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คํานํา
รายละเอียดรายวิชาจริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล รหัสวิชา 3652002 เปนการจัดทํา
รายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล ตามหลัก สูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มุงเนนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ หลักกฎหมายดิจิทัล จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจและงานดานการ
จัด การสารสนเทศในธุร กิจ ดิจ ิท ัล พระราชบัญ ญัต ิว า ดว ยการกระทํ า ความผิด ทางคอมพิว เตอร
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา ความเสียหายที่เกิดขึ้นของขอมูล นโยบายความเปนสวนบุคคล นโยบายดานสารสนเทศของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน จรรยาบรรณวิชาชีพ การประยุกตใชความรูดานกฏหมายตามหลักวิชาชีพ
รายละเอี ยดรายวิ ชานี้ เป นส วนสําคัญ ตอ ผูเรียน ที่เนน ทั้ง การเรียนการสอนที่ เปนทฤษฎี และ
การศึก ษาค นคว าด วยตนเอง เพื่ อ ให ผู เรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูท ฤษฎีและกรณี ศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใช
ทักษะการคนควาเพิ่มเติมจากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใช
ในอนาคตได เพื่อใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถจัดการเรียนรูไดตามวัตถุประสงคของรายวิชา
โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2562
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
1
2
2
3
10
23
24

