มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343312 การใชสเปกโทรเมทรีในการระบุเอกสักษณของสารประกอบอินทรีย
Spectrometric Identification of Organic Compounds
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วิชาบังคับ ในกลุมวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นาย มงคล บัวใหญรักษา

เลขประจําตัว บัตรประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ
XXXXXXXXXXXXX อาจารย

ปร.ด.(เคมีอินทรีย)

อาจารยผูสอน
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นาย สมเดช กนกเมธากุล
1 นาง ศิริรัตน แมคคลอสกี
1 นาย มงคล บัวใหญรักษา

เลขประจําตัว บัตรประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ
XXXXXXXXXXXXX ศาสตราจารย
XXXXXXXXXXXXX ผูชวยศาสตราจารย
XXXXXXXXXXXXX อาจารย

คุณวุฒิ
Ph.D.(Organic Chemistry)
Ph.D.(Organic Chemistry)
ปร.ด.(เคมีอินทรีย)

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)

คุณวุฒิ

343 311 เคมีอินทรียขั้นสูง Advanced Organic Chemistry
6.2 รายวิชาที่เรียนมากอนแตไมจาํ เปนตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ ตามดวยเครื่องหมาย #)
6.3 หากใชวิชาอื่นที่เทียบเทากันแทนไดตาม 6.1 และ 6.2 (*ใหเพิ่มขอความ "หรือรายวิชาที่เทียบเทากัน" หรือ "or equivalent" ตอทายรหัสวิชานั้นๆ)
7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน (Co-requisites)
7.1 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกันใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite" ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
7.2 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน(ยกเวนลงทะเบียนซ้ํา) ใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite" ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2014-07-01

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้ นักศึกษามีความรู ความเขาใจ ดังนี้ 1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคทางสเปกโตรสโคป ไดแก อัลตราไวโอเลต อินฟราเรด
นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ และแมสสเปกโทรสโคป 1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําหลักการทางสเปกโทรสโคปมาประยุกตใชหาสูตรโครงสรางของสารประกอบอินทรียได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาโดยเพิ่มเติมเทคนิคทางสเปกโทรสโคปใหมๆ ที่นํามาประยุกตใชสําหรับวิเคราะหหาสูตรโครงสรางของสารประกอบอินทรีย

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีพื้นฐานของอัลตราไวโอเลตวิสิเบิล อินฟราเรด นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ และแมสสเปกโทรเมทรี ซึ่งรวมถึงลักษณะทั่วไปและการประยุกตในการระบุเอกลักษณของสารประกอบอินทรีย

The basic theory of ultraviolet-visible, infrared, nuclear magnetic resonance and mass spectrometry including general features and applications to identification of organic
compounds.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย45 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง90 รวม135
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1

ผลการเรียนรูดา นคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย มีสมั มาคารวะ รูจกั กาลเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม

2

(3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) สอดแทรกความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมในชั้นเรียน
(2) ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในชั้นเรียน และจัดใหมีคะแนนในสวนของการรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย เชน การตรงตอเวลา และความซื่อสัตยในการไมคัดลอกงาน
หรือแบบฝกหัด

3

(3) เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรม
(2) ประเมินผลจากคะแนน ความรับผิดชอบการตรงตอเวลาในการสงงาน ที่ไดรับมอบหมาย

2. ความรู

1

ผลการเรียนรูดา นความรู
(1) ความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญที่เกีย่ วของกับเนื้อหารายวิชา
(2) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา
(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา
(4) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ

2

(5) มีความรูในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ และการใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
(2) เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน

3

(3) แนะนําแหลงเรียนรูทเี่ กี่ยวของ
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านความรู
(1) แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปญญา
1

ผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา
(1) สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญ
 หาที่เกีย่ วของกับเนื้อหารายวิชาไดอยางสรางสรรค

2

(2) สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรคโดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญ
 หาที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชาไดอยางเปนระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การสอนโดยใหผเู รียนมีสวนรวมในชั้นเรียน

