
   

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา            มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

หมวดท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไป 
 
1.1 รหสัและช่ือรายวิชา   SP330 การพฒันาระบบสื่อประสม 
1.2 จ านวนหน่วยกิต       3 หน่วยกติ     3(3-0-6) 
1.3 หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
1.3.1 ประเภทของรายวิชา 
       หมวดวชิาเฉพาะ ในกลุม่วชิาเอก-เลอืก 

1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
อ.ณฐัพล  พลอยงาม 

1.5 ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศกึษาที ่1 ชัน้ปีที ่3 

1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
ไมม่ ี

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
ไมม่ ี

1.8 สถานท่ีเรียน 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

1.9 วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ  
1 สงิหาคม 2558 
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หมวดท่ี 2  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 
2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

1) เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถอธบิายถงึความหมายและองคป์ระกอบของระบบสื่อประสม 
2) เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการพฒันาระบบสื่อประสม 
3) เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถน าหลกัการของระบบสื่อประสม เพื่อน าไปประยกุตใ์ชก้บัโครงงานต่างๆ 

ในชวีติประจ าวนั 
2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา / ปรบัปรงุรายวิชา 

มกีารปรบัปรงุเนื้อหาเพิม่เตมิ เพื่อใหม้คีวามทนัสมยักบัเทคโนโลยใีนปัจจบุนั 
 

หมวดท่ี 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา  
การวเิคราะหฐ์านเน้ือหา  การดชันี  และการคน้คนืเสยีง ภาพ และวดิโีอ  การน าเสนอ  เรนเดอรร์งิ  

ซงิโครไนซเ์ซชนั  มลัตโิมเดลอนิทเิกรชนั หรอืการอนิเทอรเ์ฟส  การจดัส่งแบบเวลาจรงิ  
คุณภาพของการบรกิาร  การประชุมทางภาพและเสยีง  วดิโีอตามความตอ้งการ 
3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
45  

ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
ไมม่ ี

การศึกษาด้วยตนเอง 
6 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3.3 
จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุ
คล 

     3 ชัว่โมง/สปัดาห ์
 

หมวดท่ี 4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

4.1 คณุธรรม จริยธรรม 
(1) คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม  
โดยใหน้กัศกึษาตระหนกัและมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ด้รบัมอบหมายทัง้ของตนเองและงานของกลุ่มทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
มวีนิยัต่อการเรยีน ส่งมอบงานที่ ไดร้บัมอบหมายตามเวลาทีก่ าหนด เคารพในการแสดงออกทางความคดิของผูร้ว่มงาน 
และรบัฟังการแสดงความคดิเหน็ของเพื่อนในชัน้เรยีน ทัง้ในกลุ่มและนอกกลุ่ม 

(2) วิธีการสอน 
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- ใชก้ารสอนแบบ  Active Learning เปิดโอกาสใหน้กัศกึษามกีารตัง้ค าถามหรอืตอบค าถาม 
และ แสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีนในโอกาสต่างๆ ใหส้มาชกิในแต่ละกลุ่มมกีจิกรรมนกัศกึษา  
โดยคน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเอง 

- ยกตวัอยา่งกรณศีกึษา  ( Case Study) 
ซึง่เป็นตวัอยา่งทีข่าดความรบัผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละการประพฤตทิีผ่ดิจรรยาบรรณในวชิาชพี 

(3) วิธีการประเมินผล 
ประเมนิผลจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีน หรอืในสถานการณ์ที่สาขาวชิาฯ และคณะฯ จดักจิกรรมต่างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม การตรวจสอบการมวีนิยัต่อการเรยีน การตรงต่อเวลา  
การเคารพการแสดงความคดิเหน็ของผูอ้ื่น และการเคารพผูอ้าวุโสและอาจารย์ โดยประเมนิเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ท่ีต้องได้รบั 
ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัสื่อประสม หลกัการพืน้ฐานของสื่อประสม และเทคโนโลยสีื่อประสม ไดแ้ก่ ภาพกราฟิก 

