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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

หลักสูตร   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
  Digital Literacy 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี และอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก 
 4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน 
 

อาจารย์ผู้สอน กลุ่มเรียน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ฉิมพลี 
อาจารย์ ชนินทร์  ฐิติเพชรกุล 

A1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากรณ์  เนตรหาญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัจนา  ขาวฟ้า 

B1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสทิธิ์  ทรงม้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูติวรรณ  บุญอาชา 

C1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปเนต   หมายมั่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรศิริ  ศิลาสัย 

D1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรมัตตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์ 
อาจารย์ ยุทธภูมิ  ภู่ไพบูลย์ 

E1 
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อาจารย์ผู้สอน กลุ่มเรียน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระ  จิตสุภา 
อาจารย์ อัฐเดช  วรรณสินธีรกร 

F1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  สวนมะลิ G1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภารัตน์  คุ้มบ ารุง H1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต  พิจิตรก าเนิด 
อาจารย์ ดร.วิสาขา  เทียมลม 

I1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา  เนตรวงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพร  ประสิทธิ์วิเศษ 

J1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาวฒุิ  จันทรมาลี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิพัฒน์  มานะกิจภิญโญ 

K1 

อาจารย์ ทินกร  ชุณหภัทรกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์  ต านานจิตร 

L1 

อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์  ภิรมย์นก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา  จกัรจรัส 

M1 

อาจารย์ กฤตนพ  ทองธิติพร N5 
อาจารย์ กฤตนพ  ทองธิติพร O5 

อาจารย์ จริยา  เกิดไกรแก้ว 
อาจารย์ วิทูรย์  คงผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนพล  ชุมเพชร 
อาจารย์ กฤษณ์  นวลจันทร์ 
อาจารย์ เจนจิรา  หวังหลี 

TA 

อาจารย์ ดร.อัญชุลี  สุวัฑฒน 
อาจารย์ นวลศรี  สงสม 

UA 

 
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่1/2562  ชั้นปีที่1-4  (ตามแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร) 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
 ไม่มี 
 



มคอ.3 
 

3 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
 ไม่มี 

8. สถานที่เรียน  
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 

9. วันที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
 

หมวดที่ 2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนัก รู้เท่าทัน และเห็นคุณค่าของการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการเข้าถึงและหลักการใช้ดิจิทัลส าหรับการปฏิบัติงานและใน
ชีวิตประจ าวัน 
 1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ สามารถอธิบายทฤษฎี หลักการเข้าถึงและหลักการใช้ดิจิทัลส าหรับ
การปฏิบัติงานและในชีวิตประจ าวันได้ 
 1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 1.5 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และสามารถน าความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

2. วัตถปุระสงค์ในการปรับปรุงรายวิชา 
 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางปัญญา ที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้ แบบ Active Learning เน้นให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นใน
ตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อการเรียนรู้และแอปพลิเคชัน ทั้งในขั้นการน าเข้าสู่บทเรียน การสอน การ
มอบหมายงาน และหรือข้ันการประเมินผล 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล  
การสื่อสารยุคดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การมีสุขภาพดี
ในยุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ กฎหมายดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

 
 Digital literacy concept, rights and responsibilities, digital media access, digital 
communication, digital security, digital media understanding, digital society practices, digital health 
and wellness, digital commerce, digital law and future digital technology 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง ไม่มี 30 ชั่วโมง 75 ชั่วโมง 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 3.1 อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 3.2 ผู้เรียนนัดวันเวลาล่วงหน้า ผ่านระบบนัดหมายออนไลน์ หรือมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
รายบุคคล หรือกลุ่ม ตามเวลา  
 3.3 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรม ที่ต้องพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมก ากับความรู้ ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม และปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีส านึกต่อสังคมส่วนรวมซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการเขา้สู่ตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
 1.1.1 มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
พ้ืนฐาน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม มีความ
กตัญญู มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
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 1.1.3 มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เอ้ืออาทร ใส่ใจเพื่อน และผู้อ่ืน 
ให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอน  
  1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.2.1 ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ด้านความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน 
 1.2.2 เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการน าตัวอย่างกรณีศึกษา
จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม ให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 1.2.3 ผู้สอนแสดงออกถึงการเป็นต้นแบบที่ดี 
 1.2.4 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ท าดี ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ และประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.3.1 ประยุกต์ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubrics วัดประเมินตามสภาพจริง 
 1.3.2 ประเมินการเข้าเรียนและการส่งงานของผู้เรียนตามก าหนดเวลา 
 1.3.3 ประเมินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ เกิดขึ้น 
ในระหว่างการท างานร่วมกัน 
 1.3.4 สังเกตพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกในระหว่างเรียน 

