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คำนำ 
 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ2งให5ผู5เรียนและนักศึกษาได5มีส2วนร2วมในกระบวนการศึกษา 

เล2าเรียนครบวงจร ต้ังแต2ก2อนเรียน ระหว2างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จส้ินไปแล5ว โดยจัดระบบการประเมินครบ  

ท้ัง 3 ส2วน ได5แก2การประเมินก2อนเรียน การประเมินระหว2างเรียน และการประเมินผลการเรียนสุดท5าย 

  การประเมินกิจกรรมเปLนส2วนหน่ึงของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดท5าย จึงกำหนดให5

นักศึกษาทำกิจกรรมภาคปฏิบัติตามท่ีกำหนดให5 โดยมีวัตถุประสงคTเพ่ือให5นักศึกษามีความสามารถ ดังน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนท้ังชุดวิชาหรือกลุ2มเน้ือหากลุ2มใดกลุ2มหน่ึง 

2. ประยุกตTความรู5จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดทำโครงการพัฒนางานอย2างใดอย2างหน่ึงท่ี 

นักศึกษาทำ 

3. พัฒนาระบบ โครงการ ช้ินงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีแสดงไว5ในหน2วยใด

หน2วยหน่ึงของเอกสารการสอน 

4. คิด วิเคราะหT นำเสนอข5อมูลและความคิดในเชิงสร5างสรรคT 

นอกจากน้ีการทำกิจกรรมประจำชุดวิชายังทำให5นักศึกษาได5ศึกษาเอกสารการสอนต้ังแต2ต5นภาค

การศึกษา และจากการวิจัยพบว2านักศึกษาท่ีทำกิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ2านในปลายภาคมากกว2านักศึกษาท่ีไม2ทำ

กิจกรรม 

  คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการออกแบบส2วนปฏิสัมพันธTบนเว็บและโมบาย ขอให5นักศึกษา   

ทุกท2านประสบความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชาน้ี  และสามารถนำความรู5ไปเปLนประโยชนTต2อการดำเนินชีวิตและ

การประกอบอาชีพสืบไป 

 

 

               คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 

                                          99319 การออกแบบส2วนปฏิสัมพันธTบนเว็บและโมบาย 
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 เกณฑTการให5คะแนนกิจกรรมพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นคำถาม  การครอบคลุมความ

ถูกต5องของคำตอบ ความชัดเจนของการนำเสนอ และความละเอียดประณีตของช้ินงาน 

 มหาวิทยาลัยไม2บังคับให5นักศึกษาทุกคนต5องทำกิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทำหรือไม2ทำก็ได5  โดย

การประเมินผลปลายภาคสำหรับชุดวิชาน้ี แบ2งออกเปLน 2 กรณี 

 กรณีท่ี 1 นักศึกษาทำกิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ2งคะแนนออกเปLน 2 ส2วน ส2วนแรกจากคะแนน

สอบปลายภาค ร5อยละ 80 และส2วนท่ี 2 จากคะแนนกิจกรรม ร5อยละ 20 โดยคะแนนกิจกรรมจะนำไปใช5ในการ

ประเมินผลท้ังการสอบไล2และสอบซ2อม นักศึกษาท่ีไม2ได5ส2งกิจกรรมในการสอบไล2 จะส2งกิจกรรมเพ่ือเปLนคะแนนใน

การสอบซ2อมไม2ได5 

 กรณีท่ี 2 นักศึกษาไม5ทำกิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย2าง

เดียว 

 ในการประเมินผลสอบปลายภาค นักศึกษากลุ2มท่ีทำกิจกรรมและไม2ทำกิจกรรม จะได5รับการ

ประเมินผลโดยใช5ข5อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ2มท่ีทำกิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส2วนนักศึกษากลุ2มท่ี

ไม2ทำกิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

 สำหรับนักศึกษาท่ีทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให5นักศึกษาได5ประโยชนTสูงสุด โดยการนำ

คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย2างเดียว มาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ

คะแนนกิจกรรม แล5วนำคะแนนส2วนท่ีมากกว2าไปใช5ในการตัดสินผลการสอบให5แก2นักศึกษา ดังตัวอย2างต2อไปน้ี 

 ตัวอย2างท่ี 1 นักศึกษาได5คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทำข5อสอบได5 70 ข5อ (คิดเปLน   