3

(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลจากความถูกตองในการตอบคําถามในชั้นเรียน ในแบบฝกหัด งานที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควาดวยตนเอง

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

1

ผลการเรียนรูดา นทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง

2
3

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมรอบตัวในประเด็นที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหโครงสรางของสารประกอบอินทรีย
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมกลุม ในการวิเคราะหและแกปญหาที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชา
(2) ประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียนในชั้นเรียน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

ผลการเรียนรูดา นทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการอธิบายปญหาทางวิทยาศาสตรที่พบในชีวิตประจําวัน และในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได

2

(2) การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชา

3

(2) การเรียนรูดวยตนเองผานการสืบคนขอมูลจาก web site ที่เกี่ยวของ
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา ประเมินผลแบบฝกปฏิบัติ
(2) ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดที่มีการสืบคนขอมูลจาก web site ที่เกี่ยวของ

6. ทักษะพิสัย

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

ผลการเรี
กิจกรรมการเรียนการ สื่อการ
จํานวน
อาจารย
ยนรู
วิธีการประเมิน
หนวย บทและหัวขอ
วัตถุประสงคการเรียนรู
สอน
สอน
ชั่วโมง
ผูสอน
12345 6
1 1. อัลตราไวโอเลตและวิสเิ บิลสเปกโทรสโคป
6
1.
1.
1.
1.
ศิริรัตน
คลื่นแมเหล็กไฟฟาและสมบัติ
ทราบหลักการและเทคนิคของอัลตราไวโอเลตและวิสเิ บิลสเปกโทรส บรรยายหลักการที่สําคั ตําราหลั แบบฝกหัดและแบบทด แมคคล
ความสัมพันธระหวางความยาวคลืน่
โคป 2.
ญโดยใช PowerPoint ก 2. สอบ 2.
อสกี
ความถี่และเลขคลื่น
ประยุกตใชขอมูลทางอัลตราไวโอเลตและวิสเิ บิลสเปคโทรสโคปเพื่อ presentation
Power การสอบวัดความรูจาก
การดูดกลืนรังสีแมเหล็กไฟฟาชวง UV-Vis
วิเคราะหโครงสรางสารประกอบอินทรีย
และ/หรือ
Point การสอบกลางภาค
การเปลีย่ นสภาวะของอิเล็คตรอน
เอกสารประกอบการส presen
รูปรางของแถบอัลตราไวโอเลต กฎของ Beerอน 2. ถาม
tation
Lambert กฎของ Woodward-Fieser
และตอบปญหา
3.
คําศัพทเฉพาะที่ใชอธิบายเกี่ยวกับการเปลีย่ นสภาวะข
ในหองและนอกชั้นเรีย home
องอิเล็คตรอน และแถบ UV-Vis
น 3.
page
เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรและการเตรียมตัวอยาง
ใหฝกฝนทําแบบฝกหัด รายวิชา
การแปรผลสเปกตราของอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิล
ที่ไดรับมอบหมาย
2-3 2. อินฟราเรดสเปกโทรสโคป
3
1. ทราบหลักการและเทคนิคของอินฟราเรดสเปกโทรสโคป 2.
1.
1.
1.
ศิริรัตน
การดูดกลืนรังสีอินฟราเรดและรูปแบบการสั่นของพัน
ประยุกตใชขอมูลทางอินฟราเรดสเปกโทรสโคปเพื่อวิเคราะหโครงส บรรยายหลักการที่สําคั ตําราหลั แบบฝกหัดและแบบทด แมคคล
ธะแบบตางๆ
รางสารประกอบอินทรีย
ญ โดยใช
ก 2. สอบ 2.
อสกี
คุณสมบัติของพันธะและคาการดูดกลืนแสง เครื่องมือ
PowerPoint
Power การสอบวัดความรูจาก
IR
presentation
Point การสอบกลางภาค
สเปกโทรโฟโตมิเตอรและการเตรียมตัวอยางสําหรับวิเ
และ/หรือ
presen
คราะห การแปรผลสเปกตรา
เอกสารประกอบการส tation
อน 2. ถาม
3.
และตอบปญหา
home
ในหองและนอกชั้นเรีย page
น 3.
รายวิชา