ส ีวดิโีอ ภาพเคลื่อนไหว เสยีง การวเิคราะหฐ์านเน้ือหา การดชันี และการคน้คนืเสยีง ภาพ และวดิโีอ ขอ้ความ 
ไฮเปอรเ์ทก็ซ ์ไฮเปอรม์เีดยี การออกแบบและพฒันาสื่อประสม 
รวมทัง้เทคโนโลยดีา้นฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัสื่อประสม เช่น การจดัเกบ็ขอ้มลูสื่อประสม 
เทคโนโลยกีารแสดงผล และคอมพวิเตอรก์ราฟิกส ์เป็นตน้ 

(2) วิธีการสอน 
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  (Student-Centered Approach) ไดแ้ก่ การสอนแบบคดิวเิคราะห ์( Critical 

Thinking) การสอนแบบรว่มมอืกนัเรยีนรู้  (Co-Operative Learning) การสอนแบบศกึษาดว้ยตนเอง การสอนแบบ 
E-Learning การคน้ควา้ทางอนิเ ทอรเ์น็ต  (Internet-Based Learning) การสอนบรรยายแบบ  Active Learning 
โดยเน้นใหน้กัศกึษ า คน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิและหาทางแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองหรอืภายในกลุ่ม 
โดยมอีาจารยเ์ป็นเพยีงทีป่รกึษาเบือ้งตน้  

(3) วิธีการประเมินผล 
- ประเมนิพฤตกิรรมในชัน้เรยีนและการสอบวดัความรู ้โดยมกีารสอบ 2 ครัง้ (สอบกลางภาคและสอบปลายภาค) 
- การท ารายงานรายบุคคลและกลุ่ม พรอ้มทัง้น าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 

เพื่อประเมนิความสนใจการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 
4.3 ทกัษะทางปัญญา 

(1) ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
ทกัษะการคดิวเิคราะห ์การแสดงความคดิเหน็ต่อปัญหาทีท่ราบในชัน้เรยีน  

หรอืงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหค้น้หาค าตอบ เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการแกไ้ขปัญหานัน้ๆ 
(2) วิธีการสอน 

ฝึกตอบปัญหาในชัน้เรยีน  มกีาร แสดงความคดิเหน็ต่อปัญหา และระดมสมอง  (Brainstorming) 
ในการแกไ้ขปัญหา ศกึษาจาก หวัขอ้ปัญหาหรอื กรณศีกึษาตามประเดน็ปัญหาทีก่ าหนดไว ้โดยแบ่งนกัศกึษาเป็นกลุ่ม 
ภายในกลุ่มจะตอ้งก าหนดแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหาหรอืเสนอแนวทางปฏบิตัทิีม่คีวามน่าเชื่อถอืและความเป็นไปได ้
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(3) วิธีการประเมินผล 
ประเมนิจากการตอบปัญหาในชัน้เรยีน และการน าเสนอผลงานแบบรายบุคคลและกลุ่ม 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

สามารถสื่อสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอยา่งมปีระสทิธภิา
พ  โดย เน้นการท างานเป็น รายบุคคลและกลุ่ม  
ถา้ มกีารท างานเป็นกลุ่มจะตอ้งช่วยเหลอืแบ่งงานยอ่ยโดยมอบหมายใหช้่วยกนัคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิ 
เพื่อใชเ้ขยีนรายงานและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาในชัน้เรยีน 

(2) วิธีการสอน 
สอนโดยมกีจิกรรมเสรมิในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีน  ซึง่ มกีจิกรรมท างานเป็น รายบุคคลและ กลุ่ม 

และมกีารท างานตามภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพื่อใหน้กัศกึษาท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้
(3) วิธีการประเมินผล 

ประเมนิผลงานจากรายงานและการน าเสนอผลงานของนกัศกึษา โดยมกีารแสดงออกอยา่งมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 
4.5 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
- การสอนโดยใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์บบ E-Learning และการคน้ควา้ทางอนิเทอรเ์น็ต 
- การใชโ้ปรแกรม PowerPoint, iTunes U Course Manager, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe 

Dreamweaver และ Adobe Flash ในการน าเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(2) วิธีการสอน 

การสอนโดยมกีารน าเสนอขอ้มู ลเป็นตวัอยา่งจากการคน้ควา้ทางอนิ เทอรเ์น็ต การน าเสนอโดยใช้ โปรแกรม  
PowerPoint หรอืการใชค้ลปิวดิโีอ ( Video Clip) จาก YouTube ประกอบการสอนในชัน้เรยีน  
และการเลอืกวธิกีารน าเสนอทีเ่ขา้ใจงา่ยอยา่งเป็นระบบ 

(3) วิธีการประเมินผล 
ประเมนิจากเอกสารรายงานและการน าเสนอผลงานของนกัศกึษาหน้าชัน้เรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  
   (Student–Centered Approach) 
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   การบรรยาย (Lecture)   การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
   การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)  การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based Learning) 
   การอภปิราย (Discussion)   การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการวจิยั (Research-based Learning) 
   การสมัมนา (Seminar)  การเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Online Learning/Internet-based Learning) 
   การเรยีนการสอนแบบ Hybrid Learning System 
   การเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล (Individual Study) 
   การเรยีนรูแ้บบแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง (Self-study) 
   การเรยีนรูจ้ากการท างาน (Work-based Learning) 
   กรณีศกึษา (Case Study)    อืน่ๆ (Others) (Please specify).............................................. 
 
• ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
    รปูภาพ (Pictures)     สือ่น าเสนอในรปูแบบ PowerPoint 
   ของจรงิ (Authentic Material)    โปรแกรมส าเรจ็รปู 
     สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เชน่ Option Finder, VCD, DVD, e-book ฯลฯ 
   อืน่ๆ Others (Please specify)……………………..…  
 
• กิจกรรมส าหรบันักศึกษา (Student Activities) 
   การคน้ควา้ขอ้มลู (Data/Information Search)      เกมส ์(Games) 
   การระดมสมอง (Brainstorming)    สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
   การน าเสนอ (Presentation)    การส ารวจขอ้มลู (Survey) 
   การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)       การฝึกภาคสนาม (Field Work) 
   การทดลอง (Experiment)    การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
   การเชญิผูม้ปีระสบการณ์มาสอนเสรมิ    การสง่นกัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการ 
   อืน่ๆ (ระบุ) Others (Please specify)............................ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
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5.1 แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ / รายละเอียด 
จ านวน 
(ชัว่โมง) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน / ส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อน 

1 Course Introduction (Lecture)/ 
Course Introduction (LAB) 

4 PowerPoint อ.ณฐัพล พลอยงาม 

2 Introduction 4 PowerPoint อ.ณฐัพล พลอยงาม 

3 ความรูเ้บือ้งตน้ระบบ CMS/ 
Website Development tools 
Project Assignment :: Illustrator & 
Photoshop 

4 PowerPoint อ.ณฐัพล พลอยงาม 

4 เทคโนโลยเีวบ็ PHP/CMS/Web 
Application Developing Tools 

4 PowerPoint อ.ณฐัพล พลอยงาม 

5 เทคโนโลยเีวบ็ PHP/CMS/Web 
Application Developing Tools 

4 PowerPoint อ.ณฐัพล พลอยงาม 

6 M-Commerce, Mobile 
Technology/Project Proposal 
Presentations 

4 PowerPoint อ.ณฐัพล พลอยงาม 

7 ชอ่งสญัญาณการสือ่สาร สือ่สง่สญัญาณ 
และ 
องคก์รมาตรฐานและแบบจ าลองโอเอสไ
อ /Database: Design and 
Development 

4 PowerPoint อ.ณฐัพล พลอยงาม 

8 Midterm Examination - - - 

9 มาตรฐานการออกแบบเวบ็ไซตแ์ละ 
Mobile Web/ การสรา้ง Applications 
ดว้ย PHP รว่มกบั MySQL และ 
JQuery 

4 PowerPoint อ.ณฐัพล พลอยงาม 

10 อนิเทอรเ์น็ตและ TCP/IP Protocol/ 
การสรา้งฐานขอ้มลูใน MySQL 

4 PowerPoint อ.ณฐัพล พลอยงาม 

11 ความรูเ้บือ้งตน้ในการพฒันาอปุกรณ์/ 
PHP Apps Development I 

4 PowerPoint อ.ณฐัพล พลอยงาม 

12 การพฒันา Andoid Programming/ 
PHP Programming Tools II 

4 PowerPoint อ.ณฐัพล พลอยงาม 

13 Introduction to Mobile Applications / 
PHP Programming III 

4 PowerPoint อ.ณฐัพล พลอยงาม 

14 E-Commerce 4 PowerPoint อ.ณฐัพล พลอยงาม 
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กบัการขยายโอกาสภาคธุรกจิ/ E-
Commerce Programming IV 

15 ทบทวน/ Project Presentations 4 PowerPoint อ.ณฐัพล พลอยงาม 

16 Presentation 4 Presentation อ.ณฐัพล พลอยงาม 

17 Final Examination - – – 

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมิน 
ก าหนดเวลา
การประเมิน 
(สปัดาหท่ี์) 

สดัส่วนของ 
การประเมินผล 

1 ความรูแ้ละทกัษะ 
(Knowledge and Skills) 

- สอบกลางภาค 
(Midterm 
Examination) 

- สอบปลายภาค 
(Final 
Examination) 

 
 
8 
 
 

17 

 
. 

รอ้ยละ 30 
 
 

รอ้ยละ 40 

1 

2 การท างานหรอืกจิกรรมการเ
รยีนการสอน 
(Assignments/Teaching-
Learning Activities) 

- การท ากจิกรรม 
(Activities) 

- โครงการ (Projects) 
- การเขา้ชัน้เรยีน 

(Attendance) 

 
 
 

ตลอดภาค 
การศกึษา 

 
 
 
 

รอ้ยละ 10 
 

รอ้ยละ 15 
รอ้ยละ  5 

2 

* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู้  

 
หมวดท่ี 6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
6.1 ต าราและเอกสาร 

- Chapman, N. and Chapman, J. 2009. Digital Multimedia. 3rd edition. Wiley. 
- เจษฎา แกว้วทิย,์ 2551. เทคโนโลยบีนเวบ็ และอนิเทอรเ์น็ต. มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.  
- ศภุชยั สมพานิช, 2557. Android Programming กรงุเทพฯ: ซเีอด็ยเูคชนั. 
- บญัชา ปะสีละเตสัง, 2557 พฒันาเวบ็แอปพลิเคชัน่ดว้ย PHP ร่วมกบั MySQL และ jQuery 
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หมวดท่ี 7  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 
7.1 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

- ใหน้กัศกึษาประเมนิพฒันาการของตนเอง  
โดยเปรยีบเทยีบความรูท้กัษะในการประมวลหรอืคดิวเิคราะหก่์อนและหลงัการเรยีนรายวชิานี้ 

- ใหน้กัศกึษาประเมนิ หรอื แสดงความเหน็ผ่านการประเมนิรายวชิา 
การประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครือ่งออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  และเสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ 
เพื่อปรบัปรงุรายวชิา 

- มกีารสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและนกัศกึษา 
- มกีารสะทอ้นความคดิของนกัศกึษา 

7.2 กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
- อาจารยผ์ูส้อนประเมนิการสอนของตนเอง 
- ผลการสอบหรอืผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
- การทวนสอบผลการประเมนิการเรยีนรู ้

7.3 การปรบัปรงุการสอน 
- ประมวลความคดิเหน็ของนกัศกึษา ผลการประเมนิการสอน ปัญหา  และ อุปสรรค 

เพื่อเป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุการสอน 
- การวจิยัในชัน้เรยีน 
- การปรบัปรงุรายละเอยีดรายวชิา เพื่อใหม้คีวามทนัสมยักบัเทคโนโลยใีนปัจจบุนั 
- อาจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยทุธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา ใหร้ะบุถงึปัญหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา  

และหาแนวทางแกไ้ข เพื่อพฒันาการเรยีนการสอน 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  

- มคีณะกรรมการ ประเมนิขอ้สอบ ความเหมาะสมของการใหค้ะแนน 
และตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

- ทวนสอบจากคะแนนสอบและงานทีไ่ดร้บัมอบหมายของนกัศกึษา 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

- น าผลการประเมนิโดยนกัศกึษาจากขอ้ 7.1 และการประเมนิการสอนจากขอ้ 7.2 มาประมวล  
เพื่อปรบัปรงุรายวชิาและจดัการเรยีนการสอน 

- ปรบัปรงุประมวลรายวชิาทุกปีตามขอ้มลูจากการประเมนิ 
 
 


