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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา   

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

                        

หมวด หมวด 11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อวิชา : CS2203 เทคโนโลยีสื่อประสม (Multimedia Technology) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite): ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(Co-requisite): ไม่มี 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section): 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์  

   กลุ่มเรียน: 01 (ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา) 

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน: ภาคการศึกษา 1   ชั้นปีที ่2   

5. สถานที่เรียน:  

 Onsite  กลุ่ม 01  วันจันทร์  ภาคบรรยาย เวลา 12.30-14.30 น. ห้อง 2-430  

           วันจันทร์    ภาคปฏิบัติ   เวลา 14.30-16.30 น. ห้อง 2-430 

 อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 Online ระบบการประชุมออนไลน์ MS-Teams, and etc. 

 

หมวดที ่หมวดที ่22  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 บรรยาย  

• แนะน ารายละเอียดวิชา (Course 
Introduction)  
ท าความตกลงเรื่อง กติกา 

2 2 2 
 

2  
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

ในการเรียนการสอน การมอบหมาย
งานต่าง ๆ การวัดและประเมินผล 
รวมถึงการมอบหมายงานตลอด
ภาคการศึกษา 

• ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสื่อประสม 
(What is    
Multimedia) 

o นิยาม (Definition) 
o องค์ประกอบของสื่อ

ประสม (Multimedia 
component) 

o การประยุกต์ใช้งาน 

• สื่อข้อความ (Text)  
o รูปแบบและมาตรฐานไฟล์

ข้อความ 
o การออกแบบและใช้งาน 
o ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ที่

เกี่ยวข้อง 

• มอบหมายงานการศึกษาบทความ
วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อประสม 

ปฏิบัติ  
• Mulitmedia applications on 

the Internet, cloud and 
mobile application 

• Text and Font lab 
2 บรรยาย  

• Mobile multimedia 

• Reality technology 

• มอบหมายโครงงานพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน 

ปฏิบัติ  

• Simple Mobile multimedia 

2 2 
 

2 2  
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

with AR lab   

3 บรรยาย  

• สื่อภาพนิ่ง (Image) 
o รูปแบบและมาตรฐานไฟล์

ภาพนิ่ง 
o การสร้างและปรับแต่ง

ภาพนิ่ง 
o ความรู้เกี่ยวกับสี (Color) 
o ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ที่

เกี่ยวข้อง 

• สื่อเสียง (Sound) 
o รูปแบบและมาตรฐานไฟล์

เสียง 
o การบันทึกและปรับแต่ง

ไฟล์เสียง 
o ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ที่

เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติ  

• Image authoring  and editing 
lab 

• Sound authoring and editing 
lab 

2 2 
 

2 2  

4 บรรยาย 

• จัดกิจกรรมบรรยายพร้อมฝึก
ปฏิบัติเร่ือง “Applications 
and technology trends 
of Digital image 
processing and speech 
recognition” 

ปฏิบัติ  

• จัดกิจกรรมบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ
เร่ือง “Applications and 

2 2 
 

2 2  
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

technology trends of Digital 
image processing and speech 
recognition” (ต่อ) 

5 บรรยาย  

• สื่อวีดิทัศน์ (Video) 
o รูปแบบและมาตรฐานไฟล ์

วีดิทัศน์ 
o การบันทึกและปรับแต่ง

ไฟล ์
วีดิทัศน์ 

o ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ที่
เกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติ  

• Video authoring and editing 
lab 

• การน าเสนอหัวข้อบทความวิจัย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อประสม 

2 2 
 

2 2  

6 บรรยาย  

• สื่อภาพเคลื่อนไหว (Sound) 
o รูปแบบและมาตรฐานไฟล์

ภาพเคลื่อนไหว 
o การสร้างและปรับแต่งไฟล์

ภาพเคลื่อนไหว 
o ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ที่

เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติ  

• Animation authoring and 
editing lab 

• การน าเสนอโครงร่างหัวข้อของ
โครงงานการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์สื่อประสมบนสมาร์ทโฟน 

2 2 
 

2 2  

7 บรรยาย  2 2 2 2  
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

• การน าเสนอผลการศึกษาบทความ
วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสือประสม 

ปฏิบัติ  

• การน าเสนอผลการศึกษาบทความ
วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสือประสม 
(ต่อ) 

  
 
 
 

8 สอบกลางภาค ใช้เวลา 3 ขั่วโมง (24 ก.ย ถึง 2 ต.ค.2565) 
9 บรรยาย  

• จัดโครงการพานักศึกษาไปทัศน
ศึกษา ณ หน่วยงานที่มีการจัด
แสดงเทคโนโลยีสื่อประสม หรือเข้า
ร่วมงานนิทรรศการออนไลน์ที่มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสม  

ปฏิบัติ  

• จัดโครงการพานักศึกษาไปทัศน
ศึกษา ณ หน่วยงานที่มีการจัด
แสดงเทคโนโลยีสื่อประสม หรือเข้า
ร่วมงานนิทรรศการออนไลน์ที่มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสม  

• การมอบหมายโครงงานการพัฒนา
เว็บสื่อประสม 

2 2 
 

2 2  

10 บรรยาย  

• การสร้างงานสื่อประสม 
(Multimedia making) 

o ขั้นตอนการพัฒนา
โครงงานสื่อประสม (The 
stages of a Multimedia 
Project) 

o ทักษะงานด้านสื่อประสม 
(Multimedia Skills) 

o ทีมงานพัฒนาสื่อประสม 
(Multimedia Team) 

2 2 
 

2 2  
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

• การน าเสนอความคืบหน้าในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สื่อประสม
บนสมาร์ทโฟน 

ปฏิบัต ิ

• HTML5 and multimedia 

• Introduction to CSS  
11 บรรยาย  

• การอออกแบบและพัฒนาเว็บสื่อ
ประสม (Multimedia web 
development) 

o ภาษาพัฒนาเว็บ (HTML) 
o ข้อความส าหรับเว็บ (Text 

for the Web) 
o ภาพส าหรับเว็บ (Images 

for the Web) 
o เสียงส าหรับเว็บ (Sound 

for the Web) 
o ภาพเคลื่อนไหวส าหรับเว็บ 

(Animation for the 
Web) 

o วีดทิัศน์ส าหรับเว็บ 
(Video for the Web) 

o โปรแกรมเสริมและเล่น 
(Plug-ins and Players) 

