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คำนำ
รายละเอียดรายวิชาจริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล รหัสวิชา 3652002 เปนการจัดทำ
รายละเอียดประกอบการเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล ตามหลักสูต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มุงเนนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกั บหลักกฎหมายดิ จิ ทัล จริ ย ธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจและงานดานการ
จั ด การสารสนเทศในธุ ร กิ จ ดิ จ ิ ท ั ล พระราชบั ญ ญั ต ิ ว  า ด ว ยการกระทำความผิ ด ทางคอมพิ ว เตอร
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา ความเสียหายที่เกิดขึ้นของขอมูล นโยบายความเปนสวนบุคคล นโยบายดานสารสนเทศของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน จรรยาบรรณวิชาชีพ การประยุกตใชความรูดานกฏหมายตามหลักวิชาชีพ
รายละเอียดรายวิชานี้เปนสวนสำคั ญตอผูเรียน ที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่ เปน ทฤษฎี และ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใช
ทักษะการคนควาเพิ่มเติมจากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนำความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใช
ในอนาคตได เพื่อใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถจัดการเรียนรูไดตามวัตถุประสงคของรายวิชา
โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มิถุนายน 2563
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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 ขอมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3652002 จริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล
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
13 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายดิจิทัล จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ และงานดานการจัดการสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา
3. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นของขอมูล นโยบายความเปนสวน
บุคคล 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 า นสารสนเทศของภาครั ฐ บาลและภาคเอกชน
จรรยาบรรณวิชาชีพ การประยุกตใชความรูดานกฎหมายตามหลักวิชาชีพ
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

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ การศึกษาดวย
การฝกงาน
ตนเอง
45 ชั่วโมงตอภาค สอนเสริ ม เพื ่ อ ทดแทน
ไมมีฝกปฏิบัติ
90 ชั่วโมง ตอภาค
การศึกษา
คาบเรี ย นที ่ ไ ม ส ามารถ
การศึกษา
ทำการเรียนการสอนได
ตามตารางที่ไดกำหนดไว
หรือตามที่ผูเรียนรองขอ
เพื ่ อ ทบท ว น คว า ม รู
ความเข า ใจให ม ี ค วาม
ชัดเจนยิ่งขึ้ น ในกรณี ที่
ผูเรียนไมเขาใจในเนื้อหา
หั ว ข อ ที ่ ส อนครั ้ ง แรก
ดวย WBSC-LMS
บรรยาย

