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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

วทิยาเขต/คณะ/สาขาวชิา  วทิยาเขตพทัลุง คณะวทิยาศาสตร์ 

  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

 0214324 การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ (Human and Computer Interaction) 

2. จ านวนหน่วยกติ 

 3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ – รายวชิาเอกเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย ์ดร. สุวมิล จุงจิตร์ ห้องพกั SC1426 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 

 ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 

 ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

 มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตพทัลุง 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

 วนัท่ี 3 มกราคม 2561  
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา : เพ่ือให้ผู้เรียน 

 1.1 ความรู้ความเขา้ใจ 

 เพื่อให้รู้และเขา้ใจแนวความคิดของการน าปัจจยัต่าง ๆ มาออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 

  เพื่อให้รู้และเขา้ใจความส าคญัและการออกแบบส่วนติดต่อประสานกบัผูใ้ช ้

 เพื่อใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัเคร่ืองมือท่ีน ามาพฒันาส่วนต่อประสานผูใ้ช ้

 เพื่อให้รู้และเขา้ใจวธีิการประเมินผลการปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้าน 

 1.2 เจตคติ 

  เพื่อใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด ความส าคญั และแนวโนม้ของเทคโนโลยดีา้นการปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปต่อยอดหรือประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ต่อไปได ้

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาแนวความคิดของการน าปัจจยัต่าง ๆ มาออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ความส าคญัและการ

ออกแบบส่วนติดต่อประสานกบัผูใ้ช ้เคร่ืองมือท่ีน ามาพฒันาส่วนต่อประสานผูใ้ช ้การประเมินผลการ

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้าน 

2. หัวข้อและจ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 
ตามความตอ้งการ

ของนิสิตเฉพาะราย 
- 90 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์จดัเวลาให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ)  
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์
เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 1.2 วธีิการสอน 
1) อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การมีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อ
ตนเองและสังคม การเคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัและสังคม 
2) เนน้การส่งงานตรงเวลา คน้ควา้ดว้ยตนเอง ฝึกความรับผดิชอบ และจรรยาบรรณในวชิาชีพ 

 1.3 วธีิการประเมิน 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการ ส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย 
2) ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ไม่คดัลอกงานผูอ่ื้น 
3) ประเมินจากการร่วมน าเสนอ และแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย 
 

2. ด้านความรู้ 
 2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยกุต์
ความรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
 สามารถวเิคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคป์ระกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามขอ้ก าหนด 
 มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

 2.2 วธีิการสอน 
1) ผูส้อนบรรยาย ยกตวัอยา่งกรณีศึกษาแนวคิดและความส าคญัของการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย์
และคอมพิวเตอร์ และการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุนแนวคิดดงักล่าว 
2) ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายแนวคิด ขอ้เสนอแนะ ขอ้ปัญหา และแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 
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 2.3 วธีิการประเมิน 
1) การท าแบบฝึกหดัและรายงาน 
2) การน าเสนอ วิเคราะห์ และร่วมอภิปรายในชั้นเรียน 
3) การซกัถามและสังเกตความสนใจ 
 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3.2 วธีิการสอน 

1) จดักิจกรรมให้นิสิตสืบคน้ขอ้มูล วเิคราะห์ และประเมินความเหมาะสมและผลกระทบของ
เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 

 3.3 วธีิการประเมิน 
1) การสอบกลางภาคและปลายภาค โดยใชโ้จทยป์ระเภทวเิคราะห์ 
2) การใชข้อ้สอบหรือแบบฝึกหดัท่ีใหนิ้สิตคิดแกปั้ญหา และน าเสนองาน 
 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 
 สามารถใชภ้าษาส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.2 วธีิการสอน 

1) จดักิจกรรมใหมี้การน าเสนอในห้องเรียน เพื่อกระตุน้การเรียนรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
4.3 วธีิการประเมิน 

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใชรู้ปแบบของส่ือการ
น าเสนออยา่งเหมาะสม 
 สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 5.2 วธีิการสอน 
1) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสารหลากหลาย
และเหมาะสม 
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2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีส าหรับการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเองและ
การน าเสนอผลงาน 
5.3 วธีิการประเมิน 

1) ประเมินทกัษะการจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
2) ประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
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                     หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1-2 

 

ช้ีแจงประมวลรายวชิา / 
บทที ่1 บทน า 
- จุดเร่ิมตน้ของ HCI 
- เป้าหมายของ HCI 
- องคป์ระกอบของ HCI 
- การวจิยัดา้น HCI ในปัจจุบนั 
- กรณีศึกษา 