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3652002 จริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทลั
Ethics and Law in Digital Economy
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
3.2 ประเภทรายวิชากลุมวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค
4.2 อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐา ศรีเอนก
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9.1 วันที่จัดทํา
23 กรกฎาคม 2561
วันที่ปรับปรุงลาสุด
18 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายดิจิทัล จริยธรรมและศีลธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ และงานดานการจัดการสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล
2. เพื่ อ ให ผู เรี ยนมี ความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับ พระราชบัญ ญั ติวาดวยการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร พระราชบัญ ญั ติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิกส กฎหมายทรัพ ยสินทางปญ ญาและการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา
3. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นของขอมูล นโยบายความเปน
สวนบุคคล นโยบายดานสารสนเทศของภาครัฐบาลและภาคเอกชน จรรยาบรรณวิชาชีพ
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใหถูกตองตามหลักวิชาชีพ
5. เพื่อใหผูเรียนตระหนักรูความสําคัญของจริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหมีความทันสมัยในเนื้อหารายวิชา
2. เพื่อปรับรูปแบบการนําเสนอ วิธีการสอน การจัดและประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการ
เรียนรู ผลการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับในแตละดาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
หลักกฎหมายดิจิทัล จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจและงานดานการจัดการสารสนเทศ
ในธุรกิจดิจิทัล พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ของข อ มู ล นโยบายความเป น ส ว นบุ ค คล นโยบายด านสารสนเทศของภาครั ฐ บาลและภาคเอกชน
จรรยาบรรณวิชาชีพ การประยุกตใชความรูดานกฏหมายตามหลักวิชาชีพ
Principles of digital laws; ethics and morality in business sectors and information
management in digital business modules; computer crime act; electronic transactions act;
intellectual property law and Intellectual property infringement; data damage; privacy
policy; information policy of government and private sectors; code of conduct applications
of laws knowledge in profession
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ การศึกษาดวย
การฝกงาน
ตนเอง
90 ชั่วโมง ตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารย ป ระจํ ารายวิ ชา ประกาศเวลาให คําปรึก ษาผานเว็บ ไซต การนัดหมายผานไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
 (3) มีภาวะความเปนผู นําและผูตาม สามารถทํ างานเปนที ม สามารถแกไขขอ ขัดแยง และ
ลําดับความสําคัญ
 (4) เคารพสิ ทธิ รับ ฟงความคิดเห็นของผูอื่ น รวมทั้ งเคารพในคุ ณคา และศักดิ์ศรีความเป น
มนุษย
 (5) เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
จัดใหมีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแตละสัปดาห ดังนี้
(1) ผูสอนบรรยายสอดแทรก คติธรรม คําสอนของพระพุทธศาสนาตาง ๆ เขาไปในการบรรยาย
พรอม ยกตัวอยางพฤติกรรมที่ดี และไมดี ประกอบ
(2) ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
(3) การปลูกฝงใหผูศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาหองเรียนใหตรงเวลา การติดตามงาน การ
จัด การงาน การส ง งาน การรายงานผลการทํ างาน ตลอดจนการแต ง กายที่ เป น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานใหผูศึกษารับผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยฝกใหรูหนาที่ของตน
สําหรับการเปนผูนําและการเปนสมาชิกของกลุมที่ดี
(5) ใชวิธีการสอนการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใชกระบวนการปรับพฤติกรรมดวย
3
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การเสริมแรงที่เหมาะสมกับผูศึกษา จัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาตนเองตามหนาที่ และสงเสริมความ
รับผิดชอบทั้งตอตนเองและผูอื่น
(6) การเรีย นรู โ ดยการปฏิ สั ม พั น ธเชิง ปฏิบั ติ ก าร (Interactive action learning) จั ดกิ จ กรรม
สง เสริมคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม เชน การยกยองนักศึก ษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม มีความเสียสละ
ซื่อสัตย ใสใจตอตนเองและผูอื่น เปนตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการสังเกตจากการทํางานและพฤติกรรมตาง ๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน การตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย พรอม
สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการสงงานตามขอกําหนด
(3) วัดและประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมายและการแกไขงานที่มีขอบกพรองโดยไมนําผลงานของ
ผูอื่นมาเปนของตนเอง
(4) วัดและประเมินจากความมีน้ําใจในการชวยเหลือ อาจารยผูส อน การชวยแนะนําในสิ่งที่เปน
ประโยชนสรางสรรคตอเพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรบั
 (1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหป ญ หา เขาใจ และอธิบ ายความตอ งการทางคอมพิวเตอร รวมทั้ ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
 (4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
(5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต
 (8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
จัดใหมีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแตละสัปดาห ดังนี้
(1) ใชวิธีสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหนักศึกษาแสวงหาความรู ดวย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผูสอนกําหนดและ
มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบเปนกลุม ๆ โดยใหใชทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และทักษะการ
ทํางานกลุม ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพรอมทั้งจัดทํา
สรุปเปนผลงานสงผูสอน
(2) ใชวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหนักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาตาง ๆ ตามใบงานและใหเชื่อมตอความคิด และเนื้อหาสาระดวยเทคนิคการเชื่อมความรู
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(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในใบงาน โดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการสรุป
ความแลวจัดทําผลการศึกษานําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผูสอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช วิธีส อนแบบการเขี ย นโครงสรางความคิด โดยอาศัยทัก ษะและเทคนิ คการสอน โดยให
นัก ศึก ษาแบงกลุมศึกษาประเด็นตาง ๆ ตามใบงานที่ม อบหมายดวย การวิเคราะห การสังเคราะห การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และใหนักศึกษานําเสนอผลงานดวยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนตาง ๆ พรอมทั้งใหนักศึกษาใชทัก ษะกระบวนการคิดดวยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ
ตาง ๆ ตามที่กําหนดสงผูสอน หลังจากนั้นผูสอนอธิบายสรุป โดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
(4) ใชวิธีสอนแบบศูนยการเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงาน ใหนักศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝกทักษะความรับผิดชอบ และการศึกษาความรูดวยตนเองตามที่กําหนด พรอมทั้งใหแบงกลุมศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานรวมกันและสรุปความจากการเขาศึกษาบทเรียนตาง ๆ ที่ผูสอนกําหนดไว