สอนเสริม

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจำรายวิชา ประกาศเวลาใหคำปรึกษาผานเว็ บ 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) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยง และ
ลำดับความสำคัญ
 (4) เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีความเปน
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
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(2) ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
(3) การปลูกฝงใหผูศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาหองเรียนใหตรงเวลา การติดตามงาน การ
จั ด การงาน การส ง งาน การรายงานผลการทำงาน ตลอดจนการแต ง กายที ่ เ ป น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานใหผูศึกษารับผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยฝกใหรูหนาที่ของตน
สำหรับการเปนผูนำและการเปนสมาชิกของกลุมที่ดี
(5) ใชวิธีการสอนการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใชกระบวนการปรับพฤติกรรมดวย
การเสริมแรงที่เหมาะสมกับผูศึกษา จัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาตนเองตามหนาที่ และสงเสริมความ
รับผิดชอบทั้งตอตนเองและผูอื่น
(6) การเรี ย นรู  โ ดยการปฏิ ส ั มพัน ธเชิงปฏิบ ัติการ (Interactive action learning) จัดกิจ กรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชนแกสวนรวม มีความเสียสละ
ซื่อสัตย ใสใจตอตนเองและผูอื่น เปนตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการสังเกตจากการทำงานและพฤติกรรมตาง ๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน การตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย พรอม
สังเกตพฤติกรรมการทำงาน
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการสงงานตามขอกำหนด
(3) วัดและประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมายและการแกไขงานที่มีขอบกพรองโดยไมนำผลงานของ
ผูอื่นมาเปนของตนเอง
(4) วัดและประเมินจากความมีน้ำใจในการชวยเหลืออาจารยผูสอน การชวยแนะนำในสิ่งที่เปน
ประโยชนสรางสรรคตอเพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 (1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิ เ คราะห ป  ญหา เขาใจ และอธิบ ายความตองการทางคอมพิว เตอร รวมทั้ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกำหนด
 (4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
(5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชำนาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต
 (8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
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
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไวในใบงาน โดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการสรุป
ความแลวจัดทำผลการศึกษานำเสนอหนาชั้นเรียน โดยใชสื่อการนำเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผูสอนสรุปประกอบอีกครัง้
(3) ใช ว ิ ธ ีส อนแบบการเขีย นโครงสรางความคิด โดยอาศัย ทักษะและเทคนิคการสอน โดยให
นักศึกษาแบงกลุมศึกษาประเด็นตาง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายดวย การวิเคราะห การสังเคราะห การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และใหนักศึกษานำเสนอผลงานดวยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนตาง ๆ พรอมทั้งใหนักศึกษาใชทักษะกระบวนการคิดดวยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ
ตาง ๆ ตามที่กำหนดสงผูสอน หลังจากนั้นผูส อนอธิบายสรุป 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 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 (1) คิดอยางมีวิจารณญาณ และอยางเปนระบบ
 (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
 (4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
จัดใหมีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแตละสัปดาห ดังนี้
(1) ใชวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ใหนักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาตาง ๆ ตามใบงาน และใหเชื่อมตอความคิดและเนื้อหาสาระดวยเทคนิคการเชื่อมความรู
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไวในใบงาน โดยใชทักษะกระบวนการกลุมและทักษะการสรุป
ความแลวจัดทำผลการศึกษานำเสนอหนาชั้นเรียน โดยใชสื่อการนำเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผูสอนสรุปประกอบอีกครัง้
(2) ใช ว ิ ธ ีส อนแบบการเขีย นโครงสรางความคิด โดยอาศัย ทักษะและเทคนิคการสอน โดยให
นักศึกษาแบงกลุมศึกษาประเด็นตาง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายดวย การวิเคราะห การสังเคราะห การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และใหนักศึกษานำเสนอผลงานดวยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนตาง ๆ พรอมทั้งใหนักศึกษาใชทักษะกระบวนการคิดดวยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ
ตางๆ ตามที่กำหนดสงผูสอน หลังจากนั้นผูสอนอธิบายสรุป โดยใชสื่อการนำเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
(3) ใช ว ิ ธ ี ส อนแบบอุ ป นั ย โดยใชทัก ษะและเทคนิค การสอนจากรายละเอี ย ดปลี กย 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) วัดและประเมินผลจากการวิเคราหและสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา หรือ
สนใจ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (1) สามารถสื ่ อ สารทั ้ ง ภาษาไทยและภาษาต า งประเทศกั บ กลุ  ม คนหลากหลายได อ ย างมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผูนำ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน
 (3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
 (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน

6

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
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
ความแลวจัดทำผลการศึกษานำเสนอหนาชั้นเรียน โดยใชสื่อการนำเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผูสอนสรุปประกอบอีกครัง้
(3) ใช ว ิ ธ ี ส อนแบบระดมพลั งความคิดจากกรณีศึกษารว มกับ วิธ ีส อนแบบรว มมือรว มใจ โดย
มอบหมายใบงานใหนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมดวย การสังเกตการวิเคราะหการสังเคราะห การเชื่อมโยง การ
สรุปความ ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน และใหนักศึกษาศึกษาคนควาดวย
ตนเองประกอบเพิ่มเติม
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลจากการมีสวนรวมของสมาชิกในทีมการทำงาน การยอมรับในขอผิดพลาด
และความสำเร็จของเพื่อนรวมงาน
(2) วัดและประเมินผลจากการนำเสนอผลงานกลุมและการเปนผูนำในการอภิปรายซักถาม
(3) วัดและประเมินผลจากการเปนผูตามในการรวมอภิปรายการทำงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(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
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
ความแลวจัดทำผลการศึกษานำเสนอหนาชั้นเรียน โดยใชสื่อการนำเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผูสอนสรุปประกอบอีกครัง้
(2) ใชวิธีสอนแบบซิปปา ที่เนนใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญโดยใหนักศึกษาแบงกลุมศึกษาตามใบความรูประเด็นตาง ๆ และชวยกันรวบรวมความรูและสราง
องคความรู มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและบุคคล มีสวนรวมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกาย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะตาง ๆ รวมกันเรียนรูกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา การแสวงหา
ความรูและการประยุกตใช โดยนำความรูที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณอื่น หรือเชื่อมโยง
สรางองคความรูที่เปนสาระใกลเคียงกันตามที่ผูสอนสมมติขึ้น
(3) กำหนดใหผูเรียนทำงานเดี่ยวและทำงานกลุม โดยการนำเสนอผานรายละเอียดและหัวขอผาน
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ผูสอนทำการแสดงความคิดเห็น
(3) ผูสอนมอบหมายงานใหผูเรียน เนนการเรียนรูดวยตนเอง โดยใหศึกษาและคนควางานจากสื่อ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส เช น อิ น เทอร เ น็ ต ในเรื่องเกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงปลอดภัย สำหรับ 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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1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอการสอน / Learning Outcome

1
บทที่ 1 หลักกฎหมายดิจิทัล
(Online) - เศรษฐกิจดิจิทัล
- นโยบายดานเศรษฐกิจดิจิทัล
- ความหมายและความสำคัญของกฎหมาย
- กฎหมายดิจิทัล
- แนวคิดของการพัฒนาและบริหารดานสารสนเทศ
- กรณีศึกษา
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงตามกำหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับหลัก
กฎหมายดิจิทัล
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และกฎหมายดิจิทัลได
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

จำนวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยผูสอนแนะนำตนเอง
พรอมอธิบายรายละเอียดรายวิชา
(มคอ.-3) จุดประสงคและเปาหมาย
ของรายวิชา เกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล แนะนำหนังสือและ
เว็บไซตเพิ่มเติม
2. วิธีการสอนแบบบรรยาย
(Online) โดยผานระบบ WBSCLMS รวมกับการใชโปรแกรม
Microsoft Teams/ Zooms โดย
ใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวของกับหลัก
กฎหมายดิจิทัล
3. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
เกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัล

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
สื่อการสอน
รายวิชา (ระบุขอ)
ผศ.
1, 5
สื่อการสอน
กนิษฐา
1. เอกสารประกอบ
ศรีเอนก
การเรียนวิชา

จริยธรรมและ
กฎหมายใน
เศรษฐกิจดิจิทัล
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
4. ระบบ WBSCLMS
5. โปรแกรม
Microsoft Teams/
Zooms
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมจากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นำเสนอประเด็นสำคัญดานกฎหมายดิจิทัลได
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและ
การเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการนำเสนอขอมูล
2
บทที่ 2 จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจและงานดาน
(Online) การจัดการสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล
- ความสัมพันธระหวางผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
บุคคลอื่น
- จริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจดิจิทัล
- จริยธรรมสำหรับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล
- จริยธรรมและศีลธรรมในงานดานการจัดการสารสนเทศในธุรกิจ
ดิจิทัล
- กรณีศึกษา
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย
(Online) โดยผานระบบ WBSCLMS รวมกับการใชโปรแกรม
Microsoft Teams/ Zooms โดย
ใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวของกับ
จริยธรรมและศีลธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
เกี่ยวกับจริยธรรมและศีลธรรมใน
การประกอบธุรกิจ

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชา
จริยธรรมและ
กฎหมายใน
เศรษฐกิจดิจิทัล
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
4. ระบบ WBSCLMS