เท2ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได5คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค  18 + 46.67 เท2ากับ 64.67 

คะแนน น่ันคือ “สอบผ2าน” กรณีท่ีนักศึกษาไม2ได5ทำกิจกรรมประจำชุดวิชา จะคิดคะแนนจากการสอบปลายภาค

เพียงอย2างเดียว นักศึกษาทำข5อสอบได5 70 ข5อ จะได5 70  เท2ากับ 58.33 คะแนน  น่ันคือ “สอบไม2ผ2าน”  

 ดังน้ันมหาวิทยาลัยจะเลือกให5นักศึกษาได5คะแนน 64.67 คะแนน น่ันคือ “สอบผ2าน” 

 ตัวอย2างท่ี 2 นักศึกษาได5คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทำข5อสอบได5 92 ข5อ (คิดเปLน   

เท2ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได5คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33  เท2ากับ 74.33  

คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย2างเดียว นักศึกษาจะได5  เท2ากับ 76.67 คะแนน  

 ดังน้ันมหาวิทยาลัยจะเลือกให5นักศึกษาได5คะแนนมากท่ีสุด ได5แก2 76.67 คะแนน น่ันคือ “สอบผ2าน” 
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1. การประเมนิผล 
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  ให5นักศึกษาดำเนินการดังน้ี 

1. ให5นักศึกษาส2งกิจกรรมประจำชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัย และสำเนากิจกรรมท่ีทำเสร็จ

แล5วไว5เปLนหลักฐาน 1 ชุด โดยเลือกช2องทางการส2งจาก 2 ช2องทางดังน้ี 

• ระบบออนไลนTทางเว็บไซตT https://eduapp.stou.ac.th/practice 

• ส2งทางไปรษณียT โดยจ2าหน5าซอง 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

2. ในกรณี ท่ีส2งทางไปรษณียTให5 เก็บสลิปหรือต5นข้ัวการส2ง และถ2ายเอกสารกิจกรรมท่ีส2งไป

มหาวิทยาลัยไว5เปLนหลักฐาน ในการส2งกิจกรรมทุกช้ิน นักศึกษาจะต5องจัดทำหน5าปกรายงาน 

(ปรากฏในภาคผนวกท่ีส2งมาด5วย) 

3. กำหนดส2งกิจกรรมประจำชุดวิชา ภายในวันท่ี  15 กันยายน 2565 

4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว2าสำนักบริการการศึกษาได5รับกิจกรรมท่ีนักศึกษาส2งไปแล5วหรือยัง  

โดยโทรศัพทTสอบถามได5ท่ีหมายเลข 02-982-9633 หรือโทรศัพทTติดต2อสำนักบริการการศึกษา หมายเลข 02-504-

7621 หรือโทรศัพทTติดต2อศูนยTสารสนเทศ หมายเลข 02-504-7788 มือถือ 084-360-4465, 084-439-9478, 

084-360-5612 และ 084-360-4957 หรือท่ี E-mail : ic.proffice@stou.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยTบริการการสอนทางไปรษณียT 

สำนักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 

(กิจกรรมประจำชุดวิชา 99319 การออกแบบส5วนปฏิสัมพันธOบนเว็บและโมบาย)  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี 

2. การส่งกจิกรรมประจาํชุดวชิา 
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คำช้ีแจง ให5นักศึกษาตอบคำถามใน 15 กิจกรรมต2อไปน้ีในกระดาษ A4 โดยใหVนักศึกษาทำกิจกรรมดVวยตนเอง 

และเขียนดVวยลายมือตนเองเท5าน้ัน ถ"าตรวจสอบได"ว-ามีการลอกกันหรือไม-ได"ใช"ความรู"ของตนเองในการตอบ

คำถาม จะไม-ตรวจให"คะแนนไม-ว-ากรณีใดๆ กิจกรรมประจำชุดวิชาน้ี มีจำนวน 15 ข5อ คะแนนเต็ม 60 คะแนน  

 

กิจกรรมท่ี 1 หน5วยท่ี 1 ความรู5พ้ืนฐานเก่ียวกับการออกแบบส2วนปฏิสัมพันธT 

ข5อท่ี 1.1 จงอธิบายองคTประกอบพ้ืนฐานในการออกแบบมาพอสังเขป (2 คะแนน) 
 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ข5อท่ี 1.2 อธิบายความสัมพันธTของการออกแบบส2วนปฏิสัมพันธT (Interaction Design: IxD) การออกแบบ

