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รายละเอียดของรายวิชา ทนก 101 จุลชีววิทยา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2556

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทนก 101 จุลชีววิทยา (Microbiology)

2. จานวนหน่ วยกิต
บรรยาย 3 หน่วยกิต 3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ
 สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาพื ้นฐานเฉพาะสาขา

4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ ปู ระสานงาน อาจารย์ ดร.กมลชัย ชะเอม (kamonchai@swu.ac.th) อาคารอานวยการ มศว องครักษ์ ชัน้
5 สานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โทรศัพท์ 083-8881060 หรื อ 02-649-5000 ต่อ 27167
อาจารย์ผ้ สู อน อาจารย์ ดร.กมลชัย ชะเอม
อาจารย์ผ้ สู อน อาจารย์ ดร.ธนัท อมาตยกุล
อาจารย์พิเศษ ดร. ชลินนั ท์ แสงสุข

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน : ภาคการศึกษาที่ 2 / ชันปี
้ ที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) (ถ้ ามี)
ทนก 102 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา

8. สถานที่เรียน
อาคารอานวยการ ชัน้ 5 ห้ อง 525 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
13 ตุลาคม พ.ศ. 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจในจุลนิ ทรี ย์ทวั่ ไป สัณฐานวิทยา โครงสร้ างและองค์ประกอบต่างๆ ของ
จุลนิ ทรี ย์ การจัดจาแนกประเภทของจุลนิ ทรี ย์ และการใช้ จลุ นิ ทรี ย์ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิง่ แวดล้ อม และพลังงาน
ตลอดจนจุลนิ ทรี ย์ก่อโรคในคน สัตว์ และพืช

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื ้อหา กระบวนการเรียนการสอน และสือ่ การสอนให้ มคี วามเหมาะสมกับผู้เรียน โดยให้ ผ้ เู รียนมีความรู้
พื ้นฐานด้ านจุลนิ ทรี ย์

2.2 เพื่อให้ มกี ารติดตามความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ข่าวสาร บทความที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาที่สอนในบทเรียน
รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมในศาสตร์ วิชาที่เกี่ยวข้ อง

2.3 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาสัณฐานวิทยา สรี รวิทยา การจัดกลุม่ จุลนิ ทรี ย์ ภาวะและปั จจัยควบคุมการเจริ ญของจุลนิ ทรี ย์ จุลนิ ทรี ย์ที่
มีประโยชน์และมีโทษต่อมนุษย์ สังคมและสิง่ แวดล้ อม

2.

จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
42 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา
ไม่มี

การฝึ กปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง
6 ชัว่ โมง/สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา หมวดวิชา ทนก
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
จริยธรรม
ปั ญญา
ความสัมพันธ์
ตัวเลข สื่อสาร และการ
ระหว่ างบุคคล
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
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ทนก 101 จุล
ชีววิทยา

  



      

  



  

4. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชันเรี
้ ยนเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุม่ ตาม
ความต้ องการ ชัว่ โมง/สัปดาห์ 1 โดยการนัดหมายทางอีเมล์ หรื อโทรศัพท์ ตามที่ประกาศในเค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบ
ATutor
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง
พัฒนา
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
1.3 มีวินยั ความรับผิดชอบต่อสังคม
เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับของ
องค์กรและสังคม
1.4 เคารพสิทธิและยอมรับฟั งความ
คิดเห็นของผู้อื่น และสามารถทางาน
เป็ นทีม

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1.1 บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
จรรยาบรรณ
1.2 สอดแทรกคุณธรรมและจริ ยธรรม
ในขณะสอนบรรยาย ทากิจกรรมใน
ชันเรี
้ ยน และมอบหมายงาน

1.1 พฤติกรรมการเข้ าเรี ยน บันทึกการ
เข้ าเรี ยน ตรงต่อเวลา
1.2 การส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตาม
ขอบเขตทีใ่ ห้ และตรงเวลา
1.3 มีการอ้ างอิงเอกสารที่ได้ นามาทา
รายงาน อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
1.4 ไม่สอ่ แววทุจริ ต หรื อทุจริ ตในการ
สอบ
1.5 พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
กิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

