มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343455 เคมีสีเขียวและการประยุกตใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง (สองภาษา)
Green Chemistry and Its Application in Cosmetic Industry (Bilingual)
2. จํานวนหนวยกิต
2 (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาเลือก สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาว วิจิตรา วิเชียรศรี
1 นางสาว นนทิภา สุพรรณไชยมาตย
อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นางสาว วิจิตรา วิเชียรศรี
1 นางสาว นนทิภา สุพรรณไชยมาตย

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
3450100550151 อาจารย
1349900007692 อาจารย

คุณวุฒิ

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
3450100550151 อาจารย
1349900007692 อาจารย

คุณวุฒิ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปที่
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
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
2015-08-04

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้ นักศึกษา ๑.๑ มีความรูพื้นฐานเกีย่ วกับเคมีสีเขียว และเขาใจถึงความสําคัญของการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ๑.๒ เขาใจหลักการของเคมีสเี ขียว และสามารถนําหลักการดังกลาวไปใช ในกระบวนการทางเคมี
๑.๓ สามารถคํานวณตัวชี้วัดพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมของกระบวนการเคมีได ๑.๔
มีความรูพื้นฐานดานเคมีเครื่องสําอางและวิทยาศาสตรทางเคมีที่มผี ล ตอคุณสมบัติตางๆ ของเครื่องสําอาง ๑.๕
สามารถเตรียมเครื่องสําอางแบบงายๆ และปลอดภัยเองได ๑.๖
มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับเคมีสเี ขียวในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ๑.๗
พัฒนาระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อเปดเปนรายวิชาใหมเกี่ยวกับเคมีสีเขียวและอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ใหมี
เนื้อหาเหมาะสมกับกลุม ผูเรียนในระดับชั้นปที่ ๓ และ ๔ รายวิชาเนนความรู
ความเขาใจพื้นฐานที่สําคัญเกี่ยวกับเคมีสเี ขียว และการนําหลักการของเคมีสี
เขียวมาประยุกตใชในกระบวนการเคมีที่ใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
ความคิดรวบยอดของเคมีสีเขียวและการพัฒนาอยางยั่งยืน หลักการ 12 ประการของเคมีสเี ขียว
การจัดการของเสียและการปองกันการเกิด ของเสีย การวัดและการควบคุมสมรรถนะทางสิ่งแวดลอม การใช
สารละลายที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แหลงพลังงานทางเลือก วัตถุดบิ ที่สามารถนํากลับมาใชใหมได การเรงปฏิกริ ิยา
กระบวนการเคมีที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง สารตั้งตนที่ใชในการ ผลิตเครื่องสําอาง ไดแก
สารลดแรงตึงผิว อิมัลชัน ซิลโิ คน น้ํามัน จากธรรมชาติ สารคอนดิชนั นิง เม็ดสี และน้ําหอม การพัฒนา ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑดูแลเสนผม ผลิตภัณฑดแู ลผิว ผลิตภัณฑ ปองกันแสงแดด บรรจุภณ
ั ฑสําหรับเครื่องสําอาง เคมีสีเขียวใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง สวนประกอบและสารที่ใชในเครื่องสําอางที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

Green chemistry concept and definition of sustainable development, the 12 principles of green
chemistry, waste management and waste prevention, measuring and controlling environmental
performance, greener solvents, alternative energy sources, renewable resources, catalysis, greener
chemical processes, cosmetic industry; chemistry of raw materials for cosmetics: surfactant,
emulsion, silicone, natural oil, conditioning agent, pigment, and perfume; product development; hair
care product; skin care product; sun protection product; cosmetic product packaging; green
cosmetic chemistry; green formulation and ingredients.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย30 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง60 รวม90
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย มีสมั มาคารวะ รูจกั กาลเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม

2

(3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
วิธีการสอน
(1) การใหงานที่มีกําหนดสงชัดเจน
(2) การกําหนดใหเขาเรียนตรงเวลา

3

(3) สอดแทรกจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตรที่ดี
วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรม
(2) ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในชั้นเรียน และจัดใหมีคะแนนในสวนของการ
รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย เชน การตรงตอเวลา และความซื่อสัตยในการไมคดั ลอกงาน
หรือแบบฝกหัด

