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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อรายวิชา

343 417
343 417
2. จํานวนหน่ วยกิต

เคมีทางยาขั้นแนะนํา
Introduction to Medicinal Chemistry

2 หน่วยกิต
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา

เป็ นวิชาเลือก ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน สําหรับหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน

4.1. รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ กนกเมธากุล
4.2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร เผ่าศิริ
5. ภาคการศึกษา / ชั้ นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite)
343 311
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. วันทีจ่ ัดทําหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด

27 กรกฎาคม 2554

๑

มคอ. ๓
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนวิชานี้ นักศึกษาสามารถ
1.1. สามารถเสนอวิธีการวิเคราะห์เป้ าหมายในการออกแบบยาในรู ปแบบต่างๆ เช่น ยาปฏิชีวนะ ยารักษาโรค
มาลาเรี ย
1.2. สามารถเข้าใจการออกฤทธิ์ ของยาที่ตอ้ งการพัฒนาและเลือกสรรกลไกได้อย่างเหมาะสม
1.3. สามารถเลือกวิธีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของยาเพื่อพัฒนาให้มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพิ่มขึ้นและลด
ผลข้างเคียงที่ไม่ตอ้ งการได้
1.4. สามารถนําเสนอแนวคิดและใช้ขอ้ มูลทางชีวเคมีเช่น โครงสร้างในสามมิติของเอนไซม์มาช่วยในการ
ออกแบบยาที่มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
ปั ญหาทางด้านสุ ขภาพและโรคภัยไข้เจ็บเป็ นสิ่ งที่ได้รับการเน้นหนักในทุกๆ ประเทศทัว่ โลก เพราะเป็ นสิ่ ง
ที่เกี่ยวเนื่ องกับชี วิตความเป็ นอยู่ของประชากรในแต่ละประเทศ ทั้งยังส่ งผลถึ งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สั ง คมได้อ ย่า งเหมาะสม สารเคมี ที่ มี ฤ ทธิ์ ในการยับ ยั้ง การเจริ ญ เติ บ โตของจุ ล ชี พ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การดํา เนิ น
ชีวติ ประจําวันของมนุษย์จึงเป็ นปั จจัยที่จาํ เป็ นในการดํารงชีพ ในการค้นพบและพัฒนายาจะต้องใช้การทํางานที่
เป็ นทีมและอาศัยวิทยาการที่กา้ วหน้าเพื่อให้ทนั ต่อการดื้อต่อยาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว การใช้ความรู ้ทางเคมี
อินทรี ยเ์ พื่อศึกษาและพัฒนายาซึ่ งเป็ นสารอินทรี ยจ์ ึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง การที่นกั เคมีมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณสมบัติของยา ในแง่เภสัชวิทยาเพิ่มเติมจากการสังเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ จะเป็ นหนึ่งในกลไกที่
ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนายาที่เหมาะสมได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ปฎิชีวนะในกลุ่มของเบตา แลคแตม ยาซัลฟา-ยาในกลุ่มที่ประกอบด้วยวงแหวนแอโรแมติกหลายวง ยา
รักษามาลาเรี ย การออกแบบยา การออกฤทธิ์ของยา การพัฒนาและการผลิตยา ยาต้านไวรัส การจําแนกประเภท
กลไกการออกทธิ์ การออกแบบและการปรับปรุ งยาบางชนิด และหัวข้อเลือกสรรที่เกี่ยวข้อง
β-lactam antibiotics, sulfonamide, chemotherapeutics containing polycyclic aromatic ring, anti-malarial
agents, drug design, drug action, drug development and production, antiviral agents, classifications,
mechanism of actions, drug design and development, some selected topics regarding medicinal chemistry.
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2. จํานวนชั่ วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ปฏิบตั ิการ 0 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
3. จํานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คําปรึ กษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
ให้คาํ ปรึ กษาโดยตรงในห้องเรี ยนหรื อนอกห้องเรี ยน ประมาณสัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา

การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านที่มุ่งหวังซึ่ งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในแผน
ที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่
กําหนดในรายละเอียดของหลักสู ตร โดยมาตรฐานการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้
1. สรุ ปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู ้ หรื อทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
2. คําอธิ บายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู ้ หรื อทักษะในข้อ 1
3. วิธีการที่จะใช้วดั และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรี ยนรู ้ใน
มาตรฐานการเรี ยนรู ้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1. คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
1.1.1. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรื อวิชาชีพ
1.1.2. มีวนิ ยั ซื่ อสัตย์ มีสัมมาคารวะ รู ้จกั กาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
1.1.3. เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน
1.2. วิธีการสอน
1.2.1. สอดแทรกความรู ้ดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรมในชั้นเรี ยน
1.2.2. ชี้แจงให้นกั ศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบตั ิตนในชั้นเรี ยน และจัดให้มีคะแนนในส่ วนของการ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การตรงต่อเวลา และความซื่ อสัตย์ในการไม่คดั ลอกงาน หรื อ
แบบฝึ กหัด
1.2.3. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
1.3. วิธีการประเมินผล
1.3.1. ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรี ยนที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรม
1.3.2. ประเมินผลจากคะแนน ความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาในการส่ งงาน ที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1. ความรู ้ที่ตอ้ งได้รับ
2.1.1. ความรู ้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสาํ คัญในการออกแบบยาเพื่อใช้ในการรักษาโรค
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2.1.2. มีทกั ษะและประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดา้ นกลไกในการออกฤทธิ์ ของยาและการสังเคราะห์ยา
2.1.3. มีความรู ้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ด้านการออกแบบและปรับปรุ งโครงสร้างของยาเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการรักษาและลดผลข้างเคียงของยา
2.1.4. สามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันหรื อใช้ประกอบกับความรู ้ในด้านอื่นๆ
2.1.5. มีความรู ้ในธรรมเนียมปฏิบตั ิและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
2.2. วิธีการสอน
2.2.1. บรรยายเนื้ อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.2.2. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาสามารถถามคําถามได้ท้งั ในและนอกชั้นเรี ยน
2.2.3. แนะนําแหล่งเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้อง
2.3. วิธีการประเมินผล
2.3.1. แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ
2.3.2. การสอบวัดความรู ้จากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1. ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
3.1.1. สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู ้และการแก้ปัญหาด้านการ
พัฒนายาได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.2. สามารถคิดวิเคราะห์และริ เริ่ มสร้างสรรค์โดยใช้ความรู ้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหา
ด้านการออกแบบและพัฒนายาได้อย่างเป็ นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.2. วิธีการสอน
3.2.1. การสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
3.2.2. การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3.3. วิธีการประเมินผล
3.3.1. ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการเรี ยนรายวิชา
3.3.2. ประเมินผลจากความถูกต้องในการตอบคําถามในชั้นเรี ยน ในแบบฝึ กหัด งานที่ได้รับมอบหมายให้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การนําเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
4.1.1. มีภาวะผูน้ าํ มีความคิดริ เริ่ มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของ
กลุ่ม
4.1.2. มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
4.2. วิธีการสอน
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4.2.1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการออกแบบและพัฒนายา
4.3. วิธีการประเมินผล
4.3.1. ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากรายวิชา
4.3.2. ประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
5.1.1. การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการอธิ บายปั ญหาทางวิทยาศาสตร์ ที่พบใน
ชีวติ ประจําวัน และในการปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาชีพได้
5.1.2. การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในการสื่ อสาร การแสวงหา ความรู ้ดว้ ยตนเอง การ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ
5.2. วิธีการสอน
5.2.1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชา
5.2.2. การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านการสื บค้นข้อมูลจาก web site ที่เกี่ยวข้อง
5.3. วิธีการประเมินผล
5.3.1. ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการเรี ยนรายวิชาประเมินผลแบบฝึ กปฏิบตั ิ
5.3.2. ประเมินผลจากการทําแบบฝึ กหัดที่มีการสื บค้นข้อมูลจาก web site ที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หน่ วย บทและหัวข้ อ

1.

1.
บทนํา ประวัติความเป็ นมา
ความสําคัญ
ที่มาของการใช้ยาใน
ชีวติ ประจําวัน
การค้นพบและการ
ออกแบบยา วิธีการนํายาเข้าสู่ร่างกายและ
ระบบการเคลื่อนย้ายของยา
2. การจําแนกประเภทของยา
2.1 การจําแนกตามโครงสร้างทางเคมี
2.2 การจําแนกตามการออกฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา
2.3 การจําแนกตามหลักกายวิภาคศาสตร์
3. แหล่งกําเนิดของยา
3.1 จากสิ่ งมีชีวติ ตามธรรมชาติเช่น พืช
3.2 จากแหล่งกําเนิดทางทะเล
3.3 จากแหล่งกําเนิดประเภทจุลชีพ
3.4 จากการสังเคราะห์ทางเคมี
4. หลักการของการพัฒนายาโดยใช้
โปรดรัก
4.1 การพัฒนาโปรดรักเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการละลาย

2.

2-3.

