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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 4122621 ชื่อรายวิชา การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
(Human-computer Interaction Design)

2. จานวนหน่วยกิต
1(1-0-2)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาบังคับ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 / ชั้นปีที่ 2

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด

20 มีนาคม 2560
10 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นั กศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้ นั กศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดและหลั กการของปฏิ สัมพันธ์ระหว่างมนุษ ย์และ
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของมนุษย์ อุปกรณ์รับข้อมูลเข้าและอุปกรณ์
แสดงผล รูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีสี การยศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ระบบสาหรับผู้บกพร่องในการรับรู้
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชาเพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้การออกแบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับสาระสาคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 หรือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการ
อุ ด มศึ ก ษา โดยใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบบรรยายและแบบ Active Learning และมี ก ารวั ด ผลด้ ว ย
แบบฝึกหัดและทดสอบในบทเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด และหลั ก การของปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ การวิ เคราะห์
ความต้องการและพฤติกรรมของมนุษย์ อุปกรณ์รับข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผล รูปแบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีสี การยศาสตร์ เทคโนโลยีและระบบสาหรับผู้บกพร่องในการ
รับรู้
Concepts and principles of human and computer interaction; human
requirement and behavior analysis; input/output devices; types of human computer
interaction; color theory; ergonomics; technologies and software for sensory
disabilities

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

15 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของนักศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
ไม่มี
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การศึกษาด้วยตนเอง
30 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของหลักสูตร
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เคารพ
กฎระเบี ย บและข้ อ บั งคั บ ต่ างๆ ขององค์ ก รและสั งคม สามารถปรับ ตั ว เพื่ อ พร้ อ มเข้ าสู่ สั งคมยุ ค
เศรษฐกิจดิจิทัล
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นา ผู้ตาม และสามารถทางานเป็นหมู่คณะ
 1.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อ
บุคคล องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม
 1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิช าชี พ ค านึ งถึ งและอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นร่ว ม และเข้ าใจถึงบริบ ทของวิช าชี พ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
1.2.2 ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดย
ต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบ้านของผู้อื่น
1.2.3 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอน รู้จักเคารพทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟต์แวร์ที่มีต่อสังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการทางานและการสอบวัดผล
1.3.2 ประเมิน จากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมในการทางานเป็นทีม
1.3.4 ประเมิ น จากพฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มในชั้ น เรี ย น และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร
1.3.5 ประเมินจากพฤติกรรมการทารายงาน การอ้างอิงผลงาน และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1.1 มี ความรู้ ความเข้าใจทางคณิ ต ศาสตร์พื้น ฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นฐานบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีและการสร้าง
นวัตกรรม
2.1.2 มีค วามรู้ค วามเข้าใจเกี่ย วกั บ หลั กการที่ส าคั ญ ทั้ งในเชิงทฤษฎีแ ละปฏิ บั ติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.1.3 มี ค วามรู้ ใ นวิ ธี ก ารและการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้
อย่างเหมาะสมในการทางาน
 2.1.4 สามารถบู ร ณ าการความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี กั บ ความรู้ ใ นศาสตร์ อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม
2.1.5 สามารถใช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ
การปฏิบัติงานและประยุกต์กับการแก้ปัญหาในงานจริงได้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบบรรยาย
2.2.2 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
2.2.3 การฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ความรู้ในการค้นคว้า
2.2.4 การมอบหมายงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบย่อย และการทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา และการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยี
 3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การอภิปรายกลุ่ม
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3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการทางานกลุ่ม
3.3.2 สังเกตพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้แก้ปัญหาในการทางานกลุ่ม
3.3.3 ประเมินจากผลงาน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี
เพื่อสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2 สามารถเป็น ผู้ ริเริ่มแสดงประเด็น ในการแก้ไขสถานการณ์ เชิงสร้างสรรค์
ให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 4.1.4 รู้ จั ก บทบาท หน้ า ที่ แ ละมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการท างานตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.5 มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานด้านเทคโนโลยี
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการทางานเป็นทีม
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
4.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมการค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
 5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิช าชีพได้
เป็นอย่างดี
5.1.2 มี ทั ก ษะในการวิเคราะห์ ข้อ มู ล สารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ห รือ การแสดง
สถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
 5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
5.1.4 มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูล ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร
และการเลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
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5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบ
วิชาชีพ ในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ให้ทารายงาน และฝึกการนาเสนองาน
5.2.2 แนะนารูปแบบ เทคนิค เครื่องมือ และการนาเสนอที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการนาสถิติ หรือคณิตศาสตร์ไปใช้ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2 ประเมินจากภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงานและการนาเสนองาน
5.3.3 สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเอง
5.3.4 ประเมินจากเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการนาเสนองาน

6. ทักษะการปฏิบัติงาน
6.1 ทักษะการปฏิบัติงาน
6.1.1 มีทักษะปฏิบัติ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยี
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
6.1.2 มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง
6.1.3 สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน
6.1.4 มีทักษะและความสามารถในการทางานรูปแบบโครงงาน
6.1.5 สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
6.2 วิธีการสอน
- ไม่มี6.3 วิธีการประเมินผล
- ไม่มี-

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

1) แนะนารายวิชา สรุป
ขอบเขตเนื้อหาและรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน การ
วัดและการประเมินผล
2) แนะนาสื่อการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)

จานวน
ชั่วโมง
1

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย
วิธีการสอน
1. แนะนาหนังสือที่ใช้
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
ประกอบการเรียน
2. ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีให้แก่
นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. อาจารย์สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในการสอน
รู้จักเคารพทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น
4. อาจารย์บรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
5. นักศึกษาฝึกคิด วิเคราะห์
และฝึกปฏิบัตจิ ากการทา
แบบฝึกหัดเรื่องแนวคิดและ
หลักการของปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
6. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน
3. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาการออกแบบปฏิ สั ม พั น ธ์
ร ะ ห ว่ า ง ม นุ ษ ย์ แ ล ะ
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา
กลยุทธ์การสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย
วิธีการสอน
1. ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีให้แก่
นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา ตลอดจนการแต่งกายที่

แนวคิดและหลักการของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ (1)
- ความหมายของปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
- องค์ประกอบของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
- เป้าหมายของการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์

2

แนวคิดและหลักการของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ (2)
- หลักการของปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
- แบบจาลองการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
- ความสาคัญของการ

1
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในการสอน
รู้จักเคารพทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น
3. อาจารย์บรรยายพร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
4. นักศึกษาฝึกคิด วิเคราะห์
และฝึกปฏิบัตจิ ากการทา
แบบฝึกหัดเรื่องแนวคิดและ
หลักการของปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน
3. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาการออกแบบปฏิสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง ม นุ ษ ย์ แ ล ะ
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา
กลยุทธ์การสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
แบบรรยาย และแบบ Active
Learning ด้วยการใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด (Think-Pair-Share)
วิธีการสอน
1. ปลูกฝังวัฒนธรรมทีด่ ีให้แก่
นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์สอดแทรกเรื่อง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์

3

การวิเคราะห์ความต้องการ
และพฤติกรรมของมนุษย์
(3)
- พฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์

1
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

4

การวิเคราะห์ความต้องการ
และพฤติกรรมของมนุษย์ (4)
- การวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้ใช้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
คุณธรรมจริยธรรมในการสอน
รู้จักเคารพทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น
3. อาจารย์บรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
4. นักศึกษาเรียนรูด้ ้วยเทคนิค
การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด (Think-Pair-Share)
เรื่องการวิเคราะห์ความ
ต้องการและพฤติกรรมของ
มนุษย์ โดยแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ
3-4 คน ทางานตามใบงานที่
กาหนด
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน
3. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาการออกแบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
แบบรรยาย และแบบ Active
Learning ด้วยการใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด (Think-Pair-Share)
วิธีการสอน
1. ปลูกฝังวัฒนธรรมทีด่ ีให้แก่
นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

1
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สัปดาห์ที่

5

หัวข้อ/รายละเอียด

อุปกรณ์รับข้อมูลเข้าและ
อุปกรณ์แสดงผล
- นวัตกรรมของปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
- เทคโนโลยีสาหรับการ
โต้ตอบระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์