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลการวิเคราหและสังเคราะหองคความรูจากแบบฝกปฏิบัติ เอกสารการสั่งงาน
การทดสอบยอย แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัติ และแบบทสอบระหวางภาค ปลายภาค
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู และการทดสอบ
ระหวางภาค
(3) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานการเรียนรูแบบรวมมือในการจัดทํารายงาน
(4) วัดและปรเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความรู
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
 (1) คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ
 (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
จัดใหมีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแตละสัปดาห ดังนี้
(1) ใชวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหนักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาตาง ๆ ตามใบงาน และใหเชื่อมตอความคิดและเนื้อหาสาระดวยเทคนิคการเชื่อมความรู
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในใบงาน โดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการสรุป
ความแลวจัดทําผลการศึกษานําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผูสอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(2) ใช วิธีส อนแบบการเขี ย นโครงสรางความคิด โดยอาศัยทัก ษะและเทคนิ คการสอน โดยให
นัก ศึก ษาแบ งกลุ มศึ กษาประเด็ นต าง ๆ ตามใบงานที่ม อบหมายดวย การวิเคราะห การสังเคราะห การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และใหนักศึกษานําเสนอผลงานดวยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
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เรียนการสอนตาง ๆ พรอมทั้งใหนักศึกษาใชทัก ษะกระบวนการคิดดวยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ
ตางๆ ตามที่กําหนดสงผูสอน หลังจากนั้นผูสอนอธิบายสรุป โดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
(3) ใช วิธีส อนแบบอุป นั ย โดยใชทั ก ษะและเทคนิ คการสอนจากรายละเอี ยดปลี ก ย อ ยไปหา
กฎเกณฑหลักการหรือขอสรุป โดยผูสอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอยางของสาระความรูตาง ๆ และให
นักศึกษาชวยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด คนหาสาระที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันเพื่อนําไปเปน
ขอสรุป โดยมีผูสอนเปนผูสนับสนุนใหนักศึกษาคนพบสาระที่สําคัญ ๆ ดวยตนเอง และเกิดความเขาใจอยาง
แจมชัด
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลจากการนําเสนอรายงานในหลากหลายรูปแบบ การแสดงความคิดเห็นตอ
การนําเสนองานของเพื่อนรวมชั้น การรับฟงคําแนะนําจากการอาจารยที่ปรึกษา
(2) วัดและประเมินผลจากการวิเคราหและสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับประเด็นที่ศึก ษา หรือ
สนใจ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (1) สามารถสื่ อ สารทั้ งภาษาไทยและภาษาต า งประเทศกั บ กลุ ม คนหลากหลายได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
 (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
จัดใหมีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแตละสัปดาห ดังนี้
(1) ใชวิธีสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหนักศึกษาแสวงหาความรูดวย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผูสอนกําหนดและ
มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบเปนกลุม ๆ โดยใหใชทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุม ความคิดวิเคราะห การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม พรอมทั้งจัดทํา
สรุปเปนรายงานได
(2) ใชวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหนักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาตาง ๆ ตามใบงาน และใหเชื่อมตอความคิดและเนื้อหาสาระดวยเทคนิคการเชื่อมความรู
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในใบงาน โดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการสรุป
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ความแลวจัดทําผลการศึกษานําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผูสอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใชวิธีส อนแบบระดมพลั งความคิ ดจากกรณี ศึก ษารวมกั บ วิธีส อนแบบรวมมื อ รวมใจ โดย
มอบหมายใบงานใหนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมดวย การสังเกตการวิเคราะหการสังเคราะห การเชื่อมโยง การ
สรุปความ ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน และใหนักศึกษาศึกษาคนควาดวย
ตนเองประกอบเพิ่มเติม
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลจากการมีสว นรวมของสมาชิกในทีมการทํางาน การยอมรับในขอผิดพลาด
และความสําเร็จของเพื่อนรวมงาน
(2) วัดและประเมินผลจากการนําเสนอผลงานกลุมและการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
(3) วัดและประเมินผลจากการเปนผูตามในการรวมอภิปรายการทํางาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ งพัฒนา
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
 (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสม
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
จัดใหมีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแตละสัปดาห ดังนี้
(1) ใชวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหนักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาตาง ๆ ตามใบงาน และใหเชื่อมตอความคิดและเนื้อหาสาระดวยเทคนิคการเชื่อมความรู
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในใบงาน โดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการสรุป
ความแลวจัดทําผลการศึกษานําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใชสื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผูสอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(2) ใชวิธีสอนแบบซิปปา ที่เนนใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญโดยใหนักศึกษาแบงกลุมศึกษาตามใบความรูประเด็นตาง ๆ และชวยกันรวบรวมความรูและสราง
องคความรู มี ป ฏิ สัม พั นธกั บ สิ่ งแวดล อ มและบุคคล มีสวนรวมทางกายและมีโอกาสเคลื่อ นไหวรางกาย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะตาง ๆ รวมกันเรียนรูกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา การแสวงหา
ความรูและการประยุกตใช โดยนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณอื่น หรือเชื่อมโยง
สรางองคความรูที่เปนสาระใกลเคียงกันตามที่ผูสอนสมมติขึ้น
(3) กําหนดใหผูเรียนทํางานเดี่ยวและทํางานกลุม โดยการนําเสนอผานรายละเอียดและหัวขอผาน
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ผูสอนทําการแสดงความคิดเห็น
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
(3) ผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน เนนการเรียนรูดวยตนเอง โดยใหศึกษาและคนควางานจากสื่อ
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส เช น อิ น เทอร เน็ ต ในเรื่อ งเกี่ย วกั บ ความมั่น คงปลอดภั ย สํา หรับ ระบบสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวันและในองคกร
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญใน
การจัดทํารายงาน
(2) วัดและประเมินจากการสืบคน เทคนิคภาษา การนําเสนอตามหลักแนวคิด ทฤษฎี การเลือกใช
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตรและสถิติที่เหี่ยวของไดอยางเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลการเลือกใชเครื่องมือ การ
อภิปรายงานวิจันที่ไดนําเสนอในชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนรวมชั้น อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนรายวิชา
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มคอ. 3

