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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343333 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี
Computer Applications in Chemistry
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-3-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนรายวิชาเลือก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นาย คัชรินทร ศิริวงศ

อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นาย คัชรินทร ศิริวงศ

1 นางสาว จิตติมา เลาหพงศไพศาล

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
X-XXXX- ผูชว ยศาสตราจารย Dr.rer.nat. (Physical
XXXXX-XX-X
and Theoretical
Chemistry)
เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
X-XXXX- ผูชว ยศาสตราจารย Dr.rer.nat. (Physical
XXXXX-XX-X
and Theoretical
Chemistry)
X-XXXX- อาจารย
วท.ด. (เคมี)
XXXXX-XX-X

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปที่
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
343 213 เคมีอินทรีย 2 Organic Chemistry II
343 233 เคมีเชิงฟสิกส 2 Physical Chemistry II
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
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2014-12-01

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แลว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู/ ความสามารถ/สมรรถนะที่ตองการในดานตางๆ ไดแก (1)
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในการแกปญ
 หาทางเคมี (2)
มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรซอฟตแวรเพื่อวาดโครงสรางโมเลกุล คํานวณคาทางเคมี
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง และคํานวณสมบัติ ของโมเลกุล
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของวิชาใหทันสมัยตอคอมพิวเตอรซอฟตแวรใหมๆ

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
เปนการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชศึกษาและแกปญหาทางเคมี การวิเคราะหขอมูลและการศึกษาเคมีทฤษฎี
ภาคปฏิบตั ิการจะเปนการฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามเนื้อหาของภาคบรรยาย
Applications of software packages for solving chemical problems, handling chemical data and
studying theoretical chemistry. Practice session: using software packages corresponded to the
contents in lecture session.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย30 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง132 รวม198
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) การตรงตอเวลา
วิธีการสอน
(1) การฝกปฏิบัติการเขาใชฐานขอมูลสาธารณะ
และไมละเมิดการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มลี ิขสิทธิ์
(2) อาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในระหวางการสอนและฝกปฏิบัติการ

3

(3) มอบหมายงานบุคคล และใหสงงานที่ไดรับมอบหมายตามเวลาที่กําหนด
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในระหวางเรียนและระหวางฝกปฏิบตั ิการ
(2) ตรวจสอบจากรายงาน

2. ความรู
1

ความรูที่ตองพัฒนา
(1) มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิอยางเปนระบบ
(2) มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการวาดภาพโครงสรางโมเลกุล การคํานวณ
และการวิเคราะหขอมูลทางเคมี

2

(3) มีความรู ความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร
และสามารถนําความรูไ ปประยุกตใชกับทางเคมี และความรูในดานอืน่ ๆ
วิธีการสอน
(1) การบรรยายเนื้อหาภาคทฤษฎี
(2) การฝกปฏิบัติการ อาจารยบรรยายประกอบการสาธิตปฏิบัติการ

3

(3) นักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การสอบกลางภาคและปลายภาค ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิการ
(2) ตรวจสอบจากรายงาน และงานที่ไดรับมอบหมาย

3. ทักษะทางปญญา

1

ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) มีทักษะในการประมวลความคิดอยางเปนระบบ
(2) สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศและหลักฐานใหม ๆ
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
และใชขอสรุปที่ไดในการพัฒนาความรูและการแกปญ
 หาทางวิชาการไดอยางสรางสรรค

2

3

(3) มีความสามารถประยุกตใชความรูภ าคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสูการขยายองคความรู
และปฏิบตั ิงานจริง
วิธีการสอน
(1) การสอนบรรยาย ยกตัวอยางประกอบ ใหทําแบบฝกหัด
และนักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน
วิธีการการวัดและประเมินผล
(1) แบบฝกหัด แบบทดสอบ และรายงาน
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเอง

2

(2) วางตัวไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
วิธีการสอน
(1) ใหแบบฝกหัด และมอบหมายใหนกั ศึกษาไปศึกษาคนควาเพิม่ เติมในบางหัวขอดวยตนเอง

