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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 18 
หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 28 
หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 28 
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รายละเอียดของรายวชิา 
 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัส ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา   
0214427  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
    Human and Computer Interaction 
 บุรพวิชา : ไม่มี 

ทฤษฎีและประวัติของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ แนวความคิดหลักและประเด็น
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบ ประเด็นการท าความเข้าใจผู้ใช้ปัจจัย
ด้านมนุษย์และองค์ความรู้ด้านการยศาสตร์ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ เคร่ืองมือที่น ามาพัฒนา
ส่วนต่อประสานผู้ใช้ การประเมินผลการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน และฝึกปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือเพื่อพัฒนา
ส่วนต่อประสานผู้ใช้ 

Theories and history of Human and Computer Interaction (HCI); key concepts and  
issues in HCI; principles of design; issues in understanding users; human factors and 
cognitive ergonomics; user interface design; case tools for implement interfaces; 
evaluation techniques for usability; and practice in designing user interface 

  
2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  วิชาเลือก กลุ่มการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 

3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู้์สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์ 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์ 
 

5.  ภาคการศึกษา/ ช้ันปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3,4  นิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  

6.  สถานที่เรียน 
MF1304, SC1220 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

7.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
21 มิถุนายน 2564 
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในด้านต่อไปน้ี  
 1.1 เพื่อให้นิสิตเข้าใจและอธิบายถึงแนวคิดของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์และ
การประยุกต์ใช้งานได้ 
 1.2 เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักการท างานต่าง ๆ ทางที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ได้ 
     1.3 เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์ได้ 
     1.4 เพื่อให้นิสิตสามารถประยุกต์ทฤษฎีด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์กับงาน
ด้านอื่น ๆ ได้ 
     1.5 เพื่อให้นิสิตมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านออกแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงรายวิชา  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ เทคนิค และวิธีการด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์และสามารถประยุกต์ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ  ได้ รวมถึง มีความรับผิดชอบ มี
วินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการน าความรู้ด้านการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    และเป็นการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 
     2.1 การปรับปรุงจากผลการประเมินที่ผ่านมา 
 ไม่มี 
     2.2 การปรับปรุงอื่น ๆ  (เช่น วิธีสอน/เพ่ิมเน้ือหางานวิจัย/พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต)  
 ไม่มี 
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หมวดที่  3  ลักษณะการด าเนินการ 
  
1.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง สอนเสริมตามลักษณะ 
การเรียนรู้ของนิสิตใน 
กรณีที่นิสิตเรียนรู้ได้ช้า 

กว่าเวลาที่กาหนด 

30 ชั่วโมง 90 ชั่วโมง 

 ค าชี้แจงภาคการศึกษาคิดเป็นไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 
2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ   
  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 
                             

 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม  

1. มอบหมายงานรายบคุคล 
2. ให้นิสิตท างานกลุ่มมีการแบง่หนา้ที่

ความรับผิดชอบ  
3. มีการจัดเวลาเพ่ือน าเสนองาน 

ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเหน็  
 

 
 
 
 

 
1. ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้เรียน 

และการส่งงาน 
2. ความมีวินัย ตรงต่อเวลาในการส่ง

งาน ดูจากเวลาในการส่งงานใน
ระบบ 

3. ให้คะแนนจากการอภปิรายหนา้ชัน้
เรียน 

4. ความรับผิดชอบในหนา้ทีท่ี่ได้รับ 

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 1.3 มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามใน
การท างานเปน็ทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเหน็
ของผู้อื่น 

 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง 
ๆ ขององค์กรและสังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ต่อบคุคล องค์กร และ
สังคม 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

2. ด้านความรู้ 
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับ

หลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1. บรรยายจากเอกสารประกอบการ
สอน หนังสืออ่านประกอบ  อธบิาย
และยกตัวอย่างในแต่ละหัวขอ้ 

2. ให้นิสิตท าแบบฝึกหดัในหอ้งเรียน
และนอกห้องเรียน รวมถึงการ
มอบหมายงาน 

3.  ใช้กรณีศึกษาเพ่ือใหน้ิสติร่วมกนั
วิเคราะห์ความแตกต่างของการ

1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และ
สอบปลายภาค 

2. วิเคราะห์งานและพัฒนาชิน้งานโดย
ใช้ความรู้ด้านการปฏสิัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอรไ์ด ้

 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และ
อธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไ้ขปัญหา 

 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

บ ารุงรักษา และ/หรือ ประเมินระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามขอ้ก าหนด 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษยแ์ละ
คอมพิวเตอร์ในอดีตถึงปจัจบุัน รวม
ไปถึงแนะน าการใชซ้อฟต์แวร์
ประยุกต์เพ่ืองานด้านการปฏสิัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