• การน าเสนอโครงร่างหัวข้อ
โครงงานเว็บสื่อประสม 

ปฏิบัติ  

• Multimedia web design by 
using CSS (#2) 

2 2 
 

2 2  
 
 
 
 

12 บรรยาย 

• การอออกแบบและพัฒนาเว็บสื่อ
ประสม (Multimedia web 

2 2 2 2  
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

development) (ต่อ) 
o การออกแบบโครงสร้าง

เว็บสื่อประสม (Web 
structure design) 

o การออกแบบหน้าเว็บเพจ 
(Web page design) 

ปฏิบัติ  

• Multimedia web design by 
using CSS (#3) 

13 บรรยาย  

• การน าเสนอโครงงานการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน 

ปฏิบัต ิ 

• การพัฒนาโครงงานเว็บสื่อประสม 
(Multimedia web 
implementation) 

o Web design structure 
o Web page design 

2 2 2 2  

14 บรรยาย  

• อินเทอร์เน็ตและสื่อประสม (The 
Internet and Multimedia) 

ปฏิบัติ  

• การน าเสนอความคืบหน้าในการ
พัฒนาเว็บสือประสม (เนน้ส่วน
ของการออกแบบผังโครงสร้างเว็บ 
และหน้าเว็บ) 

2 2 2 2  

15 บรรยาย 

• การวางแผนและคิดค่าใช้จ่าย 
(Planning and Costing) 

• ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาและผลงานสื่อ
ประสม 

ปฏิบัติ  

2 2 2 2  
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

• การพัฒนาโครงงานเว็บสื่อประสม 
(Multimedia web 
implementation) 

16 บรรยาย 

• การส่งมอบงาน (Delivering) 
• ทบทวนก่อนสอบปลายภาคเรียน 
ปฏิบัต ิ

• การน าเสนอโครงงานเว็บสื่อประสม 

2 2 2 2  
 
 

17 สอบปลายภาค ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง  
(เนื้อหาครอบคลมุทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบตัิการ 

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 30 30 30 30  

 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

     ไม่มี 

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  
(ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม • ในคาบแรกของการสอน ผู้สอนได้ท าความตก
ลงกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  เช่น การตรง
ต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน/การสอบ/การส่ง
งาน การแต่งกาย การใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ การไม่น าอาหารและน ้าเข้ามา
ทานและดื่มในชั้นเรียน การไม่ทิ้งขยะใน

✓   



มคอ.มคอ.55  

                          
มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ        9 

ห้องเรียน การไม่ทุจริตในการสอบ ไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่น ความส าคัญของ 7 ส เป็นต้น  
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเคารพกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยและมีความซื่อสัตย์ต่อค า
สัญญาที่ได้ตกลงไว้ 

• ในทุกชั่วโมงของการสอน ผู้สอนได้สอดแทรก
คุณธรรม 6 ประการ จริยธรรม อัตลักษณ์
ข อ งม ห าว ิท ย า ล ัย  ร ว ม ทั ้ง ไ ด ้เน ้น ย ้ า ให ้
นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน และการยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนและการใช้
ชีวิตประจ าวัน  

• ในการมอบหมายงานทุกครั้ง ผู้สอนได้ย ้าให้
นักศึกษาพิจารณาวางแผนจัดล าดบัความส าคญั
ของงาน ทั้งงานเดี่ยว งานคู่ และงานกลุ่ม ความ
รับผิดชอบในการท างานของตนเองและการ
ท างานกลุ่ม การมภีาวะผู้น าผูต้ามในการเรียน
และท างานร่วมกับเพื่อน ๆ ท้ังในและนอกเวลา
เรียน  

• การมอบหมายให้นักศึกษาจับกลุ่มกันเพ่ือพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์สื่อประสมบนสมาร์ทโฟนที่มี 
การประยุกต์ใช้สื่อประสม ท้ัง 5 องค์ประกอบ ท่ี
เกิดจากสื่อประสมจากแหล่งอ้างอิงและจากการ
สร้ างสรรค์ ของสมา ชิก ใน กลุ่ ม  ผ่ าน การ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง
ปัญ ญ าของผู้อื่ น   ในรูป แบบของ AR/VR 
application หรือ Game ในหัวข้อที่นักศึกษา
สนใจและมี ประโยชน์ ต่ อการศึ กษา/การ
ท่ อ ง เที่ ย ว /ก าร เก ษ ต ร /อ าห าร /ก าร จั ด
การพลังงาน/สุขภาพและการแพทย์   โดย
นักศึกษามีอิสระในการเลือกระบบปฏิบัติการ  
ฮาร์ดแวร์ที่ เกี่ยวข้องเช่น  Microsoft Kinect, 
Leap motion, VR headsets เป็ น ต้ น  แ ล ะ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาที่ได้เรียนรู้จากการ
เรี ยน ใน ช้ัน เรี ยน ภ าคป ฏิ บั ติ ก าร  รวมถึ ง
การศึกษาเพิ่มเติมนอกช้ันเรียนภายใต้การให้
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ค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 3 ครั้งคือ คร้ังที่ 1 น าเสนอหัวข้อ
และขอบเขตของโครงงาน คร้ังที่ 2 น าเสนอ
ความก้าวหน้าในการออกแบบและพัฒนาสื่อ
ประสม เน้นโครงเรื่อง (Storyboard) ของสื่อวีดิ
ทัศน์และภาพเคลื่อนไหว ซ่ึงต้องใช้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และทักษะ
ความความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ตาม
หลักการ 4C  และคร้ังที่  3 น าเสนอผลการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน ที่ต้อง
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการท างาน
ร่วมกัน และมีการแสดงถึงการปรับปรุงพัฒนา
ผลงานตามข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ของ
ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  ตามวันและเวลา
ก าหนดไว้ในแผนการสอน กิจกรรมนี้ถือเป็นการ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบลงมือจัดกระท า 
(Active learning) ที่มีการพัฒนาทักษะการ
น าเสนอและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซ่ึง
เป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
learning) รวมถึงเป็นการส่งเสริมทักษะการรู้
สื่อ การเรียนรู้ด้วยตนเองความสามารถในการ
เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นที่ เกี่ยวข้อง กับทักษะ
ความรับผิดชอบและความสามารถในการผลิต
ผลงาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษที่ 21  

• การมอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่มร่วมกัน  
โดยการพัฒนาโครงงานเว็บสื่อประสมที่
เกี่ยวข้องกับ 
การสืบสานและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมไทย
หรือจีน อาทิเช่น ภาษา ชุดประจ าชาติ ผ้าไหม 
เพลง เครื่องดนตรี เป็นต้น โดยเวบ็สื่อประสมที่
จัดท าขึ้นต้องเกิดจากการน าสื่อท้ัง 5 ได้แก่ 
ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว วีดทัิศน์ และ
เสียงมาประกอบกันอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ซึ่งต้องใช้ทักษะการร่วมมือร่วมใจ 
(Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) การติดต่อสื่อสาร 
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(Communication) และการคิดวิเคราะห์ 
(Critical Thinking) ตามหลักการ 4C ร่วมกับ
การค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ เช่น การ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง การศกึษาจากต ารา 
หนังสือ สารานุกรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รายการสารคดี วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ เป็น
ต้น  โดยไม่ละเมดิลิขสิทธ์ิและทรพัย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น  พร้อมท้ังน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
3 ครั้งคือ คร้ังท่ี 1 น าเสนอหัวข้อและขอบเขต
ของโครงงาน คร้ังท่ี 2น าเสนอผังโครงสร้างเว็บ 
และคร้ังท่ี 3 น าเสนอผลงานเว็บสือ่ประสม ที่
ต้องแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการท างาน
ร่วมกัน และมกีารแสดงถึงการปรับปรุงพัฒนา
ผลงานตามข้อมลูป้อนกลับ (Feedback) ของ
ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ตามวันและเวลา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน  กจิกรรมนี้ถือเป็น
การพัฒนาการเรียนการสอนแบบลงมือจัด
กระท า (Active learning) ที่มกีารพัฒนา
ทักษะการน าเสนอและการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ซ่ึงเป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong learning) และการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน รวมถึงส่งเสรมิทักษะการมีหลักคิดทาง
วิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษาและสามารถ
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง กับทักษะการ
รู้สื่อ การพัฒนานวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
กับทักษะการสื่อสารและความร่วมมือกัน ซึ่งเป็น
คุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21  

ความรู ้ • ในคาบบรรยาย จัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียนและการ
เรียนออนไลน์ (Blended learning)  ผู้สอน
เลือกใช้วิธีการบรรยายประกอบไฟล์น าเสนองาน 
(Microsoft PowerPoint) ร่วมกับสื่อการเรียน
การสอนที่มีความหลากหลายและทันสมัย เช่น 
หนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์  (E-book) วี ดิ ทั ศน์  
(Video clip) ภาพยนตร์ (Movie) เกม (Game) 

✓   
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การ์ตูน (Cartoon) หลักสูตรออนไลน์ (Online 
course)  ซอฟต์ แวร์ จ าลองการฝึกปฏิ บั ติ  
(Simulation software or Virtual lab) เและ
เว็บไซต์ (Web site) ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้
นักศึกษาเห็นภาพและเข้าใจเนื้อหา รวมถึงเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกันในหัวข้อเนื้อหาที่น่าสนใจและมี
ความส าคั ญ  และ ในบางหั วข้ อจะมี ก าร
มอบหมายให้นักศึกษาสื่อวีดิทัศน์ และเอกสาร
ประกอบการสอนมาล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน 
รวมถึงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเร่ืองที่
สอดล้องกับหัวข้อเนื้อหา แล้วมาท ากิจกรรม
ถามตอบ อภิปราย รวมถึงน าเสนอในห้องเรียน
เพ่ือแลกเปลี่ ยนความ รู้และความคิดเห็น
ร่วมกันในรูปแบบของห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped classroom)  

• ในคาบปฏิบัติการ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึก
ปฏิบั ติด้ วยซอฟต์ แวร์ส า เร็จรูปและภาษา
โปรแกรมที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา ใน
รูปแบบของการเรียนรู้ที่เน้นทักษะเป็นฐาน 
(Skill based learning) แล้วมอบหมายให้
นักศึกษาท าแบบฝึกปฏิบั ติการด้วยตนเอง 
(Learning by doing) ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริม
ทักษะพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อประสม 
ได้แก่ ทักษะการเขียนโปรแกรมและการใช้
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแล
และให้ค าแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน รวมถึง
ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติของ
บัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 และเพื่อน าไปต่อ
ยอดกับการเรียนในรายวิชาอื่น ๆ หรือการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการต่อไป 

• การแนะน าให้นักศึกษาท าการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจากแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ ที่อาจารย์ผู้สอน
รวบรวมและแนะน าไว้ในระบบ E-Learning  

• การมอบหมายให้นักศึกษาท าการบ้านในหัวข้อ
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เนื้อหาที่ส าคัญเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้
เรียนในช้ันเรียน พร้อมส่งในระบบ E-learning  
ในวันและเวลาที่ผู้สอนก าหนด 

• การมอบหมายให้นักศึกษาท าการศึกษางานวิจัย
ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เท ค โน โล ยี สื่ อ ป ร ะ ส ม 
(Multimedia technology)จากบทความวิจัยที่
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน
หัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ แล้วน าเสนอหน้า
ช้ันเรียนใน กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมทักษะ
มีความสามารถในการหาความรู้เพ่ิมเติม มี
นิสัยใฝ่รู้ มีความเท่าทันกับความเคลื่อนไหว 
และความก้าวหน้าในศาสตร์ที่ศึกษา ซึ่งเป็น
คุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที ่ 
21  