จานวน
ชั่วโมง

1

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
2. อาจารย์สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในการสอน
รู้จักเคารพทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น
3. อาจารย์บรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
4. นักศึกษาเรียนรูด้ ้วยเทคนิค
เทคนิค การเรียนรู้แบบ
แลกเปลีย่ นความคิด (ThinkPair-Share) เรื่องการ
วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้ โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4
คน ทางานตามใบงานที่
กาหนด
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน
3. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาการออกแบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา
กลยุทธ์การสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย
วิธีการสอน
1. ปลูกฝังวัฒนธรรมทีด่ ีให้แก่
นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในการสอน
รู้จักเคารพทรัพย์สินทาง
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รูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ (1)
- แนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์
- รูปแบบปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์
สาหรับบุคคลทั่วไป
- การยศาตร์

จานวน
ชั่วโมง

1

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
ปัญญาของผู้อื่น
3. อาจารย์บรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
4. นักศึกษาฝึกคิด วิเคราะห์
จากการทาแบบฝึกหัดเรื่อง
อุปกรณ์รับข้อมูลเข้าและ
อุปกรณ์แสดงผล
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
6. ทดสอบย่อย
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน
3. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาการออกแบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยายและแบบ Active
Learning โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ
(Collaborative learning)
วิธีการสอน
1. ปลูกฝังวัฒนธรรมทีด่ ีให้แก่
นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในการสอน
รู้จักเคารพทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น
3. อาจารย์บรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
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รูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์
(2)
-รูปแบบปฏิสมั พันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์สาหรับ
ผู้สูงอายุ

จานวน
ชั่วโมง

1

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
เกี่ยวข้อง
4. นักศึกษาเรียนรูด้ ้วยเทคนิค
แบบร่วมมือ (Collaborative
learning) เรื่องรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ โดยแบ่งกลุ่ม
กลุ่มละ 3-4 คน ทางานตามใบ
งานที่กาหนด
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
6. มอบหมายงานกลุ่ม
7. นักศึกษานาเสนองานกลุ่ม
และประเมินผลงาน
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน
3. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาการออกแบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา
กลยุทธ์การสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยายและแบบ Active
Learning โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ
(Collaborative learning)
วิธีการสอน
1. ปลูกฝังวัฒนธรรมทีด่ ีให้แก่
นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในการสอน
รู้จักเคารพทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น
3. อาจารย์บรรยาย พร้อมทั้ง
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รูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ (3)
-รูปแบบปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์
สาหรับผู้พิการ

จานวน
ชั่วโมง

1

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
4. นักศึกษาเรียนรูด้ ้วยเทคนิค
แบบร่วมมือ (Collaborative
learning) เรื่องรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ โดยแบ่งกลุ่ม
กลุ่มละ 3-4 คน ทางานตามใบ
งานที่กาหนด
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
6. มอบหมายงานกลุ่ม
7. นักศึกษานาเสนองานกลุ่ม
และประเมินผลงาน
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน
3. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาการออกแบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา
กลยุทธ์การสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยายและแบบ Active
Learning โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ
(Collaborative learning)
วิธีการสอน
1. ปลูกฝังวัฒนธรรมทีด่ ีให้แก่
นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในการสอน
รู้จักเคารพทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น
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ทฤษฎีสี (1)
- การใช้สีในการออกแบบ
- องค์ประกอบของงาน
กราฟิกการออกแบบ
สัญลักษณ์และกราฟิก

จานวน
ชั่วโมง

1

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
3. อาจารย์บรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
4. นักศึกษาเรียนรูด้ ้วยเทคนิค
แบบร่วมมือ (Collaborative
learning) เรื่องรูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ โดยแบ่งกลุ่ม
กลุ่มละ 3-4 คน ทางานตามใบ
งานที่กาหนด
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
6. มอบหมายงานกลุ่ม
7. นักศึกษานาเสนองานกลุ่ม
และประเมินผลงาน
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน
3. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาการออกแบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา
กลยุทธ์การสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยายและแบบ Active
Learning ด้วยการใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา
(Analyze case studies)
วิธีการสอน
1. ปลูกฝังวัฒนธรรมทีด่ ีให้แก่
นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในการสอน
รู้จักเคารพทรัพย์สินทาง
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ทฤษฎีสี (2)
- ผลทางจิตวิทยาของสี
- สีกับองค์ประกอบทาง
ธรรมชาติ
- สีในงานคอมพิวเตอร์
กราฟิก