 

 2.4 สามารถติดตามความก้าวหนา้ทาง
วิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอรเ์พ่ือ
การน าไปประยกุต์ 

 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ 
ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อยา่ง
ต่อเนื่อง 

 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/
หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
ที่ใช้งานได้จริง 

 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้
ในศาสตร์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

อย่างเป็นระบบ 
1. ให้ นิ สิต ฝึ ก ป ฏิ บั ติก า รใช้ งา น

เครื่องมือต่าง ๆ  
2. ให้กรณีศึกษาส าหรับการค้นคว้า 

สรุปและสามารถถ่ายทอดให้แก่
ผู้อื่นได้อย่างมีระบบ 

 

1. ทดสอบย่อย 
2. ประเมินจากผลงานจากกรณีศึกษาที่

ได้รับมอบหมาย 
 

 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทกัษะ
กับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอรไ์ด้
อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายโดยใช้ภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ให้นิสิตท าศึกษาค้นควา้ในรปูแบบ
ของงานกลุ่ม น าเสนอในรูปของ
การน าเสนอการใช้งาน 

1. ประเมินความก้าวหน้าของงาน 

2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จากการ
อภิปรายและน าเสนอ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้เรียน 
และการส่งงาน 

 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่การแกป้ัญหา
สถานการณ์ตา่ง ๆ  ในกลุ่มทั้งในบทบาท
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทมี
ท างาน 

 
 

 4.3 สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 

 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทัง้ส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่ง
ต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็น

ที่มีอยู่ในปัจจุบนัในการท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

1. แนะน าและสอนวิธีใช้เครื่องมือหรือ
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวขอ้งทางด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษยแ์ละ
คอมพิวเตอร์ 

2. ใช้การส่งงานผ่านระบบ TSU Mooc 
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เห็นถึงการ
ตรวจให้คะแนน มีความสะดวกใน
การส่งงานกับอาจารยผ์ู้สอน 

 
 

1. ประเมินจากการใช้เครื่องมือ 
2. ประเมินจากการส่งงานผา่นระบบ 

และ log file ในระบบ TSU Mooc 
   5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ข

ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณติศาสตร์
หรือการแสดงสถติิประยุกต์ต่อปัญหา 
ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการน าเสนออยา่งเหมาะสม 

 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 
ตารางการถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสู่รายวชิา  

ELOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0214427  การปฏิสมัพันธร์ะหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์           
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร 
CLOs  

(ผลการเรียนรู้ของรายวิชาตาม ELO 
แต่ละด้าน) 

วิธีการสอน/การประเมิน 
(อธิบายวิธีการสอนและวิธีการ

ประเมิน) 

 
1. สามารถอธิบายทฤษฎพ้ืีนฐานทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ 

[CLO1] อธบิายทฤษฏแีละเนือ้หา
ที่เกี่ยวกับการปฏสิัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอรใ์นหวัข้อ
ต่อไปนี้ได้: (1) ทฤษฎีและประวัติ
ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนษุย์
และคอมพิวเตอร์ (2) 
แนวความคิดหลักและประเด็นการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษยแ์ละ
คอมพิวเตอร์ (3) หลักการ
ออกแบบ (4) ประเด็นการท า
ความเข้าใจผู้ใช้ (5)ปัจจยัด้าน
มนุษย์และองค์ความรู้ด้านการย
ศาสตร์ การออกแบบส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้ (6) เครื่องมือที่
น ามาพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช ้
การประเมินผลการปฏสิัมพันธ์กับ
ผู้ใช้งาน  

วิธีการสอน 

 อธิบายทฤษฏแีละเนือ้หาที่
เกี่ยวกับการปฏิสมัพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ในหัวข้อที่
ก าหนด 

 
วิธีการประเมิน 

 ทดสอบย่อย/สอบปฎิบตัิ/
สอบกลางภาคและปลายภาค  

 
2. สามารถวิเคราะห์ และแก้ปญัหาโดยใช้
วิธีการทางวิทยาการคอมพิวเตอรไ์ด้อย่าง
ถูกต้อง 

[CLO2] วิเคราะห์และออกแบบ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆโดย
ยึดหลักตามทฤษฎีได ้

วิธีการสอน 

 บรรยายตามหวัข้อทีก่ าหนด
ในแต่ละสัปดาห์ 

 ท ากิจกรรมที่ระบุในแต่ละ
สัปดาห์ ส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning โดยให้
นิสิตจับกลุ่มและวิเคราะห์
และออกแบบการปฏสิัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

o ให้นิสิตท าการเลอืก
ระบบสารสนเทศที่
ต้องการพัฒนาใน
อนาคตมากลุ่มละ 
1 ระบบ 

o ให้นิสิตท าการ
วิเคราะห์ขั้นตอน
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร 
CLOs  