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

1, 5

ผศ.
กนิษฐา
ศรีเอนก
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงตามกำหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับจริยธรรม
และศีลธรรมในการประกอบธุรกิจและงานดานการจัดการ
สารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับจริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบธุรกิจและงานดาน
การจัดการสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัลได
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมจากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นำเสนอประเด็นสำคัญดานจริยธรรมและศีลธรรมในการประกอบ
ธุรกิจได
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการ
เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการนำเสนอขอมูล

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
5. โปรแกรม
Microsoft Teams/
Zooms

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

3
บทที่ 3 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดทาง
(Online) คอมพิวเตอร
- ความหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร
- สาเหตุการณเพิ่มจำนวนของอาชญากรรมคอมพิวเตอร
- ประเภทของการโจมตี
- ผูกระทำผิด
- การปองกันอาชญากรรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงตามกำหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับอาชญากรรม
คอมพิวเตอร
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอรได
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว

จำนวน
ชั่วโมง
6

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย
(Online) โดยผานระบบ WBSCLMS รวมกับการใชโปรแกรม
Microsoft Teams/ Zooms โดย
ใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวของกับ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร
3. แบบทดสอบยอย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
สื่อการสอน
รายวิชา (ระบุขอ)
ผศ.
สื่อการสอน
2, 4, 5
กนิษฐา
1. เอกสารประกอบ
ศรีเอนก
การเรียนวิชา

จริยธรรมและ
กฎหมายใน
เศรษฐกิจดิจิทัล
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
4. ระบบ WBSCLMS
5. โปรแกรม
Microsoft Teams/
Zooms
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมจากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นำเสนอประเด็นสำคัญดานอาชญากรรมคอมพิวเตอรได
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการ
เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการนำเสนอขอมูล
4
บทที่ 3 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดทาง
(Online) คอมพิวเตอร (ตอ)
- พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร
- กรณีศึกษา
Learning Outcome
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงตามกำหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร
ทักษะทางปญญา

จำนวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย
(Online) โดยผานระบบ WBSCLMS รวมกับการใชโปรแกรม
Microsoft Teams/ Zooms โดย
ใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวของกับ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำ
ความผิดทางคอมพิวเตอร
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทำความผิดทางคอมพิวเตอร
3. แบบทดสอบยอย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชา
จริยธรรมและ
กฎหมายใน
เศรษฐกิจดิจิทัล
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
4. ระบบ WBSCLMS
5. โปรแกรม
Microsoft Teams/
Zooms

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

2, 4, 5

ผศ.
กนิษฐา
ศรีเอนก

13

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร
ได
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมจากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นำเสนอประเด็นสำคัญดานพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำ
ความผิดทางคอมพิวเตอรได
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการ
เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการนำเสนอขอมูล
5
บทที่ 4 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(Online) - ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
- การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส
- การแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
- ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
- กรณีศึกษา
- Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย
(Online) โดยผานระบบ WBSCLMS รวมกับการใชโปรแกรม
Microsoft Teams/ Zooms โดย
ใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวของกับ

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชา
จริยธรรมและ
กฎหมายใน
เศรษฐกิจดิจิทัล

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

2, 4, 5

ผศ.
กนิษฐา
ศรีเอนก

14

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงตามกำหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสได
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมจากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นำเสนอประเด็นสำคัญเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสได
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการ
เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการนำเสนอขอมูล
6
บทที่ 4 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ตอ)
(Online) - พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2554

จำนวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
เกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
3. แบบทดสอบยอย

2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
4. ระบบ WBSCLMS
5. โปรแกรม
Microsoft Teams/
Zooms

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

2, 4, 5

ผศ.
กนิษฐา
ศรีเอนก

15

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส
- กรณีศึกษา
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงตามกำหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสได
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมจากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นำเสนอประเด็นสำคัญดานพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสได

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. วิธีการสอนแบบบรรยาย
(Online) โดยผานระบบ WBSCLMS รวมกับการใชโปรแกรม
Microsoft Teams/ Zooms โดย
ใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวของกับ
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
3. แบบทดสอบยอย

