แบบฟอร์ มรายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัว่ ไป
รหัสและชื่อรายวิชา
4123617 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย (Multimedia Application)
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิทยาศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์
4. อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรี ยน
ภาคเรี ยนที่ 2/2555 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
30 ตุลาคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) มีทกั ษะการนาองค์ประกอบของมัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
2) มีทกั ษะการนาองค์ประกอบเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
3) มีทกั ษะการนาคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านมัลติมีเดียไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
4) มีทกั ษะการนาการเลือกใช้ซอฟต์แวร์จดั การข้อมูลมัลติมีเดียไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
5) มีทกั ษะการนาการเลือกใช้ฮาร์ดแวร์เพือ่ จัดการข้อมูลมัลติมีเดียไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
 เพือ่ ให้เนื้อหาวิชาทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและการปฏิบตั ิการในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารโดยใช้สื่อประเภท
มัล ติ มี เ ดี ย ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งวิ น โดว์กับ มัล ติ มี เ ดี ย การบัน ทึ ก เสี ย ง การประมวลภาพ การท า
ภาพเคลื่ อ นไหว การนาอุ ปกรณ์ หรื อ เครื่ อ งมือ อิ เลคทรอนิ กส์ต่างๆ มาประกอบกัน หรื อการแลกเปลี่ ยน
ข่าวสารและการนาเสนอข้อ มู ล ฐานข้อ มู ล ของมัล ติมีเดี ย และให้มี การศึกษาเกี่ ยวกับลักษณะทัว่ ไปของ
ผลิตภัณฑ์มลั ติมีเดีย
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม
การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 30 ชัว่ โมง
สอนเสริ มตามความ การฝึ กปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมง 75 ชัว่ โมงต่อภาค
ต่อภาคการศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
ต่อภาคการศึกษา
การศึกษา

3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ประจาวิชา ให้คาปรึ กษาผ่านอีเมล โทรศัพท์ และ ที่หอ้ งพักอาจารย์ 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม และซื่อสัตย์สุจริ ต ในการจัดการข้อมูลมัลติมีเดีย
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2) มีวน
ิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ น

มนุษย์
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1) จัดให้มีภาคปฏิบตั ิในรายวิชา เป็ นงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
2) อาจารย์ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง
3) มอบหมายให้คน้ คว้า เขียนรายงานและนาเสนอหน้าห้อง
4) ใช้การสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
5) การกากับดูแลอย่างจริ งจังจนเกิดเป็ นนิสยั
6) อาจารย์ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรม
2) ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า
3) การใช้ภาษาในเอกสารรายงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู ้ที่ตอ้ งได้รับ
1) มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของมัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ
2) มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดและองค์ประกอบเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย
3) มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการนาคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านมัลติมีเดีย
4) มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ซอฟต์แวร์จดั การข้อมูลมัลติมีเดีย
5) มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ฮาร์ดแวร์เพือ่ จัดการข้อมูลมัลติมีเดีย
2.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปั ญหา
2) มอบหมายให้คน้ คว้า เขียนรายงานและนาเสนอหน้าห้อง
3) สอนแบบบรรยาย
4) ใช้การสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
5) การกากับดูแลอย่างจริ งจังจนเกิดเป็ นนิสยั
6) จัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น
7) สอนแบบตั้งคาถาม
8) อาจารย์ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
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9) มอบหมายงานกลุ่ม
10) ใช้สื่อเคลื่อนไหว
11) การจัดลาดับรายวิชาตามความต่อเนื่อง/ยากง่าย
12) ทบทวนบทเรี ยนเดิม เชื่อมโยงสู่บทเรี ยนใหม่
2.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรม
2) การมีส่วนร่ วมในการตอบคาถามและร่ วมอภิปรายในชั้นเรี ยน
3) การสอบข้อเขียน
4) ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า
5) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนาเสนอผลงาน
6) การส่งงานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงานปากเปล่า
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพือ่ ใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
3.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายงาน ให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปั ญหา เป็ นรายบุคคล
2) มอบหมายให้คน้ คว้า เขียนรายงานและนาเสนอหน้าห้อง
3) ใช้การสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
4) จัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น
5) การจัดลาดับรายวิชาตามความต่อเนื่อง/ยากง่าย
6) มอบหมายงานกลุ่ม และงานเดี่ยวการให้งานทาในชั้นเรี ยน
7) สอนแบบตั้งคาถาม
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การสอบข้อเขียน
2) การมีส่วนร่ วมในการตอบคาถามและร่ วมอภิปรายในชั้นเรี ยน
3) สังเกตพฤติกรรม
4) ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า
5) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนาเสนอผลงาน
6) การให้งานทาในชั้นเรี ยน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และการนาเสนอผลงานปากเปล่า
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
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4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
1) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
2) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้งั ของตนเองและทางวิชาชีพ
4.2 วิธีการสอน
1) อาจารย์ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง
2) มอบหมายให้คน้ คว้า เขียนรายงานและนาเสนอหน้าห้อง
3) ใช้การสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
4) การกากับดูแลอย่างจริ งจังจนเกิดเป็ นนิสยั
5) จัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น
6) มอบหมายงานกลุ่ม งานเดี่ยว และการให้งานทาในชั้นเรี ยน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรม
2) สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคาถาม
3) การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
4) การใช้ภาษาในเอกสารรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ ซอฟต์ แวร์ จัดการข้ อมูลมัลติมีเดีย
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
1) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์หรื อการแสดง สถิติ
ประยุกต์ต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสม
3) สามารถใช้เลือกใช้ซอฟต์แวร์จดั การข้อมูลมัลติมีเดียได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปั ญหา
2) มอบหมายให้คน้ คว้า เขียนรายงานและนาเสนอหน้าห้อง
3) สอนแบบบรรยาย
4) ใช้การสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
5) จัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น
6) สอนแบบตั้งคาถาม
7) อาจารย์ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
8) มอบหมายงานกลุ่ม งานเดี่ยว และการให้งานทาในชั้นเรี ยน
5.3 วิธีการประเมินผล
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

