วิชา ทนก211

มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชาทนก 211 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทนก 211 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1 (AIT211 English for Specific Purpose I)
2. จานวนหน่วยกิต
บรรยาย – ปฏิบัติ จานวน 3 หน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดวิชา เฉพาะสาขา กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา (supapornsp@g.swu.ac.th)
ห้ องพัก อาคารอานวยการ ชั้น 5
อาจารย์ผ้ ูสอน อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา (supapornsp@g.swu.ac.th)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 2
ตอนเรียน B01 นิสติ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ตอนเรียน B02 นิสติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และนิสติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคาร 1 (อาคารอานวยการ) ห้ อง 505 มศว องครักษ์
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 ธันวาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 นิสติ สามารถใช้ ประโยชน์จากสื่อต่างๆ ที่มีอย่างแพร่ หลายในโลกปัจจุบัน เพื่อเสริมทักษะการ

เรียนรู้ทางด้ านการฟังและการพูด
1.2 นิสติ สามารถใช้ ภาษาอังกฤษในด้ านทักษะการฟังและพูดที่ ถูกต้ องและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
1.3 นิสติ มีทกั ษะในการเป็ นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่ อ จั ด เนื้ อหา สื่ อ การเรี ย นการสอน และวิ ธีเรี ย นรู้ ภ าษาอั งกฤษจากสื่ อ ต่ า งๆ ที่ถู ก ต้ อ งและ

เหมาะสม สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.2 เพื่ อพัฒนาทักษะการทางานเป็ นหมู่คณะ และฝึ กฝนการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น การ
อภิปราย กระตุ้นให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ ต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
2.3 เพื่อพัฒนาทักษะในการนาเสนอผลงาน การพูดในที่สาธารณะ และการเป็ นผู้ฟังที่ดี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ฝึ กทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษด้ าน การฟังและการพูด ในเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

สอนเสริม การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน การศึกษาด้วยตนเอง
ไม่มี
30
5 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

ทนก 211

1


2


3


3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู ้

4


1


2


3


4 1
 

2


3 4
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล ตัวเลข สื่อสาร และการใช้
และความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
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4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ โดยการนัดหมายทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่
ประกาศในเค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบ ATutor และ/หรือเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ ต้ อง
พัฒนา
1. เคารพสิทธิและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่นื และ
สามารถทางานเป็ นทีม (1.2)
2. มีวินัย ความรับผิดชอบต่อ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับขององค์กรและสังคม
(1.3)

2. ความรู ้
ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
1. มีความรู้และความเข้ าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ี
สาคัญและวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
(2.1)
2 ความคุ้นเคยกับ
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
งานวิจัยและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้

วิธกี ารสอน
1. แจ้ งกฎระเบียบ
วิธปี ฏิบัติและวิธวี ัดผลให้ นิสิต
เข้ าใจและ ปฏิบัติตาม
2. มอบหมายงานให้
รับผิดชอบทั้งงาน เดี่ยวและงาน
กลุ่ม
3. สอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม ในขณะ
สอนบรรยาย ทากิจกรรม
ในชั้นเรียน
และมอบหมายงาน

วิธกี ารสอน
1. การบรรยาย ประกอบสื่อการ
สอน พาวเวอร์พอยต์/
มัลติมีเดีย
2. การอภิปราย ระดมสมอง
3. การศึกษา ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
และการนาเสนอรายงานหน้ าชั้น
เรียน

วิธกี ารประเมินผล
1. บันทึกการเข้ าเรียน การมีวินัย
ต่อกฎ ระเบียบ และส่งงานที่
ได้ รับ มอบหมายตามขอบ เขตที่
ให้ และตรงเวลา
2. สังเกตจากพฤติกรรม
การแสดงออกขณะเข้ าร่วม
กิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ์อันดี
กับบุคคลรอบข้ างและ
การร่วมงาน กลุ่มพร้ อมทั้งวัด
จาก ผลสัมฤทธิ์ ของกิจกรรมที่
ได้ รับ มอบหมาย
3. ไม่ส่อแววทุจริตหรือทุจริตใน
การสอบ
4. ประเมินผลการนาเสนอ
รายงานที่มอบหมาย

วิธกี ารประเมินผล
1. แบบทดสอบ ก่อนการ
เรียนการสอน
2. การสอบกลางภาค
และการสอบปลายภาค
3. แบบฝึ กหัดในชั้นเรียน
4. การบ้ าน
5. รายงานการศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
6. การนาเสนอผลงานหน้ าชั้น
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(2.2)
3. มีความรู้ ความเข้ าใจในการ
ใช้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ และสามารถทาการ
วิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ
(2.3)
3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. มีทกั ษะปฏิบัติตามที่ได้ รับการ
ฝึ กฝน จากเนื้อหาสาระสาคัญของ
สาขาวิชา และสามารถเลือกใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือ อย่างถูกต้ อง
ตามสถานการณ์ (3.2)

