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มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
312112 เคมีอินทรียเบื้องตน
Basic Organic Chemistry
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร - หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะ เทคโนโลยี - 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 พิทักษ นาสมใจ
346030052XXXX ผูชวยศาสตราจารย
อาจารยผูสอน
ที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจําตัว บัตร ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
ประชาชน
1 นาย อารยัน จันศรี
310040011 XXXX ผูชวยศาสตราจารย
1 นางสาว พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์
340040057XXXX ผูชวยศาสตราจารย
1 นางสาว รัศมี เหล็กพรม
336040070 XXXX อาจารย
1 นาย พิทักษ นาสมใจ
346030052 XXXX ผูชวยศาสตราจารย
1 นาง ขวัญใจ กนกเมธากุล
310180108 XXXX รองศาสตราจารย
1 นาง ศิริรัตน แมคคลอสกี
319110058 XXXX ผูชวยศาสตราจารย
1 นาย มงคล บัวใหญรักษา
540070004 XXXX อาจารย
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่1/2558 ชั้นปที่
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

2

8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2015-07-24

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
นักศึกษาสามารถ 1. อธิบายความหมายและหลักการในแตละบทเรียนได 2. เขียนโครงสราง จําแนกและอานชื่อสารอินทรียได 3. เขียนและ
ประยุกตปฏิกิริยาเคมีที่เรียนได 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
บรรยาย45 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง90 รวม0
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
.
1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(2) มีวินัย ซื่อสัตย มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และ ประเทศชาติ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2 วิธีการสอน
(1) สอดแทรกความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมในชั้นเรียน
(2) ชี้แจงใหนักศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในชั้นเรียน และจัดใหมีคะแนนในสวนของการรับผิดชอบงานที่ไดรับ
มอบหมาย เชน การตรงตอเวลา และความซื่อสัตยในการไมคัดลอกงาน หรือแบบฝกหัด
(3) เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
3 วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลจากการสังเกตุพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรม
(2) ประเมินผลจากคะแนน ความรับผิดชอบการตรงตอเวลาในการสงงาน ที่ไดรับมอบหมาย
2 ความรู
.
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ความรู ที่ตองพัฒนา
(1) มีความรูความเขาใจอยางถองแทในหลักการและทฤษฎีสําคัญที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา
(2) มีทักษะและประสบการณการเรียนรูที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา สามารถนําไปปฏิบัติงานในสาขาวิชาเคมี
(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองค
ความรูในสาขาวิชา
(4) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือใชประกอบกับความรูในดานอื่นๆ
(5) มีความรูในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
วิธีการสอน
(1) บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ และการใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
(2) เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถถามคําถามไดทั้งในและนอกชั้นเรียน
(3) แนะนําแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของ
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) แบบฝกหัด และแบบทดสอบ ทั้งในชั้นเรียน และผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
(2) การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปญญา
1 ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา
(1)
สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญหาที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
รายวิชาไดอยางสรางสรรค
(2)
สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรคโดยใชความรูและประสบการณของตนในการแกปญหาที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
รายวิชาไดอยางเปนระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2 วิธีการสอน
(1)
การสอนโดยบรรยายและใหผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน
(2)
การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง
3 วิธีการวัดและประเมินผล
(1)
ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา
(2)
ประเมินผลจากความถูกตองในการตอบคําถามในชั้นเรียน ในแบบฝกหัด งานที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควาดวย
ตนเอง
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
.
1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง
(3) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ตระหนักในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
(4) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมรอบตัวในประเด็นที่เกี่ยวของกับสารประกอบอินทรีย และปฏิกิริยาของ
สารประกอบอินทรีย
2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหและแกปญหาที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชาทั้งในและนอกหองเรียน
3 วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชา
(2) ประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียนในชั้นเรียน
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5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
1 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
(1) การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการอธิบายปญหาทางวิทยาศาสตรที่พบในชีวิตประจําวัน และในการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได
(2) การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผล
ขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
2 วิธีการสอน
(1) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชา
(2) การเรียนรูดวยตนเองผานการสืบคนขอมูลจาก web site ที่เกี่ยวของ
3 วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา ประเมินผลแบบฝกปฏิบัติ
(2) ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดที่มีการสืบคนขอมูลจาก web site ที่เกี่ยวของ
6 ทักษะพิสัย
.
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