2. ความรู

1

ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาการ
(2) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาการ
สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ/วิชาชีพในสถานการณตางๆ ได
(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา
(4) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ

2

(5) มีความรูในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
วิธีการสอน
(1) บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ
(2) แนะนําแหลงเรียนรูทเี่ กี่ยวของ
(3) มอบหมายใหทํา แบบฝกหัด และ/ หรือ งานคนควาเพิ่มเติม

3

(4) เปดโอกาสใหนักศึกษาถามคําถามทั้งในและนอกชั้นเรียน
วิธีการประเมินผล
(1) แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปญญา
1

2

3

ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญหาทางวิชาการไดอยางสรางสรรค
วิธีการสอน
(1) การสอนบรรยาย ยกตัวอยางประกอบ ใหทําแบบฝกหัด
และนักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน
วิธีการประเมินผล
(1) แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีภาวะผูนํา
มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญ
 หาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพือ่ พัฒนาตนเองและ สาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง

2

(3) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี โดยตระหนักในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
วิธีการสอน

3

(1) ใหชิ้นงานเปนกลุมเพื่อไปศึกษาคนควา
วิธีการประเมินผล
(1) ตรวจจากรายงานที่รวมกันทํา
(2) พิจารณาจากการแบงหนาที่การทํางาน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการอธิบายปญหาทางวิทยาศาสตรที่พบในชีวิตประจําวัน
และในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได
(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรูดวยตนเอง
การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
2วิธีการสอน
(1) ทําแบบฝกหัดที่มอบหมาย
(2) แนะนําแหลง/ฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรแบบออนไลนและวิธีการคนควา
3วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลแบบฝกหัดที่สง
(2) ประเมินผลจากการรายงานสรุปขอมูลที่ไดจากการคนควาออนไลนโดยผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
6. ทักษะพิสัย

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

สัปดาหที่
1

ผลการเรียนรู
หนวย
จํานวนชั่วโมง
วัตถุประสงคการเรียนรู
บทและหัวขอ
12 3 4 5 6
Introduction to
1.0
 เขาใจเกี่ยวสถาณการณทางสิ่งแวดลอมในปจจุบัน  เขาใจนิยามของเคม
green chemistry
รูจักหลักการของเคมีสีเขียว
1.1. The current
status of
chemistry and
the
environment
1.2. Definition
of green
chemistry and
sustainable
development

1.3. Principles
of green
chemistry
1-3 The 12
principles of
green chemistry
2.1 Waste
prevention 2.2
Atom economy
2.3 Less
Hazardous
Chemical
Syntheses 2.4
Designing safer
chemicals 2.5
Safer Solvents
and Auxiliaries
2.6 Design for
Energy
Efficiency 2.7
Use of
Renewable
Feedstocks 2.8
Reduce
Derivatives 2.9
Catalysis 2.10
Design for
Degradation
2.11 Real-time
analysis for
Pollution
Prevention 2.12
Inherently Safer
Chemistry for
Accident
Prevention

4.0

 เขาใจหลักการทั้ง 12 หลักการของเคมีสีเขียว  สามารถอธิบายและยกต
หลักการของเคมีสีเขียวมาประยุกตใชได  สามารถคํานวณตัวชี้วัดพื้นฐานท

3

Waste
management
and waste
prevention
3.1 Problems
from waste 3.2
Sources of
waste from the
chemical
industry 3.3
Waste
prevention
4 Measuring and
controlling
environmental
performance
4.1 Introduction
to life cycle
assessment 4.2
Environmental
management
system 4.3
Environmental
legislation
4-5 Environmentally
benign solvents
5.1 Solvent-free
systems 5.2
Supercritical
fluids 5.3 Water
as a reaction
solvent 5.4
Ionic liquids
5 Alternative
energy sources
6.1
Photochemical

1.0

 เขาใจถึงปญหาที่เกิดจากของเสีย  รูจักแหลงกําเนิดของของเสียจากอุตส
รูจักวิธีปองกันการเกิดของเสีย

