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รายละเอียดรายละเอียดผลผลการดำเนินงานของการดำเนินงานของรายวิชารายวิชา   
คณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

                        

หมวดหมวดที่ที่  11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อวิชา    : CH1471  

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  : - 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(Co-requisite)  :  CH1463 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section): 
      ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   : อาจารย์ผุสดี  สิรยากร 
       อาจารย์ ดร. มธุรส  อ่อนไทย 
       อาจารย์ ดร. พนนา กิติไพศาลนนท์ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์  แก้วกิ้ม 
       อาจารย์ ดร. สุรีย์พร  หอมวิเศษวงศา 
       อาจารย์ ดร. ชัชวาลย์ ช่างทำ 

กลุ่มเรียน     :  11 
4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน   :  ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่ 1  
        หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
5. สถานที่เรียน     :  ห้อง 2-230 อาคารเรียน 

หมวดที่ หมวดที่ 22  กกาารจัรจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอนดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน  

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่าง

เกิน 25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 ความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร 
การปอ้งกนัอบุตัเิหตใุหอ้ง
ปฏบิตักิาร 
 

 3  3  

2 จดักลุม่นกัศกึษาแนะนำเกีย่วกบั
ระเบยีบขอ้บงัคบัการใช้

 3  3  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่าง

เกิน 25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

หอ้งปฏบิตักิาร แนะนำเครือ่งมอื
และอปุกรณ ์เครือ่งแกว้ตา่งๆ ทำ
ขอ้ตกลงในการเรยีน และให้
นกัศกึษาตรวจเชค็อปุกรณท์ีใ่ช้
ตลอดภาคการศกึษา 

3 ปฏบิตักิาร เรือ่ง การสงัเคราะห์
สารสม้จากกระปอ๋งอะลมูเินยีม 

 

 3  3  

4 ปฏบิตักิารเรือ่ง สมดลุเคม ี
 

   3 
 

 

5 ปฏบิตักิารเรือ่ง การวเิคราะหแ์อน
ไอออน 
 

 3  3  

6 ปฏบิตักิารเรือ่ง การวเิคราะหแ์คต
ไอออน 

 3  3  

7 ปฏบิตักิารเรือ่ง การวเิคราะหโ์ดย
นำ้หนกั 

 

 3  3  

8 การจดัทำ mind map สรปุ
ความคดิรวบยอดเรือ่ง การ
ไทเทรตกรด-เบส 

 3  3  

9 ปฏบิตักิารเรือ่ง การวดั pH และ
สมบตัขิองสารละลายบฟัเฟอร ์
 

 3  3  

10 ปฏบิตักิารเรือ่ง การไทเทรตกรด
เบส 
 

 3  3  

11 ปฏบิตักิารเรือ่ง การวเิคราะหย์า
ลดกรด 
 

 3  3  

12 ปฏบิตักิารเรือ่ง การวเิคราะห์
ความกระดา้งของนำ้ 
 

 3  3  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่าง

เกิน 25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

13 สอบปฏบิตักิารไทเทรต  3  3  
14 การจดัทำ mind map สรปุ

ความคดิรวบยอดเรือ่ง การ
วเิคราะหค์ณุภาพ 

 3  3  

15 ทวนสอบทกัษะการใชอ้ปุกรณใ์น
หอ้งปฏบิตักิารและการเตรยีม
สารละลาย  
 

 3  3  

รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา  45  45  

  

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

 ไม่มี 

 

3. ประสทิธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
มาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ 
 (จากมคอ.3 หมวดที่ 4) 

วิธีการสอนที่ระบุใน
รายละเอียด 
ของรายวิชา 

(จากมคอ.3 หมวดที่ 4) 

ประสิทธิผล ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข มี ไม่มี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
  มีคุณธรรม 6 ประการ ได้
แก ขยัน อดทน ประหยัด 
เมตตา ซื่อสัตยกตัญ ูและ
ดำเนิน ชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อมุงสู
การพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน 
เคารพกฎระเบยีบและ
ข้อบังคบัตาง ๆ ขององคกรและ
สังคม 

1) ทำความเข้าใจกับนักศึกษา
เกี่ ย วกั บ ก ารป ฏิ บั ติ ต น ต าม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  
และข้อตกลงร่วมกันในการเรียน
รายวิชาปฏิบัติการ เช่น การแต่ง
กาย  การตรงต่อเวลา การไม่
ทุจริตในการสอบย่อย การไม่เอา
รายงานรุ่นพี่มาดู เป็นต้น  
2) จัดกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 
คน เพื่อทำปฏิบัติการร่วมกัน
ตลอดเทอม หรือ ร่วม
แลกเปลีย่นพูดคุย 
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2. ความรู้ 
⚫ อธิบายความรหูลักการและ
ทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน 

