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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
  

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี  

วิทยาเขต/คณะ/ สาขาวิชา  สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

   1. รหัสและชื่อรายวิชา 

SCH0961 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 

Preparation for Professional Experience in Chemistry  

2. จำนวนหน่วยกิต หรือจำนวนชั่วโมง  

      1 หน่วยกิต 1(30) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

     ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์           อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

     ดร.ลักษมี ชัยเจรญิวิมลกุล    อาจารยผ์ู้สอน  

     อ.ปณิดา รัตนรังษี              อาจารยผ์ู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่กำหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

     ภาคการศึกษาที่ 2 / ช้ันปีท่ี 3 (กลุ่มเรียน 60041.041 เคมี) 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

    -ไม่มี-  

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  

     -ไม่มี- 

8. สถานที่เรียน 

    มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามคร้ังล่าสุด 

     พฤศจิกายน 2562 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
    1.1 เพื่อสร้างความพร้อมนักศึกษาให้มีบุคลิกภาพ ความรู้ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพรวมถึง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    1.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เครื่องมือ ความรู้ในการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงความรู้และทักษะในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสถานประกอบการจริง และเรียนรู้
วิธีการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานและบุคคลอื่นในองค์กรได้  

2.  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 
     เพื่ อให้ ผู้ เรียนประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ที่ ได้ จากการเรียนใน ช้ันเรียน ไปปฏิบั ติ งาน ในองค์กรที่ เกี่ ยวข้องทางเคมี และ
สามารถท่ีจะเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง และได้ประสบการณ์ตรง 

 
 

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 
       การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในมาตรฐานผลการเรยีนรู้แตล่ะด้านทีมุ่่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับท่ีระบไุว้ในรายละเอียดของ
หลักสตูร (แบบ มคอ.2) โดยมาตรฐานการเรยีนรู้แตล่ะด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

       มาตรฐานการเรียนรู ้
(แต่ละด้าน) 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา   
    1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
    2) มีระเบียบวินัย 
    5) มีจิตสาธารณะ 

1) กำหนดเกณฑ์การเข้าช้ันเรยีน การแต่ง 
กาย การตรงต่อเวลา และการปฏบิัติตัวใน 
ห้องเรียน 
2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้มี 
ความซื่อสัตย์ในการทำงาน มีความเอื้อ เฟื้อ
เผื่อแผต่่อผู้อื่น 

1) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
ช้ันเรียน การแต่งกาย การตรงต่อ
เวลา 
2) ประเมินจากพฤติกรรมใน
ห้องเรียน การสอบ และงานที่
ได้รับมอบหมาย 

2.  ความรู้ 
2) สามารถนำหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มาอธิบายการทำงานของเครื่องมือ
วิเคราะหต์่างๆ รวมถึงการหาปริมาณสารด้วย
เทคนิคต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1. การมอบหมายงานให้นักศึกษา ได้คิด 
วิเคราะห์ แกไ้ขปัญหา 
2. จัดให้มีการเรียนรูจ้ากการ 
ปฏิบัติและจากสถานการณ์จริงในรายวิชา 
3. จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรพเิศษ  

1. การนําเสนอผลงาน 
2. ประเมินจากผลการเตรียมฝึก
ประสบการณ์ฯ 
3. การตรวจเนื้อหาของรายงาน 
การค้นคว้า การอ้างอิงเอกสาร
ในรายงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตมุี
ผลตามหลักการและวิธีการทางเคมีรวมทั้ง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตรส์าขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1. การมอบหมายงานท่ีต้องมีการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ทั้งรูปแบบรายบคุคลและรายกลุม่ 
2. การมอบหมายงานท่ีต้องค้นหาข้อเท็จจริง 
ตีความ ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศ 

1. การนำเสนอผลงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม การ
อภิปราย การแสดงความคิดเห็น 
ตอบคำถาม 
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มาตรฐานการเรียนรู ้
(แต่ละด้าน) 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ  
1) มีภาวะผู้นำโดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทัง้ใน
ฐานะผู้นำ และสมาชิกท่ีด ี