สัปดาห หนวย บทและ จํานวน
ที่
หัวขอ
ชั่วโมง
1-2 บทนํา โครงสราง 6
อะตอม พันธะ
เคมี ไฮบริไดเซชัน
กรด-เบส
บทนํา 1.1
โครงสรางอะตอม
โครงแบบเชิง
อิเล็กตรอน ของ
คารบอน 1.2
พันธะเคมี พันธะ
โคเวเลนต :
พันธะซิกมา และ
พันธะไพ 1.3
ไฮบริไดเซชัน
แบบตางๆ 1.4
กรด-เบส แบบ
ตางๆ

1

2

ผลการเรียนรู
3

4

5

วิธีการ อาจารย
วัตถุประสงค กิจกรรมการ
สื่อการสอน
ประเมิน ผูสอน
6 การเรียนรู เรียนการสอน
ผศ.
สามารถอธิบาย 1. บรรยาย 1. ตําราหลัก 1. ทํา
แบบฝกหัด อารยัน
หลักการที่ 2.
โครงสราง
อะตอม โครง สําคัญ โดยใช PowerPoint ยอยกอน จันศรี
PowerPoint presentation เรียน หรือ 10 19
แบบเชิง
อิเล็กตรอน presentation 3. โฮมเพจ การใหเพื่อน 24 31
ของคารบอน และวิธี
รายวิชาผาน สอนการทํา ส.ค. 58
แบบทดสอบ
พันธะเคมี
Active
ระบบ
พันธะโคเว learning 2. เครือขายของ ผานระบบ
เลนต : พันธะ ซักถาม และ มหาวิทยาลัย เครือขาย
ของ
ซิกมา และ ใหตัวแทน
มหาวิทยาลัย
พันธะไพ ไฮบริ ตอบปญหา ใน
ในชั้นเรียน
ไดเซชัน แบบ ชั้นระหวาง
2. การสอบ
ตางๆ กรด-เบส เรียน 3. ทํา
วัดความรู
แบบตางๆ ได แบบทดสอบ
จากการสอบ
ผลการเรียนรู 
ปลายภาค
นอกชั้นเรียน
3. ซุมเช็คชื่อ
ผานระบบ
การเขาชั้น
เครือขายของ
เรียน 4.
มหาวิทยาลัย
กําหนดเวลา
การสง
แบบทดสอบ
ผานระบบ
เครือขาย
ของ
มหาวิทยาลัย
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3-5 ไฮโดรคารบอน 7.5
อัลเคน อัลคีน อัล
ไคน
1. สารประกอบ
ไฮโดรคารบอนอัล
เคน อัลคีน อัล
ไคน โครงรูปที่
เปนสายโซเปด
และวงแหวง
ปฏิกิริยาเคมีแบบ
อนุมูลอิสระ 2.
สารประกอบ
ไฮโดรคารบอน
อัลคีน ไอโซเมอร
เชิงเรขาคณิต
ของอัลคีน
ปฏิกิริยาเคมีของ
สารประกอบ
อัลคีน 3.
สารประกอบ
ไฮโดรคารบอน
ไคน ปฏิกิริยาเคมี
ของ
สารประกอบอัล
ไคน
5-6 สเตอริโอเคมี
4.5
สเตอริโอเคมี
โครงแบบของ
ไครัลโมเลกุล

