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รายละเอียดรายละเอียดผลผลการดําเนินงานของการดําเนินงานของรายวิชารายวิชา   

คณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

                        

หมวดหมวดที่ที่  11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อวิชา    : CH1241 Chemistry Laboratory 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(Co-requisite) :  CH1233 Principles of Chemistry หรือ  

CH1332 Basic  Chemistry 

3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section): 
      ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   :  อาจารย์ผุสดี  สิรยากร 
       อาจารย์ ดร. มธุรส  อ่อนไทย 
       อาจารย์ ดร. พนนา  กิติไพศาลนนท์ 

กลุ่มเรียน     :  11-13 

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน   :  หลักสูตร แพทย์แผนจีน  

        ภาคการศึกษา 1 ช้ันปีที่ 2 

        หลักสูตรกายภาพบําบัด 

        ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1   

5. สถานที่เรียน     :  ผ่านระบบ online โดยใช้ MS Teams และ 
        ผ่านระบบ onsite ที่ห้อง 2-230 

หมวดที่ หมวดที่ 22  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน  

สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จํานวนชั่วโมงตามแผน จํานวนชั่วโมงสอนจรงิ เหตุผล 

หากมีความ
แตกต่าง

เกิน 25 %
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 การสอนออนไลน์ 
ตรวจสอบการลงทะเบียน ศึกษา

 3  3  
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จํานวนชั่วโมงตามแผน จํานวนชั่วโมงสอนจรงิ เหตุผล 

หากมีความ
แตกต่าง

เกิน 25 %
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

ออนไลน์เรื่องความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ และระเบียบการ
เรียนในห้องปฏิบัติการแบบ
ออนไลน์ 
- คําอธิบายรายวิชา   
- จุดมุ่งหมายรายวิชา 
- กิจกรรมการเรียนการสอน 
- เกณฑ์การประเมินผล 
- ระเบียบและข้อตกลงร่วมกันการ
เรียนใน   
  ห้องปฏิบัติการ   
-การปฏิบัติตนตามคุณธรรม 6 
ประการของนักศึกษาในการเรียน
รายวิชาปฏิบัติการ    

2 ปฏิบัติการ เร่ือง “การสังเคราะห์
สารส้มจากกระป๋องอะลูมิเนียม” 

 3  3  

3 ปฏิบัติการ เร่ือง “สมดุลเคมี”  3  3  
4 ปฏิบัติการ เร่ือง “อัตราเร็วของ

ปฏิกิริยา” 
   3 

 
 

5 ปฏิบัติการ เร่ือง “ปฏิกิริยา        
รีดอกซ์” 

 3  3  

6 ปฏิบัติการ เร่ือง “การวัด pH และ
สมบัติของสารละลายบัฟเฟอร์” 

 3  3  

7 การจัดทํา mind map สรุป
ความคิดรวบยอดเร่ือง การวัดค่า 
pH และสมบัติของสารละลาย
บัฟเฟอร์ 

 3  3  

8 ปฏิบัติการ เร่ือง “การไทเทรตกรด
เบส” 

 3  3  

9 การจัดทํา mind map สรุป
ความคิดรวบยอดเร่ือง การไทเทรต
กรดเบส 

 3  3  



มคอ .มคอ .55  
  

                          
มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ         3 

สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จํานวนชั่วโมงตามแผน จํานวนชั่วโมงสอนจรงิ เหตุผล 

หากมีความ
แตกต่าง

เกิน 25 %
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

10 ปฏิบัติการ เร่ือง “การไทเทรต
แบบรีดอกซ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต” 

 3  3  

11 ปฏิบัติการ เร่ือง “การวิเคราะห์
แอนไอออน” 

 3  3  

12 ปฏิบัติการ เร่ือง “การวิเคราะห์
แคทไอออน”

 3  3  

13 นักศึกษาทุกคนเรียน online 
(นอกเวลา) 
ทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนท้ังหมดเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการสอบ
ปลายภาคแทน 
นักศึกษาท่ีสามารถ onsite  
ทําปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์
แอนไอออน และ แคตไอออน” 

 3  3  

14 นักศึกษาทุกคนเรียน online 
และสอบย่อย (นอกเวลา) 
ทวนสอบทักษะการช้อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ 
นักศึกษาท่ีสามารถ onsite  
ทําปฏิบัติการเรื่อง “การไทเทรต
กรด-เบส” 