3

(2) อาจารยสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจวัฒนธรรมขององคกร
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรม
(2) จัดใหมีคะแนนสําหรับงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) สามารถใชวิธีการทางคณิตศาสตรที่เหมาะสม วิเคราะหขอมูลการคํานวณ
และสามารถอธิบายผลการคํานวณ
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา การแสวงหาความรูด วยตนเอง การรวบรวมขอมูล
การจัดเก็บและประมวลผลขอมูล
วิธีการสอน -การสอนที่มุงเนนใหนักศึกษารวมมือระหวางกัน โดยการทํางานกลุม
ซึ่งตองมีการสื่อสารระหวางนักศึกษาดวยกัน และระหวางนักศึกษากับอาจารย
และการสื่อสารนั้นทําไดหลายวิธีเชนการใชอินเตอรเน็ต การพูดและการเขียน
(1) การสอนโดยการบรรยายหลักการทางคณิตศาสตรที่ใชวิเคราะหผลการคํานวณ
และมอบหมายแบบฝกหัด

(2) การสอนโดยฝกปฏิบัติใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
3

(3) แนะนําแหลงขอมูลหรือฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรแบบออนไลน และวิธีการคนควา
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การสอบกลางภาคและปลายภาค
(2) ตรวจสอบจากแบบฝกหัด และรายงาน
(3) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทําปฏิบัติการ

6. ทักษะพิสัย

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

สั
ผลการเ
จําน
อาจ
ป
รียนรู
วน
กิจกรรมการเรีย
วิธีการป ารย
ดา หนวย บทและหัวขอ
วัตถุประสงคการเรียนรู
สื่อการสอน
ชั่วโ
นการสอน
ระเมิน ผูสอ
ห
1 23 4 5 6
มง
น
ที่
1 บทนํา
2
- รับทราบกฏระเบียบ - Power point - ผศ.ด
- ชี้แจงกฏระเบียบ
ขอตกลง
บรรยายในชั้นเรี วีดีทัศน ถามและ ร.คัช
ขอตกลง
และเกณฑการวัดผลการเรี ยนโดยใช
เอกสารประกอบกา ตอบคําถ รินท
และเกณฑการวัดผลการเ
ยน Power Point รสอน
ามในชั้นเ ร
รียน ตระหนักถึงคุณธรรมและจ และวีดีทัศนประ
รียน - ศิริว
ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเ
ริยธรรมตามจรรยาบรรณท กอบการสอน การสอบ งศ
ตอร
างวิชาการและหรือวิชาชีพ การถามและตอ
กลางภา
และการทํางานของคอมพิ
บคําถาม
ค
วเตอร เขาใจระบบปฏิบัติการคอม
แนะนําโปรแกรมคอมพิวเ
พิวเตอร
ตอรที่ใชในการเรียนการส
และการทํางานของคอมพิว
อน
เตอร
รวมถึงจรรยาบรรณในกา
รใชโปรแกรมคอมพิวเตอ
รที่มีลิขสิทธิ์
2- การใชโปรแกรมคอมพิวเ 4
- บรรยาย - - Power Point - ผศ.ด
3 ตอรสําหรับวาดโครงสราง
สามารถใชโปรแกรมคอมพิ สาธิตการใชโปร เอกสารประกอบกา ถามและ ร.คัช
โมเลกุลและแผนภาพ
วเตอรวาดโครงสรางโมเลกุ แกรมคอมพิวเต รสอน ตอบคําถ รินท
และการใชโปรแกรมสเปร
ลและแผนภาพได อร
เอกสารประกอบกา ามในชั้นเ ร
ดชีต
สามารถนําโครงสรางโมเล และใหนักศึกษา รทําปฏิบัติการ - รียน - ศิริว

แนะนําโปรแกรมคอมพิวเ
ตอรสําหรับวาดโครงสราง
โมเลกุลและแผนภาพ การใชเครื่องมือตางๆ
สําหรับวาดโครงสรางโมเ
ลกุลและแผนภาพ การใชโปรแกรม
Microsoft Excel การพิมพและแกไขขอมูล
- ปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง
"การวาดภาพโครงสรางโ
มเลกุลอยางงายดวยโปรแ
กรมคอมพิวเตอร" ปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง
"การใชโปรแกรมคอมพิวเ
ตอรวาดโครงสรางโมเลกุ
ลหรือแผนภาพที่มีความซั
บซอน"
4- การประยุกตใชโปรแกรม 6
6 Microsoft Excel
ในทางเคมี
- สูตรและฟงกชัน การอางอิงแบบสัมพัทธแ
ละแบบสัมบูรณ การสรางแผนภูมิ วิธีการคํานวณแบบ
Iteration - ปฏิบัติการที่
3 เรื่อง
"การเปลี่ยนหนวยมาตรวั
ด,
การหามวลอะตอมเฉลีย่ ,
กฎของแกสสมบูรณแบบ,
การหาอันดับและอัตรากา
รเกิดปฏิกิริยาเคมี" ปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง
"การหาความรอนของการ

