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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4123650

การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย
Multimedia Applications

2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี
กลุ่มเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

2

มคอ. 3

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของมัลติมีเดีย ชนิดของสื่อ
ประเภทต่างๆ หลักการในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารโดยใช้สื่อประเภทมัลติมีเดีย
2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างงานมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ และเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
กับงานมัลติมีเดียได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการสร้างงานมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีของตัว อักษร เสี ยง ภาพนิ่ง กราฟิ ก และดิจิทัล วีดิ โอ แบบจาลองสี ฝึ กเก็ บ
แฟ้มข้อมูลมัลติมีเดียและเตรียมแฟ้มข้อมูลมัลติมีเดีย ศึกษาการควอนไทเซชั่น ทฤษฎีการบีบอัดข้อมูล
โปรโตคอลและเทคโนโลยีมัลติมีเดียบนเครือข่าย ซอฟต์แวร์ประยุกต์เกี่ยวกับมัลติมีเดีย และฝึกผลิต
สื่อมัลติมีเดีย

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
จาเป็นของนักศึกษา
เฉพาะรายโดย
พิจารณาจากผลการ
ประเมินสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
หลังการสอบระหว่าง
ภาคเรียน

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
30 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเฟสบุ๊คกลุ่ม/อีเมล์
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับขององค์กร และสังคม
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้ นาและผู้ ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้
 1.1.4 เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็ น ของผู้ อื่น รวมทั้ งเคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ
 1.1.5 รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมด้วยจิตสาธารณะ
 1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ โดยกาหนดและมอบหมายงานให้นักศึกษา
รับผิดชอบเป็นกลุ่ม
12.3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือ
ลอกงานและการบ้านของผู้อื่น และสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอน
1.2.4 ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก เคารพทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของผู้ อื่ น ตระหนั ก ถึ ง
ผลกระทบของการละเมิดทรัพย์ สิ นทางปัญ ญา และผลของการใช้ซอฟต์แวร์ ที่ผิ ดกฎหมายที่มีต่อ
องค์กรและสังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมิน จากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่ ม อบหมาย และการร่ ว มกิ จ กรรม การแต่ ง กายที่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
1.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการทางานเดี่ยวและการ
ทางานกลุ่ม
1.3.3 ประเมิ น จากปริ ม าณการกระท าทุ จ ริ ต ในการสอบ รวมทั้ งการลอกงานหรื อ
การบ้านของผู้อื่น
1.3.4 ประเมินจากการอ้างอิงข้อมูลในเอกสารรายงานการค้นคว้า
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้อหาวิชา ดังนี้
- องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
- ความเป็นมาและวิวัฒนาการของมัลติมีเดีย
- การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
- การจัดการข้อมูลมัลติมีเดียบนระบบคอมพิวเตอร์
- การนาเสนอข้อมูลข่าวสารโดยใช้สื่อมัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ
- เทคโนโลยีมัลติมีเดียบนระบบเครือข่าย
 2.1.2 สามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานมัลติมีเดียได้อย่างเหมาะสม
 2.1.3 สามารถวิเคราะห์ และออกแบบงานมัลติมีเดียได้
 2.1.4 สามารถติ ดตามความก้ าวหน้ าทางวิ ช าการ วิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี ด้ าน
มัลติมีเดียได้
 2.1.5 สามารถผลิตสื่อมัลติมีเดีย รวมทั้งสามารถเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ
งานมัลติมีเดียไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
 2.1.6 สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปจัดทาโครงงานรายวิชาที่สอดคล้องกับระบบการ
ทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคธุรกิจและตามมาตรฐานสากล