2. ความรู้
ความรู้ท่ ตี ้ องได้ รับ
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญและวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้ อง
2.2 มีความรู้ ความเข้ าใจในการใช้
เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และ
สามารถทาการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบตั ิงานในสาขาอาชีพ
2.3 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ
กฎระเบียบ ข้ อกาหนดทางวิชาการ ซึง่
มีการปรับเปลีย่ นตามกาลเวลาเพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่
เปลีย่ นแปลงไป

2.1 บรรยายเนื ้อหารายวิชาประกอบ
สือ่ การสอนพาวเวอร์ พอยต์/มัลติมีเดีย
2.2 มอบหมายให้ อา่ น และศึกษา
บทความหรื องานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฏิบตั ิงานในสาขาอาชีพ

2.1 แบบทดสอบย่อยก่อนการเรียน
2.2 การสอบกลางภาค และการสอบ
ปลายภาค
2.3 รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง
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2.4 มีความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการ งานวิจยั และนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปั ญหาและการ
ต่อยอดองค์ความรู้

3. ทักษะทางปั ญญา
ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
3.1 สามารถใช้ ทกั ษะและความรู้ความ
เข้ าใจในวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อย่างถ่องแท้
3.2 มีทกั ษะปฏิบตั ิตามที่ได้ รับการ
ฝึ กฝน จากเนื ้อหาสาระสาคัญของ
สาขาวิชา และสามารถเลือกใช้ อปุ กรณ์
เครื่ องมือ อย่างถูกต้ องตาม
สถานการณ์
3.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ
แนวทางแก้ ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดย
การเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีและ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิ
3.4 สามารถค้ นหาข้ อเท็จจริ ง ทาความ
เข้ าใจและประเมินข้ อมูลสารสนเทศ
และใช้ ข้อมูลในการแก้ ไขปั ญหาอย่าง
เหมาะสม

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

3.1 บรรยายเนื ้อหารายวิชาประกอบ
สือ่ การสอนพาวเวอร์ พอยต์/มัลติมีเดีย
3.2 มอบหมายให้ อา่ น และศึกษา
บทความหรื องานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฏิบตั ิงานในสาขาอาชีพ

3.1 แบบทดสอบย่อยก่อนการเรียน
3.2 การแสดงความคิดเห็น และการมี
ส่วนร่วมในชันเรี
้ ยน
3.3 สรุป วิเคราะห์การพัฒนาทักษะ
และความรู้จากรายงานของผู้เรียน

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่
ต้ องพัฒนา
4.1 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบ
4.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
มอบหมาย ทังงานรายบุ
้
คคลและงาน
กลุม่
4.3 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับ
ผู้อื่นทังในฐานะผู
้
้ นาและสมาชิกกลุม่
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

4.1 การนาเสนอและอภิปรายโดยให้
ผู้เรี ยนได้ แสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
4.2 มอบหมายทังงานรายบุ
้
คคลและ
งานรายกลุม่

4.1 รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรม
การทางานเป็ นทีม
4.2 ประเมินเพื่อนร่วมงานโดยนิสติ
กลุม่ เดียวกัน
4.3 ประเมินรายงานโดยอาจารย์
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การเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการ
พัฒนา
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิคทาง
5.1 บรรยายเนื ้อหารายวิชาประกอบ 5.1 การสอบกลางภาคและการสอบ
สถิติหรื อคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง มาใช้ สือ่ การสอนพาวเวอร์ พอยต์/มัลติมีเดีย ปลายภาค
ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และ 5.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
5.2 รายงานที่นาเสนอ
เสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาได้
อย่างสร้ างสรรค์
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสือ่ สาร
ทังการพู
้
ดและการเขียน รู้จกั เลือกและ
ใช้ รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม
สาหรับเรื่ องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง คัดเลือกและ
ติดตามความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมจากแหล่งข้ อมูลความรู้ที่
เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาจากแหล่งข้ อมูล
สารสนเทศทังในระดั
้
บชาติและ
นานาชาติ
5.4 มีวิจารณญาณในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม
และใช้ อย่างสมา่ เสมอ เพื่อการ
รวบรวมข้ อมูล แปลความหมาย และ
สือ่ สารข้ อมูลข่าวสารและแนวความคิด
5.5 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในการ
จัดการกับข้ อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม
5.6 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ อง
ทังภาษาพู
้
ดและภาษาเขียน และ
ภาษาอังกฤษในระดับใช้ งานได้ และ
เหมาะสม
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
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1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
Introduction to microbiology
2