กุลและแผนภาพที่วาดไดไ
ปนําเสนอในรูปแบบตางๆ
ได รูจักโปรแกรมสเปรดชีต
และการใชโปรแกรม
Microsoft Excel

ฝกปฏิบัตดิ วยตั เครื่องคอมพิวเตอร ตรวจแบ งศ
วเอง ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติ บฝกหัด - อ.ดร
มอบหมายใหทํา การวินโดว
การสอบ .จิตติ
แบบฝกหัด ภาคปฏิบั มา
การถามและตอ
ติครั้งที่ 1 เลาห
บคําถาม พงศ
แนะนําใหฝกปฏิ
ไพศ
บัติเพิ่มเติม
าล

- บรรยาย - - Power Point - ผศ.ด
เขาในการใชสูตรและฟงกชั ทดสอบยอย - เอกสารประกอบกา ถามและ ร.คัช
นในโปรแกรม Microsoft สาธิตการใชโปร รสอนและเอกสารป ตอบคําถ รินท
Excel แกรมคอมพิวเต ระกอบการทําปฏิบั ามในชั้นเ ร
สามารถใชโปรแกรม
อร
ติการ รียน - ศิริว
Microsoft Excel
และใหนักศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร ทดสอบย งศ
คํานวณคาทางเคมีได - ฝกปฏิบัตดิ วยตั ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติ อย - อ.ดร
สามารถใชโปรแกรม
วเอง การวินโดว
การสอบ .จิตติ
Microsoft Excel
คนขอมูลจากอิน
กลางภา มา
สรางแผนภูมิใด
เตอรเนตเพื่อใช
ค
เลาห
ประกอบการคํา
พงศ
นวณ ไพศ
การถามและตอ
าล
บคําถาม แนะนําใหฝกปฏิ
บัติเพิ่มเติม

ละลาย
และการหาความเขมขนข
องสารตัวอยางจากกราฟ
มาตรฐาน" - ปฏิบัติการที่
5 เรื่อง "การใชฟงกชัน IF
และการใชวิธี Iteration
ในการแกโจทยปญหา"
7- การสรางกราฟและการวิเ 4
9 คราะหขอมูล
การใชโปรแกรมสรางกรา
ฟการวิเคราะหขอมูลดวยวิ
ธี Linear และ nonlinear least-squares
ﬁtting การตรวจสอบความเหมา
ะสมของสมการ ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง
"การสรางกราฟ
และการปรับแตงกราฟแ
บบตางๆ" - ปฏิบัติการที่
7 เรื่อง
"การสรางกราฟชนิดพิเศ
ษ
และการคํานวณคาของค
อลัมน" - ปฏิบัติการที่ 8
เรื่อง "การทํา Curve
fitting
และวิเคราะหขอมูล"
9- เคมีเชิงคอมพิวเตอร
14
15 และการประยุกต
บทนําและแนะนําระเบีย
บวิธีการคํานวณทางเคมีเ
ชิงคอมพิวเตอร การหาโครงสรางเสถียร -

- บรรยาย - - Power Point - ผศ.ด
สามารถสรางกราฟรูปแบบ ทดสอบยอย - เอกสารประกอบกา ถามและ ร.คัช
ตางๆ
สาธิตการใชโปร รสอนและเอกสารป ตอบคําถ รินท
ใหเหมาะสมกับลักษณะขอ แกรมคอมพิวเต ระกอบการทําปฏิบั ามในชั้นเ ร
มูลได อร
ติการ รียน - ศิริว
สามารถวิเคราะหขอมูลแล และใหนักศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร ทดสอบย งศ
ะสรางสมการที่เหมาะสมกั ฝกปฏิบัตดิ วยตั ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติ อย - อ.ดร
บขอมูลโดยวิธี leastวเอง การวินโดว
การสอบ .จิตติ
squares ﬁtting ได
คนขอมูลจากอิน
ภาคปฏิบั มา
เตอรเนตเพื่อใช
ติครั้งที่ 2 เลาห
ประกอบการคํา
พงศ
นวณ ไพศ
การถามและตอ
าล
บคําถาม แนะนําใหฝกปฏิ
บัติเพิม่ เติม