และการอภิปราย

วิธกี ารสอน
1. การอภิปราย ระดมสมอง
2. การค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองจากแหล่งให้ ความรู้
ต่างๆ
3. การคิดวิเคราะห์
แก้ ปัญหาและกิจกรรมในชั้น
เรียน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
วิธกี ารสอน
บุคคลและความ รับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในงานที่
1. การบ้ านและรายงาน
ได้ รับมอบหมาย ทั้งงาน
กิจกรรมกลุ่ม
รายบุคคลและงานกลุ่ม (4.1)
2. การนาเสนอ ผลงาน

วิธกี ารประเมินผล
1. คุณภาพของรายงานและ
กิจกรรม
2. การนาเสนอผลงาน
หน้ าชั้น
3. การสอบกลางภาค
และปลายภาคเรียน

วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินรายงานโดยอาจารย์
2. ประเมินการนาเสนอ ผลงาน
หน้ าชั้นโดยอาจารย์
3. สังเกตการแสดงออก การ
สร้ าง ปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ผู้อ่นื ทั้ง
ในและนอกชั้นเรียน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
วิธกี ารสอน
วิธกี ารประเมินผล
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถสรุปประเด็นและ
1. การเรียนรู้การใช้ ภาษาจาก 1. พิจารณาจากรายงาน และการ
สื่อสารทั้งการพูดและการเขียน
แหล่ง ความรู้ท่เี ผยแพร่ทางเทค นาเสนอผลงานหน้ าชั้นเรียน
รู้จักเลือกและใช้ รูปแบบของการ โนโยลี -สารสนเทศรูปแบบ
2. สังเกตการพัฒนาเชิง พฤติกรรม
นาเสนอที่เหมาะสม สาหรับเรื่อง ต่างๆ
ในการสื่อสาร ทั้งการพูด การฟัง การ
และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ อย่างมี 2. การใช้ เทคนิคและโปรแกรม อ่าน และการเขียน จากรายงานและ
ประสิทธิภาพ (5.2)
ต่างๆ ในการนาเสนอผลงาน
การนาเสนอในชั้นเรียน
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2. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการ
จัดการกับข้ อมูลต่างๆ อย่าง
เหมาะสม (5.5)
3. สามารถใช้ ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้ องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
และภาษาอังกฤษในระดับใช้ งาน
ได้ และเหมาะสม (5.6)

3. พิจารณาจากผลงาน มีการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศในการสืบค้ น
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์และใช้ ส่อื ที่
เหมาะสมในการนาเสนอข้ อมูลต่างๆ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด

1

2
3

4

แบบทดสอบก่อนเข้ าเรียน/
แนะนารายวิชา/ฝึ กการฟัง
เบื้องต้ น/ การแนะนาตนเอง
การพูดในที่สาธารณะ 1 /ฝึ ก
การฟังเบื้องต้ น
การพูดในที่สาธารณะ 2
/ปรึกษางานกลุ่มครั้งที่ 1

จานวน
ชัวโมง
่
4

4
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้
ทาการทดสอบก่อน เข้ า เรียน/
แนะนารายวิชา/ สื่อเพาเวอร์
พอยท์/ มัลติมเี ดีย/แบบฝึ กหัด
สื่อเพาเวอร์พอยท์/ มัลติมเี ดีย/
แบบฝึ กหัด
สื่อเพาเวอร์พอยท์/ มัลติมเี ดีย/
แบบฝึ กหัด

ผูส้ อน

สื่อเพาเวอร์พอยท์/ มัลติมเี ดีย/
แบบฝึ กหัด
การนาเสนองานกลุ่มด้ วยสื่อ
เพาเวอร์พอยท์/มัลติมเี ดีย

อ.ดร.สุภาภรณ์
โสภณพัฒนะโภคา
อ.ดร.สุภาภรณ์
โสภณพัฒนะโภคา

อ.ดร.สุภาภรณ์
โสภณพัฒนะโภคา
อ.ดร.สุภาภรณ์
โสภณพัฒนะโภคา
อ.ดร.สุภาภรณ์
โสภณพัฒนะโภคา

การพูดในที่สาธารณะ 3
/ฝึ กการฟังเบื้องต้ น
การนาเสนองานกลุ่มครั้งที่ 1

4

(Learning English by fairy
tales)
การฟัง

4

สื่อเพาเวอร์พอยท์/ มัลติมเี ดีย/
แบบฝึ กหัด

อ.ดร.สุภาภรณ์
โสภณพัฒนะโภคา

การนาเสนองานกลุ่มครั้งที่ 2

4

การนาเสนองานกลุ่มด้ วยสื่อ
เพาเวอร์พอยท์/มัลติมเี ดีย

อ.ดร.สุภาภรณ์
โสภณพัฒนะโภคา

สื่อเพาเวอร์พอยท์/ มัลติมเี ดีย/
แบบฝึ กหัด

อ.ดร.สุภาภรณ์
โสภณพัฒนะโภคา
อ.ดร.สุภาภรณ์
โสภณพัฒนะโภคา

5

6
7
8
(Learning English by
iTunes U)
9

Midterm examination

10

เรียนรู้คาศัพท์ การฟัง และ
การสนทนาจากข่าว

4
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การนาเสนองานกลุ่มครั้งที่ 3