สังเกตพฤติกรรม
สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคาถาม
การสอบข้อเขียน
การใช้ภาษาในเอกสารรายงาน
ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนาเสนอผลงาน
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และการนาเสนอผลงานปากเปล่า
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
1. แนะนาเนื้อหาวิชาวัตถุประสงค์ของวิชา การเรี ยน
การสอนและการประเมินผล
2. แนะนาความหมาย องค์ประกอบ และประโยชน์
ของมัลติมีเดีย

จน. กิจกรรมการเรี ยนการสอนและสื่อ
วิธีการประเมิน
ชัว่ โมง
ที่ใช้
4
1. ผูส้ อนบรรยาย
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตั้งคาถาม เพือ่ ตอบข้อซักถาม 2. ประเมินจากการมีส่วน
ร่ วมกัน
ร่ วมในการตอบคาถาม
3. ผูส้ อนแสดงตัวอย่างสื่อ
และร่ วมอภิปรายในชั้น
มัลติมีเดียประเภทต่างๆ
เรี ยน
4. ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนร่ วม
3. การส่งงานทีไ่ ด้รับ
อภิปรายสรุ ปเนื้อหา
มอบหมาย
4. การใช้ภาษาใน
เอกสารรายงาน

ผูส้ อน
5.

7

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
2
1. วิวฒ
ั นาการและองค์ประกอบของมัลติมีเดีย
2. การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย

จน. กิจกรรมการเรี ยนการสอนและสื่อ
ชัว่ โมง
ที่ใช้
4
1. ผูส้ อนบรรยาย
2. ตั้งคาถาม เพือ่ ตอบข้อซักถาม
ร่ วมกัน
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 45 คน ร่ วมกันนาเสนอการ
ประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
หน้าชั้นเรี ยน
4. ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนร่ วม
อภิปรายสรุ ปเนื้อหา

วิธีการประเมิน

ผูส้ อน

1. สังเกตพฤติกรรม
2. ประเมินจากการมีส่วน

ร่ วมในการตอบคาถาม
และร่ วมอภิปรายในชั้น
เรี ยน
3. การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย
4. การใช้ภาษาใน
เอกสารรายงาน
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สัปดาห์
ที่
3

4

หัวข้อ/รายละเอียด
เสียง (Sound)

ตัวอักษร (Text)
ภาพนิ่ง (Still image)

จน. กิจกรรมการเรี ยนการสอนและสื่อ
ชัว่ โมง
ที่ใช้
4
1. ผูส้ อนบรรยาย
2. ผูส้ อนแนะนาและบรรยาย
ปฏิบตั ิการใช้งานซอฟต์แวร์
สาหรับการตัดต่อเสียง
3. ผูส้ อนมอบหมายให้ผเู ้ รี ยนฝึ ก
ปฏิบตั ิตดั ต่อเสียง
4. ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนร่ วมอภิปราย
สรุ ปเนื้อหา
4