6 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- ช้ีแจงรายละเอียดวชิา 
- บรรยาย อภิปรายตวัอยา่ง  
ส่ือทีใ่ช้ 
- เอกสารประมวลรายวชิา 
- สไลดป์ระกอบการบรรยาย 
- โจทยแ์บบฝึกหดั 
 

กจิกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  

ใหนิ้สิตจบักลุ่มท ากิจกรรม
ต่อไปน้ี 

(1) คน้ควา้หารูปแบบของ
HCI บนอินเตอร์เน็ต 

(2) อภิปรายและแชร์ประสบ
การของนิสิตเก่ียวกบั HCI 

(3) ตอบค าถามตามใบงานท่ี
ก าหนดให้ 
 
 
 

 
 

อ.ดร.สุวมิล 
จุงจิตร์ 
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3 บทที ่2: ประเภทของส่วนติดต่อผู้ใช้
และหลักการออกแบบส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ 

 หลกัการออกแบบส าหรับติดต่อ
กบัมนุษย ์

 ผู ้ มี ส่ ว น เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร
ออกแบบ กระบวนการออกแบบ
ส่วนติดต่อผูใ้ช ้

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย อภิปรายตวัอยา่ง  
ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลดป์ระกอบการบรรยาย 
กจิกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  

ใหนิ้สิตจบักลุ่มท ากิจกรรม
ต่อไปน้ี 

(1) อภิปรายเก่ียวกบับทบาท
หนา้ท่ีของผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ
ส่วนติดต่อผูใ้ชต้ามเน้ือหา
ท่ีไดส้อนไปในตอนตน้ 

(2) ทดลองออกแบบส่วน

ติดต่อผูใ้ชจ้าก

ประสบการณ์ของนิสิต

ตามโจทยใ์นใบงานท่ี

ก าหนดให้ 

(3) น าหนา้จอท่ีออกแบบ

ไดม้าวาดลงบนกระดาษ

โปสเตอร์แลว้ติดไวร้อบๆ 

หอ้ง เพื่อใหแ้ลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหวา่งการเดินชม

ผลงานระหวา่งนิสิตแต่ละ

กลุ่ม (Gallery Walk 

Activity) 

(4) ผูส้อนร่วมอภิปรายกบั

นิสิตทุกกลุ่ม 

อ.ดร.สุวมิล 
จุงจิตร์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

4 บทที ่3: การวเิคราะห์ผู้ใช้งานและ
ความต้องการและการท างานของ
ระบบ 

 การส่ือสารระหวา่งคอมพิวเตอร์
และมนุษย ์

 การท างานขั้นพื้นฐานของระบบ 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย อภิปรายตวัอยา่ง 
- อธิบายตัวอย่างและฝึกการ
วเิคราะห์ วจิารณ์ 

ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลดป์ระกอบการบรรยาย 
กจิกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  

ใหนิ้สิตจบักลุ่มท ากิจกรรม
ต่อไปน้ี 

(1) ใหนิ้สิตท าการเลือกระบบ
สารสนเทศท่ีตอ้งการ
พฒันาในอนาคตมากลุ่ม
ละ 1 ระบบ 

(2) ใหนิ้สิตท าการวิเคราะห์
ขั้นตอนการท างาน
พื้นฐานของระบบท่ีเลือก
ไวว้า่ควรจะมีโมดูลการ
ท างานอะไรบา้ง 

(3) นิสิตท าการออกแบบส่วน

ติดต่อผูใ้ชจ้ากโมดูลท่ีได้

จากขอ้ (2) คร่าวๆ 

(4) นิสิตออกมาน าเสนอส่วน

ติดต่อผูใ้ชท่ี้ไดท้  าการ

ออกแบบไวแ้ละเก็บ

รวบรวมขอ้เสนอแนะจาก

ผูส้อนและเพื่อนร่วมชั้น 

อ.ดร.สุวมิล 
จุงจิตร์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

5-7 บทที ่4: หลกัการออกแบบสกรีน 

 วตัถุประสงคใ์นการออกแบบ
สกรีน 

 การออกแบบเน้ือหา 
 การออกแบบเนวิเกชัน่ 
 การออกแบบต าแหน่งการจดั

วาง 
 ตวัอกัษร 
 องคป์ระกอบในสกรีน 

9 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย อภิปรายตวัอยา่ง 
- อธิบายตัวอย่างและฝึกการ
วเิคราะห์ วจิารณ์ 

ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลดป์ระกอบการบรรยาย 
- ท าแบบฝึกหดัยอ่ย และให้
นิสิตมาน าเสนอความรู้ 

กจิกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  

ใหนิ้สิตจบักลุ่มท ากิจกรรม
ต่อไปน้ี 

(1) จากระบบสารสนเทศท่ี
นิสิตไดท้  าการเลือกไวใ้ห้
นิสิตท าการออกแบบ
เน้ือหา เนวิเกชัน่ ต าแหน่ง
การจดัวาง ตวัอกัษร และ
องคป์ระกอบของสกรีน 
ตามทฤษฎีท่ีไดเ้รียนมา 

(2) น าหนา้จอท่ีออกแบบติด
บนโปสเตอร์แลว้ติด
บอร์ดแสดงรอบๆ หอ้ง 
เพื่อใหแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งการเดินชมผลงาน
ระหวา่งนิสิตแต่ละกลุ่ม 
(Gallery Walk Activity) 

(3) ผูส้อนร่วมอภิปรายกบั
นิสิตทุกกลุ่ม 

อ.ดร.สุวมิล 
จุงจิตร์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

8-9 บทที ่5: หลกัการใช้กราฟิกและสี 

 การเลือกใชไ้อคอน 
 การเลือกใชม้ลัติมิเดีย 
 หลกัการและทฤษฎีสี 

6 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย อภิปรายตวัอยา่ง 
- อธิบายตัวอย่างและฝึกการ
วเิคราะห์ วจิารณ์ 

ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลดป์ระกอบการบรรยาย 
กจิกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  

ใหนิ้สิตจบักลุ่มท ากิจกรรม
ต่อไปน้ี 

(1) จากระบบสารสนเทศท่ี
นิสิตไดท้  าการเลือกไวใ้ห้
นิสิตท าการออกแบบ
ไอคอน มลัติมีเดียและสี 
ตามทฤษฎีท่ีไดเ้รียนมา 

(2) นิสิตน าหนา้จอท่ีออกแบบ
ติดบนโปสเตอร์แลว้ติด
บอร์ดแสดงรอบๆ หอ้ง 
เพื่อใหแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งการเดินชมผลงาน
ระหวา่งนิสิตแต่ละกลุ่ม 
(Gallery Walk Activity) 

(3) ผูส้อนร่วมอภิปรายกบั

นิสิตทุกกลุ่ม 

 

 

 

อ.ดร.สุวมิล 
จุงจิตร์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

10 บทที ่6: การจัดการการออกแบบ
สกรีน 

 การออกแบบโครงร่าง 
 การเขียนไวร์เฟรม 
 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย อภิปรายตวัอยา่ง 
- อธิบายตัวอย่างและฝึกการ
วเิคราะห์ วจิารณ์ 

ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลดป์ระกอบการบรรยาย 
- ท าแบบฝึกหดัยอ่ย และให้
นิสิตมาน าเสนอความรู้ 

กจิกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  

(1) จากส่วนติดต่อผูใ้ชข้อง
ระบบสารสนเทศท่ีนิสิต
เลือก ใหนิ้สิตท าการ
ออกแบบโครงร่างและ
เขียนไวร์เฟรมของระบบ
ดงักล่าว 

(2) นิสิตแต่ละกลุ่มออกมาน า
น าเสนอส่วนติดต่อผูใ้ชท่ี้
ไดท้  าการออกแบบไว ้ 

อ.ดร.สุวมิล 
จุงจิตร์ 
  

11-12 บทที ่7: การออกแบบตามแนวคิด
Responsive 

 หลกัการของ Responsive 
 เทคโนโลยตีามแนวคิด 

Responsive 
 ขั้นตอนการออกแบบ 

Responsive  

6 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย อภิปรายตวัอยา่ง 
- อธิบายตัวอย่างและฝึกการ
วเิคราะห์ วจิารณ์ 

ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลดป์ระกอบการบรรยาย 
- ท าแบบฝึกหดัยอ่ย และให้
นิสิตมาน าเสนอความรู้ 

อ.ดร.สุวมิล 
จุงจิตร์ 
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13-14 บทที ่8: การประเมินการออกแบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ 

 ความส าคญัในการทดสอบ 
 ขอบเขตการทดสอบ 
 การสร้างการทดสอบ 
การวเิคราะห์ผลการทดสอบ 

6 กจิกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย อภิปรายตวัอยา่ง 
- อธิบายตัวอย่างและฝึกการ
วเิคราะห์ วจิารณ์ 

ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลดป์ระกอบการบรรยาย 
กจิกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  

ใหนิ้สิตจบัท ากิจกรรมต่อไปน้ี 

(1) จากระบบสารสนเทศท่ี
นิสิตไดท้  าการออกแบบ
ส่วนติดต่อผูใ้ชไ้วแ้ลว้นั้น
ใหนิ้สิตท าการออกแบบ 
สร้างแบบประเมินการ
ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้