(ผลการเรียนรู้ของรายวิชาตาม ELO 
แต่ละด้าน) 

วิธีการสอน/การประเมิน 
(อธิบายวิธีการสอนและวิธีการ

ประเมิน) 
การท างานพ้ืนฐาน
ของระบบที่เลือกไว้
ว่าควรจะมีโมดูล
การท างาน
อะไรบ้าง 

o นิสิตท าการ
ออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้จาก
โมดูลที่ได้จากที่
ออกแบบไว้ คร่าวๆ  

o นิสิตออกมา
น าเสนอส่วนติดตอ่
ผู้ใช้ที่ได้ท าการ
ออกแบบไว้และ
เก็บรวบรวม
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้สอนและเพ่ือน
ร่วมชั้น  

วิธีการประเมิน 

 ประเมินจากโปรเจค็ที่นสิิต
น าเสนอและให้ข้อเสนอแนะ
โดยอาจารย์ผู้สอน 

 ทดสอบย่อย/สอบปฎิบตัิ/
สอบกลางภาคและปลายภาค 

 คะแนนที่ได้จะไปปรากฎใน 
“แผนการประเมินผลการ
เรียนรู้” ข้อที่ 1,3 และ 4 

 

3. สามารถใช้ทักษะ เทคนคิปจัจบุัน และ
เครื่องมือที่จ าเปน็ในการแกป้ัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ 

[CLO3] สามารถใช้เครือ่งมือเพ่ือ
พัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ได้ใน
ระดับดี 

วิธีการสอน 

 ฝึกปฏิบัติการใชเ้ครื่องมือเพ่ือ
พัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ 

วิธีการประเมิน 

 ทดสอบย่อย/สอบปฎิบตัิ 

 ประเมินในรายงานทีไ่ด้จาก
งานกลุ่ม 
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร 
CLOs  

(ผลการเรียนรู้ของรายวิชาตาม ELO 
แต่ละด้าน) 

วิธีการสอน/การประเมิน 
(อธิบายวิธีการสอนและวิธีการ

ประเมิน) 

 

4. สามารถออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศที่ถกูต้องตามความ
ต้องการ 

[CLO4] ออกแบบปฏสิัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ได้
อย่างถูกต้อง 

วิธีการสอน 

 ท ากิจกรรมที่ระบุในแต่ละ
สัปดาห์ ส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning โดยให้
นิสิตจับกลุ่มและวิเคราะห์
และออกแบบการปฏสิัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

o ให้นิสิตท าการเลอืก
ระบบสารสนเทศที่
ต้องการพัฒนาใน
อนาคตมากลุ่มละ 
1 ระบบ 

o ให้นิสิตท าการ
วิเคราะห์ขั้นตอน
การท างานพ้ืนฐาน
ของระบบที่เลือกไว้
ว่าควรจะมีโมดูล
การท างาน
อะไรบ้าง 

o นิสิตท าการ
ออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้จาก
โมดูลที่ได้จากที่
ออกแบบไว้ คร่าวๆ  

o นิสิตออกมา
น าเสนอส่วนติดตอ่
ผู้ใช้ที่ได้ท าการ
ออกแบบไว้และ
เก็บรวบรวม
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้สอนและเพ่ือน
ร่วมชั้น  

วิธีการประเมิน 



14 
 

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร 
CLOs  

(ผลการเรียนรู้ของรายวิชาตาม ELO 
แต่ละด้าน) 

วิธีการสอน/การประเมิน 
(อธิบายวิธีการสอนและวิธีการ

ประเมิน) 

 ประเมินจากโปรเจค็ที่นสิิต
น าเสนอและให้ข้อเสนอแนะ
โดยอาจารย์ผู้สอน 

 ทดสอบย่อย/สอบปฎิบตัิ/
สอบกลางภาคและปลายภาค 

 ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าเรียนและการมีส่วนร่วม
ให้ห้องเรียน 

 คะแนนที่ได้จะไปปรากฎใน 
“แผนการประเมินผลการ
เรียนรู้” ข้อที่ 1,2,3 และ 4 

 

5. สามารถพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศทีมี่ประสิทธิภาพอย่าง
สร้างสรรค์ จากการประยุกต์เครื่องมือและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

[CLO5] มีทักษะเกี่ยวกับ
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนางาน
ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ 
[CLO6] ออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมต้นแบบระบบโดยใช้
ความรู้ด้านปฏิสมัพันธ์ระหวา่ง
มนุษย์และคอมพิวเตอรไ์ด้อย่าง
ถูกต้อง 

