มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343342 การวิเคระหเชิงเครื่องมือ 2
Instrumental Analysis II
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาบังคับ สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นาย วิทยา เงินแท
อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นาย วิทยา เงินแท
1 นาง ศุภลักษณ ศรีจารนัย
1 นาย เฉลิม เรืองวิริยะชัย

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
5570400070339 รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
5570400070339 รองศาสตราจารย
3410101820080 รองศาสตราจารย
3409900533276 รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปที่
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
343 341 การวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 1 Instrumental Analysis I
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
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2016-01-11

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1. มีความเขาใจหลักการการวิเคราะหเชิงเครื่องมือดวยเทคนิคการวิเคราะหเชิงไฟฟาเคมี 1.2.
มีความเขาใจหลักการการแยกและการวิเคราะหเชิงเครื่องมือดวยเทคนิคโครมาโทรกราฟ 1.3.
รูจักถึงองคประกอบและการทํางานของเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหเชิงไฟฟาเคมีและโครมาโทรกราฟ 1.4.
สามารถเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับการวิเคราะหตัวอยางประเภทตางๆได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เนื่องจากการวิเคราะหเชิงเครื่องมือสมัยใหมไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะหไปอยางมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิเคราะหเชิงไฟฟาเคมีและทางดานโครมาโทกรา ฟ
แตทั้งนี้ยังคงหลักการของการวิเคราะหแบบดั้งเดิมเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาในปจจุบัน
ซึ่งเนื้อหาสวนใหญนี้จะยังคงมีอยูเชนเดิมและปรับลดเทคนิคที่ไมไดรบั ความนิยมแลวออกไป
แตจะมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาใหทันสมัย
คลอบคลุมความกาวหนาของการพัฒนาในเทคนิคการวิเคราะหสมัยใหมยิ่งขึ้น

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการ เครื่องมือ และการประยุกตเทคนิคการแยกและเทคนิค ทางโครมาโทกราฟ การสกัด
ทฤษฎีทางโครมาโทกราฟ โครมาโท กราฟของเหลว แกสโครมาโทกราฟ โครมาโทกราฟของเหลว สมรรถนะสูง
วิธีการวิเคราะหเชิงไฟฟาเคมี ไดแก โพเทนชิโอเมทรี คอนดักโตเมทรี คูลอมเมทรี อิเล็กโทรกราวิเมทรี โพลาโรกราฟ
และโวลแทมเมทรี
Principles, instrumentation and applications of separation techniques and chromatography,
extraction, chromatographic theories, liquid chromatography, gas chromatography and high
performance liquid chromatography; electrochemical techniques such as potentiometry,
conductometry, coulometry, electrogravimetry, polarography and voltammetry.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย45 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง90 รวม135
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
.
1

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) การตรงตอเวลา
(2) ความรับผิดชอบและมีระเบียบวินยั

2

(3) การปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณนักวิทยาศาสตร
วิธีการสอน
(1) การใหงานที่มีกําหนดสงชัดเจน
(2) การกําหนดใหเขาเรียนตรงเวลา

3

(3) สอดแทรกจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตรที่ดี
วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรม
(2) ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในชั้นเรียน
และจัดใหมีคะแนนในสวนของการรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย เชน การตรงตอเวลา
และความซื่อสัตยในการไมคัดลอกงาน หรือแบบฝกหัด

2 ความรู
.
1

2

ความรูที่ตองไดรับ
(1) ความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญของเทคนิคการวิเคราะหเชิงไฟฟาเคมี
(2) ความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญของเทคนิคการแยกและโครมาโทกราฟ
วิธีการสอน
(1) บรรยายเนือ้ หาวิชาที่เกี่ยวของ
(2) ยกตัวอยางกรณีศึกษาปญหาการวิเคราะหตัวอยางตางๆดวยเทคนิคที่เรียน

3

(3) แนะนําแหลงเรียนรูทเี่ กี่ยวของ
วิธีการประเมินผล
(1) แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

3 ทักษะทางปญญา
.

1ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1 สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรคโดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญ
 หาดานการวิเคราะหเชิ
) งไฟฟาเคมี การแยกและโครมาโทกราฟไดอยางเปนระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
(2 ทักษะในการเลือกใชเทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะหตัวอยาง
)
2วิธีการสอน
(1) ใหทําแบบฝกหัดกรณีศึกษาทีส่ มมุติขึ้น
(2) ใหเสนอแนวคิดการแกปญหาโดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะหที่เรียน
3วิธีการประเมินผล
(1) การตรวจใหคะแนนชิ้นงาน
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
.
1

2

3

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) ทักษะการทํางานเปนทีม
(2) ทักษะการเปนผูนาํ และผูตามที่ดี
วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมกลุม ในการวิเคราะหและแกปญหาดานการวิเคราะหเชิงไฟฟาเคมี การแยกและ
โครมาโทกราฟ
วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรม
(2) ตรวจจากรายงานที่รวมกันทํา

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
1

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคํานวณตัวแปรตางๆที่เกี่ยวของในสมการที่สําคัญ เชน สมการของเนินส

2

(2) การศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2. วิธีการสอน
(1) ทําแบบฝกหัดที่มอบหมาย

3

(2) แนะนําแหลงขอ/ฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรแบบออนไลนและวิธีการคนควา
5.3. วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลแบบฝกหัดที่สง
(2) ประเมินผลจากการรายงานสรุปขอมูลที่ไดจากการคนควาออนไลนโดยผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส

6 ทักษะพิสัย
.

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

สัป
จําน ผลการ
กิจกรรมก
อาจา
หนวย
สื่อการส
วัตถุประสงคการเรียนรู
ารเรียนกา
วิธีการประเมิน รยผูส
ดา
วนชั่ เรียนรู
บทและหัวขอ
อน
รสอน
อน
หที่
วโมง 123456
1 1.
3
•
•
1. ตํารา การเขาเรียนตร รศ.
บทนําการวิเคราะหเ
เขาใจทฤษฎีพื้นฐานและองคประกอบ การบรรยา 2.
งเวลา
ดร.
ชิงไฟฟาเคมี
พื้นฐานในการวิเคราะหทางเคมีไฟฟา • ย •
เอกสารป การสอบกลางภ วิทยา
1.1 เซลลไฟฟาเคมี
สามารถคํานวณศักยของเซลลจากศักย การถาม- ระกอบค าค
เงินแ
1.2 ศักยของเซลล
ของอิเล็กโทรดได •
ตอบ
ำสอน 3.
ท
1.3
อธิบายปรากฏการณทเี่ กิดขึ้นเมื่อมีกระ
PowerP
ศักยของอิเล็กโทรด
แสไหลผานเซลลไฟฟาเคมี
oint
1.4
การคํานวณคาศักยข
องเซลลจากศักยของ
อิเล็กโทรด 1.5
กระแสในเซลลไฟฟาเ
คมี 1.6
ชนิดของเทคนิคการวิ
เคราะหเชิงไฟฟาเคมี
2-3 2. โพเทนชิออเมทรี 6
•
•
1. ตํารา การเขาเรียนตร รศ.
2.1
เขาใจทฤษฎีพื้นฐานและองคประกอบ การบรรยา 2.
งเวลา
ดร.
อิเล็กโทรดอางอิง
พื้นฐานในการวิเคราะหดวยวิธีการโพเ ย •
เอกสารป การสอบกลางภ วิทยา
2.2
ทนชิออเมทรี •
การถาม- ระกอบค าค
เงินแ
อิเล็กโทรดชี้วัดแบบโ
รูจักอินดิเคเตอรอิเล็กโทรดแบบตางๆ ตอบ
ำสอน 3.
ท
ลหะ 2.3
• สามารถคํานวณคาตาง ๆ
PowerP
อิเล็กโทรดชี้วัดแบบเ
ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหดวยวิธกี าร
oint
มมเบรน 2.4
โพเทนชิออเมทรี •
ระบบอิเล็กโทรดแบ
เขาใจวิธีการวิเคราะหแบบวัดศักยไฟฟ
บมีโมเลกุลเลือกจําเ
าโดยตรงและการวิเคราะหโดยการไทเ
พาะ 2.5
ทรต
เครื่องมือสําหรับวัดค
าศักยไฟฟาของเซลล

2.6
เทคนิคการวัดศักยไฟ
ฟาโดยตรง 2.7
เทคนิคโพเทนชิออเม
ทริกไทเทรชัน
4 4.
1.5
อิเล็กโทรกราวิเมทรี
4.1
ผลของกระแสตอศัก
ยของเซลล 4.2
วิธีการวิเคราะหแบบ
อิเล็กโทรกราวิเมทรี
4.3 เครื่องมือ 4.4
การประยุกต
4-5 3. คูลอบมเมทรี
3
3.1
ความสัมพันธระหวาง
กระแสศักยไฟฟาระหวางกา
รทําอิเล็กโทรไลซิส
3.2
บทนําของการวิเครา
ะหดวยวิธีคลู อบมเม
ทรี 3.3
โพเทนชิออสแตติกคู
ลอบมเมทรี 3.4
เครื่องมือ 3.5
คูลอบเมทริกไทเทรชั
น
5-6 5.
6
โพลาโรกราฟและโวล
แทมเมทรี
5.1
บทนําของการวิเครา
ะหดวยโพลาโร
กราฟและโวลแทมเม
ทรี 5.2 เครื่องมือ