 3  3  

15 นักศึกษาทุกคนเรียน online 
และสอบย่อย (นอกเวลา) 
ทวนสอบทักษะการเตรียม
สารละลายและการเจือจาง
สารละลาย 
นักศึกษาท่ีสามารถ onsite  
ทําปฏิบัติการ เร่ือง “การวัด pH 
และสมบัติของสารละลาย
บัฟเฟอร์” และเร่ือง “สมดุลเคมี” 

 3  3  

รวมจํานวนชัว่โมงตลอดภาคการศึกษา  45  45  
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 การเรียน onsite ขึ้นกับความสมัครใจของนักศึกษา และคะแนนคํานวณตามรูปแบบการเรียน online 
โดยนักศึกษาที่เข้ามาเรียน onsite ไม่ได้คะแนนเพ่ิมแต่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะทําให้มคีวามเข้าใจบทเรียน
และมีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

 ไม่ม ี

3. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ทาํให้เกิดผลการเรียนรู้ตามทีร่ะบุในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู ้

 (จากมคอ.3 หมวดที่ 4) 

วิธีการสอนที่ระบุใน
รายละเอียด 
ของรายวิชา 

(จากมคอ.3 หมวดที่ 4) 

ประสิทธผิล ปัญหาของวิธสีอนท่ีใช้  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข มี ไม่มี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   (110) มีคุณธรรม 6 
ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน 
ประหยัดเมตตาซ่ือสัตย์ กตัญญู 
และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (110) 
  (080) แสดงออกซ่ึง
พฤติการมทางด้าน คุณธรรม 
จริยธรรม      โดยเน้นคุณธรรม 
6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน 
ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย์ 
กตัญญู เคารพในคุณค่าศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ ดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถจัดการกับ
ปัญหาคุณธรรม และจริยธรรม 
โดยใช้ดุลยพินิจท่ีเหมาะสม  

- การเข้าชั้นเรียน 5% 
- รายงานผลการทดลอง    
   30% 

   

 

2. ความรู ้
 (110) อธิบายความรู้
หลักการและทฤษฎีในรายวิชาท่ี
เรียน 
 (080) ศาสตร์ท่ีเป็นพ้ืนฐาน
ของชีวิต /พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
 

 
- การเตรียมความพร้อมก่อน 
  การทดลอง 20% 
- การสรุปความรู้ในรูป  
  mind map 10% 
- การทวนสอบทักษะการใช้ 
  อุปกรณ์เครื่องแก้วและ   
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มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู ้

 (จากมคอ.3 หมวดที่4) 

วิธีการสอนที่ระบุใน
รายละเอียด 
ของรายวิชา 

(จากมคอ.3 หมวดที่ 4) 

ประสิทธผิล ปัญหาของวิธสีอนท่ีใช้  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข มี ไม่มี 

   สารเคมี 10% 
- สอบข้อเขียนปลายภาค   
  การศึกษา 25%  

   

3. ทักษะทางปัญญา 
 (110) สามารถ 
วิเคราะห์ปัญหาท่ีซับซ้อนและ
เสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์
 (080) สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มข้ึน 

- การเตรียมความพร้อมก่อน 
  การทดลอง 20% 
- การสรุปความรู้ในรูป  
  mind map 10% 
- การทวนสอบทักษะการใช้ 
  อุปกรณ์เครื่องแก้วและ   
  สารเคมี 10% 
- สอบข้อเขียนปลายภาค   
  การศึกษา 25%   

   

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 (110) สามารถช่วยเหลือและ
แก้ปัญหากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
ท้ังในฐานะผู้นําและผู้ตาม 
 (080) มีความสามารถในการ
ปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ 
ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 
 

 
 
 
- การเข้าชั้นเรียน 5% 
- รายงานผลการทดลอง   
  30% 
 

   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     (110) สามารถสรุป
ประเด็นและสื่อสารท้ังการพูด 
และการเขียน และเลือกใช้
รูปแบบการนําเสนอได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
- การเข้าชั้นเรียน 5% 
- รายงานผลการทดลอง   
  30% 
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มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู ้

 (จากมคอ.3 หมวดที่4) 

วิธีการสอนที่ระบุใน
รายละเอียด 
ของรายวิชา 

(จากมคอ.3 หมวดที่ 4) 

ประสิทธผิล ปัญหาของวิธสีอนท่ีใช้  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข มี ไม่มี 

เหมาะสม 

 (080) เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ประมวลผล แปร
ความหมาย และนําเสนอข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

   
 

   

