ เพื่อระลึกถึงความกตัญญูแก่ผู้มี
พระคุณ  
-  มีการลงโทษในกรณีที่ไม่ซื่อสัตย์ในการเรียน
และการสอบ มีความประพฤติที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบของสังคมในขณะอยู่ในช้ันเรียนทั้งโดย

   

✓ 

   
 
ปัญหา 
     ไม่ม ี
แนวทางแก้ไข 
     ไม่มี 
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 มาตรฐานผลการเรียนรู้ (จาก 
มคอ.3 หมวดที่ 4) 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธี
สอน (ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 

มี ไม่มี 

การตักเตือน ตำหนิ และการหักคะแนน 
 -  กำหนดให้นักศึกษาไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน  
การมีวินัยในห้องเรียนและการใช้จักรยาน 
( Critical thinking / Collaboration / 
Communication)      

 

2. ด้านความรู้   

 เน้นพัฒนาผลการเรยีนรู้หลัก 

(1) อธิบายความรู้หลักการและ
ทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน (2.1) 

เน้นพัฒนาผลการเรียนรูร้อง 

(2) สามารถนำความรู้ปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์หรือ
งานท่ีรับผิดชอบ (2.2) 

(3) สามารถเช่ือมโยงความรู้ใน
รายวิชาที่เรียนกับงานด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือด้าน
การบริหารที่เกี่ยวข้อง (2.3) 

(4) รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการใน
รายวิชาที่เรียนหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง (2.4) 

(5)  อธิบายถึงการนำความรู้ไป
ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (2.5) 

  

  
 

-การบรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบเพ่ือให้ เกิดความรู้ความเข้าใจ     
การแสดงความคิดเห็นโดยนักศึกษา   การ
ถามตอบ และการประยุกต์ความรู้ไปใช้ใน
วิชาชีพ 
(Critical thinking / Communication / 
Creativity )    
 
 

 

 

✓ 

   
 
ปัญหา 
     ไม่ม ี
แนวทางแก้ไข 
     ไม่มี 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

  เน้นพัฒนาผลการเรียนรู้หลัก 

(2)  สามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง (3.2) 

เน้นพัฒนาผลการเรียนรูร้อง      

 -     ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในบทเรียน ให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ แสดงความ
คิดเห็น ทำความเข้าใจ จากกรณีตวัอย่างท่ีนำมา
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
 - จัดโครงการการศึกษาดูงานท่ีเกีย่วข้องที่
สอดคล้องกับการนำความรู้ไปใช้ในการ

✓    
ปัญหา 
    ไม่มี 
แนวทางแก้ไข 
     ไม่มี 
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 มาตรฐานผลการเรียนรู้ (จาก 
มคอ.3 หมวดที่ 4) 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธี
สอน (ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 

มี ไม่มี 

(3)  มีทักษะในการคิดเชิง
เหตุผลและการคิดแบบองค์
รวม  (3.3) 

(4)  สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ตีความและ
ประเมินค่าเพื่อการแก้ปญัหา
อย่างสร้างสรรค์และนำไปใช้ 
อย่างมีวิจารณญาณ  (3.4) 

 

-  

ปฏิบัติงานได้จริง และฝึกปฏิบัติทีส่อดคล้องกับ
เนื้อหาในรายวิชา ในรายวิชา MS 4011  ซึ่งเป็น
ภาคปฏิบตัิการทีส่อดคล้องกับรายวิชานี้ 
 - มอบหมายการศึกษาค้นควา้เกี่ยวกับเครื่องมือ
ที่มีความทันสมยั และการยกกรณศีึกษาด้านการ
ตรวจวิเคราะห์ทางวิชาชีพ 
(Critical thinking / Collaboration / 
Communication / Creativity )    
 
 
 

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ   

  เน้นพัฒนาผลการเรียนรู้ หลัก 

   ไม่ม ี

เน้นพัฒนาผลการเรียนรูร้อง 

(2)สามารถช่วยเหลือและ
แก้ปัญหากลุม่ได้อย่าง
สร้างสรรค์ ท้ังในฐานะผู้นำและ
ผู้ตาม (4.2) 