ประสบการณTผู5ใช5 (User eXperience Design: UXD) และการออกแบบส2วนต2อประสานผู5ใช5 (User Interface 

Design: UID) มาพอสังเขป (2 คะแนน) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. เนื6อหากจิกรรม 
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กิจกรรมท่ี 2 หน5วยท่ี 2 หลักการปฏิสัมพันธT 

ข5อท่ี 2.1 จงอธิบายความหมายของเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เทคโนโลยีความจริงเสริม 

(Augmented Reality: AR) และเทคโนโลยีความจริงผสม (Mixed Reality: MR) มาพอสังเขป (2 คะแนน) 
 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ข5อท่ี 2.2 กฎการใช5งานของเนลสัน (Nielsen’s Usability Model) อธิบายเก่ียวกับการออกแบบเชิงปฏิสัมพันธTให5

มีประสิทธิภาพไว5อย2างไรบ5าง (2 คะแนน) 
 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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กิจกรรมท่ี 3 หน5วยท่ี 3 ทฤษฎีการรับรู5 

ข5อท่ี 3 อธิบายสาระสำคัญของทฤษฎีทางจิตวิทยาและตัวอย2างการประยุกตTใช5เพ่ือการออกแบบส่ือดิจิทัลต2อไปน้ี 

(4 คะแนน) 

ทฤษฎีทางจิตวิทยา สาระสำคัญ 
ตัวอย5างการประยุกตOใชV              

เพ่ือการออกแบบส่ือดิจิทัล 

Bruner’s model  

 

 

 

 

 

Saks and John’s  

 

 

 

 

 

Hick’s Law  

 

 

 

 

 

Fitts’s Law  
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กิจกรรมท่ี 4 หน5วยท่ี 4 การปฏิสัมพันธTทางสังคม 

ข5อท่ี 4.1 อธิบายรูปแบบการส่ือสารหรือการปฏิสัมพันธTทางสังคมของมนุษยTต2อไปน้ี พร5อมท้ังยกตัวอย2างประกอบ 

(2 คะแนน) 
 

รูปแบบการส่ือสาร สาระสำคัญ ตัวอย5าง  

การส่ือสารทางเดียว 

(one-way 

communication) 

 

 

 

 

 

 

การส่ือสารสองทาง 

หรือการปฏิสัมพันธO 

(two-way 

communication) 

 

 

 

 

 

 

 

ข5อท่ี 4.2 ยกตัวอย2างการประยุกตTใช5เทคโนโลยีในการปฏิสัมพันธTทางสังคม พร5อมบอกประโยชนTและแสดง

ภาพประกอบ (2 คะแนน) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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กิจกรรมท่ี 5 หน5วยท่ี 5 การปฏิสัมพันธTท่ีส2งผลต2ออารมณTความรู5สึกของผู5ใช5งาน 

ข5อท่ี 5.1 อธิบายสาระสำคัญของทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข5องกับอารมณTและความรู5สึกของมนุษยTต2อไปน้ี พร5อม

ยกตัวอย2างการประยุกตTใช5 (3 คะแนน) 

ทฤษฎีทางจิตวิทยา สาระสำคัญ ตัวอย5างการประยุกตOใชV               

ทฤษฎีแห5งอารมณO  

ของเจมสOแลงคO 

(James-Lange 

theory of emotion) 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีขVอมูลปzอนกลับ 

(feedback theory) 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีตัวกลางการรับรูV

อารมณOของลาซารัส 

(cognitive-

mediational theory 

of Lazarus) 

 

 

 

 

 

 

ข5อท่ี 5.2 ยกตัวอย2างเว็บไซตTหรือโมบายแอปพลิเคชันท่ีมีการออกแบบท่ีส2งผลต2ออารมณTและความรู5สึกของ

ผู5ใช5งาน พร5อมอ5างอิงทฤษฎีหรือหลักการท่ีเก่ียวข5อง (1 คะแนน) 
 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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กิจกรรมท่ี 6 หน5วยท่ี 6 การออกแบบระบบปฏิสัมพันธT 