วิธีการสอน 

 ท ากิจกรรมที่ระบุในแต่ละ
สัปดาห์ ส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning โดยให้
นิสิตจับกลุ่มและวิเคราะห์
และออกแบบการปฏสิัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

o ให้นิสิตท าการเลอืก
ระบบสารสนเทศที่
ต้องการพัฒนาใน
อนาคตมากลุ่มละ 
1 ระบบ 

o ให้นิสิตท าการ
วิเคราะห์ขั้นตอน
การท างานพ้ืนฐาน
ของระบบที่เลือกไว้
ว่าควรจะมีโมดูล
การท างาน
อะไรบ้าง 

o นิสิตท าการ
ออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้จาก
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร 
CLOs  

(ผลการเรียนรู้ของรายวิชาตาม ELO 
แต่ละด้าน) 

วิธีการสอน/การประเมิน 
(อธิบายวิธีการสอนและวิธีการ

ประเมิน) 
โมดูลที่ได้จากที่
ออกแบบไว้ คร่าวๆ  

o นิสิตออกมา
น าเสนอส่วนติดตอ่
ผู้ใช้ที่ได้ท าการ
ออกแบบไว้และ
เก็บรวบรวม
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้สอนและเพ่ือน
ร่วมชั้น  

วิธีการประเมิน 

 ประเมินจากโปรเจค็ที่นสิิต
น าเสนอและให้ข้อเสนอแนะ
โดยอาจารย์ผู้สอน 

 ทดสอบย่อย/สอบปฎิบตัิ/
สอบกลางภาคและปลายภาค 

 ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าเรียนและการมีส่วนร่วม
ให้ห้องเรียน 

 คะแนนที่ได้จะไปปรากฎใน 
“แผนการประเมินผลการ
เรียนรู้” ข้อที่ 1,2,3 และ 4 

 

6. มีจรรยาบรรณเชงิวิชาการ และวิชาชพี 
ไม่คัดลอกงานผู้อื่น และมีการอ้างองิแหลง่ 
ที่มา 

[CLO7]เขียนและท ารายงานใน
รายวิชาโดยไม่คัดลอกงานของ
ผู้อื่นมาใช้ในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
[CLO8]เข้าใจและสามารถเขียน
วิธีการอ้างอิงเชิงวิชาการที่
เหมาะสมได้ 

วิธีการสอน 

 ฝึกให้นิสิตเขียนและท า
รายงานในรายวิชาโดยไม่
คัดลอกงานของผู้อื่นมาใช้ใน
งานที่ได้รับมอบหมาย 

 อธิบายสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับสามารถเขยีนวิธีการ
อ้างอิงเชิงวิชาการทีเ่หมาะสม
ได ้

วิธีการประเมิน 

 ประเมินจากรายงาน 

 7. สามารถท างานเปน็ทีมและเปน็ [CLO9] ท างานเป็นกลุม่ส าหรับ วิธีการสอน 
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร 
CLOs  

(ผลการเรียนรู้ของรายวิชาตาม ELO 
แต่ละด้าน) 

วิธีการสอน/การประเมิน 
(อธิบายวิธีการสอนและวิธีการ

ประเมิน) 
เครือข่าย มีความรับผดิชอบ ในการ
ท างานให้บรรลเุปา้หมาย 

การพัฒนาระบบด้านทีไ่ด้รับ
มอบหมาย (ตลอดภาคการศึกษา) 
[CLO10] ท างานตามขอบเขต
ความรับผิดชอบภายในกลุม่กัน
อย่างชัดเจน 
[CLO11] น าเสนอผลงานทีไ่ด้
จากงานกลุ่ม 

 ฝึกท างานเป็นกลุม่ส าหรับ
การพัฒนาระบบด้านทีไ่ด้รับ
มอบหมาย (ตลอดภาค
การศึกษา) 

วิธีการประเมิน 

 ประเมินการน าเสนอ
ความก้าวหน้าของระบบงาน
ในแต่ละครั้ง จากรายงาน
และการน าเสนอผลงาน 

 ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าเรียนและการมีส่วนร่วม
ให้ห้องเรียน 

 

8. มีความใฝ่รู้ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ปรับตัวเข้ากับแนวโนม้เทคโนโลยี
ในยุคดิจิทัล 

[CLO12] นิสิตสามารถค้นคว้า
เกี่ยวกับเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในงาน
ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์ในยุคปจัจบุนั 
[CLO13] นิสิตสามารถท า
รายงานเกี่ยวกับเครื่องมืออื่นๆ ที่
ศึกษา 

วิธีการสอน 

 ให้นิสิตค้นคว้าเกีย่วกับ
เครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในงาน
ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอรย์ุค
ปัจจุบัน 