1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอการสอน / Learning Outcome
บทที่ 1 หลักกฎหมายดิจิทัล
- เศรษฐกิจดิจทิ ัล
- นโยบายดานเศรษฐกิจดิจิทลั
- ความหมายและความสําคัญของกฎหมาย
- กฎหมายดิจิทัล
- จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กรณีศึกษา
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
ความรู
(1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
ทักษะทางปญญา
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผูสอนแนะนําตนเอง แนะนํา
1. ตํารา/เอกสาร
ลักษณะวิชา เนื้อหาวิชาและการ
ประกอบการ
ประเมินผล
เรียน
2. ผูสอนบรรยาย สาธิต ปฏิบัติ
2. ใบงานหรือใบ
3. ผูสอนตั้งคําถาม เพื่อตอบขอ
ความรู
ซักถามรวมกัน
3. สื่อมัลติมีเดีย/
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
การนําเสนอดวย
สรุป เนื้อหา
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน
6. เครือขาย
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

1, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

2

หัวขอการสอน / Learning Outcome
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุม
บทที่ 2 จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจและงานดานการ
จัดการสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล
- ความสัมพันธระหวางผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับบุคคลอื่น
- จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจดิจิทลั
- จริยธรรมสําหรับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจดิจิทลั
- จริยธรรมและศีลธรรมในงานดานการจัดการสารสนเทศในธุรกิจดิจทิ ัล
- กรณีศึกษา
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
 (1) ตระหนั ก ในคุ ณ คา คุ ณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
ความรู
 (1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
ทักษะทางปญญา

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผูสอนบรรยาย
2. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสืบคน
และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
จริยธรรมและศีลธรรมในการ
ประกอบธุรกิจและงานดานการ
จัดการสารสนเทศจากเว็บไซต
3. การสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อ
นําเสนอ การเตรียมความพรอม
ในรูปแบบทีจ่ ะนําเสนอ

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอดวย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน
6. เครือขาย
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

1, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
3-4 บทที่ 3 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร
- ความหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร
- สาเหตุการณเพิ่มจํานวนของอาชญากรรมคอมพิวเตอร
- ประเภทของการโจมตี
- ผูกระทําผิด
- การปองกันอาชญากรรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
- พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร
- กรณีศึกษา
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
 (1) ตระหนั ก ในคุ ณ คา คุ ณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต

จํานวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผูสอนบรรยายหัวขอเนื้อหาที่
กําหนด
2. ผูสอนทบทวนความเขาใจของ
ผูเรียน โดยเลือกสุมจากผูเ รียน
3. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสืบคน
และศึกษาขาวเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร
จากเว็บไซต
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอดวย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน
6. เครือขาย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