• การมอบหมายให้นักศึกษาจับกลุ่มกันเพ่ือพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์สื่อประสมบนสมาร์ทโฟนที่มี 
การประยุกต์ใช้สื่อประสม ท้ัง 5 องค์ประกอบ ท่ี
เกิดจากสื่อประสมจากแหล่งอ้างอิงและจากการ
สร้ างสรรค์ ของสมา ชิก ใน กลุ่ ม  ผ่ าน การ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง
ปัญ ญ าของผู้อื่ น   ในรูป แบบของ AR/VR 
application หรือ Game ในหัวข้อที่นักศึกษา
สนใจและมี ประโยชน์ ต่ อการศึ กษา/การ
ท่ อ ง เที่ ย ว /ก าร เก ษ ต ร /อ าห าร /ก าร จั ด
การพลังงาน/สุขภาพและการแพทย์   โดย
นักศึกษามีอิสระในการเลือกระบบปฏิบัติการ  
ฮาร์ดแวร์ที่ เกี่ยวข้องเช่น  Microsoft Kinect, 
Leap motion, VR headsets เป็ น ต้ น  แ ล ะ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาที่ได้เรียนรู้จากการ
เรี ยน ใน ช้ัน เรี ยน ภ าคป ฏิ บั ติ ก าร  รวมถึ ง
การศึกษาเพิ่มเติมนอกช้ันเรียนภายใต้การให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 3 ครั้งคือ คร้ังที่ 1 น าเสนอหัวข้อ
และขอบเขตของโครงงาน คร้ังที่ 2 น าเสนอ
ความก้าวหน้าในการออกแบบและพัฒนาสื่อ
ประสม เน้นโครงเรื่อง (Storyboard) ของสื่อวีดิ
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ทัศน์และภาพเคลื่อนไหว ซ่ึงต้องใช้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และทักษะ
ความความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ตาม
หลักการ 4C  และคร้ังที่  3 น าเสนอผลการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน ที่ต้อง
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการท างาน
ร่วมกัน และมีการแสดงถึงการปรับปรุงพัฒนา
ผลงานตามข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ของ
ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  ตามวันและเวลา
ก าหนดไว้ในแผนการสอน กิจกรรมนี้ถือเป็นการ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบลงมือจัดกระท า 
(Active learning) ที่มีการพัฒนาทักษะการ
น าเสนอและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซ่ึง
เป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
learning) รวมถึงเป็นการส่งเสริมทักษะการรู้
สื่อ การเรียนรู้ด้วยตนเองความสามารถในการ
เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นที่ เกี่ยวข้อง กับทักษะ
ความรับผิดชอบและความสามารถในการผลิต
ผลงาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษที่ 21  

• การมอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่มร่วมกัน  
โดยการพัฒนาโครงงานเว็บสื่อประสมที่
เกี่ยวข้องกับ 
การสืบสานและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมไทย
หรือจีน อาทิเช่น ภาษา ชุดประจ าชาติ ผ้าไหม 
เพลง เครื่องดนตรี เป็นต้น โดยเวบ็สื่อประสมที่
จัดท าขึ้นต้องเกิดจากการน าสื่อท้ัง 5 ได้แก่ 
ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว วีดทิัศน์ และ
เสียงมาประกอบกันอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ซึ่งต้องใช้ทักษะการร่วมมือร่วมใจ 
(Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) และการคิดวิเคราะห์ 
(Critical Thinking) ตามหลักการ 4C ร่วมกับ
การค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ เช่น การ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง การศกึษาจากต ารา 
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หนังสือ สารานุกรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รายการสารคดี วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ เป็น
ต้น  โดยไม่ละเมดิลิขสิทธ์ิและทรพัย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น  พร้อมท้ังน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
3 ครั้งคือ คร้ังท่ี 1 น าเสนอหัวข้อและขอบเขต
ของโครงงาน คร้ังท่ี 2น าเสนอผังโครงสร้างเว็บ 
และคร้ังท่ี 3 น าเสนอผลงานเว็บสือ่ประสม ที่
ต้องแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการท างาน
ร่วมกัน และมกีารแสดงถึงการปรับปรุงพัฒนา
ผลงานตามข้อมลูป้อนกลับ (Feedback) ของ
ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ตามวันและเวลา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน  กจิกรรมนี้ถือเป็น
การพัฒนาการเรียนการสอนแบบลงมือจัด
กระท า (Active learning) ที่มกีารพัฒนา
ทักษะการน าเสนอและการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ซ่ึงเป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong learning) และการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน รวมถึงส่งเสรมิทักษะการมีหลักคิดทาง
วิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษาและสามารถ
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง กับทักษะการ
รู้สื่อ การพัฒนานวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
กับทักษะการสื่อสารและความร่วมมือกัน ซึ่งเป็น
คุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21  

ทักษะทางปัญญา • ในคาบปฏิบัติการ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึก
ปฏิบั ติด้ วยซอฟต์ แวร์ส า เร็จรูปและภาษา
โปรแกรมที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา ใน
รูปแบบของการเรียนรู้ที่เน้นทักษะเป็นฐาน 
(Skill based learning) แล้วมอบหมายให้
นักศึกษาท าแบบฝึกปฏิบั ติการด้วยตนเอง 
(Learning by doing) ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริม
ทักษะพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อประสม 
ได้แก่ ทักษะการเขียนโปรแกรมและการใช้
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแล
และให้ค าแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน รวมถึง
ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการเรียนรู้

✓   
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ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติของ
บัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 และเพื่อน าไปต่อ
ยอดกับการเรียนในรายวิชาอื่น ๆ หรือการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการต่อไป 

• การมอบหมายให้นักศึกษาจับกลุ่มกันเพ่ือพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์สื่อประสมบนสมาร์ทโฟนที่มี 
การประยุกต์ใช้สื่อประสม ท้ัง 5 องค์ประกอบ ท่ี
เกิดจากสื่อประสมจากแหล่งอ้างอิงและจากการ
สร้ างสรรค์ ของสมา ชิ ก ใน กลุ่ ม  ผ่ าน การ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง
ปัญ ญ าของผู้อื่ น   ในรูป แบบของ AR/VR 
application หรือ Game ในหัวข้อที่นักศึกษา
สนใจและมี ประโยชน์ ต่ อการศึ กษา/การ
ท่ อ ง เที่ ย ว /ก าร เก ษ ต ร /อ าห าร /ก าร จั ด
การพลังงาน/สุขภาพและการแพทย์   โดย
นักศึกษามีอิสระในการเลือกระบบปฏิบัติการ  
ฮาร์ดแวร์ที่ เกี่ยวข้องเช่น  Microsoft Kinect, 
Leap motion, VR headsets เป็ น ต้ น  แ ล ะ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาที่ได้เรียนรู้จากการ
เรี ยน ใน ช้ัน เรี ยน ภ าคป ฏิ บั ติ ก าร  รวมถึ ง
การศึกษาเพิ่มเติมนอกช้ันเรียนภายใต้การให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 3 ครั้งคือ คร้ังที่ 1 น าเสนอหัวข้อ
และขอบเขตของโครงงาน คร้ังที่ 2 น าเสนอ
ความก้าวหน้าในการออกแบบและพัฒนาสื่อ
ประสม เน้นโครงเรื่อง (Storyboard) ของสื่อวีดิ
ทัศน์และภาพเคลื่อนไหว ซ่ึงต้องใช้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และทักษะ
ความความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ตาม
หลักการ 4C  และคร้ังที่  3 น าเสนอผลการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน ที่ต้อง
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการท างาน
ร่วมกัน และมีการแสดงถึงการปรับปรุงพัฒนา
ผลงานตามข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ของ
ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  ตามวันและเวลา
ก าหนดไว้ในแผนการสอน กิจกรรมนี้ถือเป็นการ
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พัฒนาการเรียนการสอนแบบลงมือจัดกระท า 
(Active learning) ที่มีการพัฒนาทักษะการ
น าเสนอและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซ่ึง
เป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
learning) รวมถึงเป็นการส่งเสริมทักษะการรู้
สื่อ การเรียนรู้ด้วยตนเองความสามารถในการ
เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นที่ เกี่ยวข้อง กับทักษะ
ความรับผิดชอบและความสามารถในการผลิต
ผลงาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษที่ 21  

• การมอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่มร่วมกัน  
โดยการพัฒนาโครงงานเว็บสื่อประสมที่
เกี่ยวข้องกับ 
การสืบสานและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมไทย
หรือจีน อาทิเช่น ภาษา ชุดประจ าชาติ ผ้าไหม 
เพลง เครื่องดนตรี เป็นต้น โดยเวบ็สื่อประสมที่
จัดท าขึ้นต้องเกิดจากการน าสื่อท้ัง 5 ได้แก่ 
ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว วีดทิัศน์ และ
เสียงมาประกอบกันอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ซึ่งต้องใช้ทักษะการร่วมมือร่วมใจ 
(Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) และการคิดวิเคราะห์ 
(Critical Thinking) ตามหลักการ 4C ร่วมกับ
การค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ เช่น การ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง การศกึษาจากต ารา 
หนังสือ สารานุกรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รายการสารคดี วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ เป็น
ต้น  โดยไม่ละเมดิลิขสิทธ์ิและทรพัย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น  พร้อมท้ังน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
3 ครั้งคือ คร้ังท่ี 1 น าเสนอหัวข้อและขอบเขต
ของโครงงาน คร้ังท่ี 2น าเสนอผังโครงสร้างเว็บ 
และคร้ังท่ี 3 น าเสนอผลงานเว็บสือ่ประสม ที่
ต้องแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการท างาน
ร่วมกัน และมกีารแสดงถึงการปรับปรุงพัฒนา
ผลงานตามข้อมลูป้อนกลับ (Feedback) ของ
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ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ตามวันและเวลา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน  กิจกรรมนี้ถือเป็น
การพัฒนาการเรียนการสอนแบบลงมือจัด
กระท า (Active learning) ที่มกีารพัฒนาทักษะ
การน าเสนอและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ซ่ึงเป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
learning) และการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
รวมถึงส่งเสริมทักษะการมีหลักคิดทางวิชาการ
ในศาสตร์ทีต่นศึกษาและสามารถเช่ือมโยงกับ
ศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง กับทักษะการรู้สื่อ การ
พัฒนานวัตกรรมและการสร้างสรรค์ กับทักษะ
การสื่อสารและความร่วมมือกัน ซึง่เป็น
คุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21  

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

• ในคาบบรรยาย  ผู้สอนเลือกใช้วิธีการบรรยาย
ป ร ะ ก อ บ ไฟ ล์ น า เส น อ ง า น  (Microsoft 
PowerPoint) ร่วมกับสื่อการเรียนการสอนที่มี
ความหลากหลายและทันสมัย เช่น หนังสือ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( E-book)  
วีดิทัศน์ (Video clip) ภาพยนตร์ (Movie) เกม 
(Game) การ์ตูน (Cartoon) หลักสูตรออนไลน์ 
(Online course)  เและเว็บไซต์ (Web site) ที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพและ
เข้าใจเนื้อหา รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในหัวข้อ
เนื้ อหาที่ น่ าสนใจและมีความส าคัญ ตาม
หลักการของการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลั บ ด้ าน  (Flipped classroom) ใน บ าง
หัวข้อ 

• ในคาบปฏิบัติการ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึก
ปฏิบั ติด้ วยซอฟต์ แวร์ส า เร็จรูปและภาษา
โปรแกรมที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา ใน
รูปแบบของการเรียนรู้ที่เน้นทักษะเป็นฐาน 
(Skill based learning) แล้วมอบหมายให้
นักศึกษาท าแบบฝึกปฏิบั ติการด้วยตนเอง 
(Learning by doing) ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริม
ทักษะพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

✓   
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เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อประสม 
ได้แก่ ทักษะการเขียนโปรแกรมและการใช้
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแล
และให้ค าแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน รวมถึง
ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติของ
บัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 และเพื่อน าไปต่อ
ยอดกับการเรียนในรายวิชาอื่น ๆ หรือการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการต่อไป 

• การมอบหมาย ให ้น ักศ ึกษารวบ รวม ไฟล ์
การบ้าน แบบฝึกภาคปฏิบัต ิการ  และงาน
ม อ บ ห ม า ย ต ่า ง  ๆ  ไ ว ้ใน ร ะ บ บ  HCU E -
learn ing เพื ่อ ใช้ส าหรับประเม ินช่วงก่อน
สอบปลายภาค 

• การมอบหมายให้นักศึกษาท าการศึกษางานวิจัย
ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เท ค โน โล ยี สื่ อ ป ร ะ ส ม 
(Multimedia technology) จากบทความวิจัย
ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน
หัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ แล้วน าเสนอหน้า
ช้ันเรียนใน กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมทักษะ
มีความสามารถในการหาความรู้เพ่ิมเติม มี
นิสัยใฝ่รู้ มีความเท่าทันกับความเคลื่อนไหว 
และความก้าวหน้าในศาสตร์ที่ศึกษา ซึ่งเป็น
คุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที ่ 
21  