การเรียนวิชา
จริยธรรมและ
กฎหมายใน
เศรษฐกิจดิจิทัล
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
4. ระบบ WBSCLMS
5. โปรแกรม
Microsoft Teams/
Zooms

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

16

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการ
เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการนำเสนอขอมูล
7
บทที่ 5 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการละเมิดทรัพยสิน
(Online) ทางปญญา
- ความหมายของทรัพยสินทางปญญา
- ประเภทของทรัพยสินทางปญญา
- การปองกันทรัพยสินทางปญญา
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงตามกำหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับทรัพยสินทาง
ปญญา
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาได
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว

จำนวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย
(Online) โดยผานระบบ WBSCLMS รวมกับการใชโปรแกรม
Microsoft Teams/ Zooms โดย
ใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและ
การละเมิดทรัพยสินทางปญญา
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
เกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญาและการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา
3. แบบทดสอบยอย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชา
จริยธรรมและ
กฎหมายใน
เศรษฐกิจดิจิทัล
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
4. ระบบ WBSCLMS
5. โปรแกรม
Microsoft Teams/
Zooms

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

2, 4, 5

ผศ.
กนิษฐา
ศรีเอนก

17

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมจากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นำเสนอประเด็นสำคัญดานทรัพยสินทางปญญาได
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการ
เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการนำเสนอขอมูล
8
บทที่ 5 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการละเมิดทรัพยสิน
(Online) ทางปญญา (ตอ)
- การใชงานอยางชอบธรรม
- ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา
- กรณีศึกษา
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงตามกำหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับทรัพยสินทาง
ปญญา
ทักษะทางปญญา

จำนวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย
(Online) โดยผานระบบ WBSCLMS รวมกับการใชโปรแกรม
Microsoft Teams/ Zooms โดย
ใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและ
การละเมิดทรัพยสินทางปญญา
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
เกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญาและการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา
3. แบบทดสอบยอย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชา
จริยธรรมและ
กฎหมายใน
เศรษฐกิจดิจิทัล
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
4. ระบบ WBSCLMS
5. โปรแกรม
Microsoft Teams/
Zooms

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

2, 4, 5

ผศ.
กนิษฐา
ศรีเอนก

18

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาได
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมจากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นำเสนอประเด็นสำคัญดานทรัพยสินทางปญญาได
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการ
เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการนำเสนอขอมูล
9
บทที่ 6 ความเสียหายที่เกิดขึ้นของขอมูล
(Online) - คุณภาพของซอฟตแวรและความสำคัญ
- การจัดการคุณภาพของซอฟตแวร
- การประกันคุณภาพ
- การวางแผนคุณภาพ
- การควบคุมคุณภาพ
- การพัฒนาระบบวิกฤติ
- กรณีศึกษา
- Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย
(Online) โดยผานระบบ WBSCLMS รวมกับการใชโปรแกรม
Microsoft Teams/ Zooms โดย
ใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายใน
ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวของกับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นของขอมูล

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชา
จริยธรรมและ
กฎหมายใน
เศรษฐกิจดิจิทัล
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

3, 5

ผศ.
กนิษฐา
ศรีเอนก
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มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงตามกำหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นของขอมูล
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นของขอมูลได
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมจากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นำเสนอประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นของขอมูลได
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการ
เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการนำเสนอขอมูล
10
บทที่ 7 นโยบายความเปนสวนบุคคล
(ชั้นเรียน) - ความหมายของความเปนสวนตัว

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นของ
ขอมูล
3. แบบทดสอบยอย

4. ระบบ WBSCLMS
5. โปรแกรม
Microsoft Teams/
Zooms

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

3, 4, 5

ผศ.
กนิษฐา
ศรีเอนก

20

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- การเปดเผยขอมูล
- ภัยคุกคามตอความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล
- การละเมิดสิทธิสวนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงตามกำหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับนโยบาย
ความเปนสวนบุคคล
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับนโยบายความเปนสวนบุคคลได
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมจากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นำเสนอประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนโยบายความเปนสวนบุคคลได

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยผูสอนบรรยายในชั้น
เรียนโดยใชสื่อที่เหมาะสมตาม
หัวขอบรรยายประจำสัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารยผูสอน
มอบหมายใหสืบคน
3. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานที่
ผูเ รียนนำเสนอและแจงใหปรับแก
ไขหรือจัดทำเพิ่มเติม
4. ผูเรียนตอบคำถามทบทวนทาย
บทเรียน

สื่อการสอน
การเรียนวิชา
จริยธรรมและ
กฎหมายใน
เศรษฐกิจดิจิทัล
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
4. ระบบ WBSCLMS

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

21

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการ
เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการนำเสนอขอมูล
11
บทที่ 7 นโยบายความเปนสวนบุคคล (ตอ)
(ชั้นเรียน) - การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
- หลักกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
- กฎหมายคุมครองความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล
- ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
- กรณีศึกษา
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงตามกำหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลได
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยผูสอนบรรยายในชั้น
เรียนโดยใชสื่อที่เหมาะสมตาม
หัวขอบรรยายประจำสัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารยผูสอน
มอบหมายใหสืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่
ผูเรียนนำเสนอและแจงใหปรับแก
ไขหรือจัดทำเพิ่มเติม
4. ผูเรียนตอบคำถามทบทวนทาย
บทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชา
จริยธรรมและ
กฎหมายใน
เศรษฐกิจดิจิทัล
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
4. ระบบ WBSCLMS

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

3, 4, 5

ผศ.
กนิษฐา
ศรีเอนก
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มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมจากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นำเสนอประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลได
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการ
เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการนำเสนอขอมูล
12
บทที่ 8 นโยบายดานสารสนเทศของภาครัฐบาลและภาคเอกชน
(ชั้นเรียน) - Productivity และ Digital Divide
- ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอคุณภาพชีวิต
- นโยบาย BYOD กับภาครัฐ
- แนวทางการจัดทำ BYOD
- กลยุทธการจัดการความเสี่ยงจากการใช BYOD
- กรณีศึกษา
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงตามกำหนด
ความรู

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยผูสอนบรรยายในชั้น
เรียนโดยใชสื่อที่เหมาะสมตาม
หัวขอบรรยายประจำสัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารยผูสอน
มอบหมายใหสืบคน
3. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานที่
ผูเรียนนำเสนอและแจงใหปรับแก
ไขหรือจัดทำเพิ่มเติม
4. ผูเรียนตอบคำถามทบทวนทาย
บทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชา
จริยธรรมและ
กฎหมายใน
เศรษฐกิจดิจิทัล
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
4. ระบบ WBSCLMS

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

3, 5

ผศ.
กนิษฐา
ศรีเอนก
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มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับนโยบายดาน
สารสนเทศของภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับนโยบายดานสารสนเทศของภาครัฐบาลและภาคเอกชนได
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมจากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นำเสนอประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนโยบายดานสารสนเทศของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนได
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการ
เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการนำเสนอขอมูล
13
บทที่ 9 จรรยาบรรณวิชาชีพ
(ชั้นเรียน) - ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมของผูใชคอมพิวเตอร
- จริยธรรมในการประกอบอาชีพคอมพิวเตอร
- จริยธรรมของนักคอมพิวเตอร
- กรณีศึกษา

จำนวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยผูสอนบรรยายในชั้น
เรียนโดยใชสื่อที่เหมาะสมตาม
หัวขอบรรยายประจำสัปดาห

สื่อการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชา
จริยธรรมและ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

3, 4, 5

ผศ.
กนิษฐา
ศรีเอนก
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มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงตามกำหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพได
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมจากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นำเสนอประเด็นสำคัญดานจรรยาบรรณวิชาชีพได
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการ
เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการนำเสนอขอมูล

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารยผูสอน
มอบหมายใหสืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่
ผูเ รียนนำเสนอและแจงใหปรับแก
ไขหรือจัดทำเพิ่มเติม
4. ผูเรียนตอบคำถามทบทวนทาย
บทเรียน

