มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต /คณะ /ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป

1.รหัสและชื่อรายวิชา
4124405

การประมวลผลภาพ
Image Processing

2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (1-4-4)
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
- หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
- ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก)
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
ดร.ณัฏฐา ผิวมา
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชันปี
้ ที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co- requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8.สถานที่เรียน
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรางน ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
1 มิถนุ ายน 2555
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ เู รียนมีความรู้ความเข้ าใจ เกี่ยวกับการประมวลผลภาพ ซึ่งประกอบไปด้ วย การค้ นหา
การเก็บตัวอย่างและการแจงหน่วย การแปลงภาพ การแทนภาพ การปรับปรุงภาพให้ ดีขึ ้น การ
แบ่ ง ย่ อ ยภาพ การสร้ างภาพขึน้ มาใหม่ การบี บ อัด ข้ อ มูล ภาพ และการเขีย นโปรแกรมเพื่ อ
ประมวลผลภาพ สามารถนาความรู้ตา่ ง ๆ มาบูรณาการคิดสร้ างสรรค์ชิ ้นงานใหม่ได้
1
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เนื่องจากในปั จจุบันมีการพัฒนาเทคนิคการปรับปรุงภาพให้ ดีขึ ้นในรูปแบบต่างๆ จึงจาเป็ น
จะต้ องปรับเทคนิควิธีในการประมวลผลภาพ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ให้ สอดคล้ องกับการพัฒนางาน
ด้ านการประมวลผลภาพในรูปแบบต่างๆ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีการมองภาพ การค้ นหา การเก็บตัวอย่างและการแจงหน่วย การแปลงภาพ การ
แทนภาพ การปรั บ ปรุ งภาพให้ ดี ขึน้ การแบ่ ง ย่ อ ยภาพ การสร้ างภาพขึน้ มาใหม่ การบี บ อัด
ข้ อมูลภาพ และการเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลภาพ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 15 ชัว่ โมงต่อ สอนเสริมตามความ
ภาคการศึกษา
จาเป็ นโดยพิจารณา
จากผลการประเมิน
สัมฤทธิ์ผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
หลังการสอบ
ระหว่างภาคเรียน

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้ วย
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ตนเอง
ฝึ กปฏิบตั ิงาน 60 ชัว่ โมง การศึกษาด้ วยตนเอง
ต่อภาคการศึกษา ทังนี
้ ้ 60 ชัว่ โมงต่อภาค
อาจารย์ผ้ สู อนจะจัด
การศึกษา
ชัว่ โมงเพื่อการให้
คาแนะนา หรือ
คาปรึกษาเกี่ยวกับงาน
กลุม่ ที่มอบหมายให้ ไป
ค้ นคว้ าเพิ่มเติมในแต่ละ
กลุม่

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษา
เป็ นรายบุคคล
- อาจารย์จดั เวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุม่ ตามความต้ องการ 4 ชม.ต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.คุณธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้ อมูลส่วน
บุคคล การไม่เปิ ดเผยข้ อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟท์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปั ญญา
มีความซื่อสัตย์ ใ นการเขียนโปรแกรมอย่ างมีคุณภาพ โดยมีคณ
ุ ธรรมจริ ย ธรรมตามคุณ สมบัติ
หลักสูตร ดังนี ้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
- มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ผิด
1.3 วิธีการประเมินผล
- การเข้ าเรียนและส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ ตี ้ องได้ รับ
- มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื ้อหาที่ศกึ ษา
- เข้ าใจและสามารถนาความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลภาพไปประยุกต์ใช้ งานได้ รวมทัง้
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้ เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ ไขปั ญหา
- นาความรู้ตา่ ง ๆ มาบูรณาการคิดสร้ างสรรค์ชิ ้นงานใหม่ได้
- สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการของหลักการการประมวลผลภาพ
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย การท างานกลุ่ม ท าแบบฝึ กทัก ษะ การน าเสนอโครงงาน โดยเน้ น ผู้เ รี ย นเป็ น
ศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้ วยข้ อสอบที่เน้ นการวัดหลักการ ทฤษฎี และ
ปฏิบตั ิ
- นาเสนอโครงงาน
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ เพื่อใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์ สามารถ
สรุป สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ ไขปั ญหาทางคอมพิวเตอร์ได้ อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้ นกั ศึกษาทาโครงงานพิเศษ และนาเสนอผลการศึกษา
- ฝึ กทักษะตามหลักการการประมวลผลภาพ
- การสะท้ อนแนวคิดเชิงพฤติกรรม
3.3 วิธีการประเมินผล
- นาเสนอโครงงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้ วยกัน
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ ครบถ้ วนตาม
กาหนดเวลา
- มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบกับเพื่อนได้
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม่ ในการฝึ กทักษะเกี่ยวกับการประมวลผลภาพ
- มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบุคคล เช่น การสร้ างงานตามหลักการการประมวลผลภาพ
- การนาเสนอโครงงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางาน
- รายงานการศึกษาด้ วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
- พัฒนาทักษะในการคิดและวิเคราะห์โจทย์แบบฝึ กหัด
- พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และออกแบบระบบทางด้ านซอฟต์แวร์
- พัฒนาทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้ รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทังการพู
้
ด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทารายงานและ
นาเสนอในชันเรี
้ ยน
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายโครงงาน
- นาเสนอโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดโครงงาน และนาเสนอด้ วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีสว่ นร่วมในการนาเสนอและวิธีการอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1