• การมอบหมายให้นักศึกษาจับกลุ่มกันเพ่ือพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์สื่อประสมบนสมาร์ทโฟนที่มี 
การประยุกต์ใช้สื่อประสม ท้ัง 5 องค์ประกอบ ท่ี
เกิดจากสื่อประสมจากแหล่งอ้างอิงและจากการ
สร้ างสรรค์ ของสมา ชิก ใน กลุ่ ม  ผ่ าน การ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง
ปัญ ญ าของผู้อื่ น   ในรูป แบบของ AR/VR 
application หรือ Game ในหัวข้อที่นักศึกษา
สนใจและมี ประโยชน์ ต่ อการศึ กษา/การ
ท่ อ ง เที่ ย ว /ก าร เก ษ ต ร /อ าห าร /ก าร จั ด
การพลังงาน/สุขภาพและการแพทย์   โดย
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นักศึกษามีอิสระในการเลือกระบบปฏิบัติการ  
ฮาร์ดแวร์ที่ เกี่ยวข้องเช่น  Microsoft Kinect, 
Leap motion, VR headsets เป็ น ต้ น  แ ล ะ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาที่ได้เรียนรู้จากการ
เรี ยน ใน ช้ัน เรี ยน ภ าคป ฏิ บั ติ ก าร  รวมถึ ง
การศึกษาเพิ่มเติมนอกช้ันเรียนภายใต้การให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 3 ครั้งคือ คร้ังที่ 1 น าเสนอหัวข้อ
และขอบเขตของโครงงาน คร้ังที่ 2 น าเสนอ
ความก้าวหน้าในการออกแบบและพัฒนาสื่อ
ประสม เน้นโครงเรื่อง (Storyboard) ของสื่อวีดิ
ทัศน์และภาพเคลื่อนไหว ซ่ึงต้องใช้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และทักษะ
ความความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ตาม
หลักการ 4C  และคร้ังที่  3 น าเสนอผลการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน ที่ต้อง
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการท างาน
ร่วมกัน และมีการแสดงถึงการปรับปรุงพัฒนา
ผลงานตามข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ของ
ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  ตามวันและเวลา
ก าหนดไว้ในแผนการสอน กิจกรรมนี้ถือเป็นการ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบลงมือจัดกระท า 
(Active learning) ที่มีการพัฒนาทักษะการ
น าเสนอและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซ่ึง
เป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
learning) รวมถึงเป็นการส่งเสริมทักษะการรู้
สื่อ การเรียนรู้ด้วยตนเองความสามารถในการ
เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นที่ เกี่ยวข้อง กับทักษะ
ความรับผิดชอบและความสามารถในการผลิต
ผลงาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษที่ 21  

• การมอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่มร่วมกัน  
โดยการพัฒนาโครงงานเว็บสื่อประสมที่
เกี่ยวข้องกับ 
การสืบสานและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมไทย
หรือจีน อาทิเช่น ภาษา ชุดประจ าชาติ ผ้าไหม 
เพลง เครื่องดนตรี เป็นต้น โดยเวบ็สื่อประสมที่
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จัดท าขึ้นต้องเกิดจากการน าสื่อท้ัง 5 ได้แก่ 
ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว วีดทิัศน์ และ
เสียงมาประกอบกันอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ซึ่งต้องใช้ทักษะการร่วมมือร่วมใจ 
(Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) และการคิดวิเคราะห์ 
(Critical Thinking) ตามหลักการ 4C ร่วมกับ
การค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ เช่น การ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง การศกึษาจากต ารา 
หนังสือ สารานุกรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รายการสารคดี วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ เป็น
ต้น  โดยไม่ละเมดิลิขสิทธ์ิและทรพัย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น  พร้อมท้ังน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
3 ครั้งคือ คร้ังท่ี 1 น าเสนอหัวข้อและขอบเขต
ของโครงงาน คร้ังท่ี 2น าเสนอผังโครงสร้างเว็บ 
และคร้ังท่ี 3 น าเสนอผลงานเว็บสือ่ประสม ที่
ต้องแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการท างาน
ร่วมกัน และมกีารแสดงถึงการปรับปรุงพัฒนา
ผลงานตามข้อมลูป้อนกลับ (Feedback) ของ
ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ตามวันและเวลา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน  กิจกรรมนี้ถือเป็น
การพัฒนาการเรียนการสอนแบบลงมือจัด
กระท า (Active learning) ที่มกีารพัฒนาทักษะ
การน าเสนอและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ซ่ึงเป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
learning) และการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
รวมถึงส่งเสริมทักษะการมีหลักคิดทางวิชาการ
ในศาสตร์ทีต่นศึกษาและสามารถเช่ือมโยงกับ
ศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง กับทักษะการรู้สื่อ การ
พัฒนานวัตกรรมและการสร้างสรรค์ กับทักษะ
การสื่อสารและความร่วมมือกัน ซึง่เป็น
คุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21  

•  
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• ในคาบปฏิบัติการ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึก
ปฏิบั ติด้ วยซอฟต์ แวร์ส า เร็จรูปและภาษา
โปรแกรมที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา ใน
รูปแบบของการเรียนรู้ที่เน้นทักษะเป็นฐาน 
(Skill based learning) แล้วมอบหมายให้
นักศึกษาท าแบบฝึกปฏิบั ติการด้วยตนเอง 
(Learning by doing) ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริม
ทักษะพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อประสม 
ได้แก่ ทักษะการเขียนโปรแกรมและการใช้
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแล
และให้ค าแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน รวมถึง
ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติของ
บัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 และเพื่อน าไปต่อ
ยอดกับการเรียนในรายวิชาอื่น ๆ หรือการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการต่อไป 

• การมอบหมายให้นักศึกษาท าการศึกษางานวิจัย
ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เท ค โน โล ยี สื่ อ ป ร ะ ส ม 
(Multimedia technology) จากบทความวิจัย
ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน
หัวข้อที่นักศึกษามีความสนใจ แล้วน าเสนอหน้า
ช้ันเรียนใน กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมทักษะ
มีความสามารถในการหาความรู้เพ่ิมเติม มี
นิสัยใฝ่รู้ มีความเท่าทันกับความเคลื่อนไหว 
และความก้าวหน้าในศาสตร์ที่ศึกษา ซึ่งเป็น
คุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที ่ 
21  

• การมอบหมายให้นักศึกษาจับกลุ่มกันเพ่ือพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์สื่อประสมบนสมาร์ทโฟนที่มี 
การสร้างสรรค์สื่อประสม ท้ัง 5 องค์ประกอบ ที่
เกิดจากการสร้างสรรค์ของสมาชิกในกลุ่ม ผ่าน
ก ารก ารศึ ก ษ าค้ น ค ว้ า ด้ วยต น เอ งจ าก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น  ในรูปแบบของ 
AR/VR application หรือ  Game ในหัวข้อที่
นักศึกษาสนใจและมีประโยชน์ต่อการศึกษา/