ผศ.ดร.
สามารถอธิบาย 1. บรรยาย 1. ตําราหลัก 1.
หลักการที่ 2.
แบบฝกหัด พัฒนา
สมบัติทาง
กายภาพและ สําคัญ โดยใช PowerPoint และเช็นชื่อ ธีรพร
ทางเคมีของ PowerPoint presentation เขาชั้นเรียน ชัยสิทธิ์
2. การสอบ สอน 2
สารประกอบ presentation
วัดความรู 7 9 14
ไฮโดรคารบอน 2. ซักถาม
จากการสอบ กย 58
อัลเคน อัลคีน และใหตัวแทน
กลางภาค
อัลไคน ได
ตอบปญหา ใน
ชั้นระหวาง
เรียน

สามารถอธิบาย 1. บรรยาย -เอกสาร
-สอบกลาง อ.ดร.
สเตอริโอเคมี หลักการที่ ประกอบการ ภาค
มงคล
และโครงแบบ สําคัญ โดยใช สอนที่เปน
ของไครัล
PowerPoint powerpoint
โมเลกุลได
presentation
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7-8 สารประกอบแอ 4.5
โรแมติก
การจําแนก
สารประกอบแอ
โรแมติก สมบัติ
ทางกายภาพและ
ทางเคมี

8-9 อัลคิลเฮไลด
สารประกอบ
อัลคิลแฮไลด
ปฏิกิริยาการ
แทนที่แบบ SN1
และ SN2 และ
ปฏิกิริยาการขจัด
แบบ E1 และ E2

3

2. ซักถาม
และใหตัวแทน
ตอบปญหา ใน
ชั้นระหวาง
เรียน
1. บรรยาย -เอกสาร
-สามารถ
หลักการที่ ประกอบการ
จําแนก
สารประกอบแอ สําคัญ โดยใช สอนที่เปน
โรแมติกได - PowerPoint powerpoint
สามารถอธิบาย presentation
สมบัติทาง
และวิธี
กายภาพและ Active
ทางเคมีของ learning 2.
สารประกอบอะ ซักถาม และ
โรมาติก ใหตัวแทน
สามารถเขียน ตอบปญหา ใน
ปฏิกิริยาที่
ชั้นระหวาง
สําคัญของ
เรียน 3. ทํา
สารประกอบอะ แบบทดสอบ
โรมาติก
ยอยหลังเรียน
1. สามารถ 1. บรรยาย -เอกสาร
อธิบาย สมบัติ หลักการที่ ประกอบการ
ทางกายภาพ สําคัญ โดยใช สอนที่เปน
และทางเคมี PowerPoint powerpoint
ของ
presentation
สารประกอบ และวิธี
อัลคิลเฮไลด 2. Active
สามารถจําแนก learning 2.
ระหวาง
ซักถาม และ
ปฏิกิริยาการ ใหตัวแทน

อ.ดร.
1.
แบบฝกหัด รัศมี
และเช็นชื่อ เหล็ก
เขาชั้นเรียน พรม
สอบปลาย
ภาค 2. สอบ
ปลายภาค

1.
อ.ดร.
แบบฝกหัด รัศมี
และเช็นชื่อ เหล็ก
เขาชั้นเรียน พรม
สอบปลาย
ภาค 2. สอบ
ปลายภาค
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9-11 อัลกอฮอล ฟนอล 6
อีเทอร อีพอกไซด
สารประกอบอัล
กอฮอล ฟนอล
อีเทอร อีพอกไซด
สมบัติทาง
กายภาพและทาง
เคมี
11-13 อัลดีไฮด คีโตน
6
อัลดีไฮด คีโตน
สมบัติและ
ปฏิกิริยาเคมี
13-14 กรดคารบอกซิลิก 4.5
และอนุพันธ
1 บทนํา สมบัติ
และโครงสราง 2
การสังเคราะห 3
ปฏิกิริยาและ