1. มอบหมายงานให้ทำงานเป็นกลุม่ 
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
  
 

1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
2. ประเมินจากการนำเสนอ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถประยุกตค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ
เพื่อการวิเคราะห์ประมวล ผล แปลผล การแก้ปัญหา 
และนาเสนอข้อมูลได้อยา่งเหมาะสม  

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า จัดการ 
และนำเสนอข้อมูล 
2. จัดกิจกรรมที่เน้นการฝึกทักษะด้านการ
สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  

1. สังเกตพฤติกรรมทักษะการ
สื่อสารด้านตา่ง ๆ 
2. การตรวจเนื้อหาของงานที่
มอบหมาย  
 

 

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคำอธิบายรายวิชา 
    เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ การพัฒนานักศึกษาให้มีบุคลิกภาพ ความรู้  ทักษะ 
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพรวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.  กิจกรรมของนักศกึษา 
    2.1 เลือกสถานประกอบการจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชน 
    2.2 นักศึกษาทำความเข้าใจลักษณะงาน กฎ และระเบียบขั้นตอนการทำงานในองค์กรที่ตอ้งเข้าปฏิบัติงาน 
    2.3 นักศึกษาเรียนรู้และฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นในห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเคมี 
    2.4 นักศึกษานำความรู้ทางทฤษฎีทางเคมี และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องมาเป็นพ้ืนฐานในการประยุกต์เพื่อการทำงาน 
    2.5 ฝึกแก้ไขปัญหาในโจทย์ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีมีอยู่ในสาขาวิชาเคมี 
    2.6 นักศึกษาส่งรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
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3.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

1.  แผนการสอน  

คร้ังที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 
 
 

- การแนะนำเนื้อหารายวิชา  
- ช้ีแจงวิธีการประเมินผลการเรยีน  
- ความสำคัญของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเคมี 
- การปรับตัวในสังคมการทำงาน 

2 - แนะนำรายละเอียดของวิชา 
(มคอ.4)  
- บรรยายความสำคญัของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเคมีและการ
ปรับตัวในสังคมการทำงาน 
- มอบหมายงานรายบุคคล 
เตรียมข้อมูลพื้นฐานของหน่วย 
งานและลักษณะงานท่ีคาดวา่จะ
ไปปฏิบตัิงาน 

ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ ์
ดร.ลักษมี ชัยเจรญิวิมลกุล 

อ.ปณิดา รตันรังษ ี 

2 นำเสนอข้อมูลหน่วยงาน และลักษณะ
งานท่ีเข้าฝึกประสบการณ ์

2 -นำเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
-ซักถาม และอภิปรายร่วมกัน 

ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ ์
ดร.ลักษมี ชัยเจรญิวิมลกุล 

อ.ปณิดา รตันรังษ ี
3 - การคำนวณ และการเตรยีมสารละลาย 2 - ฝึกคำนวณ และเตรียม

สารละลาย 
- แบบทดสอบการคำนวณเตรียม
สารละลาย  

ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ ์
 

4-5 
 

ทักษะการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือ
พืน้ฐาน  

4 - บรรยาย และฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับ
การใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
- ทดสอบการใช้อุปกรณ์ และ
เครื่องมือรายบคุคล 

6-7 การจัดเก็บสารเคมี การจัดการของเสีย
และสารเคมีอันตราย 

4 - การบรรยายเนื้อหา 
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม 
และแสดงความคดิเห็น 

ดร.ลักษมี ชัยเจรญิวิมลกลุ 
  

8-9 
 

- เรียนรู้การสกัดสารอินทรยี ์
- การวิเคราะหส์ารด้วยเทคนคิ IR 
(Infrared spectroscopy) 
- การวิเคราะหส์ารด้วยเทคนคิ UV-
Visible (Ultra Violet Visible) 
 