✓   
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การท่องเที่ ยว/การเกษตร/อาหาร/การจัด
การพลังงาน/สุขภาพและการแพทย์   โดย
นักศึกษามีอิสระในการเลือกระบบปฏิบัติการ  
ฮาร์ดแวร์ที่ เกี่ยวข้องเช่น  Microsoft Kinect, 
Leap motion, VR headsets เป็ น ต้ น  แ ล ะ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาที่ได้เรียนรู้จากการ
เรี ยน ใน ช้ัน เรี ยน ภ าคป ฏิ บั ติ ก าร  รวมถึ ง
การศึกษาเพิ่มเติมนอกช้ันเรียนภายใต้การให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 3 ครั้งคือ คร้ังที่ 1 น าเสนอหัวข้อ
และขอบเขตของโครงงาน คร้ังที่ 2 น าเสนอ
ความก้าวหน้าในการออกแบบและพัฒนาสื่อ
ประสม เน้นโครงเรื่อง (Storyboard) ของสื่อวีดิ
ทัศน์และภาพเคลื่อนไหว ซ่ึงต้องใช้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และทักษะ
ความความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ตาม
หลักการ 4C  และคร้ังที่  3 น าเสนอผลการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน ที่ต้อง
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการท างาน
ร่วมกัน และมีการแสดงถึงการปรับปรุงพัฒนา
ผลงานตามข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ของ
ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  ตามวันและเวลา
ก าหนดไว้ในแผนการสอน กิจกรรมนี้ถือเป็นการ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบลงมือจัดกระท า 
(Active learning) ที่มีการพัฒนาทักษะการ
น าเสนอและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซ่ึง
เป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
learning) รวมถึงเป็นการส่งเสริมทักษะการรู้
สื่อ การเรียนรู้ด้วยตนเองความสามารถในการ
เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นที่ เกี่ยวข้อง กับทักษะ
ความรับผิดชอบและความสามารถในการผลิต
ผลงาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษที่ 21  

• การมอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่มร่วมกัน  
โดยการพัฒนาโครงงานเว็บสื่อประสมที่
เกี่ยวข้องกับ 
การสืบสานและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมไทย
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หรือจีน อาทิเช่น ภาษา ชุดประจ าชาติ ผ้าไหม 
เพลง เครื่องดนตรี เป็นต้น โดยเวบ็สื่อประสมที่
จัดท าขึ้นต้องเกิดจากการน าสื่อท้ัง 5 ได้แก่ 
ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว วีดทิัศน์ และ
เสียงมาประกอบกันอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ซึ่งต้องใช้ทักษะการร่วมมือร่วมใจ 
(Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) และการคิดวิเคราะห์ 
(Critical Thinking) ตามหลักการ 4C ร่วมกับ
การค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ เช่น การ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง การศกึษาจากต ารา 
หนังสือ สารานุกรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รายการสารคดี วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ เป็น
ต้น  โดยไม่ละเมดิลิขสิทธ์ิและทรพัย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น  พร้อมท้ังน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
3 ครั้งคือ คร้ังท่ี 1 น าเสนอหัวข้อและขอบเขต
ของโครงงาน คร้ังท่ี 2น าเสนอผังโครงสร้างเว็บ 
และคร้ังท่ี 3 น าเสนอผลงานเว็บสือ่ประสม ที่
ต้องแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการท างาน
ร่วมกัน และมกีารแสดงถึงการปรับปรุงพัฒนา
ผลงานตามข้อมลูป้อนกลับ (Feedback) ของ
ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ตามวันและเวลา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน  กิจกรรมนี้ถือเป็น
การพัฒนาการเรียนการสอนแบบลงมือจัด
กระท า (Active learning) ที่มกีารพัฒนาทักษะ
การน าเสนอและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ซ่ึงเป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
learning) และการงานด้านท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน รวมถึง
ส่งเสริมทักษะการมีหลักคิดทางวิชาการใน
ศาสตร์ที่ตนศึกษาและสามารถเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง กับทักษะการรู้สื่อ การ
พัฒนานวัตกรรมและการสร้างสรรค์ กับทักษะ
การสื่อสารและความร่วมมือกัน ซึง่เป็น
คุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21  
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4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
ไม่มี 

  

หมวดที ่หมวดที ่33  สรุปผลกาสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชารจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จ านวนนักศึกษา 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดก าหนดการเพ่ิมถอน) 14 

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 14 

3.จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) - 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน   N = 14 ร้อยละ 
A 0 0.00 
B+ 0 0.00 
B 7 50.00 
C+ 5 35.71 
C 2 14.29 
D+ 0 0.00 
D 0 0.00 
F 0 0.00 
F (ขาดสอบ) 0 0.00 

 

5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ: ไม่มี 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา:  

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน: ไม่มี 
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: ไม่มี 
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา :  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
7.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
7.2 ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ไม่มีการปรับแก้ไข 
 

ไม่มีการปรับแก้ไข 

  

หมวดที ่หมวดที ่44  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ  

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ปัญหาด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การสอนภาคปฏิบตัิการในห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์  
2-430 ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มปีระสิทธิภาพต ่า  ท าให้
การฝึกปฏัติกับซอฟต์แวร์ที่ทันสมยัเกิดปัญหา ท างานได้
บ้าง ไม่ไดบ้้าง และช้า   

นักศึกษาต้องใช้เวลาในการฝึกปฏบิัตินาน ส่งผลให้ไม่
สามารถทดลองและเรยีนรู้การท างานของซอฟต์แวร์ได้
ทันเวลาในช่ัวโมงเรียน ต้องเสียเวลาไปเรียนรู้เพิ่มเติมนอก
ช่ัวโมงเรียน 

 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ไม่มี 

  

หมวด หมวด 55  การประเมินรายวิชาการประเมินรายวิชา  

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา: (จากแบบประเมินออนไลน์ของส านักพัฒนา
วิชาการ ซึ่งประเมินในช่วงก่อนสอบปลายภาค และมีนักศึกษาประเมินเพียง 7 คนจากที่
ลงทะเบียนทั้งหมด 12 คน และมีผลประเมินเฉพาะส่วนของภาคปฏิบัติการเท่านั้น) 

• ใช้โปรแกรมมากเกินไป บางโปรแกรมดาวน์โหลดมาแค่เพ่ือดูหน้าต่างวินโดวส์และดูหน้า
โปรแกรมทั้งที่มีสื่อต่างท าออกมาเสนอให้ดู โปรแกรมบางอย่างเก่าเกินไปจนไม่นิยมใน
สากล การก าหนดเนื้อหาค้นคว้าเองที่มากเกินไป บางหัวข้อควรมีในห้องเรียนมากกว่ า
เพ่ือให้มีแห่งเรียนรู้ที่เป็นผล (1) 
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• เครื่องคอมท างานช้ามาก ท างานไม่ทันการเรียนการสอน ท าให้การสอนล่าช้า หนังสือใน
ห้องสมุดเก่าเกินไปยังไม่อัพตามยุคสมัย(1) 