 2.1.7 สามารถบู ร ณาการความรู้ ในสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ในศาสตร์อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช้การเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นหลักการทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเน้นการนาทฤษฎีเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ งานใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2.2.2 มอบหมายแบบฝึกปฏิบัติการสร้างงานมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ
2.2.3 จัดให้ นั กศึกษามีการเรียนรู้จากสถานการณ์ จริง ผ่านการศึกษาดูงานที่อาคาร
นิทรรศรัตนโกสินทร์
2.2.4 จัดทาโครงงานมัลติมีเดียเป็นกลุ่ม โดยให้ นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนสนใจในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับล่องเรือไหว้พระ วัดริมแม่น้าเจ้าพระยา และนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ผลการสอบเก็บคะแนน และสอบปลายภาคเรียน
2.3.2 การทาแบบฝึกปฏิบัติ งานที่ได้รับมอบหมาย และการนาเสนอในชั้นเรียน
2.3.3 โครงงานมัลติมีเดียที่นาเสนอ
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถวิเคราะห์รูปแบบและการนาองค์ประกอบของมัลติมีเดียแต่ละประเภท
ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
 3.1.2 สืบค้นข้อมูล ความรู้ นาเสนอข้อมูลข่าวสารโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ประเภทต่าง ๆ
ได้
 3.1.3 สามารถประยุ ก ต์ ใช้ งานมั ล ติ มี เดี ย รู ป แบบต่ าง ๆ และใช้ ง านซอฟต์ แ วร์ ที่
เกี่ยวข้องกับงานมัลติมีเดียได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 มอบหมายงานหรือกรณีศึกษาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
3.2.2 ศึกษาค้นคว้า เขียนสรุปประเด็น และการนาเสนองาน
3.2.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง ผ่านการจัดทาโครงงานมัลติมีเดียเป็นกลุ่ม โดยให้
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนสนใจในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับล่องเรือไหว้พระ วัดริมแม่น้าเจ้าพระยา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลจากกรณีศึกษาและงานที่ได้รับมอบหมาย
3.3.2 ประเมินผลจากสรุปประเด็น การนาเสนอผลงาน
3.3.3 ประเมินจากโครงงานมัลติมีเดียที่จัดทา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 ให้ความร่วมมือที่ดีและช่วยเหลือ อานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ
 4.1.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 4.1.4 มีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้มีนุษยสัมพันธ์ร่วมกัน
4.2.2 ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิ และรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติ กรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการร่วมกิจกรรม และการ
นาเสนองานในชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากผลงานการอภิปรายและนาเสนอ
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มคอ. 3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
 5.1.1 มี ทั ก ษะในการเลื อ กใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ในการสร้ า งงานด้ า นมั ล ติ มี เดี ย ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลื อกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายแบบฝึกปฏิบัติการสร้างงานมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ
5.2.2 มีการมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลและนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้ว
นาเสนอในชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ และให้ความสาคัญในการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการใช้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างงานด้านมัลติมีเดียเพื่อการนาเสนอ
ข้อมูล
5.3.2 ประเมินจากการเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลและการนาเสนอ และการอ้างอิงที่มาของ
ข้อมูล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน
ที่
ชัว่ โมง
1
1. แนะนาแนวการเรียนการสอน กิจกรรม
4
การวัดและการประเมินผล และข้อตกลง
ในการเข้าชั้นเรียน
2. บทนา
- ความหมายของมัลติมีเดีย
- ชนิดของสื่อ
- ปฏิสัมพันธ์
- ประโยชน์ของมัลติมีเดีย