 ให้นิสิตค้นคว้าเกีย่วกับ
รูปแบบการเก็บความ
ต้องการของระบบแบบอืน่ๆ 
ที่ใช้ในงานด้านปฏิสมัพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบนั 

 ท ารายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ศึกษา 

วิธีการประเมิน 

 ประเมินจากรายงาน 

 ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าเรียนและการมีส่วนร่วม
ให้ห้องเรียน 

 
9. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษ ในรูปแบบการพูดและการเขยีน 

[CLO14] ศึกษางานวิจยั/
เทคโนโลยีที่มีในปจัจบุันส าหรบั

วิธีการสอน 

 ก าหนดหัวข้อใหน้ิสติไป
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร 
CLOs  

(ผลการเรียนรู้ของรายวิชาตาม ELO 
แต่ละด้าน) 

วิธีการสอน/การประเมิน 
(อธิบายวิธีการสอนและวิธีการ

ประเมิน) 
และสามารถถ่ายทอดความรูด้้วยวธิีการ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

งานด้านปฏิสมัพันธร์ะหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์ 
[CLO15] น าเสนอโดยงานโดยใช้
ภาษาไทย/อังกฤษ 

ศึกษา 
วิธีการประเมิน 

 ประเมินการน าเสนอ
ความก้าวหน้าของระบบงาน
ในแต่ละครั้ง จากรายงาน
และการน าเสนอผลงาน 

 ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าเรียนและการมีส่วนร่วม
ให้ห้องเรียน 

 10. สามารถประยุกต์วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ ในการแกป้ัญหาทางด้านการ
ค านวณ 
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

1 
 

ช้ีแจงประมวลรายวิชา / 
บทที่ 1: บทน า 

 แ น ะ น า ค ว า ม ห ม า ย 
ความส า คัญของส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ 

 แนวคิดการปฏสิัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ 
[CLO1] 

2 2 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- ชี้แจงรายละเอียดวิชา 
- บรรยาย อภิปรายตวัอย่าง  
ส่ือที่ใช้ 

- เอกสารประมวลรายวชิา 
- สไลด์ประกอบการบรรยาย 

- โจทย์แบบฝึกหดั 
กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ Active 
Learning  

ให้นิสิตจับกลุ่มท ากิจกรรมต่อไปนี ้
(1) ค้นคว้าหารูปแบบของสว่นตดิต่อผู้ใช ้
(2) อภิปรายและแชร์ประสบการของนสิิต

เกี่ยวกับส่วนติดตอ่ผู้ใช้ 
(3) ตอบค าถามตามใบงานทีก่ าหนดให้ 
กรณีการเรียนแบบออนไลน์ 

(1) ใช้ช่องทาง TSU Mooc และ Webex ใน
การบรรยายตามหวัข้อที่ก าหนด 

กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ Online 
Active Learning  

ให้นิสิตแต่ละคนท ากิจกรรมต่อไปนี ้
(1) ค้นคว้าหารูปแบบของสว่นตดิต่อผู้ใชผ้่าน

ทางอินเตอร์เนต็ 
(2) อภิปรายเนือ้หาที่ได้จากการค้นคว้าและ

แชร์ประสบการของนสิิตเกี่ยวกับสว่น
ติดต่อผู้ใช้ 

(3) ตอบค าถามตามใบงานทีก่ าหนดให้ 

อ.ดร.สุวิมล 
จุงจิตร์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
2 บทที่ 2: ประเภทของส่วนติดต่อ

ผู้ใช้และหลักการออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้ 

 หลักการออกแบบส าหรับ
ติดต่อกับมนุษย์ 

 ผู้ มี ส่ว น เกี่ย วข้ อ งในก า ร
ออกแบบ 

 กระบวนการออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้ 

 
[CLO1, CLO2, CLO4] 

2 2 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตวัอย่าง  
ส่ือที่ใช้ 

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 
- ท าแบบฝึกหัดย่อย และให้นิสติมาน าเสนอ

ความรู้ 
กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ Active 
Learning  
ให้นิสิตจับกลุ่มท ากิจกรรมต่อไปนี ้
(1) อภิปรายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ตามเนื้อหาทีไ่ด้สอนไปในตอนต้น 

(2) แสดงบทบาทสมมุติเปน็ผูท้ี่ท าหน้าที่
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และท าการ
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้จากประสบการณ์
ของนิสิตตามโจทยใ์นใบงานทีก่ าหนดให้ 

กรณีการเรียนแบบออนไลน์ 
(1) ใช้ช่องทาง TSU Mooc และ Webex ใน

การบรรยายตามหวัข้อที่ก าหนด 
กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ Online 
Active Learning 
ให้นิสิตแต่ละคนท ากิจกรรมต่อไปนี ้

