
รหัสวิชา 17-4204-2004
ช่ือวิชา การพัฒนาส่ือประสมปฏิสัมพันธ์

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
TQF : VEd

คอศ. 2

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

นางสาวขวัญชนก หอมละเอียด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พัฒนาโดย

แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ. 2)            

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 17-4204-2004  การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์
 Interactive Multimedia Development

1.  รหัสและช่ือรายวิชา   

2.  จํานวนหน่วยกิต   

3 (1 - 1 - 4) จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศกึษานอกเวลา)

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน   

ภาคการศึกษาท่ี 1/2559

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 หมวดวิชา ทักษะวิชาชีพ  กลุ่มทักาะ วิชาชีพเฉพาะ

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  นางสาวขวัญชนก หอมละเอียด

 2.อาจารย์ผู้สอน  นางสาวนพณัช เปสุริยะ

8.  สถานท่ีเรียน  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite)   (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 วันท่ีปรับปรุงคร้ังสุดท้ายวันท่ี 29 ตุลาคม  2560



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

หมวดท่ี 2 สมรรถนะรายวิชา และวัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1.  สมรรถนะรายวิชา  

1.  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดและทฤษฏีในการสร้างสื่อประสม 
2.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการสร้างสื่อผสมในรูปแบบต่าง ๆ สามารถตัดต่อ ปรับแต่ง
เสียงและใช้ซอฟท์แวร์ในการสร้างงานสื่อประสมได้
3.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถผลิตงานด้านสื่อประสมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1. เพ่ือมีความรู้เก่ียวกับการออกแบบส่ือประสมปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจ
2. สามารถผลิต และเผยแพร่งานสื่อประสมปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจ



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1.  คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของงานออกแบบสื่อประสมปฏิสัมพันธ์
ทางธุรกิจในเชิงวิเคราะห์ ท้ังด้านธุรกิจ ด้านศิลปะ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ ผสมผสานรูปแบบต่างๆ ในการผลิตผลงาน องค์ประกอบท่ีสําคัญของสื่อประสม
ปฏิสัมพันธ์ และการเผยแพร่ผลงานส่ือประสม

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

หน่วยกิต จํานวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม

3 18 18 72 5

3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล

อาจารย์ผู้สอน
วัน-เวลา

ให้คําปรึกษา
สถานท่ีหรือ

หมาย
เลขห้องผู้สอน

หมายเลขโทรศัพท์
ผู้สอน

ท่ีอยู่ E-mail
ของผู้สอน

รวมจํานวน
ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์

  นางสาวนพณัช เปสุริยะ 13.00 - 18.00

 น.

ห้องเรียน

คอมพิวเตอร์ 1
 

วิทยาลัยเทคนิค

บูรพาปราจีน

037639711  academic.ivec3@gmail.com 5

  นางสาวขวัญชนก หอม

ละเอียด

13.00 -  18.00

 น.

ห้องเรียน

คอมพิวเตอร์ 1
  

วิทยาลัยเทคนิค

บูรพาปราจีน

0811610326  academic.ivec3@gmail.com 5



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรวิชาชีพ พฤิกรรม ลักษณะนิสัย

 [○] ตระหนกัในคณุค่าและคณุธรรม 
จริยธรรม เสยีสละ และซื/อสตัย์สจุริต

 มีการสอดแทรกเนื 2อหาด้านคณุคา่และ
คณุธรรมจริยธรรม และความซื/อสตัย์
สจุริตในการอ้างอิงเนื 2อหาและบทความ
ทางอนิเทอร์เน็ตในการทํางาน พร้อม
ยกตวัอย่างกรณีศกึษาให้เห็น

 สงัเกตพฤติกรรมจากงานหรือรายงานที/
มอบหมาย

 [○] มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม

 สอดแทรกเนื 2อหาเกี/ยวกบัการเคารพสิทธิ
 กฎระเบียบและกติกา การอยูร่่วมกนัใน
ชั 2นเรียน ข้อบงัคบัตา่งๆ ขององค์กรและ
สงัคม