2, 4, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
ความรู
 (1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
ทักษะทางปญญา
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5-6 บทที่ 4 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
- ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
- พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2554
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทาง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

6

1. ผูสอนบรรยายหัวขอเนื้อหาที่
1. ตํารา/เอกสาร
กําหนด
ประกอบการ
2. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสืบคน
เรียน
และศึกษาเกี่ยวกับธุรกรรมทาง 2. ใบงานหรือใบ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

2, 4, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome
อิเล็กทรอนิกส
- การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส
- การแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
- กฎหมายการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส
- กรณีศึกษา
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
 (1) ตระหนัก ในคุณ คา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
ความรู
 (1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
ทักษะทางปญญา
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

อิเล็กทรอนิกสและ Digital ID
ความรู
จากเว็บไซต แลวนํามาอภิปราย 3. สื่อมัลติมีเดีย/
ในชั้นเรียน
การนําเสนอดวย
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
ภาพเลือ่ น
สรุปเนื้อหา
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน
6. เครือขาย
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

13

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

กลุม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
7-8 บทที่ 5 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา
- ความหมายของทรัพยสินทางปญญา
- การปองกันทรัพยสินทางปญญา
- การใชงานอยางชอบธรรม
- ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- กรณีศึกษา
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
 (1) ตระหนั ก ในคุ ณ คา คุ ณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
ความรู
 (1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ

จํานวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผูสอนบรรยายหัวขอเนื้อหาที่
กําหนด
2. ผูสอนทบทวนความเขาใจของ
ผูเรียน โดยเลือกสุมจากผูเ รียน
3. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสืบคน
และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญาและการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาจาก
เว็บไซต
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอดวย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน
6. เครือขาย
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

2, 4, 5

4 (1)

14

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

ทักษะทางปญญา
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
9-10 บทที่ 6 ความเสียหายที่เกิดขึ้นของขอมูล
- คุณภาพของซอฟตแวรและความสําคัญ
- การจัดการคุณภาพของซอฟตแวร
- การประกันคุณภาพ
- การวางแผนคุณภาพ
- การควบคุมคุณภาพ
- การพัฒนาระบบวิกฤติ
- กรณีศึกษา
- คําถามทายบท
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

จํานวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผูสอนบรรยายหัวขอเนื้อหาที่
กําหนด
2. ผูสอนทบทวนความเขาใจของ
ผูเรียน โดยเลือกสุมจากผูเ รียน
3. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสืบคน
และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพของซอฟตแวร
จากเว็บไซต
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอดวย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

3, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

11

หัวขอการสอน / Learning Outcome
 (1) ตระหนั ก ในคุ ณ คา คุ ณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
ความรู
 (1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
ทักษะทางปญญา
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
บทที่ 7 นโยบายความเปนสวนบุคคล
- ความหมายของความเปนสวนตัว
- การเปดเผยขอมูล

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
6. เครือขาย
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

3

1. ผูสอนบรรยายหัวขอเนื้อหาที่
กําหนด
2. ผูสอนทบทวนความเขาใจของ

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

3, 4, 5

4 (1)

16

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- ภัยคุกคามตอความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล
- การละเมิดสิทธิสวนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส
- การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
- หลักกฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคล
- กฎหมายคุมครองความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล
- ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
- กรณีศึกษา
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
 (1) ตระหนั ก ในคุ ณ คา คุ ณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
ความรู
 (1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
ทักษะทางปญญา
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ผูเรียน โดยเลือกสุมจากผูเ รียน 2. ใบงานหรือใบ
3. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสืบคน
ความรู
และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
3. สื่อมัลติมีเดีย/
นโยบายความเปนสวนบุคคล
การนําเสนอดวย
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
ภาพเลื่อน
สรุปเนื้อหา
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน
6. เครือขาย
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

