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มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
312112 เคมีอินทรียเบื้องตน เทคนิคการแพทย (โครงการพิเศษ)
Basic Organic Chemistry เทคนิคการแพทย (โครงการพิเศษ)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร - หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะเทคโนโลยี - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร - หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะ
สัตวแพทยศาสตร - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร ประระเภทของรายวิชา -วิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามที่เปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจําตัว บัตร ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
ประชาชน
1 นาย อารยัน จันศรี
310040011XXXX ผูชวยศาสตราจารย
อาจารยผูสอน
ที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจําตัว บัตร ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
ประชาชน
1 นาย อารยัน จันศรี
310040011 XXXX ผูชวยศาสตราจารย
1 นาย วิวัฒน หาญวจนวงศ
3101203229XXXX รองศาสตราจารย
1 นางสาว รัศมี เหล็กพรม
336040070 XXXX อาจารย
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา2557 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
6.2 รายวิชาที่เรียนมากอนแตไมจําเปนตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ ตามดวยเครื่องหมาย #)
6.3 หากใชวิชาอื่นที่เทียบเทากันแทนไดตาม 6.1 และ 6.2 (*ใหเพิ่มขอความ "หรือรายวิชาที่เทียบเทากัน" หรือ "or equivalent" ตอทาย
รหัสวิชานั้นๆ)
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
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หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
นักศึกษาสามารถ 1. อธิบายความหมายและหลักการในแตละบทเรียนได
2. เขียนโครงสราง จําแนกและอานชื่อสารอินทรียได
3. เขียนและประยุกตปฏิกิริยาเคมีที่เรียนได
4. เขาใจถึงหลักการและรายละเอียดเบื้องตนที่เกี่ยวของกับโครงสรางในแบบสามมิติของโมเลกุล
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ยังไมมีการปรับปรุง

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ไฮบริไดเซชัน กรด-เบส ไฮโดรคารบอน อัลเคน อัลคีน อัลไคน อะโรมาติก สเทอริโอเคมี อัลคิลเฮไลด อัลกอ
ฮอล ฟนอล อีเทอร อีพอกไซด อัลดี ไฮด คีโทน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ และ เอมีน
Atomic structure; Chemical bond; Polarity of bond and molecule; Functional groups; Structural writing; Alkanes;
Cycloalkanes; Alkenes; Dienes; Polyenes; Alkynes; Benzene; Aromatic compounds; Alcohols and phenols; Ethers;
Epoxides;Stereochemistry; Organic halides; Aldehydes and ketones ; Carboxylic acids and their derivatives; Amines.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย3 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง0 รวม0
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1.

คุณธรรม จริยธรรม
1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ และหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2 วิธีการสอน
(1) อาจารยเปนแบบอยางที่ดี และสอดแทรกความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมในชั้นเรียน
(2) จัดใหมีคะแนนในสวนของการรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สอดแทรกตัวอยางบุคคลที่ทําชื่อเสียงใหแก ทองถิ่น สถาบัน และประเทศ เพื่อเปนแบบอยางที่ดีและสรางความ
ภูมิใจ
(4) เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
3 วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรม
(2) ประเมินผลจากคะแนน ความรับผิดชอบการตรงตอเวลาในการสงงาน ที่ไดรับมอบหมาย

2.

ความรู
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ความรู ที่ตองพัฒนา
(1) มีความรูความเขาใจอยางถองแทในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาเคมี
(2) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาเคมี สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเคมี
(3) มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆและการประยุกตตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยใน ปจจุบันที่มีตอ
องคความรูในสาขาวิชาเคมี
(4) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ
(5) มีความรูในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
วิธีการสอน
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู การให
ศึกษาคนควาดวยตนเอง
(2) การเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน
(3) การฝกปฏิบัติ ทําแบบทดสอบ ทั้งในหองเรียน และผานระบอินเทอรเน็ต
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา การสอบขอเขียน ปลายภาคและกลางภาค
(2) ประเมินผลการเรียนรูจากการทําแบบฝกหัด การทํารายงาน การสอบยอย

3.

ทักษะทางปญญา
1 ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญหาทางวิชาการไดอยาง
สรางสรรค
(2) สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรคโดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญหาการทํางานไดอยาง
เปนระบบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2 วิธีการสอน
(1) สอนโดยการบรรยาย และแบบ active learning
(2) สอนโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน มีการอภิปรายรวมกัน
3 วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลจากความถูกตองในการตอบคําถามในชั้นเรียน แบบฝกหัด การสอบ และงานที่ไดรับมอบหมาย ให
ศึกษาคนควาดวยตนเอง

4.

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชา การ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง
(3) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี โดยตระหนักในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
(4) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
2 วิธีการสอน
(1) จัดใหมีการเรียนรูและทํางานรวมกันเปนกลุมในการสอนรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร
(2) จัดใหมีรายวิชาปฏิบัติการ
3 วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ที่มีการสงเสริมใหทํางานกลุม
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ

5.

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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6.