 สงัเกตพฤติกรรมจากงานที/มอบหมาย
และการเข้าชั 2นเรียน

 [●] มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
สามารถทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อ
ขดัแย้งและจดัลําดบัความสําคญั

 แบ่งนกัศกึษาเป็นกลุม่ๆ จดักิจกรรม
การทํางานร่วมกนั เพิ/มทกัษะการค้นคว้า
 ชว่ยกนัวิเคราะห์กรณีศึกษาที/ได้รับ

 สงัเกตพฤติกรรมจากงานที/มอบหมาย

 [●] เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ อื/น รวมทั 2งเคารพในคณุคา่ และศกัดิศรีA

ของความเป็นมนษุย์

 สอดแทรกความมีวินยั ตรงตอ่เวลา 
รับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม

 สงัเกตพฤติกรรมการสง่งานต้องเป็นไป
ตามเวลา กําหนดเวลา

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

2.ด้านความรู้

 [○] มีความรู้และความเข้าใจเกี/ยวกบั
หลกัการและทฤษฎีที/สําคญัในศาสตร์ที/
เป็นพื 2นฐานของชีวิตและสามารถนําไป
ดําเนินชีวิตได้

 สอนแบบการบรรยาย-ถามตอบใน
เนื 2อหาตามคําบรรยายรายวิชา ซึ/งเน้นให้
เกิดความรู้จริงเพื/อนําไปประยกุต์ใช้ใน
ภาคปฏิบตัิตอ่ยอดจากการเรียนรู้ได้

 ประเมินและให้คะแนนใช้ข้อสอบกลาง
ภาคเรียน และปลายภาคเรียน ในการ
ทดสอบความรู้ด้านหลกัการและทฤษฎี
ของ

 [●] รู้ เข้าใจและสนใจพฒันาความรู้ 
ความชํานาญในศาสตร์อย่างต่อเนื/อง

 อธิบายทฤษฎีหลกัการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ บรรยายวิธีการใช้โปรแกรม
ตา่งๆ ที/เกี/ยวกบัการมอบหมายงานเป็น
กลุม่

 ประเมินจากการร่วมกิจกรรมกลุ่มและ
ให้คะแนนจากงานที/มอบหมาย

 [●] มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจเล็งเห็นการ
เปลี/ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  ที/เกี/ยวข้อง

 ประเมินจากการร่วมกิจกรรมกลุม่และ
ให้คะแนนจากงานที/มอบหมาย

 ประเมินจากการร่วมกิจกรรมกลุ่มและ
ให้คะแนนจากงานที/มอบหมาย



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

2.ด้านความรู้

 [○] มีประสบการณ์ในการพฒันาและ/
หรือการประยกุต์ใช้งานในศาสตร์ได้จริง

 มอบหมายงานกลุม่ให้นกัศกึษา
ออกแบบระบบฐานข้อมลู โดยอาศยั
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถงึการ
ประยกุต์ใช้เครื/องมือที/เหมาะสม

 มอบหมายงานกลุม่ให้นกัศึกษา
ออกแบบระบบฐานข้อมลู โดยอาศยั
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถงึการ
ประยกุต์ใช้เครื/องมือที/เหมาะสม ประเมิน
และให้คะแนนจากงานที/มอบหมาย

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

3.ด้านทักษะทางปัญญา

 [○] คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ

 สอนแบบบรรยายและถามตอบ
มอบหมายงานที/สง่เสริมการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณที/ดี และอยา่งเป็นระบบ

 สงัเกตพฤติกรรมและการตอบคําถาม
ของนกัศกึษา

 [○] สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื/อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

 บรรยายวิธีการตา่งๆ ที/เกี/ยวกบัการ
ออกแบบระบบฐานข้อมลู มอบหมายงาน
เป็นรายบคุคล ซึ/งต้องมีการศกึษาค้นคว้า
เพิ/มเติม และนําเสนองานตามที/ได้รับ
มอบหมาย