แทนที่แบบ ตอบปญหา ใน
SN1 และ SN2 ชั้นระหวาง
และ ปฏิกิริยา เรียน 3. ทํา
การขจัดแบบ แบบทดสอบ
E1 และ E2 3. ยอยหลังเรียน
สามารถเขียน
ปฏิกิริยาที่
สําคัญของ
สารประกอบ
อัลคิลเฮไลด
สามารถอธิบาย -การสอน -เอกสาร
บรรยายแบบ ประกอบการ
สมบัติทาง
สอนที่เปน
กายภาพ และ active
powerpoint
ทางเคมีของ learning
สารประกอบอัล
กอฮอล ฟนอล
อีเทอร อีพอก
ไซด
สามารถอธิบาย -การสอน -เอกสาร
สมบัติทาง
บรรยายแบบ ประกอบการ
กายภาพและ active
สอนที่เปน
ทางเคมีของ learning
powerpoint
สารประกอบอัล
ดีไฮด คีโตน ได
นักศึกษา
การสอนแบบ เอกสาร
สามารถอธิบาย บรรยาย
ประกอบการ
สมบัติและ
สอน
โครงสราง การ
PowerPoint
สังเคราะห
ปฏิกิริยาและ

-สอบยอยใน อ.ดร.
ชั้นเรียนและ พิทักษ
สอบปลาย นาสมใจ
ภาค

-สอบปลาย รศ.ดร.
ภาค
ขวัญใจ
กนก
เมธากุล
แบบฝกหัด ผศ.ดร.
และ สอบ ศิริรัตน
ปลายภาค สดงาม
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กลไกปฏิกิริยา

15 เอมีน
1บทนํา สมบัติ
และโครงสราง 2
การสังเคราะห 3
ปฏิกิริยาและ
กลไกปฏิกิริยา

2.

กลไลของ
ปฏิกิริยาของ
กรดคารบอกซิ
ลิก และ
อนุพันธได
สามารถอธิบาย การสอนแบบ
บรรยาย
สมบัติและ
โครงสราง การ
สังเคราะห
ปฏิกิริยาและ
กลไลของ
ปฏิกิริยาของเอ
มีนได

3

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
สัปดาหที่ประเมิน
การสอบกลางภาค
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การสอบปลายภาค
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แบบทดสอบผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย 8
แบบฝกหัด และการเซ็นชื่อเขาเรียน
3-5 และ 8-9

สัดสวนคะแนน
29.7%
58.3%
5.3%
6.7 %

เอกสาร
แบบฝกหัด ผศ.ดร.
ประกอบการ และ สอบ ศิริรัตน
สอน
ปลายภาค สดงาม
PowerPoint

หมายเหตุ
ความรู ทักษะทางปญญา
ความรู ทักษะทางปญญา
ดานคุณธรรม จริยธรรม
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หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
-เอกสารประกอบการสอนที่จัดทําโดยอาจารยผูสอน -ตําราเรียนที่เปนตําราภาษาไทยและภาษาตางประเทศ อื่น ๆ
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
-ตําราเรียนที่เปนตําราภาษาไทยและภาษาตางประเทศ อื่น ๆ เชน
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. - Home page ของอาจารยผูสอน (ถามี)
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1ทําการประเมินออนไลนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2. การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการวิชาการภาควิชาและ กรรมการประจําคณะ
2.3. ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
2.4. การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอ คําแนะนํา ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรู และ
ประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชน ดานการเรียนการ สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการสอน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมเทคนิค การสอนและการผลิตสื่อ เปนตน
3.2. การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดย แบงเปน 4 ระดับคือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
คณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1. ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหมี การประชุมพิจารณาระดับคะแนนหรือเกรด ใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน
4.2. เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแลว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับ คะแนน หากเห็นวาผลการประเมินอาจมีความ
ผิดพลาด
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงใน รายวิชา โดยอาจจัดเปนการประชุมสัมมนาในระดับ
ตางๆ
5.2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษา มีระดับคะแนนต่ําหรือสูงผิดปกติ เพื่อหา แนว
ทางการดําเนินการที่เหมาะสม มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ
5.3. พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู
5.4. จัดใหมีศูนยชวยเหลือดานการเรียนรูของนักศึกษา (โดยสํานักนวัตกรรมการเรียน การสอนและคณะ)

