
รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลยั คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
สาขาวิชา   การออกแบบเวบ็และเนื้อหา 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
1. รหสัและช่ือรายวิชา 
 SW207   ชื่อรายวชิา (ภาษาไทย) การออกแบบสว่นต่อประสานกบัผูใ้ช ้

      (ภาษาองักฤษ) User Interface Design 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกติ (Number of Credit)                     3  
 บรรยาย/คาบ/สปัดาห ์(Lecture/period/week)           2 

ปฏบิตักิาร/คาบ/สปัดาห ์(Lab/period/week)             2 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
 วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการออกแบบเวบ็และเนื้อหา 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
 ดร. สายชล ใจเยน็ 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
 ภาคการศกึษาที ่1/2558  ชัน้ปีที ่2 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไมม่ ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 
 ไมม่ ี
8. สถานท่ีเรียน   

   คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
 ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2558 
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หมวดท่ี 2   จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูใ้นดา้นการออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชง้านของระบบคอมพวิเตอร ์โดยใช้
หลกัการของการออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชท้ีถู่กตอ้งซึง่ตอ้งค านึงถงึ ความตอ้งการของผูใ้ช ้งานของผูใ้ช้ 
ประสบการณ์ของผูใ้ช ้และความสามารถของผูใ้ชร้ะบบ เพื่อใหน้กัศกึษามทีกัษะในการพฒันาส่วนตดิต่อกบัผูใ้ช้
ในหลากหลายรปูแบบ 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

การพฒันาซอฟต์แวรค์อมพวิเตอรจ์ าเป็นตอ้งค านึงถงึการออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้ ซึง่เป็นหนึ่ง
ในกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร ์รายวชิานี้เป็นวชิาที่พฒันาเพื่อสรา้งความรูแ้ละทกัษะให้แก่นักศกึษาในด้าน
การออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช้ทีต่อ้งค านึงถงึหลกัการทีถู่กตอ้งในการออกแบบ โดยเน้นองคป์ระกอบทาง
ซอฟต์แวร ์ไม่ว่าจะเป็นระบบติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก อุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบฝังตวั หรอืส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ
ข้อความ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานทางวชิาชพี ในฐานะนักพฒันาซอฟต์แวร ์หรอืผู้ดูแลการพฒันาซอฟต์แวร์ให้แก่
องคก์รและลกูคา้ 

 

หมวดท่ี 3   ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 พืน้ฐานเบือ้งตน้เกีย่วกบัการใชง้านสื่อเชงิโตต้อบของผูค้นโดยอา้งองิพืน้ฐานการออกแบบเป็นหลกั 
ศกึษาเกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู ความสมัพนัธท์างดา้นความงาม การโตต้อบกบัผูใ้ช ้หลกัการเชงิจติวทิยา การ
วเิคราะหโ์จทยห์รอืเป้าหมายของงาน การจดัการงานอยา่งมรีะบบและขัน้ตอน การเลอืกใชเ้ครือ่งมอืและสไตล์
ใหต้รงกบัสื่อทีต่อ้งการน าไปใช ้ศกึษาการประยกุตใ์ชท้ฤษฎสีู่งานออกแบบจรงิ 
 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย สอนเสรมิ การฝึกปฎบิตังิาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

ศกึษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย 30 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษา 

สอนเสรมิตามความ 
ตอ้งการของนกัศกึษา 
เฉพาะราย 

ปฏบิตั ิ30 ชัว่โมงต่อ 
ภาคการศกึษา 

การศกึษาดว้ยตนเอง 6 
ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
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3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 
  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
(เฉพาะรายทีต่อ้งการ) 
 

หมวดท่ี 4   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คณุธรรม จริยธรรม 
 คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

1) มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพีและสงัคม 
2) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
3) สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้อมพวิเตอรต่์อบุคคลองคก์รและสงัคม 

 วธิกีารสอน 
1) นกัศกึษาจะตอ้งเขา้ชัน้เรยีน และส่งงานทีม่อบหมายตามกาหนดเวลา 
2) ชีแ้จงวธิปีฏบิตัใินการทาการบา้น งานทีม่อบหมาย และการเขา้สอบโดยไมทุ่จรติต่อกฎระเบยีบ 
3) บรรยายในเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลกระทบจากการใชค้อมพวิเตอรต่์อบุคคลองคก์รและสงัคม 
4) มอบงานประจ าวชิา ทัง้การออกแบบกรณตีวัอยา่ง และรายงาน 