1.0

 เขาในการประเมิณวฏจักรชีวิต  รูจักหลักการวัดสมรถนะทางสิ่งแวดลอ
มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฏหมายสิ่งแวดลอม

1.5

 มีความรูเ กี่ยวกับสารละลายที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
บอกคําจํากัดความของของไหลวิกฤตยิ่งยวดและของเหลวไอออนิกได 
ยกตัวอยางปฏิกิรยิ าทางเคมีที่ใชสารละลายทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการทํา

1.5

 มีความรูเ กี่ยวกับแหลงพลังงานทางเลือก  ยกตัวอยางการใชแหลงพลังง
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2.0

 มีความรูเ กี่ยวกับสารชีวมวลและวัตถุดบิ ที่นํากลับมาใชใหมได 
เขาใจกระบวนการนําสารชีวมวลมาใชเพื่อผลิตพลังงาน 
เขาใจกระบวนการนําสารชีวมวลมาใชเพื่อผลิตสารเคมีและพอลิเมอร  เขาใ

2.0

 เขาใจการใชตัวเรงปฏิกิริยาในการทําปฏิกิรยิ าเคมี  อธิบายการเรงปฏิกริ
อธิบายการเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุได  อธิบายการเรงปฏิกิรยิ าชีวภาพได

1.0

 เขาในการนําหลักการของเคมีสีเขียวมาประยุกตใชในอุตสาหกรรมเคมี 
อธิบายเปรียบเทียบการทําปฏิกิริยาเคมีแบบดั่งเดิมกับการพัฒนากระบวนการ
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1.0

 มีความรูเ กี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง  มีความรูในการเรียกชื่อสาร
ตามระบบ INCI, CTFA, FDA 
มีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในการอานรายละเอียดของฉลากที่ให

3.0

 มีความรูความเขาใจสมบัติทางเคมีและหนาที่ของสารลดแรงตึงผิวที่ใชในก
มีความรูความเขาใจสมบัติทางเคมีและหนาที่ของสารอิมัลชันที่ใชในการผลิตเ
มีความรูความเขาใจสมบัติทางเคมีและหนาที่ของน้ํามันจากธรรมชาติ, ไขมัน
 มีความรูความเขาใจสมบัติทางเคมีและหนาที่ของสารซิลิโคนที่ใชในการผล
มีความรูความเขาใจสมบัติทางเคมีและหนาที่ของสารคอนดิชันเนอรที่ใชในกา
 มีความรูความเขาใจสมบัติทางเคมีและหนาที่ของสารเติมแตงสี, เม็ดสี แล
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6.0

 เขาใจหลักการในการผลิตเครือ่ งสําอาง 
มีความรูความเขาใจในสมบัติทางเคมีและการเตรียมสารอิมัลชันในการผสมกับ
และสารสกัดชนิดตางๆที่ไดจากพืช 
มีความเขาใจการเตรียมผลิตภัณฑชนิดครีมจากน้ํามันที่ไดจากธรรมชาติและน
และเขาใจคุณสมบัติการไหลของผลิตภัณฑชนิดครีม 
มีความเขาใจหลักการคิดคนผลิตภัณฑเดิมที่มีใหเปนรูปแบบเจลและแบบแทง
มีความเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑชนิดสเปรย 
เขาใจการเตรียมสารกอนนําไปผสมในเครื่องสําอางดวยเทคนิคตางๆ เพื่อใหได
มีความเสถียร สามารถเก็บรักษากลิ่นหอมไดนาน 
มีความรูความเขาใจการเติมน้ําหอมลงในสารประเภทอิมลั ชันและสารลดแรงต
เขาใจหลักการในการเตรียมผลิตภัณฑดูแลเสนผม เชน แชมพู และสารจัดแตง
มีความเขาใจการเตรียมเครื่องสําอางที่ออนโยนตอผิวแพงาย และการทดสอบ
เขาใจการเตรียมผลิตภัณฑปกปองแสงแดด และการกําหนดคา SPF 
เขาใจหลักการในการเตรียมผลิตภัณฑที่ชวยแกไขรูขมุ ขนบนผิวหนา และการท
เขาใจการใชหลักการหักเหของแสงในการผลิตผลิตภัณฑที่มสี มบัติชะลอวัย แล
มีความรูเ ขาใจการปนเปอนของสารจุลินทรียในเครื่องสําอาง การเนาเสีย อาย
การยืดอายุและการเก็บรักษาเครือ่ งสําอาง  การเตรียมเครื่องสําอางงายๆ ด
ความรูเบื้องตนในการเตรียมสารอิมัลชันสําหรับการผลิตเครื่องสําอาง  ผลิต
การเตรียมสารกอนนําไปผสมในเครื่องสําอางดวยเทคนิคตางๆ เพื่อใหไดผลิตภ
หลักการในการเตรียมผลิตภัณฑดแู ลเสนผม เชน แชมพู และสารจัดแตงผม 
 ผลิตภัณฑปกปองแสงแดดและคา SPF  ผลิตภัณฑที่ชวยแกไขรูขุมขนบ
การใชหลักการหักเหแสงในการผลิตผลิตภัณฑที่มีสมบัติชะลอวัย  เขาใจกา
 มีความรูความเขาใจเทคโนโลยีเครื่องสําอางและการพัฒนาสูผลิตภัณฑชนิ
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5.0