ทักษะพิสัย

ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคํานวณทางคณิตศาสตรเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาแกไขปญหาในทางเคมี
(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรูดวยตนเอง
การจัดเก็บและ ประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางดี
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งแบบปากเปลาและแบบ เขียนรายงาน รวมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยาง เหมาะสม
วิธีการสอน
(1) มีตัวอยางคํานวณทางคณิตศาสตรเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาแกไขปญหาในทางเคมี
(2) มีการแนะนําใหเรียนรูจาก home page รายวิชาและแนะนํา web site ที่เกี่ยวของ
(3) มีการกระตุนใหเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล เพื่อชวยในการ
เรียนiรู
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา แบบฝกหัด การทํารายงาน การสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.
สัปดาห หนวย บทและ จํานวน
ที่
หัวขอ
ชัว่ โมง
1-2 บทนํา โครงสราง 6
อะตอม พันธะเคมี
ไฮบริไดเซชัน
กรด-เบส
บทนํา 1.1
โครงสรางอะตอม
โครงแบบเชิง
อิเล็กตรอน ของ
คารบอน 1.2
พันธะเคมี พันธะ
โคเวเลนต : พันธะ
ซิกมา และ พันธะ
ไพ 1.3 ไฮบริไดเซ
ชัน แบบตางๆ
1.4 กรด-เบส
แบบตางๆ
3-5 ไฮโดรคารบอน
7
อัลเคน อัลคีน อัล
ไคน
ไฮโดรคารบอน
อัลเคน อัลคีน อัล
ไคน

แผนการสอน
ผลการเรียนรู
1

2

3

4

5

กิจกรรม
วัตถุประสงคการ
การเรียน สื่อการสอน
เรียนรู
6
การสอน
สามารถอธิบาย - การ -เอกสาร
โครงสรางอะตอม สอน ประกอบการ
โครงแบบเชิง บรรยาย สอนที่เปน
อิเล็กตรอน ของ แบบ powerpoint
คารบอน พันธะ active และ คลิป
เคมี พันธะโคเว learning วิดีทัศน เลนต : พันธะซิก
โฮมเพจ
รายวิชา ที่อยู
มา และ พันธะไพ
ในระบบ
ไฮบริไดเซชัน
เครือขายของ
แบบตางๆ กรดมหาวิทยาลัย
เบส แบบตางๆ
ได

สามารถอธิบาย - การ -เอกสาร
สมบัติทาง
สอน ประกอบการ
กายภาพ และทาง บรรยาย สอนที่เปน
เคมีของ
แบบ powerpoint
สารประกอบ active และ คลิป
ไฮโดรคารบอน learning วิดีทัศน อัลเคน อัลคีน อัล
โฮมเพจ
ไคน
รายวิชา ที่อยู
ในระบบ

วิธีการ อาจารย
ประเมิน ผูสอน
-สอบกลาง อาจารย
ภาค และ อารยัน
คะแนนสอบ จันศรี
ยอยผาน
ระบบ
เครือขายของ
มหาวิทยาลัย

-สอบกลาง อาจารย
ภาค และ อารยัน
คะแนนสอบ จันศรี
ยอยผาน
ระบบ
เครือขายของ
มหาวิทยาลัย
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6 อะโรมาติก
สมบัติทาง
กายภาพ และทาง
เคมีของ
สารประกอบ อะ
โรมาติก

5

7 ซเทอริโอเคมี
ซเทอริโอเคมี

5

8 อัลคิลเฮไลด
สมบัติทาง
กายภาพ และทาง
เคมีของ
สารประกอบ
อัลคิลเฮไลด
9-10 อัลกอฮอล ฟนอล
อีเทอร อีพอกไซด
สมบัติทาง
กายภาพ และทาง
เคมีของ
สารประกอบอัล
กอฮอล ฟนอล
อีเทอร อีพอกไซด