วิธีการประเมิน

ผูส้ อน

1. สังเกตพฤติกรรม
2. ประเมินจากการมีส่วน

ร่ วมในการตอบคาถาม
และร่ วมอภิปรายในชั้น
เรี ยน
3. การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย
4. การใช้ภาษาใน
เอกสารรายงาน
1. ผูส้ อนบรรยาย
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ผูส้ อนแนะนาและบรรยายทฎษี 2. ประเมินจากการมีส่วน
ของตัวอักษรและภาพนิ่ง
ร่ วมในการตอบคาถาม
3. ผูส้ อนมอบหมายให้เขียนรหัส
และร่ วมอภิปรายในชั้น
แอสกี
เรี ยน
4. ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนร่ วมอภิปราย 3. การส่งงานที่ได้รับ
สรุ ปเนื้อหา
มอบหมาย
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
5
การพัฒนาและการออกแบบระบบมัลติมีเดีย
(Multimedia Design Model)

จน. กิจกรรมการเรี ยนการสอนและสื่อ
วิธีการประเมิน
ชัว่ โมง
ที่ใช้
4
1. ผูส้ อนบรรยาย
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตั้งคาถาม เพือ่ ตอบข้อซักถาม 2. ประเมินจากการมีส่วน
ร่ วมกัน
ร่ วมในการตอบคาถาม
3. ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษา
และร่ วมอภิปรายในชั้น
อภิปรายเกี่ยวกับการออกแบบ
เรี ยน
และการพัฒนาฯ
3. การส่งงานทีไ่ ด้รับ
4. ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนร่ วมอภิปราย
มอบหมาย
สรุ ปเนื้อหา

ผูส้ อน
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สัปดาห์
ที่
6-7 วิดีโอ (Video)

หัวข้อ/รายละเอียด

จน. กิจกรรมการเรี ยนการสอนและสื่อ
ชัว่ โมง
ที่ใช้
8
1. บรรยายและแลกเปลี่ยน
ความคิด เห็น ระหว่างผูส้ อน
และผูเ้ รี ยน
2. ผูเ้ รี ยนค้นคว้าทารายงาน
เกี่ยวกับไฟล์วดิ ีโอ และ
นาเสนอหน้าห้อง
3. สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
การตกแต่งวิดีโอ

วิธีการประเมิน

ผูส้ อน

1. สังเกตพฤติกรรม
2. สังเกตการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
ตอบคาถาม
3. การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย
4. การใช้ภาษาใน
เอกสารรายงาน
5. ตรวจเนื้อหาของ
รายงานการค้นคว้า
และการอ้างอิง
เอกสารในรายงานการ
ค้นคว้า
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
8-11 ภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น (Basic Animation)

จน. กิจกรรมการเรี ยนการสอนและสื่อ
ชัว่ โมง
ที่ใช้
16 1. ผูส้ อนบรรยาย
2. ผูส้ อนแนะนาและบรรยาย
ประวัติของภาพเคลื่อนไหว
3. ผูส้ อนแนะนาและบรรยายการ
ใช้งานซอฟต์แวร์สาหรับ
ปฏิบตั ิการสร้างงาน
Animation
4. ผูส้ อนแสดงตัวอย่างสื่อ
มัลติมีเดียที่สร้างจาก
Animation
5. ผูส้ อนมอบหมายให้สร้างงาน
Animation
6. ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนร่ วมอภิปราย
สรุ ปเนื้อหา

วิธีการประเมิน

ผูส้ อน

 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินจากการมีส่วน

ร่ วมในการตอบคาถาม
และร่ วมอภิปรายในชั้น
เรี ยน
 การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย
 การใช้ภาษาใน
เอกสารรายงาน
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
12
ไฮเปอร์เท็กซ์ และ ไฮเปอร์มีเดีย (Hypertext and
Hypermedia)

จน. กิจกรรมการเรี ยนการสอนและสื่อ
วิธีการประเมิน
ชัว่ โมง
ที่ใช้
4
1. ผูส้ อนบรรยาย
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตั้งคาถาม เพือ่ ตอบข้อซักถาม 2. ประเมินจากการมีส่วน
ร่ วมกัน
ร่ วมในการตอบคาถาม
3. ผูส้ อนแสดงตัวอย่างการ
และร่ วมอภิปรายในชั้น
ประยุกต์ใช้งานไฮเปอร์เท็กซ์
เรี ยน
และ ไฮเปอร์มีเดีย
3. การส่งงานทีไ่ ด้รับ
4. แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 4-5
มอบหมาย
คน
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนร่ วมอภิปราย
สรุ ปเนื้อหา

ผูส้ อน
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
13
สตรี มมิงมีเดีย (Streaming Media)
มัลติมีเดียฮาร์ดแวร์ (Multimedia Hardware)

14

การบีบอัดไฟล์มลั ติมีเดีย (Multimedia
Compression)
การรวมสื่อรู ปแบบต่าง ๆ เข้ากับงานด้านมัลติมีเดีย

จน. กิจกรรมการเรี ยนการสอนและสื่อ
วิธีการประเมิน
ชัว่ โมง
ที่ใช้
4 1. ผูส้ อนบรรยาย
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ตั้งคาถาม เพือ่ ตอบข้อซักถาม 2. ประเมินจากการมีส่วน
ร่ วมกัน
ร่ วมในการตอบคาถาม
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 4-5
และร่ วมอภิปรายในชั้น
คน
เรี ยน
4. ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนร่ วมอภิปราย 3. การส่งงานทีไ่ ด้รับ
สรุ ปเนื้อหา
มอบหมาย
4

1. ผูส้ อนแนะนาและบรรยาย
2. ตั้งคาถาม เพือ่ ตอบข้อซักถาม

ร่ วมกัน
3. ผูส้ อนให้ขอ้ คิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ

ผูส้ อน

1. สังเกตพฤติกรรม
2. สังเกตการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
ตอบคาถาม
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
15 นาเสนอผลงาน

16

สอบปลายภาค

จน. กิจกรรมการเรี ยนการสอนและสื่อ
วิธีการประเมิน
ชัว่ โมง
ที่ใช้
4
1. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอ
1. สังเกตพฤติกรรม
ผลงาน
2. การใช้สื่อ
2. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนที่ร่วมฟัง
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
ซักถาม และอภิปราย เกี่ยวกับ
นาเสนอผลงาน
ผลงานที่นาเสนอ
3. สังเกตการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
ตอบคาถาม
4. การใช้ภาษาใน
เอกสารรายงาน
1. การสอบข้อเขียน

ผูส้ อน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรี ยนรู ้
2.1- 2.3
3.1-3.3
5.1-5.3
1.1-1.3
1.1-1.3
2.1-2.3
3.1-3.3
4.1-4.3
5.1-5.3

วิธีการประเมิน
 การสอบข้อเขียน

 สังเกตพฤติกรรม
 สังเกตพฤติกรรม

สัปดาห์ที่
ประเมิน
16

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
40%

1-15

10%

1-15

50%

 ประเมินจากการมี

ส่วนร่ วมในการ
ตอบคาถามและ
ร่ วมอภิปรายในชั้น
เรี ยน
 สังเกตการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
ตอบคาถาม
 การใช้ภาษาใน
เอกสารรายงาน
การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย
 ตรวจเนื้อหาของ
รายงานการ
ค้นคว้า และการ
อ้างอิงเอกสารใน
รายงานการ
ค้นคว้า
 การใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ใน
การนาเสนอ
ผลงาน
16

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่ วงคะแนน
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
0 – 49

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมายเหตุ กรณี ที่นกั ศึกษาต้องการตรวจสอบคะแนนการประเมินผลการเรี ยนรู ้ นักศึกษาสามารถ
ติดต่ออาจารย์ผสู ้ อนได้ภายใน 1 ภาคการศึกษา
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ทวีศกั ดิ์ กาญจนสุ วรรณ. (2552). เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย.กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์เคทีพี.
Jerry D. Gibson. (2001). Multimedia Communications Direction and
Innovation. U.S.A.: Academic Press.
Fred Halsall. (2001). Multimedia Communications Application,
Network, Protocols and Standard. Essex: Person Education.
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หมวดที่ 7 การประเมิณและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษามีส่วนร่ วมในการประเมินการสอนของอาจารย์ผา่ นอินเทอร์เน็ต
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แบบสังเกต แบบสอบถาม
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
3. การปรับปรุ งการสอน
- หลังจากกิจกรรมข้อที่ 2 ได้ผลของการประเมิน หาข้อสรุ ป และวิธีการแก้ไข
- จัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. การทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทดสอบก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนโดยการตั้งคาถามทบทวน และทดสอบหลังเรี ยนเมื่อเสร็จ
สิ้นหน่วยการเรี ยนรู ้เพือ่ ประเมินพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
- วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเมื่อเสร็ จสิ้นการเรี ยนการสอนในรายวิชาโดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยมีคณะกรรมการเฉพาะเพือ่ จัดทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ตรวจสอบแบบทดสอบ รายงานกิจกรรมต่างๆ วิธีการให้คะแนน และการสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รี ยน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
-ปรับปรุ งเครื่ องมือที่ใช้วดั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยจัดทาคลังข้อสอบมาตรฐานที่มีคา่ ความยาก
ง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
- ปรับปรุ งเนื้อหาวิชาให้ทนั สมัยทุกๆ 1 ปี ให้ทนั ต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของวิถีสงั คม
แห่งการเรี ยนรู ้
- ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนในแต่ละปี และกิจกรรมต่างๆ ให้
สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวติ และการทางานในปั จจุบนั
-ปรับปรุ งเครื่ องมือวัดและประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
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