(1) อภิปรายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ตามเนื้อหาทีไ่ด้สอนไปในตอนต้น 

 

 

อ.ดร.สุวิมล 
จุงจิตร์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
3 บทที่ 3: การวิเคราะห์ผู้ใช้งาน

และความต้องการและการ
ท างานของระบบ 

 ก า ร สื่ อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง
คอมพิวเตอร์และมนุษย ์

 การท างานขั้น พ้ืนฐานของ
ระบบ 

 
[CLO1, CLO3, CLO4] 

2 2 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตวัอย่าง 
- อธิบายตัวอย่างและฝึกการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ส่ือที่ใช้ 

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัดย่อย และให้นิสติมาน าเสนอ
ความรู้ 

กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ Active 
Learning  
ให้นิสิตจับกลุ่มท ากิจกรรมต่อไปนี ้
(1) ให้นิสิตท าการเลือกระบบสารสนเทศที่

ต้องการพัฒนาในอนาคตมากลุ่มละ 1 
ระบบ 

(2) ให้นิสิตท าการวเิคราะห์ขัน้ตอนการ
ท างานพ้ืนฐานของระบบทีเ่ลอืกไว้ว่าควร
จะมีโมดูลการท างานอะไรบ้าง 

(3) นิสิตท าการออกแบบสว่นตดิต่อผู้ใชจ้าก
โมดูลที่ได้จากข้อ (2) คร่าวๆ 

(4) นิสิตออกมาน าเสนอส่วนติดต่อผู้ใช้ทีไ่ด้
ท าการออกแบบไว้และเก็บรวบรวม
ข้อเสนอแนะจากผูส้อนและเพ่ือนร่วมชัน้ 

กรณีการเรียนแบบออนไลน์ 
(1) ใช้ช่องทาง TSU Mooc และ Webex ใน

การบรรยายตามหวัข้อที่ก าหนด 
(2) ให้นิสิตท ากิจกรรมในหัวขอ้ “กิจกรรม

ส าหรับการสอนแบบ Active 

Learning” โดยให้นิสิตสรา้งกลุ่มบนสื่อ

ออนล์ส าหรับท ากิจกรรมดงักล่าว  
(3) นิสิตน าเสนอต่ออาจารยผ์ู้สอนผา่นทาง

ช่องทางที่ก าหนด 

อ.ดร.สุวิมล 
จุงจิตร์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
4-6 บทที่ 4: หลักการออกแบบสกรีน 

 วัตถุประสงค์ในการออกแบบ
สกรีน 

 การออกแบบเนื้อหา 

 การออกแบบเนวิเกชั่น 

 การออกแบบต าแหน่งการจดั
วาง 

 ตัวอักษร 

 องค์ประกอบในสกรีน 

[CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, 
CLO12, CLO13] 

6 6 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตวัอย่าง 
- อธิบายตัวอย่างและฝึกการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ส่ือที่ใช้ 

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัดย่อย และให้นิสติมาน าเสนอ
ความรู้ 

กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ Active 
Learning  
ให้นิสิตจับกลุ่มท ากิจกรรมต่อไปนี ้
(1) จากระบบสารสนเทศที่นสิิตได้ท าการ

เลือกไว้ให้นิสิตท าการออกแบบเนือ้หา 
เนวิเกชั่น ต าแหน่งการจดัวาง ตัวอักษร 
และองค์ประกอบของสกรนี ตามทฤษฎทีี่
ได้เรียนมา 

(2) นิสิตแต่ละกลุ่มออกมาน าน าเสนอสว่น
ติดต่อผู้ใช้ที่ได้ท าการออกแบบไว้และเกบ็
รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้สอนและเพ่ือน
ร่วมชั้น 

กรณีการเรียนแบบออนไลน์ 
(1) ใช้ช่องทาง TSU Mooc และ Webex ใน

การบรรยายตามหวัข้อที่ก าหนด 

(2) ให้นิสิตท ากิจกรรมในหัวขอ้ “กิจกรรม
ส าหรับการสอนแบบ Active 

Learning” โดยให้นิสิตสรา้งกลุ่มบนสื่อ

ออนล์ส าหรับท ากิจกรรมดงักล่าว  

(3) นิสิตน าเสนอต่ออาจารยผ์ู้สอนผา่นทาง
ช่องทางที่ก าหนด 

อ.ดร.สุวิมล 
จุงจิตร์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
7-8 บทที่ 5: หลักการใช้กราฟิกและสี 