 ประเมินและให้คะแนนจากงานที/
มอบหมาย

 [●] สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการได้

 มอบหมายโครงงานกลุม่ ที/ผ่านการ
เสนอหวัข้อของระบบและวิเคราะห์ปัญหา
 ความต้องการของระบบ เพื/อใช้ในการ
ออกแบบระบบฐานข้อมลู

 ประเมินและให้คะแนนงานกลุม่ที/
นกัศกึษาเสนอ

 [○] สามารถประยกุต์ความรู้ และทกัษะ
การแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม

 สอนแบบบรรยายและถามตอบ 
มอบหมายงาน

 สงัเกตพฤติกรรม

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์

 [○] สามารถสื/อสารทั 2งภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศกบักลุ่มคนหลากหลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 สอนแบบบรรยายและถามตอบ 
สนบัสนนุให้มีการปฏิสมัพนัธ์สื/อสารโดย
มีการรายงานหน้าชั 2นเรียน

 สงัเกตพฤติกรรมและการแสดงออกใน
การมีส่วนร่วมในชั 2นเรียนของนกัศึกษา

 [○] สามารถให้ความชว่ยเหลือ และ
อํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ทั 2งในบทบาทของผู้ นํา
 หรือในบทบาทของผู้ ร่วมทีมทํางาน

 สอนแบบบรรยายถามตอบ สนบัสนนุให้
มีการปฏิสมัพนัธ์กนัในห้องเรียนหรือใน
กลุม่ โดยมีงานมอบหมายให้เป็นการ
รายงานหน้าชั 2นเรียน

 สงัเกตพฤติกรรมและการแสดงออกใน
การมีส่วนร่วมในชั 2นเรียนของนกัศึกษา
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1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์

 [●] สามารถเป็นผู้ ริเริ/ม แสดงประเด็น
ในการแก้ไขสถานการณ์ ทั 2งสว่นตวั และ
สว่นรวม พร้อมทั 2งแสดงจดุยืนอย่าง
พอเหมาะ ทั 2งของตนเอง และของกลุม่

 มอบหมายงานรายบคุคลและรายกลุม่
ให้นกัศกึษา

 สงัเกตพฤติกรรม และงานที/ได้รับ
มอบหมาย

 [○] มีความรับผิดชอบการพฒันาการ
เรียนรู้ทั 2งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่ง
ต่อเนื/อง

 มอบหมายงานรายบคุคลและรายกลุม่
ให้นกัศกึษา

 สงัเกตพฤติกรรม และงานที/ได้รับ
มอบหมาย

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

5.ด้านทักษะการวิเคราะเชิงตัวเลข

 [○] แนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหา 
โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยกุต์ต่อปัญหาที/
เกี/ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

 บรรยายเกี/ยวกบัสถิติการใช้อินเทอร์เน็ต
และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุนั
พร้อมชี 2ให้เห็นถงึข้อดี-ข้อเสีย

 สงัเกตพฤติกรรม

 [●] สื/อสารอย่างมีประสทิธิภาพ ทั 2งด้วย
วาจาและลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทั 2ง
เลือกใช้รูปแบบของสื/อการนําเสนอได้
อยา่งเหมาะสม

 บรรยายเกี/ยวกบัการออกแบบระบบ
ฐานข้อมลู มอบหมายงานเป็นรายบคุคล
และรายกลุม่ ซึ/งต้องมีการศกึษาค้นคว้า
เพิ/มเติมและนําเสนองานตามที/ได้รับ
มอบหมาย พร้อมทั 2งมีการอภิปรายและ
แลกเปลี/ยนความคิดเห็นในชั 2นเรียน

 ประเมินและให้คะแนนจากงานที/
มอบหมาย งานรายบคุคล 
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

1 แนะนํารายวิชา
แนวคิดของส่ือประสม
ความหมายของส่ือประสม

1 4  บรรยาย/
แบบทดสอบ

 PowerPoint/
ใบทดสอบ

 นางสาวขวัญ
ชนก หอมละเอียด

2 ลักษณะการใช้งานส่ือประสม
รูปแบบของเน้ือหาในส่ือประสม, ประเภท
ของส่ือประสม,ประโยชน์ของส่ือประสม 