4 - บรรยาย และฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับ
การใช้เครื่องมือ 
- ทดสอบการใช้เครื่องมือราย 
บุคคลและ/หรือเป็นกลุ่ม 

10-12 
 

เรียนรู้การใช้งานและฝึกทักษะการใช้ 
เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง 

6 - การบรรยายเนื้อหา 
- ฝึกทักษะการใช้งานเครื่องมือ 
- แบบฝึกการคำนวณและแปล 
ผล 
- ทดสอบการใช้เครื่องมือราย 
บุคคลและ/หรือเป็นกลุ่ม 

อ.ปณิดา รตันรังษ ี

13-14 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการฝึก 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4 - การบรรยายเนื้อหา 
แลกเปลีย่นประสบการณ ์

วิทยากรพิเศษ 
และ อ.ปณดิา รัตนรังษ ี
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คร้ังที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

15-16 
 

ผลการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

4 - นำเสนอผลการเตรียมฝึก
ประสบการณ ์
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม 
และแสดงความคดิเห็น 

ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ ์
ดร.ลักษมี ชัยเจรญิวิมลกุล 

อ.ปณิดา รตันรังษ ี 

 
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
    4.1 ประชมุผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคม ี 
    4.2 จัดให้นักศึกษานำเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ทีไ่ดร้ับจากการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักศึกษาท่ีเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพเคมี 
5. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเลีย้ง/ ครูพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ/ สถานศึกษาที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  
    5.1 จัดตาราง/ผลงาน/โปรแกรมต่างๆ ท่ีจะให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
    5.2 ดูแลให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติ 
    5.3 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และรายงานผลการฝึกปฏิบัติ 

6. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
    6.1 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกสถานประกอบการ 

6.2 ปฐมนิเทศนักศึกษา 
6.3 ให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
6.4 ประเมินผลนักศึกษา 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
     7.1 ปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับข้ันตอนต่าง ๆ ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
     7.2 จัดเจ้าหน้าท่ีประสานงาน รับแจ้งเหตุ กรณีต้องการความช่วยเหลือ 
8. สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถานประกอบการ  
     8.1 จดัอาจารย์ดแูล และให้คำแนะนำนักศึกษา 
     8.2 การประเมินประสิทธิภาพ และคุณลักษณะของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน 
     8.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรทีม่ีความเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ 

 
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

1. การกำหนดสถานทีฝึ่ก 
    1.1 ห้องปฏิบัติการทางเคม ี
    1.2 หน่วยงาน/สถานประกอบการของภาครัฐ และเอกชน 
    1.3 พิจารณาคดัเลือกนักศึกษา และนำเสนอเจ้าที่ประชุมหลักสูตรเพื่อพิจารณา 
    1.4 จัดส่งเอกสารราชการขออนุเคราะห ์
2. การเตรียมนักศึกษา 
     2.1 ปฐมนิเทศ 
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     2.2 จัดกิจกรรมทีพ่ัฒนาทักษะในห้องปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนประสบการณจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  
     2.3 อาจารย์ชี้นำให้เห็นถึงความสำคญั และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบท่ีมตี่อการทำงานในอนาคต 
    2.4 การนำผลประเมินนกัศกึษาฝึกประสบการณต์รงตามศาสตร์ มานำเสนออภิปราย เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเคมีรุ่นต่อไป 
     2.5 ประเมินความพร้อมของนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
3. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก ์ 
     3.1 มีความรู้ในสาขาที่เป็นท่ีปรึกษา/นิเทศ 
     3.2 จัดประชุมชี้แจง 
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง ในสถานที่ฝึก/สถานศึกษา 
     ช้ีแจงให้ทราบวตัถุประสงค์ บทบาทหน้าท่ี สิ่งท่ีคาดหวัง การประเมิน การดูแล ฯลฯ 

