เอกสารหมายเลข มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
INT672 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคลังข้อมูล
Data Warehouse Builder Workshop
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-2-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยำศำสตรมบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อำจำรย์สนิท ศิริสวัสดิ์วัฒนา
อำจำรย์ผู้สอน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 2/ 2555
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
INT670 Database Programming Workshop

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 ตุลำคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (15 กรกฎำคม 2552)
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1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรพัฒนำระบบคลังข้อมูล และสำมำรถใช้เครื่องมือ
ในกำรออกแบบและพัฒนำคลังข้อมูลเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจได้อย่ำงรวดเร็ว
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถทำงำนเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนควำมเห็นเกี่ยวกับกำรออกแบบ และสำมำรถนำ
ควำมรู้ไปใช้งำนได้จริงในกำรสร้ำงคลังข้อมูลในหน่วยงำนที่ต้องกำรใช้คลังข้อมูล
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
วิชำครอบคลุมถึงกิจกรรมที่สำคัญในกำรสร้ำงคลังข้อมูลด้วยเครื่องมือสร้ำงคลังข้อมูลออรำเคิล ขั้นตอน
ในกำรพัฒนำคลังข้อมูลเริ่มต้นด้วยกำรกำหนดแหล่งข้อมูล กำรออกแบบคลังข้อมูลปลำยทำง กำรกำหนดผังกำร
ดึงข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลมำยังคลังข้อมูลปลำยทำง กำรกำหนดกำรไหลที่มีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับผังกำร
ดึงข้อมูลและกิจกรรมภำยนอกแก่เครื่องมือสร้ำงคลังข้อมูลออรำเคิล กำรใช้เครื่องมือสร้ำงคลังข้อมูลออรำเคิล
ร่วมกับเครื่องมือธุรกิจอัจริยะออรำเคิลดิสโคเวอรี่ กำรออกแบบจำลอง OLAP และกำรใช้งำน กำรใช้โปรแกรม
เสริมในตำรำงจัดกำรเพื่อดึงข้อมูลจำก OLAP กำรใช้โปรแกรมตรวจสอบผังกำรดึงข้อมูล กำรสร้ำงผู้เชี่ยวชำญ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/

การศึกษาด้วยตนเอง

งานภาคสนาม/การฝึกงาน
บรรยำย 45 ชั่วโมงต่อ สอนเสริมตำมควำม
ภำคกำรศึกษำ
ต้องกำรของ
นักศึกษำเฉพำะรำย

ไม่มีกำรฝึกปฏิบัติงำน
ภำคสนำม

อำจำรย์กำหนดให้นักศึกษำ
อ่ำนคู่มือประกอบด้วยตนเอง
พร้อมแลกเปลี่ยนควำมเห็นใน
ห้องเรียน
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อำจำรย์ประจำรำยวิชำ ประกำศเวลำให้คำปรึกษำผ่ำนเวปไซด์คณะ
- อำจำรย์จัดเวลำให้คำปรึกษำเป็นรำยบุคคล หรือ รำยกลุ่มตำมควำมต้องกำร 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ (เฉพำะ
รำยที่ต้องกำร)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการโดยคานึงความรู้สึกของผู้อื่น อย่าง
รอบรู้ ยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปัญหาตามหลักการและค่านิยมอันดี ให้ข้อสรุปที่
ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้
การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เช่น การเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลา และการแต่งกายที่เหมาะสม
(2) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงานหน้าห้องเรียน
(3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ
(4) ศึกษาดูงานนอกสถานที่
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ความสุจริตใจในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทฤษฎีที่สาคัญ
และนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
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(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบัน
ที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อ
สาขาวิชา รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต
2.2 วิธีการสอน
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูป แบบ โดยเน้นหลั ก การทางทฤษฎี และประยุกต์ ท างปฎิ บัติ ใ น
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สารสนเทศ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
(3) จัดให้มีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม
หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์
รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย
และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
3.2 วิธีการสอน
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
(2) สังเกตพฤติกรรม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อจัดการข้อโต้แย้งและปัญหา
- แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การทางานของกลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงานหน้าห้องเรียน
(2) การใช้กรณีศึกษา
(3) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันอื่น ๆ (ถ้ามี)
(4) ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล
(3) สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญห
และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการแล
ชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
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เอกสารหมายเลข มคอ.3
วิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงานหน้าห้องเรียน
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(3) การเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอ
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เอกสารหมายเลข มคอ.3
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1
2

3
4

5
6

7
8
9
10

11

หัวข้อ/รายละเอียด
Introduction to Data Warehouse
(Supplement)
Dimensional Analysis
(Supplement)
1. Setting up and Starting
Warehouse
2. Introduction OWB 10g R2
Architecture and Configuration
3. Defining Source Metadata
4. Ensuring Data Quality Using
Data Profiling
5. Defining Staging Metadata and
Mapping Tables
Mapping (Supplement)
6. Deriving Data Rules and
Running Correction Mappings
7. Defining a Relational
Dimensional Model
8. Handling Slowly Changing
Dimensions
9. Using Process Flows
10. Deploying, Loading and View
Data
Mid-term Examination
11. Business Intelligence
Integration
BI (Supplement)
1. Understanding Oracle OLAP
Concepts and Technology
2. OWB OLAP Modeling and
Deployment
3. Using Spreadsheet Add-In to
Query OLAP Data
OLAP (Supplement)
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จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