12

หัวขอการสอน / Learning Outcome
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
บทที่ 8 นโยบายดานสารสนเทศของภาครัฐบาลและภาคเอกชน
- Productivity และ Digital Divide
- ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอคุณภาพชีวิต
- นโยบาย BYOD กับภาครัฐ
- แนวทางการจัดทํา BYOD
- กลยุทธการจัดการความเสี่ยงจากการใช BYOD
- กรณีศึกษา
- คําถามทายบท
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
 (1) ตระหนั ก ในคุ ณ คา คุ ณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอ บุคคล
องคกร และสังคม

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผูสอนบรรยายหัวขอเนื้อหาที่
กําหนด
2. ผูสอนทบทวนความเขาใจของ
ผูเรียน โดยเลือกสุมจากผูเ รียน
3. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสืบคน
และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
นโยบายดานสารสนเทศของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอดวย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน
6. เครือขาย
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

3, 5

4 (1)

18

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

ความรู
 (1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
ทักษะทางปญญา
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
13- บทที่ 9 จรรยาบรรณวิชาชีพ
14 - ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมของผูใชคอมพิวเตอร
- จริยธรรมในการประกอบอาชีพคอมพิวเตอร
- จริยธรรมของนักคอมพิวเตอร
- จริยธรรมในการใชสื่อสังคมออนไลน
- จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร

จํานวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผูสอนบรรยายหัวขอเนื้อหาที่
1. ตํารา/เอกสาร
กําหนด
ประกอบการ
2. ผูสอนทบทวนความเขาใจของ
เรียน
ผูเรียน โดยเลือกสุมจากผูเ รียน 2. ใบงานหรือใบ
3. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสืบคน
ความรู
และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
3. สื่อมัลติมีเดีย/

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

3, 4, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- กรณีศึกษา
- คําถามทายบท
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
 (1) ตระหนั ก ในคุ ณ คา คุ ณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอ บุคคล
องคกร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
ความรู
 (1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
ทักษะทางปญญา
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

จริยธรรมในการประกอบอาชีพ
คอมพิวเตอร
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา

การนําเสนอดวย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน
6. เครือขาย
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

15

หัวขอการสอน / Learning Outcome
กลุม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
บทที่ 10 การประยุกตใชความรูดานกฏหมายตามหลักวิชาชีพ
กรณีศึกษา
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
 (1) ตระหนั ก ในคุ ณ คา คุ ณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อ สัตย
สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
 (6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอ บุคคล
องคกร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
ความรู
 (1) มีความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ หลัก การ และทฤษฎีที่สําคัญ ใน
เนื้อหาที่ศึกษา
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ ใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
ทักษะทางปญญา
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทาง

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผูสอนบรรยายหัวขอเนื้อหาที่
กําหนด
2. ผูสอนทบทวนความเขาใจของ
ผูเรียน โดยเลือกสุมจากผูเ รียน
3. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสืบคน
และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการ
ประยุกตใชความรูดานกฏหมาย
ตามหลักวิชาชีพ
4. ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปราย
สรุปเนื้อหา

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอดวย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอยาง
5. เว็บไซต/วีดิทัศน
ออนไลน
6. เครือขาย
อินเทอรเน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

4, 5

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุม
ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 (4) สามารถใชสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
หมายเหตุ : ระบุทกุ สัปดาห จํานวน 15 สัปดาห

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

22

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

- การเขาเรียน และ
คุณธรรม
การสงงานตรงเวลา จริยธรรม
- การมีสวนรวมในชั้น (1), (2), (6), (7)
เรียน
- การมอบหมายงานให
นักศึกษาทําทั้งงาน
กลุมและงานเดี่ยว