(3) สามารถปรับตัวทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและ
สมาชิกกลุ่ม (4.3) 

(4)มีความริเริม่สร้างสรรค์  ใน
การวิเคราะห์แก้ปัญหาบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 
(4.4) 

(5)  มีความรับผิดชอบต่อ
วิชาชีพและสังคม มสีำนึก
สาธารณะและมจีิตอาสา (4.5) 

(6)สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ (4.6) 

  
 

-   ดำเนินการนำเสนอผลงานในลักษณะ
กลุ่มและการแสดงความคิดเห็นร่วมกันทั้ง
ในห้องเรียนและออนไลน์   
-  การส่ งเสริมให้นั กศึกษาได้ เข้าร่วม
โครงการต่างๆ ที่จัดขึ้น เพ่ือฝึกการทำงาน
ร่วมกัน  
(Collaboration / Communication / 
Creativity )    
 
 

 

 

✓ 

   
 
 
ปัญหา 
      ไม่มี 
แนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
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 มาตรฐานผลการเรียนรู้ (จาก 
มคอ.3 หมวดที่ 4) 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธี
สอน (ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 

มี ไม่มี 

  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

เน้นพัฒนาผลการเรียนรู้หลัก 

(2) สามารถสรปุประเด็น และ
สื่อสาร ทั้งการพูดและการ
เขียนและเลือกใช้รูปแบบการ
นำเสนอได้ ถูกต้องเหมาะสม  
(5.3) 

(3) เน้นพัฒนาผลการเรียนรู้
รอง 

 (1)  สามารถเลือกวิธีการหรือ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า
ให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์
การใช้งาน (5.1) 

(2) มีวิจารณญาณในการ
ใช้วิธีการหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศในการรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผล แปล      
ความหมาย และนำเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง
และรูเ้ท่าทัน (5.2)  

 -   การใช้สื่อที่เหมาะสมในการค้นคว้า
รายงาน และการเรียนการสอน 

-   ค้นหากรณีตัวอย่างและข้อมูล
ต่าง ๆ จากสื่อสารสนเทศ   
          -   ร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้วย
ภ าษ า ไท ย ใน ก ารสื่ อ ส า ร ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
            -   ร่วมนำเสนอด้วยสื่อและภาษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           (Critical thinking  / 
Communication / Creativity )    
 
 

✓  ปัญหา 

  ไม่ม ี

แนวทางแก้ไข 

 ไม่มี    

6. ด้านทักษะการปฏิบตัิทาง
วิชาชีพ 

เน้นพัฒนาผลการเรียนรู้หลัก   

           ไม่มี 

เน้นพัฒนาผลการเรียนรูร้อง   

(2)  มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือ

 -  สอดแทรกการประยุกต์ในวิชาชีพในการเรียน
ภาคบรรยาย               

 -  การนำเสนอรายงานเกี่ยวกับการบริหารงาน
ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์

  (Critical thinking / Creativity )    

 

 

✓    
ปัญหา 
     ไม่ม ี
แนวทางแก้ไข 
     ไม่มี 
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 มาตรฐานผลการเรียนรู้ (จาก 
มคอ.3 หมวดที่ 4) 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธี
สอน (ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 

มี ไม่มี 

ด้านธุรกิจ ในการประกอบ
อาชีพ และการค้นคว้าวิจัย   
(6.2) 

(3)  มีความสามารถในการ
บริหารจดัการงานท่ีเกีย่วข้องใน
วิชาชีพ (6.3)  

 

 

 
3.1  โครงการ / กิจกรรม ที่นักศึกษาเข้าร่วม 
        

3.1.1 โครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา  2564 
 3.1.2 โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจัดโดยคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
 
  ตามสรุปโครงการของกรรมการชุดต่างๆ   
 

หมวดที่หมวดที่  33  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จำนวนนักศึกษา 
1. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกำหนดการเพิ่มถอน) 9 
2. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 9 
3.จำนวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 0 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จำนวนร้อยละของนักศกึษาในแต่ละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) ช่วงคะแนน จำนวน   N = 9 ร้อยละ 
A 79 - 100  4  44.44 

B+ 71 - 78 0  0.00 

B 62 - 70 0  0.00 

C+ 53-61 4 44.44 

C 47-52 1 11.11 

D+ 40-46 0 0.00 
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D 33– 39 0 0.00 

F 0 – 32 0 0.00 

W  -  -   - 

คะแนนดิบสูงสุด (MAX) .....89.00..... คะแนนดิบต่ำสุด (MIN) ....48.00..... คะแนนเฉลี่ย (X) ....67.56....... 

คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ….16.99...…  Class GPA……..3.11……… 

 

5. ปัจจัยท่ีทำให้ระดบัคะแนนผิดปกติ:  ไม่ม ี

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา:  

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน: 
 ไม่มี 
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: 
 ไม่มี 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
1.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้   
2. ทำการทวนสอบรายวิชาโดยการทบทวนจาก มคอ.2 หมวดที่ 5 ข้อ 2.1           
3. ทำการสอบรวบยอด โดยมีเนื้อหารายวิชาที่เป็นแกนกลางมาร่วม
ทดสอบ          
4.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมตรวจสอบความครบถ้วนของ
มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชา 

1.ครบถ้วนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
2. ครบถ้วนตาม มคอ.2 
3. ทำการสอบรวบยอดเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 
4.ครบถ้วนตามมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชา 

  

หมวดที่ หมวดที่ 44      ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ  
  

1. ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก (ถ้าม)ี 

ปัญหา  ผลกระทบการเรียนรู้ 

 การสอนออนไลน์ บางครั้งมีปัญหาด้านการหลุดของอินเตอร์เน็ต  ทำให้ใช้เวลาสอนมากกว่าปกต ิ
  

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) 

 ปัญหา  ผลกระทบการเรียนรู้ 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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หมวด หมวด   55      การประเมินรายวิชาการประเมินรายวิชา  
  

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)    

1.1 ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา:  
     ไม่มี.................. 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 :  
     ไม่มี 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น: จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และการเข้าช้ันเรียนของ
นักศึกษา พบว่านักศึกษาบางส่วนมาไมต่รงเวลาและขาดเรียนบ่อย 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 2.1:  เพิ่มแรงจูงใจให้นักศึกษามีความต้องการรับรู้ และเห็นถึงประ
โยขน์ต่อวิชาชีพ 

 

หมวดที่ หมวดที่ 66      แผนการปรับปรุงแผนการปรับปรุง  

  

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา:  

 แผนการปรับปรุง  ผลการดำเนินการ 
     ให้นักศึกษานำความรู้ในรายวิชาไปบูรณาการ 

 
เพิ่มให้นักศึกษาทำสื่อการเรียนรู้ในการนำความรู้ในรายวิชาไป
บูรณาการ 

 

 

2. การดำเนินการด้านอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา: 

         เพิ่มการบูรณาการการเรยีนการสอนในด้านต่างๆ  

 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

แผนการปรับปรุง เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
 ให้นักศึกษาทำสื่อนำเสนอที่ทันสมัย

และการประยุกต์ความรู้ในรายวิชา 
 

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2565 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

1. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     ศกึษาดูงานด้านเครื่องมือท่ีทันสมัย หรือการศึกษาทางออนไลน ์รวมทั้งการค้นคว้าเครื่องมือท่ีทันสมัยออนไลน ์
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 

    ลงชื่อ              
      (รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  ฉางทรัพย์) 
                                                                วันที่รายงาน  30   พฤษภาคม  2565 

 
  ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

                                                                                       
                    (รองศาสตราจารย์ ดร. บังอร ฉางทรัพย์)                 (อาจารย์ระพีพันธุ์  ศิริเดช) 
 
 

                                                                                                         
                        (อาจารย์ภาสินี  สงวนสิทธิ์ )                             (อาจารย์ศรมน  สุทิน ) 
 
     

                                                                      
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา โพธิ์กลิ่น) 

 
วันที่รายงาน 30  พฤษภาคม  2565 

  