 เขาใจแนวคิดของเคมีสีเขียวดานเครื่องสําอาง  สามารถแยกประเภทสา
สารจากธรรมชาติ, สารอนุพันธจากธรรมชาติ และสารออแกนิก 
รูจักสารวัตถุดิบที่ใชทดแทนเพื่อผลิตเครื่องสําอางที่ปลอดภัยและเปนมิตรกับส
เขาใจหลักการของบรรจุภณ
ั ฑแบบยั่งยืน และบรรจุภณ
ั ฑที่ยอยสลายไดตามธ
รูจักเครื่องหมายทางการคาและเกณฑในการกําหนดมาตรฐานทางดานเครื่องส
BDIH, CosmeBio, ICEA, COSMOS, NSF  สามารถเตรียมเครื่องสําอางงา
ลิปสติก โลชั่น

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
การสอบกลางภาค 8
การสอบปลายภาค 15

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนคะ
40
40

แบบฝกหัด
การเขาเรียน
การบาน

3-4
ทุกสัปดาห
6,11
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5
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หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1.1 Anastas, Paul T. Warner, John C. Green Chemistry: Theory and Practice, New York : Oxford
University Press, 2000 1.2 Lancaster, Mike. Green Chemistry: An introduction text. 2nd ed. Cambridge :
The Royal Society of Chemistry , 2010 1.3 Schueller, Randy. Romanowski, Perry. Beginning Cosmetic
Chemistry. 3rded. IL USA: Alluredbooks, 2009. 1.4 Sahota, Amarjit. Sustainability: How the cosmetics
industry is greening up. West Sussex: Wiley, 2014.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เอกสารประกอบการสอนที่จัดทําโดยอาจารยผสู อน

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ เนนผูเ รียนเปนสําคัญ 2.2
การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการ วิชาการภาควิชาและกรรมการประจําคณะ 2.3
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือ คณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 2.4
การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลก เปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา ขอเสนอแนะ
จากอาจารยที่มคี วามรูและประสบการณ หรือ เพื่อนรวมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดาน ตางๆ เชน ดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน สําคัญ
ดานการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การ สอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรม
เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ เปนตน 3.2 การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยแบงเปน 4 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และ ระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหมีการประชุมพิจารณา
ระดับคะแนนหรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน 4.2
เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแลว นักศึกษามีสิทธิในการ ขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นวา
ผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

5.1 การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหา แนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจ
จัดเปนการประชุมสัมมนา ในระดับตางๆ 5.2 จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีระดับคะแนนต่ํา หรือสูงผิดปกติ เพื่อหาแนวทางการดําเนินการที่เหมาะ สม
มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ 5.3 พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมสง
เสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู 5.4 จัดใหมีศูนยชวยเหลือดานการเรียนรูของนักศึกษา (โดย
สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนและคณะ)