 

1) แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 
คน เพือ่ทำปฏิบัติการร่วมกัน
ตลอดเทอม  
2) มอบหมายให้นักศึกษาเตรียม
ศึกษาบทปฏิบัติการจากคลิป
วีดิโอออนไลน์แต่ละครั้งก่อน
ชั่วโมงปฏิบัติการ   และจะมีการ
สอบการเตรียมความพร้อมก่อน
การทดลอง  
3) บรรยายการทำการทดลองแต่
ละครั้ง   และให้นักศึกษาทำการ
ทดลองด้วยตนเองเป็นกลุ่ม โดย
นักศกึษาแต่ละกลุ่มจะต้องมีการ
อภิปรายสรุปผลการทดลองท่ีได้
แต่ละการทดลองและเขียน
รายงานผลการทดลองส่งอาจารย์  
4) ในบางการทดลองที่นักศึกษา
สามารถดำเนินการทดลองหรือ
การสาธิตเสร็จสิ้นเร็ว อาจารย์
ผู้สอนจะจัดกิจกรรมอภิปรายผล
การทดลองร่วมกันในชั้นเรียน 
โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
นำเสนอผลการทดลองในชั้น
เรียนและร่วมกัน 

   

 

3. ทกัษะทางปัญญา 
⚫สามารถแสวงหาความรดูวย
ตนเอง 

1) แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มๆ ละ 3 
คน  เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษ าท ำก าร
ท ด ล อ งด้ ว ย ต น เอ ง  โด ย ให้
นักศึกษาภายในกลุ่มแบ่งงานกัน
ทำการทดลอง มีการสังเกตผล
การทดลอง การบันทึกข้อมูลผล
การทดลอง การอภิปรายและ
สรุปผลการทดลองท่ีได้แต่ละการ
ทดลองร่วมกัน   ซ่ึงนักศึกษา
จะต้องแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และต้องใช้ทักษะในการคิดเชิง
เหตุและผลและการคิดแบบองค์
รวม  
2) แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม ร่ ว ม กั น เขี ย น
รายงานผลการทดลองโดยการ
สรุปผลจากการทำการทดลอง
และใช้ข้อมูลท่ีได้จากค้นคว้าจาก

   

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 สามารถชวยเหลือและแก 
ปญหากลุมไดอยางสร้างสรรค
ทั้งในฐานะผู้นำและผูตาม 
 สามารถปรับตัวทำงานรวม
กับผอูื่นทั้งในฐานะผูนำและ
สมาชิกกลมุ 

   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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     สามารถสรุปประเด็น 
และสื่อสาร ท้ังการพูดและการ
เขียนและเลือกใชรูปแบบการ
นำเสนอ ไดถูกตองเหมาะสม 

แหล่งต่าง ๆ เป็นเอกสารอ้างอิง   
โดยจะต้องส่งรายงานผลการ
ทดลองตามวันเวลาท่ีกำหนด 
 3) มีการสอบปฏิบัติการ
รายบุคคลเพ่ือให้นักศึกษาได้นำ
ความรู้มาใช้ในสอบปฏิบัติการ 
การวิเคราะห์สารตัวอย่าง (แคต
ไอออนและแอนไอออน) และการ
การสอบปฏิบัติการการไทเทรต
กรด-เบส    โดยนักศึกษาจะต้อง
ใช ้Creative Thinking ในการ
ออกแบบการทำปฏิบัติการ
วิเคราะห์ด้วยตนเองเพื่อให้ได้ผล
การทดลองภายในชั่วโมง
ปฏิบัติการ    พรอ้มท้ังต้อง
เลือกใช้รูปแบบในการนำเสนอ
ผลการวิเคราะห์ในรายงานได้
อย่างเหมาะสมเสนอต่ออาจารย์
ผู้สอน โดยมีการสรุปทวนสอบวัด
ความรู้ 

 

4. ข้อเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

  การเรียนต้องสลับระหว่างวิดีทัศน์สาธิต และ การบรรยาย ถามตอบ เนื่องจากหากใช้บรรยาย
นานๆ นักศึกษาจะขาดความสนใจ 