 
 วธิกีารประเมนิผล 

1) พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา 
2) มกีารอา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
3) มกีารอา้งองิถงึเนื้อหาขอ้มลูและสื่อทีใ่ชป้ระกอบในงานทีม่อบหมาย 
4) ประเมนิผลตวังานและการน าเสนองานทีม่อบหมาย 

2. ความรู้ 
 ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั 

1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและทฤษฎทีี่ส าคญัในเนื้อหาสาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2) สามารถวเิคราะหปั์ญหา เขา้ใจและอธบิายความตอ้งการทางคอมพวิเตอร ์รวมทัง้ประยกุตค์วามรู ้
ทกัษะ และการใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

3) สามารถตดิตามความก้าวหน้าและววิฒันาการคอมพวิเตอร ์รวมทัง้การน าไปประยุกต ์
4) มปีระสบการณ์ในการพฒันาและ/หรอืการประยกุตซ์อฟต์แวรท์ีใ่ชง้านไดจ้รงิ 
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วธิกีารสอน 
1) บรรยาย 
2) การท างานกลุ่ม รายงาน และการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชต้ามกรณีตวัอยา่ง  
3) มอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โดยน ามาสรปุและน าเสนอ 
4) การน าเสนองานและรายงาน การวเิคราะหก์รณตีวัอยา่ง 

 วธิกีารประเมนิผล 
1) สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการและทฤษฎี 
2) งานการวเิคราะหแ์ละออกแบบกรณตีวัอยา่งดว้ยการใชเ้ครือ่งมอืเพื่อการออกแบบ และใชห้ลกัการ

ทีเ่หมาะสมตามกรณแีละสถานการณ์ 
3) น าเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา 

1) คดิอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
2) สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรปุประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ 
3) สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางคอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 วธิกีารสอน 
1) การท างานกลุ่ม 
2) การมอบหมายใหน้กัศกึษาท าโจทยแ์ก้ปัญหาในภาคปฏบิตัเิป็นรายบุคคล และนาเสนอผล

การศกึษา 
3) มอบใหท้ ารายงานและจดัสรา้งระบบตดิต่อผูใ้ช ้การศกึษา วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบตดิต่อผูใ้ช้

โดยยกกรณตีวัอยา่ง 
  
 วธิกีารประเมนิผล 

1) สงัเกตพฤตกิรรมการทางานกลุ่ม 
2) การส่งงานการศกึษา วเิคราะหแ์ละออกแบบทีม่อบหมาย 
3) รายงานทีผู่เ้รยีนส่ง 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 

1) สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทัง้ใน
บทบาทของผูน้ า หรอืในบทบาทของผูร้ว่มทมีท างาน 



 4  มคอ.3 
   

SW207 การออกแบบสว่นต่อประสานกบัผูใ้ช ้คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2) มคีวามรบัผดิชอบในการกระท าของตนเองและรบัผดิชอบงานในกลุ่ม 
3) มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 

วธิกีารสอน 
1) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การคน้ควา้ความกา้วหน้าของเทคโนโลย ีหรอื อ่าน

บทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิา 
2) การท างานออกแบบกรณตีวัอยา่งเป็นรายกลุ่ม 

 วธิกีารประเมนิผล 
1) รายงานทีน่ าเสนอ พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
2) รายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 

1) มทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ าเป็นทีม่อียูใ่นปัจจบุนัต่อการท างานทีเ่กี่ยวกบัคอมพวิเตอร ์
2) สามารถสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปล่าและการเขยีน พร้อมทัง้เลอืกใชร้ปูแบบของสื่อการ

น าเสนอไดอ้ย่างเหมาะสม 
3) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอยา่งเหมาะสม 

 วธิกีารสอน 
1) มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน 

โดยเน้นการน าตวัเลข หรอืมสีถติอิา้งองิ จากแหล่งทีม่าขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื 
2) จดัท ารายงานและการน าเสนอโดยใชโ้ปรแกรม รปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
3) ก าหนดใหส้่งงานการบา้นและโครงงานทาง e-mail และแจง้ e-mail ของอ.ผูส้อนและผูช้่วยสอนให้