2

7

เครือขายของ
มหาวิทยาลัย
สามารถอธิบาย - การ -เอกสาร
-สอบกลาง อาจารย
สอน ประกอบการ ภาค
สมบัติทาง
รัศมี
กายภาพ และทาง บรรยาย สอนที่เปน
เหลก
แบบ powerpoint
เคมีของ
พรหม
สารประกอบ active
ไฮโดรคารบอน learning
อะโรมาติก
สามารถอธิบาย - การ -เอกสาร
-สอบกลาง อาจารย
โครงสร งทางเคมีสอน ประกอบการ ภาค
รัศมี
บรรยาย สอนที่เปน
ในสามมิติ
เหลก
แบบ powerpoint
พรหม
active
learning
สามารถอธิบาย - การ -เอกสาร
-สอบปลาย อาจารย
สมบัติทาง
สอน ประกอบการ ภาค
วิวัฒน
กายภาพ และทาง บรรยาย สอนที่เปนชีท
หาญว
เคมีของ
แบบ
จนวงศ
สารประกอบ active
อัลคิลเฮไลด
learning
สามารถอธิบาย - การ -เอกสาร
-สอบปลาย อาจารย
สมบัติทาง
สอน ประกอบการ ภาค
วิวัฒน
กายภาพ และทาง บรรยาย สอนที่เปนชีท
หาญว
เคมีของ
แบบ
จนวงศ
สารประกอบอัล active
กอฮอล ฟนอล learning
อีเทอร อีพอกไซด
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6
11-12 อัลดีไฮด คีโตน
1.การจําแนก
ประเภทอัลดีไฮด
คีโตน 2.การ
เรียกชื่อ อัลดีไฮด
คีโตน 3.สมบัติ
ทางกายภาพ อัลดี
ไฮด คีโตน 4.
สมบัติทางเคมี
ของอัลดีไฮด คี
โตน
13-14 กรดคารบอกซิลิก 5
และอนุพันธ
1.การจําแนก
ประเภทกรดคาร
บอกซิลิก และ
อนุพันธ 2.การ
เรียกชื่อ กรดคาร
บอกซิลิก และ
อนุพันธ 3.สมบัติ
ทางกายภาพ กรด
คารบอกซิลิก และ
อนุพันธ 4.สมบัติ
ทางเคมีของกรด
คารบอกซิลิก และ
อนุพันธ
15 เอมีน
2
1.การจําแนก
ประเภทเอมีน 2.
การเรียกชื่อ เอมีน

สามารถอธิบาย - การ -เอกสาร
สอน ประกอบการ
สมบัติทาง
กายภาพ และทาง บรรยาย สอนที่เปน
แบบ powerpoint
เคมีของ
สารประกอบอัลดี active และ คลิป
ไฮด คีโตน
learning วิดีทัศน โฮมเพจ
รายวิชา ที่อยู
ในระบบ
เครือขายของ
มหาวิทยาลัย
สามารถอธิบาย - การ -เอกสาร
สอน ประกอบการ
สมบัติทาง
กายภาพ และทาง บรรยาย สอนที่เปน
แบบ powerpoint
เคมีของ
สารประกอบกรด active และ คลิป
คารบอกซิลิก learning วิดีทัศน และอนุพันธ
โฮมเพจ
รายวิชา ที่อยู
ในระบบ
เครือขายของ
มหาวิทยาลัย

-สอบปลาย อาจารย
ภาค และ อารยัน
คะแนนสอบ จันศรี
ยอยผาน
ระบบ
เครือขายของ
มหาวิทยาลัย

สามารถอธิบาย - การ
สมบัติทาง
สอน
กายภาพ และทาง บรรยาย
เคมีของ
แบบ

-สอบปลาย อาจารย
ภาค และ อารยัน
คะแนนสอบ จันศรี
ยอยผาน

-เอกสาร
ประกอบการ
สอนที่เปน
powerpoint

-สอบปลาย อาจารย
ภาค และ อารยัน
คะแนนสอบ จันศรี
ยอยผาน
ระบบ
เครือขายของ
มหาวิทยาลัย
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3.สมบัติทาง
กายภาพ เอมีน 4.
สมบัติทางเคมีของ
เอมีน

สารประกอบเอ active และ คลิป ระบบ
เครือขายของ
learning วิดีทัศน มีน
มหาวิทยาลัย
โฮมเพจ
รายวิชา ที่อยู
ในระบบ
เครือขายของ
มหาวิทยาลัย
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
สอบกลางภาค
8
สอบปลายภาค
16
คะแนนสอบยอยในอิเลิ่นนิ่ง

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนคะแนน

หมายเหตุ

45%
45%
10%

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
- เอกสารประกอบการสอนที่จัดทําโดยอาจารยผูสอน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. Bruice, P. (2010). Organic Chemistry. 4th ed. Pearsons Prentice Hall. 2. Carey, A. F. (2007). Organic Chemistry. 6th ed.
USA: McGraw-Hill Science/Engineering/Math. 3. Carey, A. F. & Giuliano, R. (2010). Organic Chemisrty. 8th ed. USA:
McGraw-Hill Science/Engineering/Math. 4. Clayden J., Greeves, N., Warren, S., Wothers, P. (2000). Organic Chemistry. 1st
ed. USA: Oxford University Press. 5. Hoffman, R. V. (2005). Organic Chemistry. 2 sd ed. USA: John Wiley & Sons, Inc.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2. การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการวิชาการภาควิชาและกรรมการประจําคณะ
2.3. ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
2.4. การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรู และ
ประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชน ดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการสอน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ เปนตน
3.2. การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยแบงเปน 4 ระดับคือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
คณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1. ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหมีการประชุมพิจารณาระดับคะแนนหรือเกรด ใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน
4.2. เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแลว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นวาผลการประเมินอาจมีความ
ผิดพลาด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจจัดเปนการประชุมสัมมนา ใน ระดับ
ตางๆ
5.2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีระดับคะแนนต่ําหรือสูงผิดปกติ เพื่อหา แนว
ทางการดําเนินการที่เหมาะสม มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ
5.3. พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู
5.4. จัดใหมีศูนยชวยเหลือดานการเรียนรูของนักศึกษา (โดยสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนและคณะ)