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
5

1. วัดและประเมินจากการตรงตอเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการมีวินัยและความ
พรอมเพรียงของนักศึกษาในการสงงาน
ตามขอกําหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่ไดรบั มอบหมาย
และการแกไขงานที่มีขอบกพรองโดยไม
นําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
4. วัดและประเมินจากความมีน้ําใจในการ
ชวยเหลืออาจารยผสู อนและการชวย
แนะนําในสิง่ ทีเ่ ปนประโยชนสรางสรรค
ตอเพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อสราง
กระบวนการเรียนรูร วมกัน
- การมอบหมายงาน ความรู
1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและ
1-15
- การทดสอบยอย
(1), (6)
สังเคราะหองคความรูจ ากใบงาน การ
- แบบฝกหัด
ทดสอบยอย แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัติ
- แบบฝกปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจากผลการทบทวน
5 และ
- การนําเสนอรายงาน
วรรณกรรมและสรุปสถานะขององค
10
- การสอบปลายภาค
ความรู โดยการสอบระหวางภาค
รายงานที่ไดมอบหมายโดยมีแหลงอางอิง
ผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา
3. วัดและประเมินจากการทบทวน
16
วรรณกรรมและสรุปสถานองคความรู
โดยการสอบปลายภาค
4. วัดและประเมินจากการเรียนรูแบบ
1-15
รวมมือจากรายงานที่นําเสนอ
5. วัดและประเมินประเมินจากการนําเสนอ 1-15
รายงานจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความรู
หรือผลงานทีเ่ ขารวมแขงขันเพือ่ ขอรับรางวัล
- มอบหมายงานให
ทักษะทางปญญา 1. วัดและประเมินจากการนําเสนอ การ
1-15
นักศึกษาวิเคราะห (4)
แสดงความคิดเห็นตอกรณีศึกษา

10
15

30
5/10
5/0
10
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มคอ. 3
กิจกรรม

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

แสดงความคิดเห็น
และการรวม
อภิปรายในชั้นเรียน
- การนําเสนอรายงาน
- การนําเสนอ
ความกาวหนาและ
งานที่ไดรับ
มอบหมายทัง้ ที่เปน
งานกลุม และงาน
เดี่ยว

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
(3), (4)

- การติดตาม การคิด
การวิเคราะห และ
การนําเสนอรายงาน
ประเด็นสําคัญดาน
ความมั่นคงปลอดภัย
สําหรับระบบ
สารสนเทศ

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(3), (4)

วิธีการประเมิน
2. วัดและประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายกลุมของผูเ รียน
1. วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบ
รวมมือ
2. วัดและประเมินจากผลการนําเสนอ
ผลงานกลุม และการเปนผูนําในการ
อภิปรายซักถาม
3. วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรม
และการนําเสนอรายงาน
1.การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญ การนําเสนอขอการเปรียบเทียบ สถิติ
ดานการพัฒนาโปรแกรมโดยใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส โดยผูสอนมอบหมายงานใหมี
การสืบคนเพิม่ เติมจากเนื้อหาที่ไดเรียนรู

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15

1-15

5

1-15
1-15
1-15

10

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค. (2559). จริยธรรม และกฏหมายคอมพิวเตอร. กรุงเทพมหานคร:
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
พนิดา พานิชกุล. (2553). จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร:
เคทีพี คอมพ แอนด คอนซัลท.
บุญสืบ โพธิ์ศรีและ อุทัยวรรณ ฉัตรสุวรรณ (2547) . จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร. (พิมพครั้งที่ 1).
นนทบุร:ี เจริญรุงเรืองการพิมพ.
วิสูตร ธนชัยวิวฒ
ั นและ อรทัย ธนชัยวิวฒ
ั น (2548) . รวมกฎหมายทรัพยสินทางปญญา.
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสูตรไพศาล.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสอนควรเปนไปในลักษณะทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักและแนะนําให
ผูเรียนทําการคนควาหรือทําความเขาใจปลีกยอยดวยตนเอง
- การสอนควรเน น การได ม าซึ่ ง ทฤษฎี แ ละกฎเกณฑ ต า ง ๆ ในเชิ ง วิ เ คราะห และชี้ ใ ห เ ห็ น
ความสัม พั นธ ร ะหว างทฤษฎี กั บ ปรากฏการณ ตาง ๆ เพื่อ ทํ าการทดลองปฏิบัติก ารจริง และมีโ อกาสใช
เครื่องมือดวยตนเอง
- การสอนควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อทําใหผูเรียนเกิด
ทักษะในการเรียนรู การนําเสนอและการอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีสาสนเทศในการสื่อสารกับผูอื่น
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุม ตรวจผลงานของนัก ศึก ษาโดยอาจารยทานอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีก ารตั้ง คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนัก ศึก ษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา
ที่มาจากงานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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