นกัศกึษาสามารถตดิต่อ สอบถาม ส่งงานได้ 
 

 วธิกีารประเมนิผล 
1) การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยสื่อเทคโนโลย ี
2) ตรวจรายงาน การบา้น และสื่อการนาเสนอ 
3) ประเมนิจาก e-mail ทีน่กัศกึษาส่งงานและสอบถามปัญหา 
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 วธีิการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    (Student – Centered Approach) 
       การบรรยาย (Lecture) □ การเรียนรู้โดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
  การฝึกปฏิบติั (Practice) □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  
 □ การอภิปราย (Discussion) □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
 □ การสัมมนา (Seminar) □ การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Learning/Internet-based-Learning) 
 □ กรณีศึกษา (Case Study)    □ อ่ืน ๆ (Others) (Please specify).............................................. ...............           
                                                       

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
 □ รูปภาพ (Pictures)  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 
 □ ของจริง (Authentic Material)  
 □ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD,  DVD, e-book ฯลฯ                              
 □ อ่ืน ๆ Others (Please specify)……………………..……………………………………………….         
                                                                                                                                            

 กจิกรรมส าหรับนักศึกษา (Student Activities) 
 การคน้ควา้ขอ้มูล (Data/Information Search)   □ เกมส์ (Games) 
 □ การระดมสมอง (Brainstorming)      □ สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
 การน าเสนอ (Presentation)       □ การส ารวจขอ้มูล (Survey)  
 □ การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)      □ การฝึกภาคสนาม (Field Work)   
 □ การทดลอง (Experiment)          □ การศึกษาดูงาน (Field Trip) 
       □ อ่ืนๆ (ระบุ) Others (Please specify)...................................................................................................... 
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หมวดท่ี 5   แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
สปัดาห์

ที ่
หวัขอ้การสอน/รายละเอยีด 

 
จ านวน
ชัว่โมง 

กจิกรรมการสอน/
สื่อการสอน 

อาจารยผ์ูส้อน 

1 Introduction to User Interface Design 2-2 บรรยาย  
2 User Interface Design Process 2-2 บรรยาย  
3 Know Your User or Client 2-2 บรรยาย  
4 Understand the Business Function 2-2 บรรยาย  

5-6 Understand the Principles of Good 
Interface and Screen Design 

2+2-
2+2 

บรรยาย 
 

7 Develop System Menus and 
Navigation Schemes 

2-2 บรรยาย 
 

8 Select the Proper Kinds of Windows 2-2 บรรยาย  
9-10 Choose the Proper Screen-Based 

Controls 
2+2-
2+2 

บรรยาย 
 

11 Write Clear Text and Messages 2-2 บรรยาย  
12-13 Create Meaningful Graphics, Icons, and 

Images 
2+2-
2+2 

บรรยาย 
 

14 Choose the Proper Colors 2-2 บรรยาย  
15 Organize and Layout Windows and 

Pages 
2-2 บรรยาย 

 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สปัดาหท์ี่

ประเมนิ 
สดัส่วนของการ

ประเมนิ 
1  ความรู ้ สอบกลางภาค (ทฤษฎ)ี 8 30% 

2  ทกัษะทางปัญญา 
 ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ออกแบบส่วนต่อประสาน
กบัผูใ้ช ้
น าเสนอโครงงาน 
 
 

ตลอดภาค 
การศกึษ 

 

30% 
 

3  ความรู ้ สอบปลายภาค(ทฤษฎ)ี 16 40% 
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ต าราและเอกสารหลกั 

 Wilbert O. Galitz, The Essential Guide to User Interface Design (3rd Edition), Wiley. 
 
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
 Stone, Jarrett, Woodroffe, Minocha “User Interface Design and Evaluation” Morgan Koufmann 
Publishers, 2005 
 
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  ที่จดัท าโดยนักศึกษา ได้จดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 

 การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
 การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
 แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
 ขอเสนอแนะผ่านเวบบอรด์ ทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันกัศกึษา 

2.  กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

 ผลการสอบ 
 การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3.  การปรบัปรงุการสอน 
 หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรงุการสอน โดยการจดักจิกรรมในการระดม
สมอง และหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรุงการสอน ดงันี้ 

 สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงัจากการ
เรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถงึพจิารณาจากผลการ
ทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

 การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษาโดยอาจารยอ์ื่น หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิ
ทีไ่มใ่ช่อาจารยป์ระจาหลกัสตูร 

 มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
 

 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการสอน 
และรายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 

 ปรบัปรงุรายวชิาทุก 3 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 
 เปลี่ยนหรอืสลบัอาจารยผ์ู้สอน เพื่อให้นักศึกษามมีุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรูน้ี้กบัปัญหา

ทีม่าจากงานวจิยัของอาจารยห์รอือุตสาหกรรมต่าง ๆ 