5. การจัดการความเสี่ยง 
     5.1 ติดต่อประสานงานกับหนว่ยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนล่วงหน้า 
     5.2 จัดให้มีตัวแทนนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่ติดต่อ ประสานงานกบัอาจารย์ที่ปรึกษา/นิเทศ 
     5.3 จัดเตรียมชอ่งทางการติดต่อ ประสานงานหลากหลายช่องทาง 

 
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 

1. หลักเกณฑ์การประเมิน 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู*้   วิธีการประเมนิ**  สัปดาห์ท่ีประเมิน   
สัดส่วนของการ

ประเมิน 

1.1, 1.2, 1.5 
 

การเข้าช้ันเรยีน/อบรมเชิงปฏิบัตกิาร การตรงต่อเวลา 
ความมีระเบียบวินัย และการเสนอความคิดเห็น 

1-15 5% 

2.2, 3.1, 4.1, 5.1 การทดสอบวัดความรูเ้ฉพาะดา้น 
ทักษะปฏิบัติ และการค้นควา้งานท่ีได้รับมอบหมาย 
นำเสนอผลการเตรียมฝึกฯ เป็นรายบุคคล/กลุ่ม 

3-14 
2-14 
15-16 

45% 
45% 
5% 

การประเมินผลการเรยีน (Evaluation) 
 

เกรด ช่วงคะแนน เกรด ช่วงคะแนน 

A 80-100 C 60-64 
B+ 75-79 D+ 55-59 

B 70-74 D 50-54 
C+ 65-69 E 0-49 

 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนกัศึกษา 
     2.1 ประเมินโดยอาจารย์ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
     2.2 ประเมินจากการสังเกตความเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของนกัศึกษาในด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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     2.3 ประเมินจากผลงานของนกัศึกษา 
     2.4 อาจารย์สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อสาขาวิชา 

3. ความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเลี้ยง/ ครูพ่ีเลี้ยงต่อการประเมินนักศกึษา 
     ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนกัศึกษา 
     4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของนักศึกษา 
     4.2 ประเมินผลนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นการเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมีตามเกณฑ ์

5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
     ประชุมร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุป 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1.  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกีย่วข้องต่อไปนี้ 
     1.1 นักศึกษา 

- ประเมินการเตรียมปฏิบัติงาน 
- ประเมินตนเอง 

     1.2 นักวิทยาศาสตร์ประจำหอ้งปฏิบัติการ 
- ประเมินการจัดการปฏิบตัิงาน 
- ประเมินสมรรถนะของนักศึกษา  

     1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
- ประเมินสมรรถนะของนักศกึษาว่าบรรลุตามวตัถุประสงค์หรือไม ่
- ประเมินการจัดการฝึกปฏิบัติงาน ความพร้อม ความร่วมมือ ฯลฯ 
- ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมินตามวตัถุประสงค ์
- ปรับปรุงตามข้อเสนอตามรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.6) และจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างการเรียน

การสอนกับผูเ้รียน 
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
    2.1 นำผลจากการประเมินการฝึกปฏิบัติงานมาเป็นข้อมลูในการวางแผน ปรับปรุง การเตรยีมฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาครั้งต่อไป 
    2.2 นำผลการประเมินมาประชุม หารือร่วมกันเพื่อปรับปรุงรายวิชา  

 
หมวดที่ 8 การบูรณาการรายวิชาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจอืน่ ๆ (ถา้มี) 

 

 

รูปแบบการบูรณาการ เนื้อหารายวิชา 

- - 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา 

 
ลงช่ือ..............................................................................วันท่ี ….… พฤศจิกายน 2562 
         (ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ)์ 
 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ลงช่ือ..............................................................................วันท่ี …..…. พฤศจิกายน 2562 
                 (ดร.ลักษมี ชัยเจรญิวิมลกลุ) 
 

ลงช่ือ..............................................................................วันท่ี …….. พฤศจิกายน 2562 
                    (ดร.อรภรณ์ บัวหลวง) 
 
 
 