สื่อการสอน
กฎหมายใน
เศรษฐกิจดิจิทัล
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
4. ระบบ WBSCLMS

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

14
บทที่ 9 จรรยาบรรณวิชาชีพ (ตอ)
(ชั้นเรียน) - จริยธรรมในการใชสื่อสังคมออนไลน
- จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร
- การประยุกตใชความรูดานกฎหมายตามหลักวิชาชีพ
- กรณีศึกษา
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงตามกำหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
ทักษะทางปญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพได
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จำนวน
ชั่วโมง
6

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยผูสอนบรรยายในชั้น
เรียนโดยใชสื่อที่เหมาะสมตาม
หัวขอบรรยายประจำสัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารยผูสอน
มอบหมายใหสืบคน
3. อาจารยผสู อนตรวจสอบงานที่
ผูเ รียนนำเสนอและแจงใหปรับแก
ไขหรือจัดทำเพิ่มเติม
4. ผูเรียนตอบคำถามทบทวนทาย
บทเรียน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
สื่อการสอน
รายวิชา (ระบุขอ)
ผศ.
สื่อการสอน
3, 4, 5
กนิษฐา
1. เอกสารประกอบ
ศรีเอนก
การเรียนวิชา

จริยธรรมและ
กฎหมายใน
เศรษฐกิจดิจิทัล
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
4. ระบบ WBSCLMS
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยผูสอนบรรยายในชั้น
เรียนโดยใชสื่อที่เหมาะสมตาม
หัวขอบรรยายประจำสัปดาห
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารยผูสอน
มอบหมายใหสืบคน
3. อาจารยผูสอนตรวจสอบงานที่
ผูเรียนนำเสนอและแจงใหปรับแก
ไขหรือจัดทำเพิ่มเติม
4. ผูเรียนตอบคำถามทบทวนทาย
บทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบ
การเรียนวิชา
จริยธรรมและ
กฎหมายใน
เศรษฐกิจดิจิทัล
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงาน
4. ระบบ WBSCLMS

- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมจากการสืบคนขอมูลและสามารถ

นำเสนอประเด็นสำคัญดานจรรยาบรรณวิชาชีพได
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการ
เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการนำเสนอขอมูล
15
บทที่ 10 กฎหมายดิจิทัล
(ชั้นเรียน) - พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.
2560
- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผาน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562
กรณีศึกษา
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงตามกำหนด
ความรู
- นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ดิจิทัล
ทักษะทางปญญา

3

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)

4, 5

ผศ.
กนิษฐา
ศรีเอนก
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น
เกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัลได
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุม
และงานเดี่ยว
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมจากการสืบคนขอมูลและสามารถ
นำเสนอประเด็นสำคัญดานกฎหมายดิจิทัลได
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการ
เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนออยางเหมาะสมผาน
กิจกรรมการสืบคนขอมูลและการนำเสนอขอมูล
หมายเหตุ : แผนการสอนสัปดาหที่ 1-15 สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ผูสอน
รายวิชา (ระบุขอ)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

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

วิธีการประเมิน

1. วัดและประเมินจากการตรงตอเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงาน
ตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการมีวินัยและความ
พรอมเพรียงของนักศึกษาในการสงงาน
ตามขอกำหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมาย
และการแกไขงานที่มีขอบกพรองโดยไม
นำผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
4. วัดและประเมินจากความมีน้ำใจในการ
ชวยเหลืออาจารยผูสอนและการชวย
แนะนำในสิ่งทีเ่ ปนประโยชนสรางสรรค
ตอเพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกัน
- การมอบหมายงาน ความรู
1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหและ
- การทดสอบยอย
(1), (6)
สังเคราะหองคความรูจากใบงาน การ
- แบบฝกหัด
ทดสอบยอย แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัติ
- แบบฝกปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจากผลการทบทวน
- การนำเสนอรายงาน
วรรณกรรมและสรุปสถานะขององค
- การสอบปลายภาค
ความรู โดยการสอบระหวางภาค
รายงานที่ไดมอบหมายโดยมีแหลงอางอิง
ผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา
3. วัดและประเมินจากการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสถานองคความรู
โดยการสอบปลายภาค
4. วัดและประเมินจากการเรียนรูแบบ
รวมมือจากรายงานที่นำเสนอ
5. วัดและประเมินประเมินจากการนำเสนอ
รายงานจากการเขารวมกิจกรรมเสริม
ความรูหรือผลงานที่เขารวมแขงขันเพื่อ
ขอรับรางวัล
- มอบหมายงานให
ทักษะทางปญญา 1. วัดและประเมินจากการนำเสนอ การ
นักศึกษาวิเคราะห (4)
แสดงความคิดเห็นตอกรณีศึกษา