ข5อท่ี 6.1 ใช5ตัวเลือกของป�จจัยการออกแบบระบบปฏิสัมพันธTด5านต2างๆ ต2อไปน้ี เติมลงหน5าข5อท่ีเปLนศาสตรTหรือ

องคTความรู5ท่ีเก่ียวข5อง (2 คะแนน) 

 ก. ด5านการออกแบบ (design)      ข. ด5านมนุษยT (human)    

ค. ด5านเทคโนโลยี (technology)      ง. ด5านกิจกรรมและส่ิงแวดล5อม (activity and environment) 

______ การศึกษาวัฒนธรรม    ______ ตัวกระตุ5น 

______ การจัดการการเปล่ียนแปลง   ______ การออกแบบ 3 มิติ   

______ การออกแบบปฏิสัมพันธT   ______ ชุมชนแห2งการปฏิบัติ 

______ มัลติมีเดีย     ______ การยศาสตรT   

 

6.2 จงออกแบบหน5าจอการล็อกอินเข5าใช5งานระบบใดๆ มา 1 ระบบ (เช2น ระบบลงทะเบียน ระบบธนาคาร

ออนไลนT เปLนต5น) พร5อมท้ังอธิบายรูปแบบปฏิสัมพันธTแบบฟอรTมการกรอกข5อมูลท่ีจำเปLนในหน5าจอน้ัน  

หมายเหตุ: ให5ออกแบบหน5าจอโดยการวาดภาพด5วยมือ ลงในช2องว2างท่ีกำหนดให5ด5านล2างน้ีเท2าน้ัน (2 คะแนน) 
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กิจกรรมท่ี 7 หน5วยท่ี 7 การออกแบบส2วนต2อประสานผู5ใช5 

ข5อท่ี 7. ใช5เคร่ืองมือสำหรับการออกแบบส2วนต2อประสานผู5ใช5บนเว็บและโมบายมาทำการออกแบบหน5าจอการ

ล็อกอินเข5าใช5งานระบบจากคำตอบข5อ 6.2 พร5อมท้ังอธิบายหลักการพ้ืนฐานในการออกแบบท่ีเก่ียวข5อง เช2น 

ความรู5พ้ืนฐานด5านสี ด5านตัวอักษร ด5านการจัดการและออกแบบตัวอักษร และด5านการออกแบบประสบการณTผู5ใช5

และการปฏิสัมพันธT  

หมายเหตุ: ให5ออกแบบหน5าจอโดยใช5เคร่ืองมือใดก็ได5 เช2น โปรแกรม Wordpress, Wix, Sketch, Adobe XD, 

Figma เปLนต5น แล5ว capture ภาพการออกแบบหน5าจอวางลงในช2องว2างท่ีกำหนดให5ด5านล2างน้ี (4 คะแนน) 
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กิจกรรมท่ี 8 หน5วยท่ี 8 การออกแบบประสบการณTผู5ใช5 

ข5อท่ี 8.1 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) มีก่ีข้ันตอน อะไรบ5าง พร5อมท้ังอธิบายถึงการนำการคิด

เชิงออกแบบไปใช5ในบริบทของการออกแบบประสบการณTผู5ใช5 (User Experience: UX) (4 คะแนน)  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 13 

กิจกรรมท่ี 9 หน5วยท่ี 9 กระบวนการออกแบบปฏิสัมพันธT 

ข5อท่ี 9.1 กระบวนการออกแบบปฏิสัมพันธT มีก่ีข้ันตอน อะไรบ5าง อธิบายรายละเอียดในแต2ละข้ันตอนมาพอเข5าใจ 

(2 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ข5อท่ี 9.2 เปรียบเทียบแนวคิดการทำงานแบบ RAD และแบบ Lean UX พร5อมท้ังระบุข5อดีของการทำงานในแต2ละ

แบบมาพอเข5าใจ (2 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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กิจกรรมท่ี 10 หน5วยท่ี 10 การกำหนดความต5องการ 

ข5อท่ี 10. เขียนผังภาพของการวิเคราะหTงานแบบเปLนลำดับข้ัน (Hierarchical Task Analysis: HTA) ของการส่ัง

อาหารแบบ Delivery หรือการซ้ือของออนไลนT หรือระบบอ่ืนท่ีกำหนดข้ึนเอง (4 คะแนน)  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