จานวน
ชั่วโมง

1

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
ปัญญาของผู้อื่น
3. อาจารย์บรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
4. นักศึกษาฝึกคิด วิเคราะห์
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นจาก
กรณีศึกษา เรื่องการใช้สี
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน
3. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาการออกแบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยายและแบบ Active
Learning ด้วยการใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา
(Analyze case studies)
วิธีการสอน
1. ปลูกฝังวัฒนธรรมทีด่ ีให้แก่
นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในการสอน
รู้จักเคารพทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น
3. อาจารย์บรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
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การยศาสตร์
- ความหมายของการย
ศาสตร์
- องค์ประกอบของการย
ศาสตร์
- การปฏิบัติงานใน
สานักงาน
- ผลกระทบกับสุขภาพของ
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

จานวน
ชั่วโมง

1

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
4. นักศึกษาฝึกคิด วิเคราะห์
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นจาก
กรณีศึกษาเรื่องการใช้สี
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
6. ทดสอบย่อย
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน
3. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาการออกแบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย
วิธีการสอน
1. ปลูกฝังวัฒนธรรมทีด่ ีให้แก่
นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในการสอน
รู้จักเคารพทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น
3. อาจารย์บรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
4. นักศึกษาฝึกคิด วิเคราะห์
จากการทาแบบฝึกหัดเรื่อง
การยศาสตร์
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช้
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เทคโนโลยีและระบบสาหรับ
บุคคลทั่วไป

จานวน
ชั่วโมง

1

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน
3. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาการออกแบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา
กลยุทธ์การสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยายและแบบ Active
Learning โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ
(Collaborative learning)
วิธีการสอน
1. ปลูกฝังวัฒนธรรมทีด่ ีให้แก่
นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในการสอน
รู้จักเคารพทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น
3. อาจารย์บรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
4. นักศึกษาเรียนรูด้ ้วยเทคนิค
แบบร่วมมือ (Collaborative
learning) เรื่องเทคโนโลยีและ
ระบบสาหรับ
บุคคลทั่วไป โดยแบ่งกลุม่ กลุ่ม
ละ 3-4 คน ทางานตามใบงาน
ที่กาหนด
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
6. มอบหมายงานกลุ่ม
7. นักศึกษานาเสนองานกลุ่ม
และประเมินผลงาน

17

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

13

เทคโนโลยีและระบบสาหรับ
ผู้สูงอายุ

จานวน
ชั่วโมง

1

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน
3. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาการออกแบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา
กลยุทธ์การสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยายและแบบ Active
Learning โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ
(Collaborative learning)
วิธีการสอน
1. ปลูกฝังวัฒนธรรมทีด่ ีให้แก่
นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในการสอน
รู้จักเคารพทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น
3. อาจารย์บรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
4. นักศึกษาเรียนรูด้ ้วยเทคนิค
แบบร่วมมือ (Collaborative
learning) เรื่องเทคโนโลยีและ
ระบบสาหรับ
ผู้สูงอายุ โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ
3-4 คน ทางานตามใบงานที่
กาหนด
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
6. มอบหมายงานกลุ่ม
7. นักศึกษานาเสนองานกลุ่ม
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

14

เทคโนโลยีและระบบสาหรับ
ผู้บกพร่องในการรับรู้

จานวน
ชั่วโมง

1

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
และประเมินผลงาน
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน
3. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาการออกแบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา
กลยุทธ์การสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยายและแบบ Active
Learning โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ
(Collaborative learning)
วิธีการสอน
1. ปลูกฝังวัฒนธรรมทีด่ ีให้แก่
นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในการสอน
รู้จักเคารพทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น
3. อาจารย์บรรยาย พร้อมทั้ง
ให้นักศึกษาดูตัวอย่างที่
เกี่ยวข้อง
4. นักศึกษาเรียนรูด้ ้วยเทคนิค
แบบร่วมมือ (Collaborative
learning) เรื่องเทคโนโลยีและ
ระบบสาหรับ
ผู้บกพร่องในการรับรู้ โดย
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน
ทางานตามใบงานที่กาหนด
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
6. มอบหมายงานกลุ่ม
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สัปดาห์ที่