สัปด
าหที่

4-6 3.
9
โปรตอนนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโคป
สมบัติทางแมเหล็กของนิวคลีไอ นิวเคลียรสปน
สนามแมเหล็กภายนอก คลื่นวิทยุ
การเปลีย่ นสภาวะของสปน
การตรวจวัดสัญญาณเรโซแนนซ เครื่องมือแบบ CWNMR และ FT-NMR
และการเตรียมตัวอยางสําหรับวิเคราะห
ชนิดของโปรตอนในโมเลกุล
เคมิคัลชิฟทและการบดบัง
ปจจัยที่มีผลตอคาเคมิคลั ชิฟท
ผลของแอนไอโซโทรปก อินทิเกรชัน
การคูควบระหวางโปรตอนขางเคียงในโมเลกุล
สัญญาณโปรตอนเรโซแนนซของหมูฟงกชันตางๆ
ในสารประกอบอินทรีย 1D-NMR
การแปรผลสเปกตรา
7 4. คารบอน-13
3
นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโคป
เทคนิค proton decoupling สัญญาณคารบอน-13
เรโซแนนซของหมูฟงกชันตางๆ
ในสารประกอบอินทรียและปจัยทีม่ ีผลตอคาเคมิคัลชิ
ฟท เทคนิค DEPT การแปรผลสเปกตรา

ใหฝกฝนทําแบบฝกหัด
ที่ไดรับมอบหมาย
1.
1.
1.
1.
มงคล
ทราบหลักการและเทคนิคของนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโ บรรยายหลักการที่สําคั ตําราหลั แบบฝกหัดและแบบทด บัวใหญ
ทรสโคป 2.
ญโดยใช PowerPoint ก 2. สอบ 2.
รักษา
ประยุกตใชขอมูลทางโปรตอนนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโ presentation
Power การสอบวัดความรูจาก
ทรสโคปเพื่อวิเคราะหโครงสรางสารประกอบอินทรีย
และ/หรือ
Point การสอบกลางภาค
เอกสารประกอบการส presen
อน 2. ถาม
tation
และตอบปญหา
ในหองและนอกชั้นเรีย
น 3.
ใหฝกฝนทําแบบฝกหัด
ที่ไดรับมอบหมาย

1. ทราบหลักการและเทคนิคของคารบอน-13
1.
1.
1.
มงคล
นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโคป 2.
บรรยายหลักการที่สําคั ตําราหลั แบบฝกหัดและแบบทด บัวใหญ
ประยุกตใชขอมูลทางคารบอน-13
ญโดยใช PowerPoint ก 2. สอบ 2.
รักษา
นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโคปเพื่อวิเคราะหโครงสรา presentation
Power การสอบวัดความรูจาก
งสารประกอบอินทรีย
และ/หรือ
Point การสอบกลางภาค
เอกสารประกอบการส presen
อน 2. ถาม
tation
และตอบปญหา
ในหองและนอกชั้นเรีย
น 3.

8 5.
3
การพิสูจนโครงสรางสารประกอบอินทรียดวยโปรตอน
และคารบอน-13 เรโซแนนซสเปกโทรสโคป
การประยุกตใชขอมูลของโปรตอนและคารบอน-13
เรโซแนนซสเปกโทรสโคปรวมกัน
เพื่อพิสูจนโครงสรางสารประกอบอินทรียที่มีความซับ
ซอนขึ้น