หมวดที่ หมวดที่ 33  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จำนวนนักศึกษา 

1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกำหนดการเพิ่มถอน) 68 
2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 68 
3. จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W) - 

 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จำนวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน   N = 68 ร้อยละ 
A 2 2.99 
B+ 12 17.91 
B 15 22.39 



มคมคอ.อ.55  
  

                          
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ         6 

C+ 21 31.34 
C 8 11.94 
D+ 5 7.46 
D 3 4.48 
F 1 1.49 

 

5. ปัจจัยที่ทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ - 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา - 
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน: 
 - 
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: 
       - 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
ผลการเรียนรู ้ วิธีการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ 
ตัวชี้วดัความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

คุณธรรมจริยธรรม ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนตรง
เวลา  การขาดเรียน 

จำนวนนักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน
เกณฑ์ที่กำหนด ไม่เกินร้อยละ 5 
ของนักศึกษาทั้งหมด 

นักศึกษาที่ขาดเรียนเกินเกณฑ์ที่
ก ำ ห น ด  จ ำ น ว น  1 ค น 
(เนื่ องจากนัก ศึกษาขาดสอบ
ปลายภาค) จากจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.47 

-ผลการรักษาข้อตกลงร่วมกันใน
การเรียนปฏิบัติการ 

จำนวนนักศึกษาที่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของนักศึกษาทั้งหมด 

นักศึกษาที่ปฏิบัติตามข้อตกลง 
โดยส่ งงานครบตามกำหนด 
จำนวน 57 คน  จากจำนวน
นักศึกษาทั้งหมด 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.82 



มคมคอ.อ.55  
  

                          
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ         7 

ความรู ้
ทักษะทางปัญญา 

- ทวนสอบจากคะแนนการ
เตรียมความพร้อมกอ่นการ
ทดลอง 
- ทวนสอบจากการสรุปความรู้
ในรูป mind map 
- ทวนสอบจากการสอบ
วิเคราะห์สารตัวอย่าง  
- ทวนสอบทักษะการใอุปกรณ์
เครื่องแก้วและสารเคมี 10% 
- ทวนสอบจากการสอบข้อเขียน
ปลายภาคการศึกษา  

- นักศึกษามีคะแนนการเตรียม
ความพร้อมกอ่นการทดลองเกิน
ร้อยละ 50 อย่างน้อยร้อยละ 50 
ของนักศึกษาทั้งหมด 
- นักศึกษามีคะแนนการสรุป
ความรู้ในรปู mind mapเกินรอ้ย
ละ 50 อยา่งน้อยร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาทั้งหมด 
- นกัศึกษามีคะแนนสอบ
วิเคราะห์สารตัวอย่างเกินร้อยละ 
50 อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาทั้งหมด  
- นักศึกษามีคะแนนสอบทักษะ
การใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วและ
สารเคมี เกินร้อยละ 50 อย่าง
น้อยร้อยละ 50 ของนักศึกษา
ทั้งหมด 
- นักศึกษามีคะแนนสอบจากการ
สอบข้อเขียนปลายภาคการศึกษา
เกินร้อยละ 50 อย่างน้อยร้อยละ 
50 ของนักศึกษาทั้งหมด 

- นักศึกษามีคะแนนการเตรียม
ความพร้อมกอ่นการทดลองเกิน
ร้อยละ 50 จำนวน 21 คน จาก
นักศึกษาทั้งหมด 68 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.88 
- นักศึกษามีคะแนนการสรุป
ความรู้ในรูป mind map เกิน
ร้อยละ 50 จำนวน 66 คน จาก
นักศึกษาทั้งหมด 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.06 
- นกัศึกษามีคะแนนสอบ
วิเคราะห์สารตัวอย่างเกินร้อยละ 
50 จำนวน 63 คน จากจำนวน
นักศึกษาทั้งหมด 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92.65 
- นักศึกษามีคะแนนสอบทักษะ
การใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วและ
สารเคมี เกินร้อยละ 50 จำนวน 
44 คน จากจำนวนนกัศึกษา
ทั้งหมด 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.71 
- นักศึกษามีคะแนนสอบจาก
การสอบข้อเขยีนปลายภาค
การศึกษาเกินร้อยละ 50 
จำนวน 18 คน จากจำนวน
นักศึกษาทั้งหมด 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.47 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง
พัฒนา 