3

อำจำรย์สนิท
ศิริสวัสดิ์วัฒนำ

3

อำจำรย์สนิท
ศิริสวัสดิ์วัฒนำ

3

อำจำรย์สนิท
ศิริสวัสดิ์วัฒนำ

3

ให้นักศึกษำนำเสนอรำยงำนศึกษำด้วย
ตนเองบทที่ 1 บทนำ

อำจำรย์สนิท
ศิริสวัสดิ์วัฒนำ

3

อำจำรย์สนิท
ริสวัสดิว์ ัฒนำ

3

อำจำรย์สนิท
ศิริสวัสดิ์วัฒนำ

3

ให้นักศึกษำนำเสนอรำยงำนศึกษำด้วย
ตนเองบทที่ 2 ทฤษฎี/หลักกำร/งำนที่
เกี่ยวข้อง

3
3

อำจำรย์สนิท
ศิริสวัสดิ์วัฒนำ
อำจำรย์สนิท
ศิริสวัสดิ์วัฒนำ

3

3

อำจำรย์สนิท
ศิริสวัสดิ์วัฒนำ

ให้นักศึกษำนำเสนอรำยงำนศึกษำด้วย
ตนเองบทที่ 3 วิธีกำรพัฒนำ

อำจำรย์สนิท
ศิริสวัสดิ์วัฒนำ

7

สัปดาห์
ที่
12
13
14

หัวข้อ/รายละเอียด
4. Managing OWB Life-Cycle
Changes
5. Using the Mapping Debugger
6. Managing the Warehouse
Building Environment
7. Creating Experts
Lab Practice

จานวน
ชั่วโมง
3

อำจำรย์สนิท
ศิริสวัสดิ์วัฒนำ

3

อำจำรย์สนิท
ศิริสวัสดิ์วัฒนำ

3

อำจำรย์สนิท
ศิริสวัสดิ์วัฒนำ
อำจำรย์สนิท
ศิริสวัสดิ์วัฒนำ
อำจำรย์สนิท
ศิริสวัสดิ์วัฒนำ
อำจำรย์สนิท
ศิริสวัสดิ์วัฒนำ

15

Lab Quiz

3

16

IS Report Presentation

3

17

Final Examination

3
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เอกสารหมายเลข มคอ.3
กิจกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ให้นักศึกษำนำเสนอรำยงำนศึกษำด้วย
ตนเองบทที่ 4 ผลกำรพัฒนำ
ให้นักศึกษำนำเสนอรำยงำนศึกษำด้วย
ตนเองบทที่ 5 สรุป/อภิปรำยผล/
ข้อเสนอแนะ

8

เอกสารหมายเลข มคอ.3
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่

1

2

ผลการ
เรียนรู้*
1.1, 1.6,
1.7, 2.1,
2.4-2.6,
3.2
1.1, 1.6,
1.7, 2.1,
2.4-2.6,
3.2, 4.14.6,5.3-5.4
1.1-1.7,
3.1

3

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
Lab Exam

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

8
17
5

30%
30%
10%

โครงงานศึกษาด้วยตนเอง

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตาราหลัก
Oracle Warehouse Builder 10g: Implementation Part 1 Volume 1,2
Oracle Warehouse Builder 10g: Implementation Part 2

1. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Oracle Warehouse Builder User’s Guide 10g Release 2 Part No. B28223
Ponniah, Paulraj. Data Warehouse Fundamentals. John Wiley & Sons, Inc., USA.
Adamson, Christopher. The Complete Reference: Star Schema. McGraw-Hill.

2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ไม่มี
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เอกสารหมายเลข มคอ.3
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- กำรสนทนำกลุ่มระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน
- กำรสังเกตกำรณ์จำกพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรำยวิชำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- กำรสังเกตในระหว่ำงกำรแสดงควำมเห็นกำรอภิปรำย
- ผลกำรสอบปฎิบัติว่ำผู้เรียนเข้ำใจและสำมำรถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนได้มำกน้อยเพียรใด
3. การปรับปรุงการสอน
- ปรับปรุงและพัฒนำกำรสอนจำกผลกำรประเมินที่ได้รับ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- กำรทวนสอบข้อสอบจำกผู้เชี่ยวชำญ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรำยวิชำอย่ำงต่อเนื่อง หรือตำมข้อเสนอแนะและผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์
ปรับปรุงรำยวิชำทุก 3 ปี หรือตำมข้อเสนอแนะและผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ตำมข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอำจำรย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษำมีมุมมองในเรื่องกำรประยุกต์ควำมรู้นี้กับปัญหำ
ที่มำจำกงำนวิจัยของอำจำรย์หรืออุตสำหกรรมต่ำง ๆ
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