กิจกรรมท่ี 11 หน5วยท่ี 11 การจัดการข5อมูลเพ่ือการออกแบบปฏิสัมพันธT 

ข5อท่ี 11. อธิบายการวิเคราะหTข5อมูลต2อไปน้ี พร5อมยกตัวอย2างประกอบ (4 คะแนน) 

 

• การวิเคราะหTข5อมูลเชิงปริมาณ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

• การวิเคราะหTข5อมูลเชิงคุณภาพ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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กิจกรรมท่ี 12 หน5วยท่ี 12 การสร5างต5นแบบปฏิสัมพันธTบนเว็บและโมบาย 

ข5อท่ี 12. นำผลจากการวิเคราะหTงานแบบเปLนลำดับข้ันของระบบส่ังอาหารแบบ Delivery หรือการซ้ือของ

ออนไลนT หรือระบบอ่ืนท่ีกำหนดข้ึนเอง (จากคำตอบข5อ 10) มาออกแบบข5อมูล (information design) และ

ออกแบบระบบนำทาง (navigation design) โดยนำเสนอเปLนต5นแบบโครงร2าง (layout) อย2างน5อย 4 หน5าจอ 

(page) และแสดงแผนผังเว็บไซตTด5วยเมนู (ดูตัวอย2างในเอกสารการสอนหน2วยท่ี 12 หน5า 12-33) พร5อมอธิบาย

การทำงานในแต2ละหน5าจอมาพอสังเขป 

หมายเหตุ: ออกแบบหน5าจอโดยวาดภาพด5วยมือหรือจะใช5เคร่ืองมือใดก็ได5 เช2น โปรแกรม Wordpress, Wix, 

Sketch, Adobe XD, Figma เปLนต5น แล5ว capture ภาพการออกแบบหน5าจอวางลงในช2องว2างท่ีกำหนดให5

ด5านล2างน้ี (4 คะแนน) 
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กิจกรรมท่ี 13 หน5วยท่ี 13 การประเมินการออกแบบปฏิสัมพันธT 

ข5อท่ี 13 ประเด็นท่ีเหมาะสมในการประเมินการออกแบบปฏิสัมพันธTของแอปพลิเคชันส่ังอาหารแบบ Delivery 

หรือการซ้ือของออนไลนT หรือระบบอ่ืนท่ีกำหนดข้ึนเอง (ท่ีได5ทำการออกแบบ layout ไว5ในข5อ 12) ควรมีประเด็น

ใดบ5าง (4 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

กิจกรรมท่ี 14 หน5วยท่ี 14 กรณีศึกษาการออกแบบส2วนปฏิสัมพันธTบนเว็บ  

ข5อท่ี 14. ตัวบรรยายเร่ือง (persona) มีองคTประกอบก่ีส2วน อะไรบ5าง ยกตัวอย2าง persona ของระบบท่ีได5ทำการ

ออกแบบ layout ไว5ในข5อ 12 และอธิบายมาพอสังเขป (4 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

กิจกรรมท่ี 15 หน5วยท่ี 15 กรณีศึกษาการออกแบบส2วนปฏิสัมพันธTบนโมบาย 
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ข5อท่ี 15. นักออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันจะต5องพิจารณาประเด็นท่ีเก่ียวกับการควบคุมอินพุตและ

การแสดงผลในประเด็นใดบ5าง เพ่ือให5แอปพลิเคชันท่ีถูกออกแบบน้ันสามารถใช5งานได5อย2างสะดวก มีประสิทธิภาพ 

และทำให5ผู5ใช5ได5รับประสบการณTการใช5งานท่ีดี อธิบายพร5อมยกตัวอย2างประกอบ (4 คะแนน) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 18 

ปกรายงาน 

 

 

 

     กิจกรรมประจำชุดวิชา 

    99319  การออกแบบส6วนปฏิสัมพันธ<บนเว็บและโมบาย 

      ภาคพิเศษ ปFการศึกษา 2564 

 

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี 

 

 

   ช่ือนักศึกษา……………………………………………………………….. 

 

  รหัสประจำตัวนักศึกษา   

 

ท่ีอยู< …………………………………………………………….…………..…..       

………………………………………………………………………..…………... 

 

  โทรศัพท?  (ถBามี) ……………………………………………………………. 

   

  ขBาพเจBาขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผูBประเมินเปPนท่ีสุด 

 

     ลงช่ือ……………………………………………. 

          (………………………………………………)  

    
 

 