จํานวน
ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่ อการสอน

1 2 3 4 5 6

2

ทราบถึงที่มาและความสําคัญของ
การใช้ยาในชีวติ ประจําวัน สามารถ
จําแนกประเภทของยาได้อย่าง
เหมาะสม

1

สามารถเข้าใจแหล่งที่มาที่
หลากหลายของยาได้

3

สามารถเข้าใจและออกแบบ
โปรดรักเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพของ
ยาตามปั จจัยที่ตอ้ งการได้

๖

1. ตําราหลัก
2. แผ่นทึบสื่ อการสอน

ขวัญใจ

1. การบรรยาย

1. ตําราหลัก
2. แผ่นทึบสื่ อการสอน

ขวัญใจ

1. การบรรยาย
2. การทําแบบฝึ กหัด

1. ตําราหลัก
2. บทความวิจยั จาก
วารสารวิทยาศาสตร์
ต่างประเทศ

ขวัญใจ

1.

การบรรยาย

อาจารย์
ผู้สอน

มคอ. ๓
สัปดาห์
ที่

4.

5-6.

หน่ วย บทและหัวข้ อ
4.2 การพัฒนาโปรดรักเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการถูกดูดซึมผ่าน
ผนังลําไส้เล็ก
4.3 การพัฒนาโปรดรักเพื่อเพิ่มความ
เจาะจงของตําแหน่งที่ยาจะออกฤทธิ์
5. ยาปฏิชีวนะ
5.1 เป้ าหมายในการออกแบบเพื่อให้
ได้มาซึ่งยาปฏิชีวนะ
5.2 ประเภทของยาปฏิชีวนะ
5.3 วิถีชีวะสังเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบยาปฏิชีวนะ
6. ยาปฏิชีวนะประเภทเบตา-แลคแทม
6.1 กลไกในการออกฤทธิ์
6.2 โครงสร้างการอ่านชื่อ
6.3 ยาเพนนิซิลินและอนุพนั ธ์
ความเสถียรและการสลายตัวใน
สภาวะที่เป็ นกรดและเบส
6.4 ผลของการปรับเปลี่ยนหมู่
แทนที่ของเพนนิซิลินที่มีต่อความ
เสถียรและความสามารถในการออก
ฤทธิ์ยบั ยั้งแบคทีเรี ย
6.5 ยาเซฟาโรสปอริ นและอนุพนั ธุ์

จํานวน
ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่ อการสอน

1 2 3 4 5 6

2

สามารถทราบถึงประเภทของยา
ปฏิชีวนะและเข้าใจวิถีชีวะ
สังเคราะห์ของสารที่จาํ เป็ นต่อการ
ดํารงชีวติ ของแบคทีเรี ยและกลไก
ในการยับยั้งแบคทีเรี ยดังกล่าวได้

4

สามารถทราบถึงกลไกในการออก 1. การบรรยาย
ฤทธิ์ ปั จจัยที่มีผลต่อการสลายตัว
2. การทําแบบฝึ กหัด
ผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนหมู่
แทนที่ของเพนนิซิลินและเซฟาโรส
ปอริ น

๗

1. การบรรยาย

อาจารย์
ผู้สอน

1. ตําราหลัก
2. แผ่นทึบสื่ อการสอน

ชนกพร

1. ตําราหลัก
2. แผ่นทึบสื่ อการสอน

ชนกพร

มคอ. ๓
จํานวน
ชั่วโมง

สัปดาห์
ที่

หน่ วย บทและหัวข้ อ

7-8.

7. การออกแบบการสังเคราะห์และการ
ผลิตยาในระบบอุตสาหกรรม
7.1 การออกแบบการสังเคราะห์
อย่างสมบูรณ์ของเพนนิซิลินและ
เซฟาโรสปอริ น
7.2 การผลิตเพนนิซิลินและ
เซฟาโรสปอริ นในอุตสาหกรรม
8. ยาปฏิชีวนะในกลุ่มของยาซัลฟา
8.1 กลไกในการออกฤทธิ์
8.2 การสังเคราะห์

4

สามารถเข้าใจปฏิกิริยาในการ
ออกแบบการสังเคราะห์ยาใน
ห้องปฏิบตั ิการและความแตกต่าง
เมื่อนําไปใช้ในการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมได้

1. การบรรยาย
2. การทําแบบฝึ กหัด

1. ตําราหลัก
2. บทความวิจยั จาก
วารสารวิทยาศาสตร์
ต่างประเทศ

2

สามารถเข้าใจกลไกในการออก
ฤทธิ์และการสังเคราะห์ยาในกลุ่ม
ซัลฟาได้

1. การบรรยาย
2. การทําแบบฝึ กหัด

10. ยาปฏิชีวนะในกลุ่มของยาในกลุ่มแอ
โรมาติกและโพลีไซคลิกแอโรมาติก
10.1 กลไกในการออกฤทธิ์
10.2 การสังเคราะห์
11-15. หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยเกี่ยวกับเคมี
ทางยา