7

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.พิชญ์สินี
- บรรยายสาระสาคัญ ความหมาย
พุทธิทวีศรี
ของมัลติมีเดีย องค์ประกอบ ชนิด
ของสื่อ การปฏิสมั พันธ์ และ
ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
- ตั้งคาถาม เพื่อตอบข้อซักถาม
ร่วมกัน
- ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติร่วมกันวิเคราะห์
องค์ประกอบของมีลติมเี ดีย และชนิด
ของสื่อ
- ผู้เรียนและผูส้ อนร่วมอภิปรายสรุป
เนื้อหา

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

2

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

1. ความเป็นมาและวิวัฒนาการของ
มัลติมีเดีย
- ความเป็นมาของมัลติมีเดีย
- ระบบมัลติมีเดีย
- มัลติมเี ดียคอมพิวเตอร์
- มาตรฐานมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์

4
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
- มอบหมายให้ผเู้ รียนแต่ละคนสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประยุกต์
ประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดีย หรือ ประเภทนาเสนอ
มัลติมีเดีย มา 1 โปรแกรม และนา
ความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์
สรุปประเด็นสาคัญ โดยสอดแทรก
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ในการนาเสนอข้อมูล ด้วยการอ้างอิง
ข้อมูลจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ และ
นาเสนอผลการสืบค้นบนเฟสบุ๊คกลุ่ม
วิชา โดยติด Hashtag
#1CSMultimedia59
- ทาแบบฝึกหัดท้ายบท
สื่อที่ใช้
1. ตารา วิชา การประยุกต์ใช้
มัลติมีเดีย
2. Power Point รายวิชา
3. แบบฝึกหัดทบทวนที่ใช้
ประกอบการสอนในแต่ละสัปดาห์
4. ตัวอย่างประโยชน์ของมัลติมเี ดีย
5. เครื่องคอมพิวเตอร์
6. การศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมจาก
เว็บไซต์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายสาระสาคัญ ความเป็นมา
และวิวัฒนาการของมัลติมเี ดีย
มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์
- ตั้งคาถาม เพื่อตอบข้อซักถาม
ร่วมกัน
- ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติร่วมกันวิเคราะห์
มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
- ผู้เรียนและผูส้ อนร่วมอภิปรายสรุป
เนื้อหา
- มอบหมายให้ผเู้ รียนแต่ละคนสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่สนใจ
มา 1 แอปพลิเคชัน และนาความรูท้ ี่
ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ สรุป
ประเด็นสาคัญ โดยสอดแทรก
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ผู้สอน

ผศ.พิชญ์สินี
พุทธิทวีศรี

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

3

1. การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
- ด้านการศึกษา
- ด้านการฝึกอบรม
- ด้านความบันเทิง
- ด้านธุรกิจ
- ด้านการประชาสัมพันธ์
- ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- ด้านการแพทย์
- ด้านความจริงเสมือน
- ด้านเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. การจัดการข้อมูลมัลติมีเดียบนระบบ
คอมพิวเตอร์
- ประเภทของสัญญาณ
- การแปลงสัญญาณแอนะล็อกให้เป็น
สัญญาณดิจิทัล
- การแปลงสัญญาณดิจิทลั ให้เป็นสัญญาณ
แอนะล็อก

4

4-5

1. ชนิดของสื่อแบบคงที่

4
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ในการนาเสนอข้อมูล ด้วยการอ้างอิง
ข้อมูลจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ และ
นาเสนอผลการสืบค้นบนเฟสบุ๊คกลุ่ม
วิชา โดยติด Hashtag
#2CSMultimedia59
- ทาแบบฝึกหัดท้ายบท
สื่อที่ใช้
1. ตารา วิชา การประยุกต์ใช้
มัลติมีเดีย
2. Power Point รายวิชา
3. แบบฝึกหัดทบทวนที่ใช้
ประกอบการสอนในแต่ละสัปดาห์
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายสาระสาคัญ การ
ประยุกต์ใช้งานมัลติมเี ดีย และ
จัดการข้อมูลมัลติมเี ดียบนระบบ
คอมพิวเตอร์
- ตั้งคาถาม เพื่อตอบข้อซักถาม
ร่วมกัน
- ให้ผู้เรียนสืบค้นงานวิจัยทีม่ ีการ
ประยุกต์ใช้งานมัลติมเี ดียในด้าน
ต่างๆ มาคนละ 1 งานวิจัย โดยสรุป
ประเด็นตามหัวข้อที่กาหนด พร้อม
นาเสนอผลการสืบค้นบนเฟสบุ๊คกลุ่ม
วิชา โดยติด Hashtag
#3CSMultimedia59
- ผู้เรียนและผูส้ อนร่วมอภิปรายสรุป
เนื้อหา
- ทาแบบฝึกหัดท้ายบท
สื่อที่ใช้
1. ตารา วิชา การประยุกต์ใช้
มัลติมีเดีย
2. Power Point รายวิชา
3. แบบฝึกหัดทบทวนที่ใช้
ประกอบการสอนในแต่ละสัปดาห์
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
5. การศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมจาก
เว็บไซต์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้สอน

ผศ.พิชญ์สินี
พุทธิทวีศรี

ผศ.พิชญ์สินี

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

- ข้อความ
- ภาพนิ่ง
2. การปรับแต่งภาพนิ่ง
- พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Adobe
Photoshop
- การบันทึกไฟล์ภาพ
- การจัดเตรียมภาพก่อนการปรับแต่ง
- การสร้างตัวอักษรและข้อความ
- การวาดรูปและระบายสี
- การใช้งานเลเยอร์
- การปรับแต่งภาพด้วย Filter
- Workshop การปรับแต่งภาพเบือ้ งต้น