4. ข้อเสนอการดําเนนิการเพ่ือปรับปรุงวิธสีอน 

  การสอนออนไลน์ในรายวิชาปฏิบัติการโดยใช้วิธีการสาธิตควรเว้นให้นักศึกษาได้คิด หริอคํานวณ
ด้วยตัวเองเป็นระยะๆ เพ่ือให้นักศึกษามีเวลาคํานวณด้วยตัวเองหรือสรุปผลด้วยตัวเอง ซึ่งหากเป็นไปได้
นักศึกษาควรลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคน 

หมวดที่ หมวดที่ 33  สรปุผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสรปุผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จํานวนนักศึกษา 
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน) 173 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 171 
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)  

 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จํานวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน   N = 171 ร้อยละ 
A 39 22.81 
B+ 55 32.16 
B 42 24.56 
C+ 25 14.62 
C 3 1.75 
D+ 2 1.17 
D 1 0.58 
F 4 2.34 
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5. ปัจจัยที่ทําใหร้ะดับคะแนนผิดปกต ิ- 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา - 

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน: 
 - 
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: 
       กลุ่มวิชามีการวางแผนงานในการจัดการเรียน 2 รูป คือ รูปแบบ online 100% และรูปแบบ

ผสมผสาน ซึ่งในทางปฏิบัติจริง ช่วงท้ายของภาคการศึกษา ภาครัฐบาลอนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาเรียน 
onsite ได้ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ซึ่งผู้ปกครองนักศึกษาบางคนมี
ความห่วงใยในการเดินทางจึงต้องการให้นักศึกษาเรียน online ต่อ ดังน้ัน รูปแบบการเรียนจึงยึด
หลักเกณฑ์การเรียนการสอนในรูปแบบ online แต่เปิด onsite ให้นักศึกษาท่ีประสงค์เข้ามาปฏิบัติจริงเพ่ือ
ฝึกปฏิบัติในห้องเรียนโดยเกณฑ์การให้คะแนนยังคงรูปแบบการเรียน online   

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
ผลการเรียนรู ้ วิธีการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ ์
ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ผลการดําเนินงาน 

คุณธรรมจริยธรรม ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนตรง
เวลา  การขาดเรียน 

จํานวนนักศึกษาท่ีขาดเรียนเกิน
เกณฑ์ที่กําหนด ไม่เกินร้อยละ 5 
ของนักศึกษาทั้งหมด 

นักศึกษาท่ีขาดเรียนเกินเกณฑ์ที่
กําหนด จํานวน 2 คน จาก
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 171 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.17 

-ผลการรักษาข้อตกลงร่วมกันใน
การเรียนปฏิบัติการ 

จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบั ติตาม
ข้อตกลง อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของนักศึกษาทั้งหมด 

นักศึกษาท่ีปฏิบัติตามข้อตกลง 
โดยส่งงานครบตามกํ าหนด 
จํานวน 158 คน จากจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด 171 คน คิด
เป็นร้อยละ 92.40 

ความรู้ -ทวนสอบจากคะแนนการเตรียม
ความพร้อมก่อนทําปฏิบัติการ
ทดลอง 
-ทวนสอบจากคะแนนรายงาน
ผลการทดลอง 
-ทวนสอบจากคะแนนผลการ
วิเคราะห์แอนไอออนและแคต
ไอออน (กรณี online) 
-ทวนสอบจากคะแนนผลการ
สอบปฏิบัติการไทเทรตกรด-เบส 
(กรณี online) 
-ทวนสอบทักษะการใช้อุปกรณ์
ในห้องปฏิบัติการ และทวนสอบ
การเตรียมสารละลาย (กรณี 
onsite) 

 -จํานวนนักศึกษาท่ีได้คะแนน
ร้อยละ 50 ของคะแนนการสอบ
ทั้งหมด อย่างน้อยร้อยละ 70 
ของนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาที่ได้คะแนนร้อย
ละ 50 ของคะแนนการสอบ
ทั้งหมด 135 คน  จากจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด 171 คน คิด
เป็นร้อยละ 78.95 
แต่เมื่อทวนสอบจากคะแนนการ
เตรียมความพร้อมก่อนทํา
ปฏิบัติการทดลอง นักศึกษาที่ได้
คะแนนสอบเตรียมความพร้อม 
เกิน ร้อยละ 50 พบว่า มีเพียง 
53 คนจากนักศึกษาทั้งหมด 
171 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 
เท่านั้น 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล 
และความ รับ ผิ ดชอบ ท่ี ต้ อ ง
พัฒนา 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 จากการทวนสอบพบว่า นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนทําปฏิบัติการทดลองค่อนข้างน้อย หรือ
อาจเป็นเพราะว่าพ้ืนฐานการเรียนของนักศึกษาที่แตกต่างกัน ดังน้ัน จึงทําให้การเตรียมตัวก่อนการเรียนทํา
ได้ไม่ดีนัก แต่เมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ไปแล้ว พบว่า นักศึกษาสามารถเข้าในบทปฏิบัติการและจัดทํา
รายงานได้ดี ตลอดจนมีทักษะที่ดีในห้องปกิบัติการ 