2

สามารถเข้าใจกลไกในการออก
ฤทธิ์และการสังเคราะห์ยาในกลุ่ม
แอโรมาติกและโพลีไซคลิกแอโร
มาติกได้
สามารถเข้าใจวิวฒั นาการในกลไก
ของการดื้อยาได้ และเข้าใจวิธีการ
รวมทั้งเทคนิคที่ทนั สมัยที่เกี่ยวกับ
การวิจยั ทางยา

1. การบรรยาย
2. การทําแบบฝึ กหัด

1. ตําราหลัก
2. บทความวิจยั จาก
วารสารวิทยาศาสตร์
ต่างประเทศ
1. ตําราหลัก
2. บทความวิจยั จาก
วารสารวิทยาศาสตร์
ต่างประเทศ
1. ตําราหลัก
2. บทความวิจยั จาก
วารสารวิทยาศาสตร์
ต่างประเทศ

9.

10.

รวม

10

วัตถุประสงค์ การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่ อการสอน

1 2 3 4 5 6

30

หมายเหตุ ผลการเรี ยนรู้แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้

๘

1. การบรรยาย
2. การทําแบบฝึ กหัด

อาจารย์
ผู้สอน
ชนกพร

ชนกพร

ชนกพร

ชนกพร

มคอ. ๓
1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม (Ethics and Moral)
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)

2. ด้านความรู ้ (Knowledge)
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical analysis,
communication and Information Technology Skills)

3. ด้านทักษะทางปั ญญา (Cognitive Skills)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที่
1
2
3
4

ลักษณะการประเมิน

สัปดาห์ ทปี่ ระเมิน
ทุก 3 สัปดาห์
8
9
15

แบบฝึ กหัด
การสอบกลางภาค
การนําเสนองานและรายงาน
การสอบปลายภาค
รวม

๙

สัดส่ วนคะแนน
10
20
25
45
100

หมายเหตุ

มคอ. ๓

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1.1. G. Thomas, Medicinal Chemistry: An Introduction, 4th Edition, John Wiley and Sons, 2003.
1.2. S. Lee and G. Robinson, Process Development: Fine chemicals from grams to kilograms, 2nd Edition,
Oxford University Press, 1999.
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
3.1. ตําราอ่านประกอบ
3.1.1. J. Saunders, Top Drugs: Top synthetic routes, 4th Edition, Oxford University Press, 2004.
3.2. e-Learning
3.3. เว็ปไซต์
3.3.1. แหล่งสื บค้นตามที่ระบุทา้ ยบทในตําราและเอกสารหลัก

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลน์โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน(โดยวิธีการอื่น ที่ไม่ใช่การประเมินโดยนักศึกษา)
2.1. การประเมินตนเองด้านประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2.2. การนําเสนอระดับคะแนนหรื อเกรดต่อที่ประชุมกรรมการวิชาการภาควิชาและกรรมการประจําคณะ
2.3. ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสู ตรหรื อคณะหรื อมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
2.4. การประชุ มร่ วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา ข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ที่มีความรู ้และประสบการณ์ หรื อเพื่อนร่ วมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ดา้ นต่างๆ เช่น ด้านการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ ด้านการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม การสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรม
เทคนิคการสอนและการผลิตสื่ อ เป็ นต้น
3.2. การสะท้อนผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโดยแบ่งเป็ น 4 ระดับคือ
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสู ตร และระดับบุคคล
๑๐

มคอ. ๓
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1. ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดให้มีการประชุ มพิจารณา
ระดับคะแนนหรื อเกรด ในระดับหลักสู ตรและระดับคณะ เพื่อกลัน่ กรองมาตรฐานระดับคะแนน
4.2. เมื่อประกาศระดับคะแนนหรื อเกรดแล้ว นักศึกษามีสิทธิ ในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผล
การประเมินอาจมีความผิดพลาด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
5.1. การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ งในรายวิชา โดยอาจจัดเป็ น
การประชุมสัมมนา ในระดับต่างๆ
5.2. จัดการประชุ มพิจารณาผลสัมฤทธิ์ การจัดการเรี ยนการสอน เพื่อพิจารณากรณี นกั ศึกษามีระดับคะแนนตํ่า
หรื อสู งผิดปกติ เพื่อหาแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม มีมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับ
5.3. พัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้
5.4. จัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือด้านการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา (โดยสํานักนวัตกรรมการเรี ยนการสอนและคณะ)

๑๑