- การเข้าชั้นเรียน  
- รายงานผลการทดลอง    
    

-จำนวนนักศึกษาขาดเรียนไม่เกิน 
3 ครั้ง ไม่ เกินร้อยละ 70 ของ
นักศึกษาทั้งหมด 
-จำนวนนักศึกษาที่ ได้ คะแนน
รายงานเกินร้อยละ 70 มีจำนวน
ร้อยละ 70 ของนักศึกษาทั้งหมด 

-จำนวนนักศึกษาขาดเรียนไม่
เกิน 3 ครั้ง จำนวน 67 คน จาก
นักศึกษาทั้งหมด 68 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 98.53 ของนักศึกษา
ทั้งหมด 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-จำนวนนักศึกษาที่ได้คะแนน
รายงานเกินร้อยละ 70 มีจำนวน 
66 คน จากนกัศึกษาทั้งหมด 68 
คน คิดเป็นร้อยละ 97.06 ของ
นักศึกษาทั้งหมด 

 จากการทวนสอบพบว่า นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนทำปฏิบัติการทดลองค่อนข้างน้อย หรือ
อาจเป็นเพราะว่าพ้ืนฐานการเรียนของนักศึกษาที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงทำให้การเตรียมตัวก่อนการเรียนทำ
ได้ไม่ดีนัก แต่เมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ไปแล้ว พบว่า นักศึกษาสามารถเข้าในบทปฏิบัติการและจัดทำ
รายงานได้ดี ตลอดจนมีทักษะในห้องปฏิบัตกิารที่ดีข้ึน 



มคมคอ.อ.55  
  

                          
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ         8 

หมวหมวดที่ ดที่ 44  ปัญปัญหหาและผลกระทบต่อการดำเนินการาและผลกระทบต่อการดำเนินการ  
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก (ถ้ามี) 

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาการเรียนการสอน
เป็นรูปแบบ online ดังนั้น เครื่องมือบางชนิด
ไม่ได้งาน และไมไ่ด้ทดลองใช้ ดังนั้น ช่วงที่เปิด
การเรยีน onsite เครื่องมือบางเครื่องไม่สามารถ
ใช้งานได้ 

ดำเนินการตรวจเช็ค ส่งซ่อมแล้ว  

 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) 
ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

-  -  

หมวดที่ หมวดที่ 55  การประเมินรายวิชาการประเมินรายวิชา  

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
1.1 ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  

- 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

 -   

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
2.1 ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  

การเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน เป็นการมอบหมายให้นักศึกษาเตรียมตัวก่อนการเรียน โดย
การศึกษาบทปฏิบัติการด้วยตนเอง ซึ่งรายวิชาปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานเป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องใช้
สารเคมีหลายชนิดซึ่งมีทั้งสารเคมีที่เป็นกรดแก่ เบสแก่ และสารไอระเหย การเตรียมตัวก่อนการเรียนจึง
เป็นการให้นักศึกษารับทราบข้อควรระวัง ปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการเรียนผ่านการกระตุ้นด้วยการ
สอบย่อย ทั้งนี้ ผู้สอนพิจารณาว่า ยังคงจัดสอบย่อยเพ่ือเตรียมพร้อมก่อนการเรียนเช่นเดิม แต่ปรับปรุงโดย
บางบทปฏิบัติการจัดสอบภายหลังเรียนแล้วร่วมด้วยเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

ไม่มี 
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หมวหมวดที่ ดที่ 66  แผนการปรับปรุงแผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุง ผลการดำเนินการ 

ไม่มี เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เปิดการเรียนการ
สอนครั้งแรก 

- 

 

2. การดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

      ไม่มีเนื่องจากเป็นการเปิดสอนครั้งแรก 

 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

แผนการปรับปรุง เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ปรับปรุงคลิปการสอนให้สมบูรณ์ขึ้น
เนื่องจากเป็นการสอนครั้งแรก 

ภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2566 

คณาจารย์กลุ่มวิชาเคมี
ทั่วไป 

 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ไม่มี 
 
 

              ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  อาจารย์ผุสดี สิรยากร 

  3 มกราคม 2566 
 

              ชื่ออาจารยป์ระธานกลุ่มวิชา 
    อาจารย์ ดร. พนนา กิติไพศาลนนท์ 

  3 มกราคม 2566 
 

              ชื่ออาจารยห์ัวหน้าสาขาวิชา 
   อาจารย์ ดร. สุกัญญา เพชรศิริเวทย์ 

  3 มกราคม 2566 
 