2

3

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ ามี)
1.บรรยายในชันเรี
้ ยน
2. แบบทดสอบก่อน
เรียน-หลังเรียน

ผู้สอน

แนะนาเนื ้อหารายวิชาและ
วิธีการเรียนการสอนชี ้แจง
รายละเอียดเนื ้อหาวิชาทัง้
ภาคปฏิบตั ิ และทฤษฎี
ศึกษาทฤษฎีการมองภาพ

5

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

5

1. ผู้สอนบรรยาย และ
นาเสนอตัวอย่าง
ระบบงานที่เกี่ยวข้ อง
2. ตังค
้ าถาม เพื่อตอบ
ข้ อซักถามร่วมกัน
3. แบบฝึ กหัด

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

- การค้ นหา การเก็บตัวอย่าง
การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ประมวลผลภาพ

5

1. ผู้สอนบรรยาย และ
นาเสนอตัวอย่าง
2. ตังค
้ าถาม เพื่อตอบ
ข้ อซักถามร่วมกัน
3. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

5

สัปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

4

การแปลงหน่วย
การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ประมวลผลภาพ

5

5

การแปลงภาพ
การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ประมวลผลภาพ

5

6

การแปลงภาพ
การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ประมวลผลภาพ

5

7

สอบกลางภาค

5

8

การแทนภาพ
การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ประมวลผลภาพ

5

9

การปรับปรุงภาพให้ ดีขึ ้น
การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ประมวลผลภาพ

5

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ ามี)
1. ผู้สอนบรรยาย และ
นาเสนอตัวอย่าง
2. ตังค
้ าถาม เพื่อตอบ
ข้ อซักถามร่วมกัน
3. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
1. ผู้สอนบรรยาย และ
นาเสนอตัวอย่าง
2. ตังค
้ าถาม เพื่อตอบ
ข้ อซักถามร่วมกัน
3. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
1. ผู้สอนบรรยาย และ
นาเสนอตัวอย่าง
2. ตังค
้ าถาม เพื่อตอบ
ข้ อซักถามร่วมกัน
3. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
4. ส่งงานชิ ้นที่ 1

มคอ.3
ผู้สอน

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

การทดสอบทฤษฎีและ ดร.ณัฏฐา ผิวมา
ปฏิบตั ิ (30 %)
1. ผู้สอนบรรยาย และ ดร.ณัฏฐา ผิวมา
นาเสนอตัวอย่าง
2. ตังค
้ าถาม เพื่อตอบ
ข้ อซักถามร่วมกัน
3. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
1. ผู้สอนบรรยาย และ ดร.ณัฏฐา ผิวมา
นาเสนอตัวอย่าง
2. ตังค
้ าถาม เพื่อตอบ
ข้ อซักถามร่วมกัน
3. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
6

สัปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ ามี)
1. ผู้สอนบรรยาย และ
นาเสนอตัวอย่าง
2. ตังค
้ าถาม เพื่อตอบ
ข้ อซักถามร่วมกัน
3. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ

มคอ.3
ผู้สอน

10

การแบ่งย่อยภาพ
การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ประมวลผลภาพ

5

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

11

การสร้ างภาพขึ ้นมาใหม่
การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ประมวลผลภาพ

5

1. ผู้สอนบรรยาย และ
นาเสนอตัวอย่าง
2. ตังค
้ าถาม เพื่อตอบ
ข้ อซักถามร่วมกัน
3. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

12

การสร้ างภาพขึ ้นมาใหม่
การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ประมวลผลภาพ

5

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

13

การสร้ างภาพขึ ้นมาใหม่ (1)
การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ประมวลผลภาพ

5

14

การบีบอัดข้ อมูลภาพ (2)
การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ประมวลผลภาพ