6-7

1. ชนิดของสื่อแบบพลวัต
- เสียง
2. การตัดต่อเสียง
- พื้ น ฐานการใช้ ง านโปรแกรม Adobe
Audition
- การจัดเตรียมไฟล์เสียงก่อนการตัดต่อ
- Workshop การตัดต่อเสียงอย่างง่าย
- การปรับแต่งไฟล์เสียง
- การบันทึกเสียงจากภายนอก
- การผสมเสียง
- การบันทึกไฟล์เสียงในหน้าต่าง
Multitrack

8
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- บรรยายสาระสาคัญ สื่อมัลติมีเดีย พุทธิทวีศรี
ประเภทข้อความ และภาพนิ่ง และ
แสดงตัวอย่างสื่อมัลติมีเดียที่สร้าง
จากภาพนิ่ง
- ตั้งคาถาม เพื่อตอบข้อซักถาม
ร่วมกัน
- ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติร่วมกันวิเคราะห์
ข้อดี-ข้อเสีย และการนามัลติมีเดีย
ประเภทข้อความ และภาพนิ่งไปใช้
งาน
- ผู้เรียนและผูส้ อนร่วมอภิปรายสรุป
เนื้อหา
- มอบหมายให้ผเู้ รียนแต่ละคนฝึก
ปฏิบัติออกแบบ InfoGraphic
Resume เป็นภาพนิ่งขนาด A4 โดย
ใช้โปรแกรมสาหรับสร้างและ
ปรับแต่งกราฟิก และนาเสนอผลการ
ออกแบบบนเฟสบุ๊คกลุม่ วิชา โดยติด
Hashtag #MyResume
- ทาแบบฝึกหัดท้ายบท
สื่อที่ใช้
1. ตารา วิชา การประยุกต์ใช้
มัลติมีเดีย
2. Power Point รายวิชา
3. แบบฝึกหัดทบทวนที่ใช้
ประกอบการสอนในแต่ละสัปดาห์
4. ตัวอย่างงานออกแบบ InfoGraphic
5. เครื่องคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.พิชญ์สินี
- อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะงานที่
พุทธิทวีศรี
มอบหมาย ของผู้เรียนแต่ละคนในชั้น
เรียนก่อนเริ่มการเรียนการสอน และ
แจ้งรายชื่อคนที่ยังไม่ส่งงาน
- บรรยายสาระสาคัญ สื่อมัลติมีเดีย
ประเภทเสียง และแสดงตัวอย่างสือ่
มัลติมีเดียที่สร้างจากเสียง
- ตั้งคาถาม เพื่อตอบข้อซักถาม
ร่วมกัน
- ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการตัดต่อเสียง
ด้วยโปรแกรม Adobe Audition
- ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปรายสรุป

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

8-9

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

1. ชนิดของสื่อแบบพลวัต (ต่อ)
- ภาพเคลื่อนไหว
- วีดทิ ัศน์
2. การตัดต่อภาพยนตร์
- พื้ น ฐานการใช้ ง านโปรแกรม Adobe
Premiere Pro
- การจัดเตรียมคลิปก่อนการตัดต่อ
- การทางานบนหน้าต่าง Timeline
- Workshop การตั ด ต่ อ ภาพยนตร์ อ ย่ า ง
ง่าย
- การใส่ Transition Effects
- การใส่ Video Effects
- การใส่ข้อความให้กับไฟล์ภาพยนตร์