1 4  บรรยาย/
แบบทดสอบ 

 PowerPoint  นางสาวขวัญ
ชนก หอมละเอียด

3 การใช้งานส่ือหลายมิติ 1 4  บรรยาย/
ค้นคว้า/นําเสนอ 

 PowerPoint  นางสาวขวัญ
ชนก หอมละเอียด

4 หลักการออกแบบกราฟิก 1 4  บรรยาย-สาธิต/
ค้นคว้า 

 PowerPoint  นางสาวขวัญ
ชนก หอมละเอียด

5 หลักการออกแบบกราฟิก 1 4  บรรยาย-สาธิต/
ค้นคว้า 

 PowerPoint  นางสาวขวัญ
ชนก หอมละเอียด

6 ขั้นตอนการพัฒนาส่ือประสม 1 4  บรรยาย/
ค้นคว้า/
มอบหมายงาน

 PowerPoint/
ใบงาน

 นางสาวขวัญ
ชนก หอมละเอียด

7 การใช้โปรแกรมแต่งภาพ 1 4  สาธิต/ฝึก
ปฏิบัติ/
มอบหมายงาน

 PowerPoint/
ใบงาน

 นางสาวขวัญ
ชนก หอมละเอียด

8 การใช้โปรแกรมแต่งภาพ 1 4  การใช้โปรแกรม
แต่งภาพ 

 PowerPoint/
ใบงาน

 นางสาวขวัญ
ชนก หอมละเอียด

9 สอบกลางภาคเรียน 1 4  สอบกลางภาค
เรียน

 ข้อสอบกลาง
ภาคเรียน

 นางสาวขวัญ
ชนก หอมละเอียด

10 การสร้างส่ือประสมด้วยโปรแกรม Flash 1 4  บรรยาย/สาธิต/
ฝึกปฏิบัติ/
มอบหมายงาน

 PowerPoint/
ใบงาน

 นางสาวขวัญ
ชนก หอมละเอียด

11 การสร้างส่ือประสมด้วยโปรแกรม Flash 1 4  บรรยาย/สาธิต/
ฝึกปฏิบัติ/
มอบหมายงาน

 PowerPoint/
ใบงาน

 นางสาวขวัญ
ชนก หอมละเอียด

12 การสร้างส่ือประสมด้วยโปรแกรม Flash 1 4  การสร้างส่ือ
ประสมด้วย
โปรแกรม Flash 

 PowerPoint/
ใบงาน

 นางสาวขวัญ
ชนก หอมละเอียด
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1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

13 โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ 1 4  บรรยาย/สาธิต/
ฝึกปฏิบัติ/
มอบหมายงาน

 PowerPoint
ใบงาน

 นางสาวขวัญ
ชนก หอมละเอียด

14 โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ 1 4  บรรยาย/สาธิต/
ฝึกปฏิบัติ/
มอบหมายงาน

 PowerPoint
ใบงาน

 นางสาวขวัญ
ชนก หอมละเอียด

15 การผลิตส่ือการสอน 1 4  บรรยาย/สาธิต/
ฝึกปฏิบัติ/
มอบหมายงาน

 PowerPoint/
ใบงาน

 นางสาวขวัญ
ชนก หอมละเอียด

16 การผลิตส่ือการสอน 1 4  บรรยาย/สาธิต/
ฝึกปฏิบัติ/
มอบหมายงาน

 PowerPoint/
ใบงาน

 นางสาวขวัญ
ชนก หอมละเอียด

17 บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัติ/มอบหมายงาน 1 4  บรรยาย/สาธิต/
ฝึกปฏิบัติ/
มอบหมายงาน

 PowerPoint/
ใบงาน

 นางสาวขวัญ
ชนก หอมละเอียด

18 สอบปลายภาคเรียน 1 4  สอบปลายภาค
เรียน

 ข้อสอบปลาย
ภาคเรียน

 นางสาวขวัญ
ชนก หอมละเอียด

  รวมช่ัวโมงสอน 18 72    

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

1 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยา
บรรวิชาชีพ พฤิกรรม
 ลักษณะนิสัย