5

1. ผู้สอนบรรยาย และ
นาเสนอตัวอย่าง
2. ตังค
้ าถาม เพื่อตอบ
ข้ อซักถามร่วมกัน
3. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
1. ผู้สอนบรรยาย และ
นาเสนอตัวอย่าง
2. ตังค
้ าถาม เพื่อตอบ
ข้ อซักถามร่วมกัน
3. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
4. ส่งงานชิ ้นที่ 2
1. ผู้สอนบรรยาย และ
นาเสนอตัวอย่าง
2. ตังค
้ าถาม เพื่อตอบ
ข้ อซักถามร่วมกัน
3. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

ดร.ณัฏฐา ผิวมา

7

สัปดาห์
ที่
15
16

หัวข้ อ/รายละเอียด

- สรุปเนื ้อหาทังหมด
้
- นักศึกษานาเสนอผลงาน
สอบปลายภาค

จานวน
ชั่วโมง
5

มคอ.3
ผู้สอน

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ ามี)
นักศึกษานาเสนอ
ดร.ณัฏฐา ผิวมา
ผลงาน (20%)
การทดสอบแบบอัตนัย ดร.ณัฏฐา ผิวมา
(30 %)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม ผลการเรียนรู้
ที่
1
2.1, 3.1,4.1,5.1
2.1, 3.1,4.1,5.1
2
1.1,2.1,3.1
1.1,2.1,3.1,4.1,5.1
1.1,2.1,3.1,4.1,5.1
3.
1.1,2.1,3.1,4.1,5.1
1.1,2.1,3.1,4.1,5.1

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การนาเสนอโครงงาน
การทาแบบฝึ กหัด
การส่งงานตามที่มอบหมาย
การเข้ าชันเรี
้ ยน
การมีสว่ นร่วม เสนอความ
คิดเห็นในชันเรี
้ ยน

สัปดาห์ ท่ ี สัดส่ วนของ
ประเมิน การประเมินผล
7
30%
16
30%
ตลอด
20%
ภาค
10 %
การศึกษา
5%
ตลอด
5%
ภาค
การศึกษา
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มคอ.3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอน วิชาการประมวลผลภาพ (Image Processing)
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ปริญญา สงวนสัตย์, คู่มือ MATLAB ฉบับสมบูรณ์ เรียนรู้การใช้ งานและเขียน
โปรแกรมกับ MATLAB ตัง้ แต่ พืน้ ฐานจนถึงการประยุกต์ งานใช้ จริง,
พิมพ์ครัง้ ที่ 1, ไอดีซีพรีเมียร์ , 2553.
สมเกียรติ อุดมหรรษากุล,ผศ.ดร., การประมวลผลภาพเบือ้ งต้ น, พิมพ์ครัง้ ที่ 1, แผนกตารา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง,
2550.
อรฉัตร จิตต์โสภักตร์ ,ผศ.ดร., Digital Image Processing ทฤษฎีการประมวลผลภาพ
ดิจติ อล, พิมพ์ครัง้ ที่ 1, สานักพิมพ์สงวนกิจ พริน้ ท์ แอนด์ มีเดีย, 2552.
MathWorks 2009. MATLAB. MATLAB Version 7.9 (R2009b). User’s Guide.
MathWorks.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
กิตติ ไพฑูรย์วฒ
ั นกิจ,รศ.ดร., การประมวลผลภาพดิจติ อล (Digital Image Processing),
พิมพ์ครัง้ ที่ 1, แผนกผลิตตาราและสื่อการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง, 2549.
ชูชาติ ปิ ณฑวิรุจน์,รศ.ดร., การประมวลผลภาพดิจติ อลขัน้ สูงด้ วย MATLAB (Advanced
Digital Image Processing Using MATLAB), พิมพ์ครัง้ ที่ 1, แผนกผลิตตาราและสื่อ
การสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง, 2551.
ลัญฉกร วุฒิสิทธิกลุ กิจ,รศ.ดร., การใช้ งานโปรแกรม MATLAB เบือ้ งต้ น, สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods. Digital Image Processing 2nd ed,
Addison-Wesley, USA,1987.
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มคอ.3
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้ จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษา ได้ ดงั นี ้
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้ อเสนอแนะผ่านเว็ปบอร์ด ที่อาจารย์ผ้ สู อนได้ จดั ทาเป็ นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้ อ 1 และ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชันเรี
้ ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรู้ในรายวิชา ได้ จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได้ ดงั นี ้
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุ่ม ตรวจผลงานของนัก ศึ ก ษาโดยอาจารย์ อื่ น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีก ารตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิน การเรี ย นรู้ของนัก ศึก ษา โดย
ตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และกรให้ คะแนนพฤติกรรม
- ข้ อคิดเห็นสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้จากอาจารย์ผ้ สู อนในวิชาต่อเนื่อง
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้ มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้น ดังนี ้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ4
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มคอ.3
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