8
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

เนื้อหา
- มอบหมายให้ผเู้ รียนแต่ละคนฝึก
ปฏิบัติตดั ต่อเสียงเรียกเข้า
(Ringtone) รวมระยะเวลาไม่เกิน 1
นาที และส่งเข้าเมล์ของอาจารย์
- มอบหมายให้ผเู้ รียนแต่ละคนฝึก
ปฏิบัติตดั ต่อเสียงอย่างน้อย 2 เสียง
โดยต้องมีเสียงบรรยายประกอบ ทา
การปรับแต่งและใส่ Effect ให้
เหมาะสม รวมระยะเวลาไม่เกิน 2
นาที และส่งเข้าเมล์ของอาจารย์
- ทาแบบฝึกหัดท้ายบท
สื่อที่ใช้
1. ตารา วิชา การประยุกต์ใช้
มัลติมีเดีย
2. Power Point รายวิชา
3. แบบฝึกหัดทบทวนที่ใช้
ประกอบการสอนในแต่ละสัปดาห์
4. แสดงตัวอย่างสื่อมัลติมีเดียที่สร้าง
จากเสียง
5. เครื่องคอมพิวเตอร์
6. หูฟัง
7. โปรแกรม Adobe Audition
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.พิชญ์สินี
- อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะที่
พุทธิทวีศรี
มอบหมาย ของผู้เรียนแต่ละคนในชั้น
เรียนก่อนเริ่มการเรียนการสอน และ
แจ้งรายชื่อคนที่ยังไม่ส่งงาน
- บรรยายสาระสาคัญ สื่อมัลติมีเดีย
ประเภทภาพเคลื่อนไหว และวีดิทศั น์
และแสดงตัวอย่างสื่อมัลติมีเดียที่
สร้างจากวีดิทัศน์
- ตั้งคาถาม เพื่อตอบข้อซักถาม
ร่วมกัน
- ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการตัดต่อ
ภาพยนตร์ด้วยโปรแกรม Adobe
Premiere Pro
- ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปรายสรุป
เนื้อหา
- มอบหมายให้ผเู้ รียนแต่ละคนฝึก
ปฏิบัติถ่ายทาวีดิทัศน์แนะนาตนเอง

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

10

สอบเก็บคะแนน

11

ศึกษาดูงานที่ อ าคารนิท รรศรัตนโกสิน ทร์
และวัดริมแม่น้าเจ้าพระยา

12

จัดทาโครงงานมัลติมีเดีย ถ่ายทาและตัดต่อ
วี ดิ ทั ศน์ ในหั วข้ อ ล่ องเรื อไหว้ พ ระ วั ด ริ ม
แม่น้าเจ้าพระยา

จานวน
ชั่วโมง

4

4

12

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
และตัดต่อ ปรับแต่งวีดิทัศน์ ความ
ยาววีดิทัศน์ประมาณ 45 – 60
วินาที Render ไฟล์เป็น MP4 และ
อัพโหลดขึ้นเฟสบุ๊คกลุม่ วิชา
- ให้ผู้เรียนจับคู่แบ่งกลุ่ม จัดทา
โครงงานมัลติมีเดีย ถ่ายทาและตัด
ต่อวีดิทัศน์ในหัวข้อการท่องเที่ยววิถี
ไทย ล่องเรือไหว้พระ วัดริมแม่น้า
เจ้าพระยา โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกวัด
ที่ต้องการนาเสนอ กลุม่ ละ 2 วัด
และนาเสนอในชั้นเรียนในสัปดาห์ที่
14
- ทาแบบฝึกหัดท้ายบท
สื่อที่ใช้
1. ตารา วิชา การประยุกต์ใช้
มัลติมีเดีย
2. Power Point รายวิชา
3. แบบฝึกหัดทบทวนที่ใช้
ประกอบการสอนในแต่ละสัปดาห์
4. แสดงตัวอย่างสื่อมัลติมีเดียที่สร้าง
จากวีดิทัศน์
5. เครื่องคอมพิวเตอร์
6. หูฟัง
7. โปรแกรม Adobe Premiere Pro
สอบปฏิบัติการตัดต่อเสียงและการตัด
ต่อภาพยนตร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ให้นักศึกษามีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง ผ่านการศึกษาดูงาน
ที่อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ และวัด
ริมแม่น้าเจ้าพระยา
สื่อที่ใช้
1. ใบงานกิจกรรมการศึกษาดูงานที่
อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ และวัดริม
แม่น้าเจ้าพระยา
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ให้ผู้เรียนฝึกแต่ละกลุม่ ลงพืน้ ที่
ปฏิบัติจริงจัดทาโครงงานมัลติมีเดีย
ถ่ายทาและตัดต่อวีดิทัศน์ในหัวข้อ
ล่องเรือไหว้พระ วัดริมแม่น้าเจ้าพระยา
ตามสถานที่ที่เลือก และนาเสนอในชั้น