(2) นิสิตแต่ละกลุ่มท าการ

คดัเลือกค าถามท่ีคิดวา่จะ

ใชใ้นแบบสอบแลว้น าไป

เขียนไวบ้นบอร์ดท่ีเตรียม

ไว ้

(3) ใหนิ้สิตทั้งหอ้งช่วยกนั

วเิคราะห์วา่ควรจะเลือก

ค าถามใดไวห้รือเอา

ค าถามอะไรออกใหเ้หลือ

ตามจ านวนท่ีผูส้อน

ก าหนด 

(4) นิสิตฝึกการวเิคราะห์ผล

การทดสอบท่ีไดจ้ากแบบ

ประเมิน 

อ.ดร.สุวมิล 
จุงจิตร์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

15 น าเสนอผลงานการออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้ คร้ังที ่2 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
แบบ Active Learning  

นิสิตแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ

ส่วนติดต่อผูใ้ชท่ี้ไดท้  าการ

ออกแบบไว ้

อ.ดร.สุวมิล 
จุงจิตร์ 
 
 

 

 

2. แผนประเมินการเรียนรู้  

( : ประเมินเฉพาะความรับผดิชอบหลกั) 

ล าดับการ 
ประเมิน 

ลกัษณะการประเมิน ผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วนของ 
คะแนนที่
ประเมิน 

1 สอบกลางภาค 
2.1.2, 2.1.5, 2.1.7, 

3.1.4, 5.1.3 
ตามปฏิทินการศึกษา
ของมหาวทิยาลยั 

30% 

2 สอบปลายภาค 
2.1.2, 2.1.5, 2.1.7, 

3.1.4, 5.1.3 
ตามปฏิทินการศึกษา
ของมหาวทิยาลยั 

30% 

3 ทดสอบยอ่ย 
1.1.4, 4.1.1, 5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 
ตลอดภาคการศึกษา 10% 

4 
การเขา้ชั้นเรียนและ
การบา้น 

1.1.4, 1.1.5, 1.1.8, 
4.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 

5.1.4 
ตลอดภาคการศึกษา 10% 

5 โครงงาน 

1.1.4, 1.1.5, 1.1.8, 
2.1.2, 2.1.5, 2.1.7, 
3.1.4, 4.1.1, 5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 

ตลอดภาคการศึกษา 20% 
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3. เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

( : ประเมินเฉพาะความรับผดิชอบหลกั) 

นิสิตจะต้องเข้าเรียน 80% ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค รวมถึงปฏิบัติตามข้อก าหนด

อ่ืน ๆ ของการเรียนการสอน 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

 80 – 100 ไดเ้กรด  A 53 – 60.99 ไดเ้กรด  C  

 74 – 79.99 ไดเ้กรด  B+ 47 – 52.99 ไดเ้กรด  D+  

 68 – 73.99 ไดเ้กรด  B 41 – 46.99 ไดเ้กรด  D  

 61 – 67.99 ไดเ้กรด  C+ 0 – 40.99 ไดเ้กรด  F  

 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลกั 

 Wilbert O. Galitz. (2002). The Essential Guide to User Interface Design. John Wiley & Sons, Inc. 

 Clarissa Peterson. (2014). Learning Responsive Web Design. O'eilly Media, Inc.  

 หนงัสือทางวชิาการอ่ืนๆ ท่ีสอดคลอ้งกบับทเรียน 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า  

 เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 

 กลยุทธ์ท่ีใช้ในการประเมินรายวิชาน้ีจดัโดยมหาวิทยาลยัทกัษิณไดใ้ห้นิสิตประเมินผลการเรียนการ

สอนทางเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัทกัษิณดว้ยแบบประเมินรายวชิา ประเมินผูส้อน และประเมินนิสิตผูเ้รียน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ใชก้ลยุทธ์ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนจากผลการประเมินผูส้อน ผลการเรียนของนิสิตและ

การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

 อาจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จดัท า

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 

 กรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาท าหน้าท่ีทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา

โดยประเมินคุณภาพของขอ้สอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดบัคะแนนใน

รายวชิา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 จากผลการประเมินและผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชาไดมี้การวางแผนการปรับปรุง

การสอนและรายละเอียดวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดยมีการปรับปรุงรายวชิาทุก 2 ปี 

 

 

 

(นางสาวสุวมิล จุงจิตร์) 

ผูรั้บผดิชอบรายวชิา   d 

3 มกราคม 2561   d 

 

…………………………..………… 

(………..…………………………..)  

………/……………/..………… 