หมวดที่ หมวดที่ 44  ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนนิการปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนนิการ  

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวก (ถ้ามี) 

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู ้
เนื่องจากการจัดการสอนในช่วงแรกเป็นการสอน 
online ซ่ึงนักศึกษาบางคนเป็นนกัศึกษาใหม่ ไม่
คุ้นเคยกับระบบ MS Teams ดังนั้น ในช่วงแรก
นักศึกษาบางคนมีปัญหาด้านการเข้าเรียนและ
การใช้งานของระบบ 

นักศึกษาบางคนอาจจะไม่ทันในบางช่วง แต่ผู้สอนแก้ปัญหา
โดยการจัดทําบันทึกไว้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนําไปทบทวนได้ 

 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) 

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู ้
-  -  

หมวดที่ หมวดที่ 55  การประเมินรายวิชาการประเมินรายวิชา  

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  
นักศึกษาต้องการให้จัดทดสอบย่อย (การเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน) ภายหลังจากการเรียน 

แล้ว และขอให้เพ่ิมเวลาในการทดสอบย่อยให้มากขึ้น 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1   

การเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน เป็นการมอบหมายให้นักศึกษาเตรียมตัวก่อนการเรียน โดย
การศึกษาบทปฏิบัติการด้วยตนเอง ซึ่งรายวิชาปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานเป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องใช้
สารเคมีหลายชนิดซึ่งมีทั้งสารเคมีที่เป็นกรดแก่ เบสแก่ และสารไอระเหย การเตรียมตัวก่อนการเรียนจึง
เป็นการให้นักศึกษารับทราบข้อควรระวัง ปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการเรียนผ่านการกระตุ้นด้วยการ
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สอบย่อย ทั้งน้ี ผู้สอนพิจารณาว่า ยังคงจัดสอบย่อยเพ่ือเตรียมพร้องก่อนการเรียนเช่นเดิม แต่ปรับปรุงโดย
บางบทปฏิบัติการจัดสอบภายหลังเรียนแล้วร่วมด้วยเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

2.1 ข้อวิพากษ์สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  
 ไม่ม ี

 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

ไม่ม ี

หมวดที่ หมวดที่ 66  แผนการปรับปรุงแผนการปรับปรุง  

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุง ผลการดําเนนิการ 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 จึงจําเป็นต้องจัดการสอนในระบบ 
online มากขึ้น ดังน้ัน การปรับปรุงจึง
เปลี่ยนแปลงเป็นการเพ่ิมวิดีทัศน์สาธิตการ
ทดลองประกอบการเรียนให้ครบทุกบทเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

สามารถดําเนินการจัดทําวีดิทัศน์สาธิตการทดลอง
ประกอบการสอนได้ครบทุกบทเรียน และมกีาร
ทดสอบ online ครบทุกบทเรียน 

 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

      เน่ืองจากนักศึกษาบางคนไม่สามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติจริงภายในห้องปฏิบัติการได้ เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ดังน้ัน จึงปรับปรุงโดยการทวนสอบทักษะในห้องปฏิบัติการ
ในครั้งสุดท้ายของการเรียนการสอนเพ่ือเป็นการทบทวนให้นักศึกษาอีกคร้ัง 
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3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาํหรับภาคการศึกษา/ปีการศกึษาต่อไป 

แผนการปรับปรุง เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

วางแผนการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบที่ต้องการเรียนการสอนใน
รูปแบบการเรียน online 100% และ
รูปแบบการสอนผสมผสานทั้ง online 
และ onsite ในช่วงเวลเดียวกัน ซึ่ง
จําเป็นรักษาระยะห่างและมาตรการ
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด  

ภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 

คณาจารย์กลุ่มวิชาเคมี
ทั่วไป 

 

 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ไม่มี 
 
 

              ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

24 ธันวาคม 2564 
    

        24 ธันวาคม 2564 
   
                     ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
                 
                          (อ.ดร.สุกัญญา  เพชรศิริเวทย์) 
                                                                 24 ธันวาคม 2564 

 