ผู้สอน

ผศ.พิชญ์สินี
พุทธิทวีศรี
ผศ.พิชญ์สินี
พุทธิทวีศรี

ผศ.พิชญ์สินี
พุทธิทวีศรี

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

13

เทคโนโลยีมัลติมีเดียบนระบบเครือข่าย
- การสื่อสาร
- สตรีมมิ่งมีเดีย
- โพรโทคอลที่ เกี่ ย วข้ อ งในการส่ งข้ อ มู ล
สตรีมมิ่งมีเดีย
- ข้ อ ผิ ด พลาดในการส่ งข้ อ มู ล บนระบบ
เครือข่าย

4

14

- นาเสนอโครงงานมัลติมีเดีย
- แนะนาเทรนด์เทคโนโลยีทางมัลติมีเดีย :
ความเป็นจริงเสมือน (Augmented
Reality)
- แนะน าเทคโนโลยี ค วามเป็ น จริ ง เสริ ม
(Augmented Reality)
- หลั ก การท างานและการพั ฒ นางาน
มัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
(Augmented Reality)

8

13

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
เรียนในสัปดาห์ที่ 14
- ผู้สอนให้คาปรึกษา
สื่อที่ใช้
1. ตารา วิชา การประยุกต์ใช้
มัลติมีเดีย
กิจกรรมการเรียนการสอน
- อาจารย์ติดตามความคืบหน้าในการ
จัดทาโครงงานมัลติมีเดีย ปัญหาและ
อุปสรรคที่พบ
- บรรยายสาระสาคัญ เทคโนโลยี
มัลติมีเดียบนระบบเครือข่าย และ
ยกตัวอย่าง
- ตั้งคาถาม เพื่อตอบข้อซักถาม
ร่วมกัน
- ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบตั ิร่วมกันวิเคราะห์
และยกตัวอย่างปัญหาที่พบในการ
แสดงสื่อสตรีมมิ่งมีเดีย และปัญหาใน
การส่งข้อมูลบนระบบเครือข่าย
- ผู้เรียนและผูส้ อนร่วมอภิปรายสรุป
เนื้อหา
- ทาแบบฝึกหัดท้ายบท
สื่อที่ใช้
1. ตารา วิชา การประยุกต์ใช้
มัลติมีเดีย
2. Power Point รายวิชา
3. แบบฝึกหัดทบทวนที่ใช้
ประกอบการสอนในแต่ละสัปดาห์
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์ยูทูป
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายสาระสาคัญ เทรนด์
เทคโนโลยีทางมัลติมีเดียในปัจจุบนั
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
(Augmented Reality) และ
ยกตัวอย่างการนาเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสริมไปประยุกต์ใช้ในงาน
ด้านต่างๆ
- ตั้งคาถาม เพื่อตอบข้อซักถาม
ร่วมกัน
- ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบตั ิร่วมกันพัฒนา
งานมัลติมเี ดียด้วยเทคโนโลยีความ

ผู้สอน

ผศ.พิชญ์สินี
พุทธิทวีศรี

ผศ.พิชญ์สินี
พุทธิทวีศรี

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

15

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

ทบทวนบทเรียน

4

14

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

เป็นจริงเสริม (Augmented
Reality) ด้วย Aurasma
- ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปรายสรุป
เนื้อหา
สื่อที่ใช้
1. ตารา วิชา การประยุกต์ใช้
มัลติมีเดีย
2. Power Point รายวิชา
3. เครื่องคอมพิวเตอร์
4. ยกตัวอย่างการนาเทคโนลีความเป็น
จริงเสมือนไปประยุกต์ใช้ในงานด้าน
ต่างๆ
5. สาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต
6. แอพพลิเคชัน Aurasma
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.พิชญ์สินี
- สรุปประเด็นสาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง พุทธิทวีศรี
ในเนื้อหารายวิชา
- ตั้งคาถาม เพื่อตอบข้อซักถาม
ร่วมกัน
- ผู้เรียนและผูส้ อนร่วมอภิปรายสรุป
เนื้อหา
- ผู้สอนแสดงสถิติการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานให้ผู้เรียนรับทราบ
- ผู้เรียนประเมินประสิทธิภาพการ
สอนของอาจารย์โดยแบบสอบถาม
สื่อที่ใช้
1. ตารา วิชา การประยุกต์ใช้
มัลติมีเดีย
2. Power Point รายวิชา
3. เครื่องคอมพิวเตอร์
4. แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย์