ประเมินจากพฤติกรรม
การเข้าเรียน และส่ง
งานท่ีได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตท่ีให้และ
ตรงเวลา การทํางาน
กลุ่ม
การเข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การแสดงความคิดเห็น
ท่ีมีในกรณีศึกษา

ตลอดภาค
การศึกษา

5 %[○] 1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต

[○] 2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

[●] 3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถ

ทํางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
จัดลําดับความสําคัญ

[●] 4 เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

2 ด้านความรู้ ทดสอบย่อยคร้ังท่ี 1
สอบกลางภาค
ทดสอบย่อยคร้ังท่ี 2
สอบปลายภาค
ประเมินจากผลงานท่ี
มอบหมาย

5
9
12
18

5 %
5 %
5 %
5 %
10 %

[○] 1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

และทฤษฎีที่สําคัญในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของ
ชีวิตและสามารถนําไปดําเนินชีวิตได้

[●] 2 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ

ชํานาญในศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

[●] 3 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจเล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[○] 4 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการ

ประยุกต์ใช้งานในศาสตร์ได้จริง

3 ด้านทักษะทางปัญญา ประเมินจากผลการ
ดําเนินงานจากงานท่ี
มอบหมาย

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %[○] 1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ

[○] 2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน

สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์

[●] 3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ

สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการได้

[○] 4 สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะการ

แก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

4 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ประเมินจากผลการ
ดําเนินงานจากงานท่ี
มอบหมาย

ตลอดภาค
การศึกษา

5 %[○] 1 สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

[○] 2 สามารถให้ความช่วยเหลือ และอํานวย

ความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม

ทํางาน

[●] 3 สามารถเป็นผู้ริเริ่ม แสดงประเด็นในการ

แก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเอง และ

ของกลุ่ม

[○] 4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง

ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

5 ด้านทักษะการวิ
เคราะเชิงตัวเลข

ประเมินจากผลการ
ดําเนินงานจากงานท่ี
มอบหมาย

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %[○] 1 แนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้

สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

[●] 2 ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้วยวาจา

และลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของส่ือการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

6 ด้านทักษะต่อวิชาชีพ ประเมินจากผลการ
ดําเนินงานจากงานท่ี
มอบหมาย

ตลอดภาค
การศึกษา

40%
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หมวดท่ี  6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2. ตําราและเอกสารหลัก     

1. สมรัก  ปริยะวาที. 2557. สื่อบทเรียน Multimedia Online แบบมืออาชีพ. 2. กรุงเทพฯ. 
อักษร. 

2.เอกสารและข้อมูลอ่านประกอบรายวิชา

1. ปิยะ  นากสงค์ . 2556. มือใหม่ Photoshop CS6 . 1. กรุงเทพฯ. อักษร. 

3.เอกสารและข้อมูลแนะนํา

1. สมรัก  ปริยะวาที. โปรแกรมกราฟิก. Multimedia Online . www.google.co.th. 25 
ตุลาคม 2559

1. วัสดุและครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
2.ห้องสมุด 
3.เอกสารตําราประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 การสังเกตจากทักษะของผู้เรียน
1.3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.4 ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีผู้สอนจัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน   

2.1 แบบประเมินผู้สอนรายวิชาบนระบบออนไลน์
2.2 ผลการสอบ
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้

3. การปรับปรุงการสอน    

3.1 การสรุปร่วมกันระหว่างผู้สอนและนักศึกษา
3.2 เสวนาการจัดการเรียนการสอน

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา     

4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยคณะกรรมการ
วิชาการของ ภาควิชา
4.2 มีการต้ังคณะกรรมการวิชาการในภาควิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยตรวจสอบ ข้อสอบรายงานวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ  
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ
 4
5.2 เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกต์ความรู้นี้กับ
ปัญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย์
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ลงช่ือ............................................................

(     นางสาวขวัญชนก หอมละเอียด     )

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

วันท่ีส่งรายงาน 29 ตุลาคม 2560