 การเลือกใช้ไอคอน 

 การเลือกใช้มัลติมิเดยี 

 หลักการและทฤษฎีส ี
 
[CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, 
CLO12, CLO13] 

4 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตวัอย่าง 
- อธิบายตัวอย่างและฝึกการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ส่ือที่ใช้ 

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัดย่อย และให้นิสติมาน าเสนอ
ความรู้ 

กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ Active 
Learning  
ให้นิสิตจับกลุ่มท ากิจกรรมต่อไปนี ้
(1) จากระบบสารสนเทศที่นสิิตได้ท าการ

เลือกไว้ให้นิสิตท าการออกแบบไอคอน 
มัลติมีเดียและสี ตามทฤษฎทีี่ได้เรียนมา 

(2) นิสิตแต่ละกลุ่มออกมาน าน าเสนอสว่น
ติดต่อผู้ใช้ที่ได้ท าการออกแบบไว้และเกบ็
รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้สอนและเพ่ือน
ร่วมชั้นเพ่ือน าไปแก้ไข ปรบัปรุง 

กรณีการเรียนแบบออนไลน์ 
(1) ใช้ช่องทาง TSU Mooc และ Webex ใน

การบรรยายตามหวัข้อที่ก าหนด 

(2) ให้นิสิตท ากิจกรรมในหัวขอ้ “กิจกรรม
ส าหรับการสอนแบบ Active 

Learning” โดยให้นิสิตสรา้งกลุ่มบนสื่อ

ออนล์ส าหรับท ากิจกรรมดงักล่าว  

(3) นิสิตน าเสนอต่ออาจารยผ์ู้สอนผา่นทาง
ช่องทางที่ก าหนด 

 

อ.ดร.สุวิมล 
จุงจิตร์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
9 น าเสนอผลงานการออกแบบส่วน

ติดต่อผู้ใช้ 
[CLO5, CLO6, CLO7, CLO8, 
CLO9, CLO10, CLO11, 
CLO14, CLO15] 

2 2 กิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบ Active Learning  
นิสิตแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอสว่นตดิต่อผู้ใชท้ี่
ได้ท าการออกแบบไว้และเก็บรวบรวม
ข้อเสนอแนะจากผูส้อนและเพ่ือนร่วมชัน้ 
กรณีการเรียนแบบออนไลน์ 
(1) ใช้ช่องทาง TSU Mooc และ Webex ใน

การน าเสนอตามหวัขอ้ที่ก าหนด 

อ.ดร.สุวิมล 
จุงจิตร์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
10 บทที่ 6: การจัดการการออกแบบ

สกรีน 

 การออกแบบโครงร่าง 

 การเขียนไวร์เฟรม 
 
[CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, 
CLO12, CLO13] 
 

3 - กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตวัอย่าง 
- อธิบายตัวอย่างและฝึกการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ส่ือที่ใช้ 

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัดย่อย และให้นิสติมาน าเสนอ
ความรู้ 

กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ Active 
Learning  
(1) จากส่วนติดต่อผู้ใชข้องระบบสารสนเทศที่

ผ่านการน าเสนอครัง้ที่ 1 มาแล้วนั้น ให้
นิสิตท าการออกแบบโครงร่างและเขียน
ไวร์เฟรมของระบบดังกล่าว 

(2) นิสิตแต่ละกลุ่มออกมาน าน าเสนอสว่น
ติดต่อผู้ใช้ที่ได้ท าการออกแบบไว้  

กรณีการเรียนแบบออนไลน์ 
(1) ใช้ช่องทาง TSU Mooc และ Webex ใน

การบรรยายตามหวัข้อที่ก าหนด 

(2) ให้นิสิตท ากิจกรรมในหัวขอ้ “กิจกรรม

ส าหรับการสอนแบบ Active 
Learning” โดยให้นิสิตสรา้งกลุ่มบนสื่อ

ออนล์ส าหรับท ากิจกรรมดงักล่าว  

(3) นิสิตน าเสนอต่ออาจารยผ์ู้สอนผา่นทาง

ช่องทางที่ก าหนด 
 

 

อ.ดร.สุวิมล 
จุงจิตร์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
11-12 บทที่ 7: การออกแบบตาม

แนวคิดResponsive 

 หลักการของ Responsive 

 เทคโนโลยีตามแนวคิด 
Responsive 

 ขั้นตอนการออกแบบ 
Responsive  

 
[CLO1, CLO2, CLO3, CLO4] 

4 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตวัอย่าง 
- อธิบายตัวอย่างและฝึกการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ส่ือที่ใช้ 