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
สัปดาห์ที่
10

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
30%

วิธีการทวนสอบ

2.1.1, 2.1.2, 2.13,
2.1.5, 3.1.1, 3.1.3,
5.1.1
2.1.1, 2.1.4, 3.1.1,

- สอบเก็บคะแนน

สุ่มประเมินข้อสอบและ
ความเหมาะสมของการให้
คะแนน
สุ่มประเมินข้อสอบและ
ความเหมาะสมของการให้
คะแนน
สุ่มตรวจผลงานของ
นักศึกษา

- สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
16

30%

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.6, 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
2.15, 2.1.7, 3.1.3,
3.1.3, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4, 5.1.1, 5.1.3,
5.1.4
1.1.2, 1.1.6, 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.5, 3.1.2, 3.1.2,
3.1.3, 4.1.3, 4.1.4,
5.1.1, 5.1.3, 5.1.4
1.1.2, 1.1.4, 3.1.2

- โครงงานมัลติมีเดีย
และการนาเสนอในชั้น
เรียน

สัปดาห์ที่
14

15%

- แบบฝึกหัด/งานที่
มอบหมายให้ฝึกปฏิบตั ิ

ทุกสัปดาห์

15%

สุ่มตรวจผลงานของ
นักศึกษา

- การแต่งกาย การเข้า
ชั้นเรียน และการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน

ทุกสัปดาห์

10%

สุ่มถามนักศึกษา

3. การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลคิดค่าคะแนนโดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ จากค่าร้อยละโดยคิดเป็น 8 ระดับ ดังนี้
เกณฑ์คะแนน

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

15

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2561). ตำรำวิชำ กำรประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย. กรุงเทพมหานคร: สวน
ดุสิต กราฟฟิคไซท์.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. (2546). Multimedia ฉบับพื้นฐำน. กรุงเทพมหานคร: เคทีพี คอมพ์
แอนด์คอนซัลท์.
ทวี ศั ก ดิ์ กาญจนสุ ว รรณ. (2552). เทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย (Multimedia Technology).
กรุงเทพมหานคร: เคทีพี คอมพ์ แอนด์คอนซัลท์.
มนต์ชัย เทียนทอง. (2545). มัลติมีเดียและไฮเปอร์ มีเดีย. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ผลิตตารา
เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Skibbe, L.J., Hafemeister, S., & Chesnut A.M. (1995). Optimizing Your Multimedia
PC. USA: IDG Books Worldwild.
Vaughan, T. (1998). Multimedia: Make It Work. (4th ed.). U.S.A.: McGraw-Hill.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ยื น ภู่ ว รวรรณ. (2542). “มั ล ติ มีเดีย ที่ ม ำของกำรขยำยเทคโนโลยีเครือ ข่ำย” สื บ ค้ นเมื่ อ
2558, มกราคม 4, เข้าถึงได้จาก: https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it1.htm
Softengthai. (2555). “สีในงำนคอมพิวเตอร์กรำฟิก ” สืบค้นเมื่อ 2556, เมษายน 7, เข้าถึง
ได้จาก: http://lprusofteng.blogspot.com/2012/04/blog-post_04.html.
Yerraballi, R. (n.d.). “Multimedia Systems” Cited 2014, December 28, Available
from: http://users.ece.utexas.edu/~ryerraballi/MSB/Contents.html

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดาเนินการดังนี้
- นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในรายวิชาโดยการทาแบบประเมิน

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในรายวิชาโดยการทาแบบประเมิน

3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดทาแบบประเมิน
การสอนในรายวิชา และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในรายวิชาโดยการทาแบบประเมิน เพื่อ
นาไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
16

มคอ. 3
- ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการสร้างงานมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทาหน้าที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิ บและระดับคะแนน
ของรายวิชา
- สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
สอบถามนักศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจั ดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้
ระเบียบการแต่งกายและการเข้าชั้นเรียน ในชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชา
- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ โดยการ
สอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ได้แก่ การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- อาจารย์ผู้สอน สรุปผลการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และ
นาเสนอแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร พร้อม
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
- อาจารย์ผู้สอน นาผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของรายวิชาโดยนักศึกษา มาพิจารณา
วางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น
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