•
•
1. ตํารา การเขาเรียนตร รศ.
เขาใจทฤษฎีพื้นฐานและองคประกอบ การบรรยา 2.
งเวลา
ดร.
พื้นฐานในการวิเคราะหดวยวิธีอิเล็กโท ย •
เอกสารป การสอบกลางภ วิทยา
รกราวิเมทรี •
การถาม- ระกอบค าค
เงินแ
เขาใจพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่สาร ตอบ
ำสอน 3.
ท
ละลายบัลค
PowerP
oint

•
•
1. ตํารา การเขาเรียนตร รศ.
เขาใจทฤษฎีพื้นฐานและองคประกอบ การบรรยา 2.
งเวลา
ดร.
พื้นฐานในการวิเคราะหดวยวิธีคลู อบมเ ย •
เอกสารป การสอบกลางภ วิทยา
มทรี • สามารถคํานวณคาตาง ๆ
การถาม- ระกอบค าค
เงินแ
ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหดวยวิธคี ูลอ ตอบ • ำสอน 3.
ท
บมเมทรี
ทําแบบฝก PowerP
หัด
oint

•
•
1. ตํารา การเขาเรียนตร รศ.
เขาใจทฤษฎีพื้นฐานและองคประกอบ การบรรยา 2.
งเวลา
ดร.
พื้นฐานในการวิเคราะหดวยโพลาโรกร ย •
เอกสารป การสอบกลางภ วิทยา
าฟและโวลแทมเมทรี •
การถาม- ระกอบค าค
เงินแ
เขาใจการพัฒนาจากโพลาโรกราฟแบบ ตอบ
ำสอน 3.
ท
วัดกระแสโดยตรงสูโพลาโรกราฟแบบ
PowerP
พัลส •
oint
เขาใจบทบาทของปรอทในการเปนอิเล็

5.3
รูปแบบตางๆของเทค
นิคโพลาโร
กราฟและโวลแทมเม
ทรี 5.4
เทคนิคโพลาโรกราฟ
แบบวัดกระแสโดยต
รง 5.5
เทคนิคโพลาโรกราฟ
แบบพัลส
6-7 คอนดักโตเมทรี
3
6.1
การนําไฟฟาในสารล
ะลายอิเล็กโทรไลต
6.2 เครื่องมือ 6.3
การวัดคาความนําฟา
6.4
คอนดักโตเมทริกไทเ
ทรชัน
8- 7.
7.5
10 บทนําเทคนิคโครมาโ
ทรกราฟและการแย
ก
7.1
โครมาโทรกราฟโดย
ทั่วไป 7.2
อัตราการเคลื่อนที่ขอ
งตัวถูกละลาย 7.3
ความกวางของแถบส
ารและประสิทธิภาพ
ของคอลัมน 7.4
การหาสภาวะที่เหมา
ะสมของคอลัมน 7.5
ตัวแปรตางๆที่จะมีผ
ลตอการแยก 7.6
การประยุกตของโคร
มาโทรกราฟ

กโทรด •
เขาใจถึงกระบวนการวัดกระแสเมือ่ มีก
ารใหศักยไฟฟาเปนหวง

•
•
1. ตํารา การเขาเรียนตร รศ.
เขาใจทฤษฎีพื้นฐานและองคประกอบ การบรรยา 2.
งเวลา
ดร.
พื้นฐานในการวิเคราะหดวยวิธีคอนดักโ ย •
เอกสารป การแกปญ
 หาก วิทยา
ตเมทรี •
การถาม- ระกอบค รณีศึกษางานเดี่ เงินแ
อธิบายความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ตอบ • ำสอน 3. ยว/กลุม
ท
ที่เกี่ยวของกันได
แกปญหา PowerP การสอบกลางภ
กรณีศึกษา oint าค
กลุม
•
•
1. ตํารา การเขาเรียนตร รศ.
เขาใจทฤษฎีพื้นฐานของเทคนิคโครมาโ การบรรยา 2.
งเวลา
ดร.
ทรกราฟและการแยก •
ย•
เอกสารป การสอบปลาย ศุภลั
เขาใจบทบาทที่สําคัญของคอลัมนตอก การถาม- ระกอบค ภาค
กษณ
ารแยก •
ตอบ
ำสอน 3.
ศรีจา
เขาใจตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการแย
PowerP
รนัย
ก•
oint
เขาใจปจจัยที่สงผลตอความกวางของแ
ถบสาร •
รูจักการประยุกตที่สําคัญของโครมาโท
กราฟแบบตางๆ