15

16

หัวข้อ/รายละเอียด

สรุปและทบทวนเนื้อหา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
7. นักศึกษานาเสนองานกลุ่ม
และประเมินผลงาน
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน
3. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาการออกแบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
1
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย
วิธีการสอน
1. อาจารย์สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในการสอน
รู้จักเคารพทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น
2. ร่วมกันสรุปและอภิปราย
เนื้อหา
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามในประเด็นที่สนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน
3. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาการออกแบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
สอบปลายภาค
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ผู้สอน

ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

2.1.3, 2.1.4, 3.1.3

- สอบปลายภาค
- ทดสอบย่อย
การทาแบบฝึกหัด

2.1.3, 2.1.4

1.1.4, 2.1.3, 2.1.4, งานกลุ่ม
4.1.5, 5.1.1, 5.1.3

1.1.1

จิตพิสัย
การเข้าชั้นเรียน
ความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
วิธีการ
ของการ
ทวนสอบ
ประเมินผล
16
30%
คะแนนสอบ
5,10
20%
ทุกสัปดาห์
10 % ความถูกต้องของการทา
แบบฝึกหัด
6-8
30%
1. สังเกตพฤติกรรมการ
12-14
ทางานกลุ่ม
2. ประเมินจากชิ้นงาน
รายงานที่นักศึกษาจัดทา
และการนาเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน
ทุกสัปดาห์
10%
1. สังเกตพฤติกรรมการเข้า
ชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย

3. การประเมินผลการศึกษา
1) การวัดผล :
- จิตพิสัย
- ทดสอบย่อย
- แบบฝึกหัด
- งานกลุ่ม
- สอบปลายภาค

10%
20%
10%
30%
30%

2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74

เกรด
A
B+
B
C+
21
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เกณฑ์คะแนน
60-69
55-59
50-54
0-49
การถอนรายวิชา (Withdrawal)
ขาดสอบ (Missing)
การประเมินยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากนักศึกษา
ยังทางานไม่เสร็จ (Incomplete)

เกรด
C
D+
D
F
W
M
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ณัฏฐา ผิวมา .(2558). ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล. (2559). ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์. กรุงเทพฯ
: สานักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ. (2559). ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ (HUMAN
COMPUTER INTERACTION (HCI)). กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซต์ CSSDEE. (2560). “Thailand Top Award Website Design Gallery” สืบค้นเมื่อ
2560, ธันวาคม 17, เข้าถึงได้จาก :http://www.cssdee.com
“ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์”. (2014). สืบค้นเมื่อ 2557, มกราคม 17, เข้าถึงได้
จาก :https://th.wikipedia.org/wiki/ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Norman, D.A.. (2013). The Design of Everyday Things. NY: Basic Books.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา เช่น วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน
และนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยและของรายวิชา
- การสั งเกตจากพฤติกรรมของผู้ เรียนในชั้น เรียน และการแสดงความคิดเห็ นผ่ านสื่ อสั งคม
ออนไลน์
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
- พิจารณาจากผลการเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
เพิ่มเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับบทเรียน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยทาหน้าที่
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
4.1 ทวนสอบข้ อ สอบเพื่ อ ให้ ต รงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเนื้ อ หาในรายวิ ช าเรี ย นที่ ก าหนด
ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
4.2 สุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน
ของรายวิชา
4.3 สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
4.4 สุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรู้นักศึกษาหลังจากส่งผลการเรียนแล้วสอบถาม
นักศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
1) การรั บ ทราบรายละเอี ย ดของแนวทางการจั ด การเรีย นการสอน การประเมิ น ผล
การเรียนรู้ในชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชา
2) ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
โดยการสอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน
มาตรฐานผลการเรียนรู้

การสอบ/เกรด

1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ทักษะการปฏิบัติงาน





-

การสังเกตพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วม





การมอบหมายงาน
/การนาเสนอผลงาน








-

-

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
เพิ่มเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับบทเรียน
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