• เปลี่ยนคอม (1) 

• อยากได้คอมที่แรงกว่านี้ (2) 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1:  

จากข้อวิพากษ์ของนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา คาดว่านักศึกษาหมายถึงการเรียนการ
สอนในภาคปฏิบัติการ ไม่น่าจะใช่ส่วนของภาคบรรยาย แต่น่าจะเป็นส่วนของภาคปฏิบัติ ซึ่ งแต่
ละครั้ง จะมีการฝึกปฏิบัติกับโปรแกรมส าเร็จรูปที่สอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎี ดังนั้นแต่ละครั้งจึง
ไม่เหมือนเดิม ท าให้นักศึกษาต้องเรียนรู้ใหม่ตลอดทุกคาบ ซึ่งตอนต้นคาบ ผู้สอนได้แนะน าและ
สาธิตการใช้งานในเบื้องต้น จากนั้นจึงให้นักศึกษาลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง บางโปรแกรมส าเร็จ
อาจจะดูไม่ทันสมัยแต่เป็นโปรแกรมที่มืออาชีพยังคงใช้งานอยู่และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  ในขณะนี้
บางโปรแกรมจ าเป็นต้องติดตั้งเวอร์ชันเก่า เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 2-430 มีประสิทธิภาพต ่า หากใช้โปรแกรมที่ทันสมัยบางตัวจะติดตั้งและท างาน
ไม่ได้ อย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จะได้น าข้อวิพากษ์นี้ไปหารือกับประธาน
หลักสูตร เพื่อให้มีการเสนอของบประมาณปรับปรุงคอมพิวเตอร์ในล าดับต่อไป ส่วนการน าเสนอ
เนื้อหาที่ค้นคว้าด้วยตนเอง ที่นักศึกษาคนหนึ่งวิพากษ์ว่ามากเกืนไป อาจารยผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ได้ท าข้อตกลงกับนักศึกษาในช่วงต้นคาบแรกแล้ว แต่เข้าใจว่า การบริหารจัดการเวลาของ
นักศึกษาอาจจะมีปัญหา จึงมีแผนว่า ในการเปิดรายวิชานี้ครั้งถัดไป อาจารยผู้รับผิดชอบรายวิชา
จะชี้แจงและย ้าถึงข้อดีข้อเสียให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจน  

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน: (จากแบบประเมิน online ที่จัดท าขึ้นโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด้วย Google Document ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาและจากการสอบถามนักศึกษาโดยตรง โดยท าในช่วงหลังสอบ
ปลายภาค และมีนักศึกษาตอบแบบทวนสอบจ านวน 7 คนจาก 14 คน)  

 1) ด้านเนื้อหารายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ไม่มี 

 2) ด้านการวัดและประเมินผล 

ไม่มี 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1:  
 ไม่มี  

หมวดที ่หมวดที ่66  แผนการปรับปรุงแผนการปรับปรุง  
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1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา:  
ในภาคการศึกษานี้ผู้สอนได้ปรับปรุงรูปแบบการเรียนสอน ดังต่อไปนี้ 

▪ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้นเรียนและ
การเรียนออนไลน์ (Blended learning) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ในบางหัวข้อ  และการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติ โดยใช้ทักษะเป็นฐาน (Skill based learning)  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์หลังเกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และการพัฒนาทักษะปฏิบัติของ
นักศึกษาในยุคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) 

▪ จัดล าดับหัวข้อเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการสอนให้เหมาะสมกับการ
มอบหมายงาน และการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม  

▪ จัดหา Software หรือเครื่องมือที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์มาประกอบการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติการ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะการสร้างและประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีสื่อประสมที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญของผู้เรียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

▪ ปรับเกณฑ์และรูปแบบการวัดและประเมินผลโครงงานประจ ารายวิชา โดยมีการให้ข้อมูล
ป้ อนกลั บ  (Feedback) ในการน า เสนอผลงานรอบหั วข้ อ โครงงาน และรอบ
ความก้าวหน้า เพ่ือให้นักศึกษาใช้ประกอบการพัฒนาผลงานและน าเสนอโครงงานรอบ
สุดท้าย รวมถึงให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและประเมินผลงานของ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน 

2. การด าเนินการดา้นอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา:  

• กิจกรรมบรรยายพิเศษพร้อมฝึกปฏิบัติ เรื่อง  “Applications and technology trends of 
Digital image processing and speech recognition” โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา  

• จัดโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสื่อประสม ณ หอประวัติมูลนิธิป่อเต๊กตึ้ง เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสมเพ่ือน าเสนอข้อมูลและสิ่งจัดแสดงเชิง
ศิลปวัฒนธรรมไทย/จีน 

• มอบหมายโครงงานเว็บสี่อประสมที่มีการบูรณการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย/จีนกับการ
เรียนการสอน 

• บันทึก Video การเรียนการสอนทุกครั้ง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถดูทบทวนย้อนหลังได้ในช่วงเวลา
ที่สะดวก 
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3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอแผนการปรับปรุง ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอให้มีการปรับปรุง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
 

2. เชิญอาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากรมาให้ความรู้หรือไป
ทัศนศึกษาทีห่น่วยงาน
ภายนอก เพื่อให้นักศึกษา
เรียนรู้เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
กับสื่อประสม 

3. จัดหาสื่อหรือซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปประกอบการเรียน
การสอนเพ่ิมเติม 

1. เสนอประธานหลักสูตรในช่วง
ที่มีการจัดท าค าของบประมาณ
ประจ าปีการศึกษา 2566 ไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2. ก่อนหรือระหว่างเปิดสอนในปี
การศึกษาถัดไป 
 
 
 
 
3. ก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป 
 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ประธานหลักสูตรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
 
 
 
 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ควรมีการเสนอปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาสามารถปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติได้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารยณ์ัฐพร  นันทจิระพงศ ์

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2565 
อาจารย์เปรมรัตน์  พูลสวสัดิ ์

อาจารยณ์ัฐพร  นันทจิระพงศ ์
อาจารย์นฤดี  บูรณะจรรยากุล 
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