10- 8.
7.5
12 แกสโครมาโทรกราฟ
8.1
หลักการของโครมาโ
ทรกราฟ แบบแกสของเหลว 8.2
เครื่องมือสําหรับเทค
นิคโครมาโทรกราฟ
แบบแกส-ของเหลว
8.3
คอลัมนและเฟสคงที่
8.4
การประยุกตของโคร
มาโทรกราฟ
แบบแกส-ของเหลว
8.5 โครมาโทรกราฟ
แบบแกส-ของแข็ง
13- 9.
7.5
15 โครมาโทรกราฟของเ
หลวสมรรถนะสูง
9.1
หลักการของโครมาโ
ทรกราฟโครมาโทรกราฟของเหลวสมรร
ถนะสูงทั่วไป 9.2
ประสิทธิภาพของโคร
มาโทกราฟของเหลว
9.3
เครื่องมือสําหรับเทค
นิคโครมาโทรกราฟข
องเหลว 9.4
โครมาโทกราฟแบบพ
าทิชัน 9.5
โครมาโทกราฟแบบแ
อดซอรบชัน 9.6
โครมาโทกราฟแบบไ
อออนเอกเชนจ 9.7

•
•
1. ตํารา การเขาเรียนตร รศ.
เขาใจทฤษฎีพื้นฐานของเทคนิคแกสโค การบรรยา 2.
งเวลา
ดร.
รมาโทรกราฟ •
ย•
เอกสารป การสอบปลาย เฉลิม
รูจักสวนประกอบที่สําคัญและหนาที่ข การถาม- ระกอบค ภาค
เรือง
องเครื่องมือ •
ตอบ
ำสอน 3.
วิริยะ
รูจักการประยุกตที่สําคัญของแกสโครม
PowerP
ชัย
าโทกราฟแบบตางๆ
oint

•
•
1. ตํารา การเขาเรียนตร รศ.
เขาใจทฤษฎีพื้นฐานของเทคนิคโครมาโ การบรรยา 2.
งเวลา
ดร.
ทรกราฟของเหลวสมรรถนะสูง •
ย•
เอกสารป การแกปญหาก ศุภลั
เขาใจถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโครม การถาม- ระกอบค รณีศึกษางานเดี่ กษณ
าโทรกราฟของเหลว •
ตอบ • ำสอน 3. ยว/กลุม
ศรีจา
รูจักสวนประกอบที่สําคัญและหนาที่ข การทํางา PowerP การสอบกลางภ รนัย
องเครื่องมือ •
นกลุม oint าค
รูจักโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะ
สูงแบบตางๆ

โครมาโทกราฟแบบคั
ดแยกขนาด 9.8
โครมาโทกราฟแบบแ
ผนบาง
2.

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน
การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค
การเขาเรียนตรงเวลา ทุกสัปดาห

สัดสวนคะแนน
47.5
47.5
5

หมายเหตุ
ตามตารางสอบของ มข.
ตามตารางสอบของ มข.

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1.1. D.A. Skoog, F.J. Holler, S.R. Crouch, Principle of Instrumental Analysis, 6th ed., Saunders College
Publishing, USA, 2007. 1.2. วิทยา เงินแท. (2553). เทคนิคการวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา. พิมพครั้งที่ 1. โครงการ
ผลิตตํารา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน: หจก. ขอนแกนการพิมพ. 1.3. ศุภลักษณ ศรีจารนัย.
(2552). โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถะสูง. พิมพครั้งที่ 1. : โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Joseph Wang, Analytical Electrochemistry, 3rd ed., John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA,
2006.

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาม ระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ 2.2.
การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการ วิชาการภาควิชาและกรรมการประจําคณะ 2.3.
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือ คณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 2.4.
การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลก เปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา
ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรู และประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานการสอนสอด แทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ เปนตน 3.2. การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยแบงเปน 4 ระดับคือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ คณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.1. ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ขอนแกน
กําหนดใหมีการประชุมพิจารณาระดับคะแนนหรือเกรด ในระดับ หลักสูตรและระดับคณะ
เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน 4.2. เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแลว นักศึกษามีสิทธิในการ
ขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นวาผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหาแนว ทางการปรับปรุงในรายวิชา
โดยอาจจัดเปนการประชุมสัมมนา ในระดับ ตางๆ 5.2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีระดับคะแนนต่ําหรือสูงผิดปกติ เพื่อหาแนว ทางการดําเนินการทีเ่ หมาะสม
มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ 5.3. พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาทักษะการเรียนรู 5.4. จัดใหมีศูนยชวยเหลือดานการเรียนรูของนักศึกษา (โดยสํา
นักนวัตกรรมการเรียนการสอนและคณะ)