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
5

1-15

10

5 และ
10

15

16

30

1-15

5/10

1-15

5/10

1-15

10
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กิจกรรม

ผลการเรียนรูที่ได
(ระบุขอ)

แสดงความคิดเห็น
และการรวม
อภิปรายในชั้นเรียน
- การนำเสนอรายงาน
- การนำเสนอ
ความกาวหนาและ
งานที่ไดรับ
มอบหมายทั้งที่เปน
งานกลุมและงาน
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
คิดเห็นในการอภิปรายกลุมของผูเรียน
1. วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบ
รวมมือ
2. วัดและประเมินจากผลการนำเสนอ
ผลงานกลุม และการเปนผูนำในการ
อภิปรายซักถาม
3. วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรม
และการนำเสนอรายงาน
1.การสืบคนและนำเสนอรายงานประเด็น
สำคัญ การนำเสนอขอการเปรียบเทียบ สถิติ
ดานจริยธรรมและกฎหมายดิจิทัล
2. การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส โดยผูสอนมอบหมายงานใหมี
การสืบคนเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ไดเรียนรู

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15

1-15

10

1-15
1-15
1-15

10

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตำราหลัก
ปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค. (2563). จริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล.
กรุงเทพมหานคร: ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสำคัญ
พนิดา พานิชกุล. (2553). จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: เคทีพี คอมพ แอนด
คอนซัลท.
พินัย ณ นคร. (2561). ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสในยุคดิจิทัล. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2562). ลักษณะของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา (พิมพครั้งที่ 12).
กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพนิติธรรม.
ปวริศร เลิศธรรมเทวี. (2562). ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา. กรุงเทพมหานคร:
สำนักพิมพวิญูชน.
สำนักกฎหมาย ศูนยกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส. (2562) .กฎหมายดิจิทัล. กรุงเทพมหานคร: เจริญรุงเรืองการพิมพ.
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คณะวิชาการ The Justice Group. (2562) . รวมกฎหมายดิจิทัล. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพสูตร
ไพศาล.
3. เอกสารและขอมูลแนะนำ
เว็บไซต https://www.etda.or.th/tha/index.html

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูข องนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
- ผลการสอบของนักศึกษา
การวัดผล
คาคะแนน รอยละ 100 ไดจาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู/สวนรวมในชั้นเรียน งานที่ไดรับมอบหมายและการนำเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ดาน แบงได ดังนี้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
รอยละ
5
2) ดานความรู
รอยละ
65
3) ดานทักษะทางปญญา
รอยละ
10
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รอยละ
10
5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
รอยละ
10
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผล
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
คารอยละ
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
85-100
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
79-84
B
ดี (Good)
3.0
73-78
C+
ดีพอใช (Fair)
2.5
67-72
C
พอใช (Fair)
2.0
61-66
D+
ออน (Poor)
1.5
55-60
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
50-54
F
ตก (Fail)
0.0
0-49
3. การปรับปรุงการสอน
มอบหมายใหผูเรียนเขารวมการสัมมนาเกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุ มตรวจผลงานของนั กศึ กษาโดยอาจารย ท านอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจำหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิน การเรียนรูของนั กศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา
ที่มาจากงานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
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