Technique in basic microbiology
study: Sterilization, Microscopic study,
Selective media, Quantification
Bacteria: Classification,
Characterization and Applications of
bacteria in industry

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่
ชั่วโมง
ใช้
3
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
3
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์

ผู้สอน
ดร. ธนัท
ดร. ธนัท

3

(สอบย่ อย ครัง้ 1 เนือ้ หาสัปดาห์ ท่ ี 1
- 2)
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์

ดร. กมลชัย

3

บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์

ดร. กมลชัย

3

ดร. กมลชัย

7

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
(5 ธันวาคม 2556)
Micro algae and protozoa

(สอบย่ อย ครัง้ 2 เนือ้ หาสัปดาห์ ท่ ี 3
- 4)
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
หยุด

3

ดร. กมลชัย

8

Viruses

3

9
10

Midterm Examination
Microbial metabolism

3

11

Microbial genetics and genetic
engineering

3

12

Nutrition, growth factors and culture
collection of microorganisms
Control of microorganisms

3

บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
สอบกลางภาค
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
(สอบย่ อย ครัง้ 3 เนือ้ หาสัปดาห์ ท่ ี
10)
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์

3

4

5

6

13

Yeast and mold: Classification,
Characterization and Utilizations of
yeast & mold in industry
Fungi and Mushroom: Classification,
Characterization and Fungal diseases

3
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ดร. กมลชัย
ดร. กมลชัย

ดร. ธนัท
ดร. ธนัท
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14

Application of microbes on Food,
Agriculture, Environment etc.

3

15

Microbes and diseases

3

16

Problem – Based Learning (Methane
gas)

3

17

Final Examination
รวม

(สอบย่ อย ครัง้ 4 เนือ้ หาสัปดาห์ ท่ ี 12
- 13)
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
(สอบย่ อย ครัง้ 5 เนือ้ หาสัปดาห์ ท่ ี 14
- 15)
ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา ให้ นิสติ หาแนว
ทางการแก้ ปัญหา โดยการวิเคราะห์ และ
หาข้ อมูลสนับสนุน เพื่ออธิบายตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์
สอบปลายภาค

ดร. ธนัท

ดร. ธนัท
ดร. ธนัท
ดร. กมลชัย
อาจารย์พิเศษ

42

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
2.1-2.2, 3.1, 5.1-5.2

กิจกรรมการประเมิน

การสอบย่อย 5 ครัง้
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.2, 5.1- การศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
5.2
ตนเอง และงานที่ได้ รับ
1.1-1.2
มอบหมาย (PBL)
1.1-1.2
จิตพิสยั การเข้ าเรี ยน ตรง
ต่อเวลา

สัปดาห์ ท่ ปี ระเมิน
3, 5, 11, 14, 16
9
17

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
25%
30%
30%

16

10%

ทุกสัปดาห์

5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตาราและเอกสารหลัก
1) นงลักษณ์ สุวรณพินิจ และคณะ จุลชีววิทยาทัว่ ไป พิมพ์ครัง้ ที่ 8 สานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย 735 หน้ า
2) วีรานุช หลาง จุลชีววิทยาสิง่ แวดล้ อม พิมพ์ครัง้ ที่ 2 สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 166 หน้ า
3) G. A. Tortora., B. R. Fanke and C. L. Case. 2011. Microbiology: An Introduction 10th Edition. 958 p.
4) G. J. Black. 2009. Microbiology: Principles and Explanations 7th Edition. 754p.
5) เอกสารประกอบการบรรยายสือ่ พาวเวอร์ พอยต์ หัวข้ อต่อไปนี ้
- ความหมาย ความสาคัญของจุลชีววิทยา
- องค์ประกอบของเซลล์ โครงสร้ าง หน้ าที่และความสาคัญของออร์ กาเนล
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-

การจัดจาแนกจุลนิ ทรี ย์ในกลุม่ ต่างๆ
การใช้ ประโยชน์จากจุลนิ ทรี ย์ ในด้ านต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์
จุลนิ ทรี ย์ที่มีโทษ และอื่นๆ

2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับจุลชีววิทยาทัว่ ไป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน ปค 003 และแบบประเมินรายวิชา ปค 004
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
- มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอน และสัมมนาการจัดการเรี ยนการสอนเมื่อสิ ้นสุดภาคการศึกษา
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนิสติ โดยคณะกรรมการวิชาการ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้ อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ 3 และ 4
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