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 

- ท าแบบฝึกหัดย่อย และให้นิสติมาน าเสนอ
ความรู้ 

 
กรณีการเรียนแบบออนไลน์ 
(1) ใช้ช่องทาง TSU Mooc และ Webex ใน

การบรรยายตามหวัข้อที่ก าหนด 
 

อ.ดร.สุวิมล 
จุงจิตร์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
13-14 บทที่ 8: การประเมินการ

ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 

 ความส าคัญในการทดสอบ 

 ขอบเขตการทดสอบ 

 การสร้างการทดสอบ 

 การวิเคราะห์ผลการทดสอบ 
 
[CLO1, CLO2, CLO4] 

4 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตวัอย่าง 
- อธิบายตัวอย่างและฝึกการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ส่ือที่ใช้ 

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 
กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ Active 
Learning  
ให้นิสิตจับท ากจิกรรมต่อไปนี ้
(1) จากระบบสารสนเทศที่นสิิตได้ท าการ

ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ไว้แล้วนัน้ใหน้ิสติ
ท าการออกแบบ สร้างแบบประเมินการ
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 

(2) นิสิตฝึกการวิเคราะหผ์ลการทดสอบทีไ่ด้
จากแบบประเมิน 

 
กรณีการเรียนแบบออนไลน์ 
(1) ใช้ช่องทาง TSU Mooc และ Webex ใน

การบรรยายตามหวัข้อที่ก าหนด 
(2) ให้นิสิตท ากิจกรรมในหัวขอ้ “กิจกรรม

ส าหรับการสอนแบบ Active 

Learning” โดยให้นิสิตสรา้งกลุ่มบนสื่อ

ออนล์ส าหรับท ากิจกรรมดงักล่าว  
(3) นิสิตน าเสนอต่ออาจารยผ์ู้สอนผา่นทาง

ช่องทางที่ก าหนด 

 

อ.ดร.สุวิมล 
จุงจิตร์ 
  

15 น าเสนอผลงานการออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้ ครั้งที่ 2 
[CLO5, CLO6, CLO7, CLO8, 
CLO9, CLO10, CLO9, CLO11, 
CLO14, CLO15] 

2 2 กิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบ Active Learning  

นิสิตแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอสว่นตดิต่อผู้ใชท้ี่
ได้ท าการออกแบบไว้ 
กรณีการเรียนแบบออนไลน์ 
(1) ใช้ช่องทาง TSU Mooc และ Webex ใน

การบรรยายตามหวัข้อที่ก าหนด 

อ.ดร.สุวิมล 
จุงจิตร์ 
 
 

รวม 30 30  
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ล าดับ 
ผลการเรียนรู้ 
(แบบ TQF) 

ผลการเรียนรู้ 
(แบบ ELO) 

วิธีประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2,3,4,5 2,3,4,5,6,7,8,9 

สอบย่อย/ชิ้นงานหลัก 
(Project) /งานที่ได้รับ
มอบหมายรายสัปดาห์ 
(Assignment) ตลอดภาค

การศึกษา 

40% 

2 1,4,5 4,5,7,8,9 

-พฤติกรรมการเข้าเรียน 
-การส่งงานที่ได้รับ มอบหมาย
ตามเวลา 
-การมีส่วนร่วมให้ห้องเรียน 

10% 

3 2,5 1,2,4,5 สอบกลางภาค 
ตาม

ก าหนดการ
ของ

มหาวิทยาลัย 

25% 

4 2,5 1,2,4,5 สอบปลายภาค 25% 

รวม 100 % 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

80.00 – 100.00      ได้เกรด  A 
74.00 – 79.99          ได้เกรด  B+ 
68.00 – 73.99          ได้เกรด  B 
61.00 – 67.99          ได้เกรด  C+ 
53.00 – 60.99          ได้เกรด  C 
57.00 – 52.99          ได้เกรด  D+ 
41.00 – 46.99          ได้เกรด  D 
0.00 – 40.99            ได้เกรด  F 
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หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต ารา เอกสารหลัก และข้อมูลส าคัญ 
• 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.  
• หนังสือทางวิชาการ/บทความวิชาการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับบทเรียน 

 
2.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

หนังสือหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหวัขอ้ในประมวลรายวิชา 
 

 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
กลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมินรายวิชาน้ีจัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณได้ใหนิ้สิตประเมินผลการเรียนการสอนทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัทักษิณด้วยแบบประเมินรายวิชา ประเมินผู้สอน และประเมินนิสิตผู้เรียน 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนจากผลการประเมินผู้สอน ผลการเรียนของนิสิตและการ
ทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 

อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนิสิตในรายวิชา 

กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนใน
รายวิชา 

 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
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จากผลการประเมินและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการป รับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคณุภาพมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี 
 

 
................................................... 

(อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์) 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
21 มิถุนายน 2564 

 
 
 