9-13 6. 2-D นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโคป
หลักการ 2D-NMR และเทคนิคตางๆ ไดแก COSY
HSQC HMBC NOESY และเทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
การประยุกตใช 1D และ 2D-NMR
เพื่อพิสูจนโครงสรางสารประกอบอินทรียที่มีขนาดให
ญและซับซอน
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1. ประยุกตใชขอมูลของโปรตอนและคารบอน-13
เรโซแนนซสเปคโทรสโคปรวมกัน
เพื่อพิสูจนโครงสรางสารประกอบอินทรีย

1. ประยุกตใชขอมูลของโปรตอนและคารบอน-13
เรโซแนนซสเปคโทรสโคปรวมกับเทคนิค 2D-NMR
เพื่อพิสูจนโครงสรางสารประกอบอินทรีย

ใหฝกฝนทําแบบฝกหัด
ที่ไดรับมอบหมาย
1.
1.
1.
มงคล
บรรยายหลักการที่สําคั ตําราหลั แบบฝกหัดและแบบทด บัวใหญ
ญโดยใช PowerPoint ก 2. สอบ 2.
รักษา
presentation
Power การสอบวัดความรูจาก
และ/หรือ
Point การสอบกลางภาค
เอกสารประกอบการส presen
อน 2. ถาม
tation
และตอบปญหา
ในหองและนอกชั้นเรีย
น 3.
ใหฝกฝนทําแบบฝกหัด
ที่ไดรับมอบหมาย
1.
1.
1.
สมเดช
บรรยายหลักการที่สําคั ตําราหลั แบบฝกหัดและแบบทด กนกเมธ
ญโดยใช PowerPoint ก 2. สอบ 2.
ากุล
presentation
Power การสอบวัดความรูจาก
และ/หรือ
Point การสอบปลายภาค
เอกสารประกอบการส presen
อน 2. ถาม
tation
และตอบปญหา
ในหองและนอกชั้นเรีย
น 3.
ใหฝกฝนทําแบบฝกหัด
ที่ไดรับมอบหมาย

14- 7. แมสสเปคโทรเมทรี
15 หลักการแมสสเปคโทรเมทรี
เครื่องมือแบบซิงเกิลและดับเบิลโฟกัสซิงแมสสเปกโท
รมิเตอรและการเตรียมตัวอยาง
เทคนิคของการกําเนิดไอออน
รูปแบบการแตกหักเปนสวนยอยของสารประกอบอิน
ทรียประเภทตางๆ การจัดตัวใหม
การกําหนดพีคสําคัญในแมสสเปคตรัม
การประยุกตใชขอมูลจากแมสสเปกโทรเมทรีในการห
าน้ําหนักโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย
การหาสูตรโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย
2.
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1. มีความรูในหลักการของแมสสเปกโทรเมทรี 2.
1.
1.
1.
สมเดช
ใชขอมูลจากแมสสเปกโทรเมทรี
บรรยายหลักการที่สําคั ตําราหลั แบบฝกหัดและแบบทด กนกเมธ
เพื่อหาสูตรโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย 3.
ญโดยใช PowerPoint ก 2. สอบ 2.
ากุล
ประยุกตใชขอมูลจากแมสสเปคโทรเมทรีรวมกับเทคนิคทางสเปคโท presentation
Power การสอบวัดความรูจ าก
รสโคปอื่นๆ เพื่อพิสูจนโครงสรางของสารประกอบอินทรีย
และ/หรือ
Point การสอบปลายภาค
เอกสารประกอบการส presen
อน 2. ถาม
tation
และตอบปญหา
ในหองและนอกชั้นเรีย
น 3.
ใหฝกฝนทําแบบฝกหัด
ที่ไดรับมอบหมาย

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
แบบฝกหัด
ทุกสัปดาห
การสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 6
การสอบกลางภาค ครั้งที่ 2 10
การทดสอบปลายภาค 16

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1.1. เอกสารประกอบการสอนที่จัดทําโดยอาจารยผูสอน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนคะแนน
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หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ 2.2. การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการวิชาการภาควิชาและกรรมการ ประจําคณะ 2.3.
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3. การปรับปรุงการสอน
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ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
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