- Power Point - อ.ดร
รูจักระเบียบวิธีตางและหลั บรรยายในชั้นเรี เอกสารประกอบกา ถามและ .จิตติ
กการทางเคมีคอมพิวเตอร ยนโดยใช
รสอนและเอกสารป ตอบคําถ มา
Power Point ระกอบการทําปฏิบั ามในชั้นเ เลาห
รูจักและสามารถใชโปรแกร และวีดีทัศนประ ติการ รียน - พงศ
มพื้นฐานในการสรางโมเลกุ กอบการสอน - เครื่องคอมพิวเตอร ทดสอบย ไพศ
ลและวัดสมบัติพนื้ ฐานโมเล สาธิตการใชโปร ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติ อย - าล

การคํานวณดวยระเบียบวิ
ธีตางๆ
ทางเคมีเชิงคอมพิวเตอร ปฏิบัติการที่ 9 เรื่อง
"การฝกหัดใชโปรแกรมขั้
นพื้นฐาน" - ปฏิบัติการที่
10 เรื่อง
"การหาโครงสรางเสถียรข
องโมเลกุลอยางงาย" ปฏิบัติการที่ 11 เรื่อง
"การศึกษาความเครียด
ความเสถียรของสารอะโร
มาติก" - ปฏิบัติการที่ 12
เรื่อง
"การคํานวณประยุกตอื่น
ๆ เชน ความถี่การสั่น
พันธะไฮโดรเจน เปนตน "
2.

กุลได แกรมคอมพิวเต การวินโดว
เปรียบเทียบความเสถียรข อร
องโมเลกุลได และใหนักศึกษา
ศึกษาคุณสมบัตติ างๆ
ฝกปฏิบัตดิ วยตั
ดวยระเบียบวิธีทางเคมีคอ วเอง มพิวเตอร
การถามและตอ
เพื่อนําไปสูการศึกษาขั้นสูง บคําถาม

การสอบ ผศ.ด
ปลายภา ร.คัช
ค
รินท
ร
ศิริว
งศ

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนคะแนน หมายเหตุ
การเขาเรียนตรงเวลา สังเกตพฤติกรรม การตอบคําถาม 1-15
3
คัชรินทร, จิตติมา
แบบฝกหัด ทดสอบยอย รายงาน
2-15
10
คัชรินทร, จิตติมา
การสอบภาคปฏิบตั ิ
4, 10
35
คัชรินทร, จิตติมา
การสอบกลางภาค
9
27
คัชรินทร
การสอบปลายภาค
16
25
จิตติมา

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
(1) คัชรินทร ศิริวงศ, เอกสารประกอบการสอนวิชาการประยุกตใชคอมพิวเตอรในวิชาเคมี, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2550. (2) Hehre, W.J., Burke, L.D., Shusterman, A.J. and Pietro, W.J. "Experiments in
Computational Organic Chemistry", USA California: Wave Function Inc. 1993.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
(1) Atkins, P. W., Paula, J. Physical Chemistry, 7th ed., Oxford, 2002.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หนังสือตางๆ เกี่ยวกับวิธีการใชสูตรและฟงกชันสําหรับโปรแกรม Microsoft Excel

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา
ซึงทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1) การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ 2.2)
การนำเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการวิชาการของภาควิชาและกรรมการประจําคณะ
3. การปรับปรุงการสอน
3.1) มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชนดานการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียน เปนสําคัญ
ดานการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรม
เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ เปนตน 3.2)
การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญในระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
รายวิชาจะเขาสูกระบวนการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา หลังปดภาคการศึกษา ปการศึกษา 2557
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1) จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีระดับ
คะแนนต่ําหรือสูงผิดปกติ เพื่อหาแนวทางการดําเนินการทีเ่ หมาะสม มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ 5.2)
พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู

