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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 3442304 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อ.ประทับใจ  อภิสิทธิ์สุขสันติ 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาการจัดการและอาคารเรียนรวม 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

15 พฤษภาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในการออกแบบและพัฒนาสื่อประสม  มีทักษะในการประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ และเครื่องมืออ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.1 เพ่ือให้นักศึกษารู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและสังคม  ตระหนักถึงความซื่อสัตย์
สุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
          2.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ สามารถวิเคราะห์กระบวนการออกแบบสื่อประสม 
          2.3 เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการพัฒนาสื่อประสม โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่าง
เหมาะสม 
          2.4 เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ สามารถสื่อสารและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
          2.5 เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
เลือกรูปแบบในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
 
 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการ กระบวนการออกแบบและพัฒนาสื่อประสม  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเป็น
เครื่องมือส าหรับสร้างและพัฒนาสื่อประสมประเภทต่างๆ และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตาม 
ความต้องการของ
นักศึกษา 

การฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 75
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

3.1 อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน 
3.2 นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขอค าปรึกษาหรือค าแนะแนะได้ด้วยตนเองหรือ

วิธีการสื่อสารอื่นๆ ดังนี้ 
      - โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์            02-8901801 ต่อ 3021 
      - ห้องพักอาจารย์                      คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  1.1.1 นักศึกษามีวินัยตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

         1.1.2 เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และเคารพในกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของสังคม  
         1.1.3 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีต่อตนเองและสังคม 
         1.1.4 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม  ซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี 

1.2 วิธีการสอน 
          1.2.1 นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด  
          1.2.2 ชี้แจงวิธีปฏิบัตใินการส่งงานที่มอบหมาย การปฏิบัติตนในการเข้าชั้นเรียน และการ

ไม่ทุจริตในการสอบ 
          1.2.3 บรรยายเนื้อหาโดยสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมเสริมเข้าไปใน

บทเรียน 
          1.2.4 มอบหมายงานกลุ่มและน าเสนอหน้าห้องและให้เพ่ือนร่วมชั้นร่วมกันอภิปราย 
1.3 วิธีการประเมินผล 
      1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามขอบเขตท่ีก าหนดและ

ตรงเวลา 
      1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสาร แหล่งข้อมูลที่ได้น ามาท าโครงงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
          1.3.3 พิจารณาการมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
      1.3.4 ประเมินผลการน าเสนอโครงงาน 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
  2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในการออกแบบและพัฒนา

สื่อประสม 
         2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ เข้าใจและอธิบายความต้องการทางเทคโนโลยี 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  
         2.1.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
การน าไปประยุกต์ 
         2.1.4 มีความรู้ เข้าใจในการบูรณาการความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อประสมกับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ  
         2.1.5 มีประสบการณ์ในการพัฒนา หรือการประยุกต์เทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริง 

2.2 วิธีการสอน 
          2.2.1 บรรยายและฝึกปฏิบัติตามกรณีตัวอย่าง  
          2.2.2 การมอบหมายรายบุคคล และงานกลุ่ม โครงงาน น าเสนอผลงานด้วยเครื่องมือที่

เหมาะสม 
          2.2.3 มอบหมายให้ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม โดยให้สรุปและน าเสนอใน

รูปแบบของโครงงาน โดยเน้นให้มีเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับจริยธรรม หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของไทย หรือศาสตร์ด้านอ่ืนๆ 
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2.3 วิธีการประเมินผล 
     2.3.1 การถามตอบในชั้นเรียน  
     2.3.2 ประเมินจากการงานที่มอบหมาย โครงงาน และการน าเสนอ 
     2.3.3 สอบย่อย ภาคปฏิบัติ  
     2.3.4 สอบกลางภาคภาคปฏิบัติ  และสอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดความรู้ หลักการ

และทฤษฎี 
      
3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
      3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

             3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์  
             3.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 

 
   3.2 วิธีการสอน 
     3.2.1 การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม 
     3.2.2 การฝึกภาคปฏิบัติ การมอบหมายโครงงาน และน ากรณีตัวอย่างมาวิเคราะห์  โดยใช้

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
     3.2.3 การมอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องจากหลายแหล่ง แล้วน ามาสรุปเพ่ือน ามาใช้

ในการฝึกปฏิบัติและท าโครงงาน  
   3.3 วิธีการประเมินผล 
     3.3.1 ถามตอบในชั้นเรียน สอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค  
     3.3.2 วัดผลจากการน าเสนอโครงงาน 
     3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม และการถามตอบเกี่ยวกับโครงงานที่น าเสนอ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
      4.1.1 สามารถเป็นผู้ริเริ่มและสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 
             4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกและมีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองและส่วนรวม  
             4.1.3 สามารถพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องและความรู้ในศาสตร์
มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

   4.2 วิธีการสอน 
     4.1.1 มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  
          4.1.2 แบ่งกลุ่มแล้วยกกรณีตัวอย่างมาให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย 
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   4.3 วิธีการประเมินผล 
      4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตัวเองหลังจากการน าเสนอผลงาน 
      4.3.2 ประเมินจากการน าเสนอโครงงาน  ในส่วนที่นักศึกษารับผิดชอบในกลุ่ม 
      4.3.3 ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
     5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อการออกแบบและพัฒนา

สื่อประสม 
            5.1.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์  
            5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 
            5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือ่สารอย่างเหมาะสม 

 
    5.2 วิธีการสอน 
      5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และท าโครงงานโดยเน้นการน าตวัเลข หรือมีสถิติ 

อ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
      5.2.2 ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
      5.2.3 น าเสนองานที่มอบหมายโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงาน 

              5.2.4 ก าหนดวิธีการส่งงานและเผยแพร่ผลงานที่น าเสนอแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่เป็น
กรณีตัวอย่างให้นักศึกษารุ่นต่อไป 

5.3 วิธีการประเมินผล 
      5.3.1 ประเมินจากรูปเล่มรายงาน วิธีการน าเสนอและรูปแบบของสื่อที่ใช้ 

             5.3.2  ประเมินจากการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จน. 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 ปฐมนิเทศ ชี้แจงแนวการเรียนการสอน 
วิเคราะห์นักศึกษา และท าข้อตกลงร่วมกัน 

4 - ปฐมนิเทศ 
- ศึกษาวิเคราะห์
นักศึกษา 
- แจกแผนการสอน 

อ.แอนนา     
พายุพัด 

2-3 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับสื่อประสม 
- ความหมายและแนวคิดของสือ่ประสม 
- องค์ประกอบและรูปแบบของสื่อประสม 
- วิวัฒนาการของสื่อประสม 
- การประยุกต์ใช้สื่อประสมในงาน
ประเภทต่างๆ  
- ข้อดีและข้อจ ากัดของสื่อประสม 

8 - บรรยาย/อภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน 
- น าเสนอตัวอยา่งงาน
สื่อประสม  
- ค าถามท้ายบทเรียน 
 

อ.แอนนา     
พายุพัด 

4 บทที่ 2 เทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาสื่อประสม 
- ซอฟต์แวร์ส าหรับการออกแบบและ
พัฒนาสื่อประสม 
- ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อื่นๆ ส าหรับการ
ออกแบบและพัฒนาสื่อประสม 
 

4 - บรรยาย/อภิปราย 
- ค าถามท้ายบทเรียน 
 

อ.แอนนา     
พายุพัด 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จน. 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

5-6 บทที ่3 กระบวนการออกแบบและพัฒนา
สื่อประสม 
- การก าหนดวัตถุประสงค ์
- การออกแบบเค้าโครงของงาน 
- การออกแบบรายละเอียดของงาน 
- องค์ประกอบของสตอรี่บอร์ด 

8 - บรรยาย/ฝึกปฏิบัต ิ
- ค าถามท้ายบทเรียน 
- ใบงาน (แบ่งกลุ่ม
ท างานเพื่อก าหนด
โครงงาน) 
 

อ.แอนนา     
พายุพัด 

7 สอบกลางภาค    
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จน. 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

8-9 บทที่ 4 การออกแบบสื่อประสม 
- การออกแบบตัวละคร 
- การออกแบบฉาก 
- การเขียนสตอรี่บอร์ด 
 

8 - บรรยาย/ฝึกปฏิบัต ิ
- ใบงาน (แบ่งกลุ่ม
ท างานเพื่อออกแบบ
และเขียนสตอรี่บอร์ด
ของโครงงาน) 

อ.แอนนา     
พายุพัด 

10-15 บทที่ 5 การพัฒนาสื่อประสมดว้ย
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
- การสร้างภาพนิ่งและภาพเคลือ่นไหว 
- การก าหนดเวลาการท างานของสื่อ
ประสม 
- การสร้างเอฟเฟค 
- การสร้างปุ่มเชื่อมโยง 
- การเขียนสคริปต ์
- การใส่เสียงและวิดโีอ 
- การแปลงไฟล์และบนัทึกสื่อประสมเพื่อ
ใช้ในงานประเภทตา่งๆ  

24 - บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ 
การใช้ซอฟต์แวร์
ประยุกต ์
 
 

อ.แอนนา     
พายุพัด 

16 น าเสนอโครงงานที่มอบหมาย 
 

4 - น าเสนองานกลุ่มและ
อภิปรายร่วมกัน 

อ.แอนนา     
พายุพัด 

17 สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ที ่
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.4, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 

3.1.1  

ประเมินจากการมีส่วนร่วม
กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 
การเข้าชั้นเรียน 
ประเมินความรับผิดชอบความ
ตรงต่อเวลาในงานที่ได้รับ
มอบหมาย  

ตลอด 
ภาคการศึกษา 

10% 

2 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.5, 3.1.1, 
3.1.3, 4.1.1, 
5.1.1, 5.1.2, 

5.1.3 

ฝึกปฏิบัติ 
รูปเล่มรายงานและการน าเสนอ
โครงงาน 

ตลอด 
ภาคการศึกษา 

40% 

3 2.1.1, 3.1.1, 
3.1.3 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

7 
17 

20% 
30% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

 

1. เอกสารและต าราหลัก 
-   
- เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
-  
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- เว็บไซต์ที่เก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาสื่อประสม 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมในการน า

แนวคดิและความคิดเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
 - การฝึกปฏิบัติแต่ละรายการระหว่างผู้สอนและนักศึกษา 
 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ 
 - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 - ผลการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 - ผลการเรียนของนักศึกษา 
 - พฤติกรรมในชั้นเรียน และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ

ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 - เพ่ิมเนื้อหาและทักษะการฝึกปฏิบัติโดยประยุกต์กับสถานการณ์จริง 

 - ปรับปรุงแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาท่ีสอดคล้องกับรายวิชาและการน าไปประยุกต์ใช้ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก

การเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

 - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  

   โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
    ตามข้อ 4 

 - เปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพ่ือให้    
   นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ 

        หรือผู้เชี่ยวชาญ ผูช้ านาญการต่างๆ  
 


