ประมวลการสอนรายวิชา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รหัสวิชา MULT1101
ชื่อวิชา หลักการทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Principle of Multimedia Technology
หนวยกิต 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562
อาจารยผูสอน ผศ.เกียรติพงษ ยอดเยี่ยมแกร
สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ภาควิชา วิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คําอธิบายรายวิชา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับมัลติมีเดีย การประยุกตใชมัลติมีเดียและความตองการการตอบโตดวยมัลติมีเดีย
การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบการโตตอบ คอรสแวร ไฮเปอรมีเดีย เวิรลไวดเว็บ อินเตอรเน็ตเทคโนโลยี
และทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับอินเตอรเน็ตเทคโนโลยี
วัตถุะสงค
1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายความหมาย องคประกอบ เกี่ยวกับมัลติมีเดียได
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายถึงหลักการหรือลักษณะของสื่อมัลติมีเดียที่มีอยูในปจจุบันได
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียในการทํางาน หรือชีวิตประจําวันได
วันเวลาที่สอน และ หองเรียน
วันจันทร 8.30-12.30 หองเรียน 15-1205 อาคารจันทรากาญจนาภิเษก
ขอกําหนดเฉพาะของรายวิชา
1. นักศึกษาภาคปกติตองแตงกายชุดนักศึกษาถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภาคนอกเวลาตอง
แตงกายสุภาพ
2. นักศึกษาควรจัดหาสื่อบันทึกชนิด Flash Drive เพื่อสําหรับเก็บบันทึกชิ้นงานในระหวางการเรียน
3. นักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน 5 ครั้งจะมีคะแนนการเขาชั้นเรียนเปน 0

เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

1

บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมัลติมีเดีย
ความหมาย องคประกอบของมัลติมีเดีย
ประโยชนของมัลติมีเดีย
รูปแบบการนําเสนอ สวนประกอบพื้นฐาน
ขอบเขตและลักษณะของมัลติมีเดีย

2

3

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการ
สอน
บรรยาย
Power point handout

3

บรรยาย
Kahoot Quiz
Power point handout
บรรยาย
ยกตัวอยางอุปกรณ
Power point handout
บรรยาย สาธิตโปรแกรมจําลองการ
ทํางาน
Kahoot Quiz
บรรยาย สาธิต
Padlet
Power point handout
บรรยาย ทดลองใชโปรแกรมสรางสื่อ
เพื่อประยุกตใชดานใดดานหนึ่ง
Power point handout
Kahoot Quiz
บรรยาย ยกตัวสื่อชนิดตาง ๆ แสดงให
นักศึกษาทําความรูจัก
Powtoons , Kahoot Quiz

บทที่ 2 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ไมโครคอมพิวเตอร จอภาพ อุปกรณนําเขา
ประมวลผล
แสดงผล การเก็บบันทึก การยอขนาด และ
เทคโนโลยีซอฟตแวรมัลติมีเดีย

3

5

บทที่ 3 การประยุกตใชมัลติมีเดีย ดาน
การศึกษา การฝกอบรม ความบันเทิง

3

6

ดานธุรกิจ ดานประชาสัมพันธ ความจริง
เสมือน การใชบนเทคโนโลยีพกพา

3

7

บทที่ 4 สื่อมัลติมีเดีย ไดแก ขอความ
ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ

3

8
9

สอบกลางภาค
บทที่ 5 การพัฒนาระบบมัลติมีเดีย การ
ออกแบบการโตตอบ วงจรการพัฒนา
ระบบ
แนวทางการพัฒนาระบบ หลักการพัฒนา
ระบบ การพัฒนาระบบมัลติมีเดีย

4

10

3

3

3

บรรยาย สาธิตโปรแกรมจําลองการ
ทํางาน
Power point handout
บรรยาย ยกกรณีศึกษาการออกแบบ
ระบบมัลติมีเดีย
Kahoot Quiz

สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

11

บทที่ 6 อีเลิรนนิ่ง ประโยชนอีเลิรนนิ่ง
ระบบบริหารจัดการายวิชา มาตรฐานอีเลิร
นนิ่ง ขอกําหนดสกอรม คอรสแวร รูปแบบ
คอรสแวร การผลิตชุดการเรียน

3

บรรยาย
ทดลองใชซอฟตแวรระบบอี
เลิรนนิ่งสําเร็จรูป
Kahoot Quiz
Power point handout

3

บรรยาย
ปฏิบัติทดลองสรางสื่อไฮเปอรมีเดีย
Power point handout

3

บรรยาย สาธิต แบบฝกหัดทบทวน
Power point handout
บรรยาย ปฏิบัตเิ รียนรูเทคโนโลยีสตรีม
มิ่ง Google Hangout , Youtube

15

บทที่ 7 ไฮเปอรเท็กซ ความหมายและ
วิวัฒนาการของไฮเปอรเท็กซแบบจําลอง
และองคประกอบไฮเปอรเท็กซ ปญหา
ไฮเปอรมีเดีย
บทที่ 8 เวิรลไวดเว็บและอินเตอรเน็ต
เทคโนโลยีเครือขาย เครือขายอินเตอรเน็ต
ระบบมัลติมีเดียบนเครือขาย โปรโตคอล
เทคโนโลยีเว็บไซต วิดีโอคอนเฟอรเรนซ
สรุปทบทวนความรู

16

สอบปลายภาค

3

12

13
14

3
3

คะแนนสําหรับการประเมินผล
 คะแนนเก็บระหวางภาค 70 คะแนน
o คะแนนการเขาชั้นเรียน ความประพฤติ 10
o คะแนนการคนควารายงาน 10
o คะแนนสอบกลางภาค 30 คะแนน
o คะแนนชิ้นงานปฏิบัติการ 20
 คะแนนสอบปลาภาค 30 คะแนน
เกณฑในการตัดเกรด
0-49 คะแนน ไดระดับ F
50-54 คะแนน ไดระดับ D
55-59 คะแนน ไดระดับ D+ 60-64 คะแนน ไดระดับ C
65-69 คะแนน ไดระดับ C+ 70-74 คะแนน ไดระดับ B
75-79 คะแนน ไดระดับ B+ 80-100 คะแนน ไดระดับ A

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
การสอน

ขาดสงงาน ขาดสอบกลางภาค คะแนนไมสมบูรณ ประเมิน I ตองแกไขภายในภาคเรียนถัดไป
ขาดสอบปลายภาคไดระดับคะแนน FM ตองยื่นคํารองขอสอบภายใน 15 วันนับจากวันที่มีสอบ
นักศึกษาที่ไมมีคะแนนเก็บเกินกวา 3 ชอง จะถูกประเมินผล F
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน "หลักการทางเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย" ผศ. เกียรติพงษ ยอดเยี่ยมแกร

เว็บไซต http://www.sc.chandra.ac.th/kiadtipo-yo
Email.
bkk9051@gmail.com
kiadtipo@chandra.ac.th