4

การนาเสนองานกลุ่มด้ วยสื่อ
เพาเวอร์พอยท์/มัลติมเี ดีย

อ.ดร.สุภาภรณ์
โสภณพัฒนะโภคา

4

สื่อเพาเวอร์พอยท์/ มัลติมเี ดีย/
แบบฝึ กหัด

อ.ดร.สุภาภรณ์
โสภณพัฒนะโภคา

4

สื่อเพาเวอร์พอยท์ มัลติมเี ดีย/
สรุปสาระสาคัญ/แบบฝึ กหัด

อ.ดร.สุภาภรณ์
โสภณพัฒนะโภคา

11

12

13

14

15

16

(Learning English by
news)
บทนารูปแบบบทความและ
การนาเสนอผลงานทาง
วิทยาศาสตร์
จริยธรรมในการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์/ฝึ กการฟัง
เบื้องต้ น
Self study
(Holiday)
การนาเสนอผลงานทางวิทศา
สตร์แบบปากเปล่าและแบบ
โปสเตอร์
การนาเสนองานกลุ่มครั้งที่ 4
(สอบปลายภาคการพูด)

4
สื่อเพาเวอร์พอยท์/ มัลติมเี ดีย/
แบบฝึ กหัด
4
4

17

เรียนรู้คาศัพท์ การฟัง และ
การสนทนาจากภาพยนตร์ 2

18

Final examination

การนาเสนองานกลุ่มด้ วยสื่อ
เพาเวอร์พอยท์/มัลติมเี ดีย
สื่อเพาเวอร์พอยท์/ มัลติมเี ดีย/
แบบฝึ กหัด

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
วิธีประเมิน
2.1-2.3
4.1
5.2, 5.5, 5.6

แบบฝึ กหัด
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
- การพูด

การอภิปราย ระดมสมอง
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง การส่งรายงานตรง
เวลา
กิจกรรมในชั้นเรียน
การนาเสนอรายงานหน้ าชั้นเรียน 3 ครั้ง

อ.ดร.สุภาภรณ์
โสภณพัฒนะโภคา
อ.ดร.สุภาภรณ์
โสภณพัฒนะโภคา
อ.ดร.สุภาภรณ์
โสภณพัฒนะโภคา

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห์
9

สัดส่วนของ
การ ประเมินผล
20%
20%

16
18

15%
15%

- การฟัง
1.2, 1.3
2.1-2.3
3.2
4.1
5.2, 5.5, 5.6

อ.ดร.สุภาภรณ์
โสภณพัฒนะโภคา

ทุกสัปดาห์

ทุกสัปดาห์
5, 8, 11
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การเข้ าชั้นเรียน
พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทั้งกลุ่มและเดี่ยวที่ได้ รับมอบ
หมาย การเป็ นผู้นา-ผู้ตามที่ดี และการสร้ าง
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้อ่นื ทั้งในและนอกชั้น
เรียน

ทุกสัปดาห์

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1.1 เอกสารประกอบการบรรยายสื่อพาวเวอร์พอยต์
1.2 Kushner, M. 2004. Presentations for Dummies. Wiley Publishing, Inc., USA.
1.3 Davis, M. 2005. Scientific Papers and Presentations, revised edition. Academic Press,
USA.
1.4 Murphy, R. and Smalzer, W.R. 2000. Grammar in Use: Intermediate, 2nd Edition.
Cambridge University Press, USA.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 Longman Dictionary: Phrasal Verbs
2.2 Longman Dictionary: Idioms
2.3 American Thesaurus, Random House Roget’s
2.4 Longman Dictionary of Contemporary English
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และวิทยาการความก้ าวหน้ า
ทางด้ านพอลิเมอร์ในรูปแบบภาษา อังกฤษ
3.2 Podcasts and iTunes U offered by iTunes program (Free audio English learning programs)
3.3 เพลงสากลและภาพยนตร์ต่างประเทศ เพื่อฝึ กทักษะการฟัง
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถของผู้ สอน วิธีการจัดการ
เรี ยนการสอน สื่อ และเทคโนโลยีท่ีใช้ ในการสอน การวั ดผล คุ ณ ภาพการจั ดการเรี ยนการสอน และสิ่ง
สนั บ สนุ น การเรียนรู้ (แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่ งมีผลกระทบต่ อผลการเรี ยนรู้ และให้ นิ สิ ตให้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุ มระดมสมองจากผู้สอนและการประชุ มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรี ยนการ
สอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของ
นิสติ เพื่อระบุแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สาหรับการทวนสอบระดับรายวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรือ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่มิใช่ ผ้ ู สอนรายวิ ช านั้ น สุ่มประเมิ น ข้ อ สอบ รายงาน และผลงานอื่น เพื่ อ พิ จ ารณาความ
สอดคล้ องกับเนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิ จารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์
การสอน และนาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) จากนั้น
เสนอต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ใน
ปี การศึกษาถัดไป

ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ.........................................................
(อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา)
วันที่รายงาน 29 ธันวาคม 2558
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ.........................................................
(.............................................................)
วันที่รายงาน .................................

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 8