2. ด้านความรู ้
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 ความรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับจากความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล มีดังนี้  
 2.1.1มีความรู้อย่างกว้างขวาง เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 2.1.4 มีความรู้  ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชา  
ที่ศึกษาและความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2.1.5 สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม 
 2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 2.2.1 ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการ
ปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Learning) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Performance-based 
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Learning) ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน 
โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของผู้เรียน 
 2.2.1 เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การท ากิจกรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การศึกษา
จากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญหรือจากวิทยากร  
 2.2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชา โดยมอบหมายงานเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม 
 2.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และการ
สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 2.3.1 การถามตอบความรู้ที่เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
 2.3.2 การทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
 2.3.3 การตอบค าถามท้ายบทเรียน 
 2.3.4 การทดสอบปลายภาค 
 2.3.5 การประเมินผลงานจากการท างานเดี่ยวและการท างานกลุ่ม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญา ใฝ่เรียนรู้ มีวิจารณญาณมีกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ และสังเคราะห์แนวคิดที่เป็นประโยชน์เพ่ือน ามาใช้ในการด ารงชีวิตได้  
คุณลักษณะที่ครอบคลุมทักษะทางปัญญา ได้แก่ 
 3.1.1 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3.1.3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลอย่างมี
วิจารณญาณ และสรุปประเด็นปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 3.1.5มีความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลอย่างเหมาะสม ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 
 3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.2.1 ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Based Learning) และการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Inquiry -based Learning) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลจากเรื่องที่ก าหนดให้
ได้ โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาของผู้เรียน 
 3.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ทักษะทางปัญญา เช่น การวางแผนงาน      
การตัดสินใจแก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปแนวความคิดในการท า
ผลงาน 



มคอ.3 
 

7 
 

 3.2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิดเชิงตรรกะ การ
เชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้อภิปรายกลุ่ม การแสดง สาธิต การทดลองและสรุปผลอย่างมีหลักการน่า  

 3.2.4 การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจากกรณีศึกษาแล้วสรุปองค์ความรู้ 
 3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงในระหว่างการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา 
 3.3.2 การประเมินผลงานจากการท างานเดี่ยวและการท างานกลุ่ม 
 3.3.3 การตอบค าถามในระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
 3.3.4 การทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
 3.3.5 การทดสอบปลายภาค 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีความสุข โดยครอบคลุมความรู้และ
ทักษะต่อไปนี้ 
 4.1.1 มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิบทบาทและหน้าที่ของตนเองตลอดจนเข้าใจเห็นคุณค่าและเคารพ
สิทธิของผู้อื่น 
 4.1.2 ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
 4.1.3มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

4.2 กลยุทธ์การสอน 
 4.2.1 ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ที่ เน้นให้ผู้ เรียน 
ลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน จนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของผู้เรียน 
 4.2.2 จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกลุ่มในลักษณะกรณีศึกษา การอภิปราย การสอน
โดยการตั้งโจทย์ปัญหา 
 4.2.3 จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการท างานเป็นทีมและการท างานด้วยความเสียสละ โดยให้
ใช้กระบวนการกลุ่ม  
 4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.3.1 การประเมินจากผลงานของการท ากิจกรรมกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
 4.3.2 สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจิตอาสาในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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 4.3.3 ประเมินจากผลความส าเร็จของงานที่มอบหมายที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนด แบ่งบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบการเป็นผู้มีจิตอาสา ความเสียสละ การพึ่งพาอาศัยและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 ผู้เรียนมีทักษะในการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
 5.1.1 มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาความ
เข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
 5.1.3 มีทักษะในการคิดค านวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และเชิงเหตุผลที่เป็นตรรกะ 
 5.1.4 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการท างานและการสื่อสาร เพ่ือ
พัฒนาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
 5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.2.1 ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบชี้น าตนเอง (Self-Directed Learning) โดยออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการแสวงหาหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้เรียน 
 5.2.2 การเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติจัด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียน 
 5.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้างสถานการณ์ การจ าลองเหตุการณ์หรือบทบาทสมมติ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ใช้ ละการฟัง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีทักษะการอ่าน การเขียน การพูดแ
ประสิทธิภาพตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5.2.4 มุ่งเน้นการพัฒนาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล ผ่านกิจกรรม Active Learning เช่น การสร้าง
ช่ อ ง ท า ง ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ส อ น แ ล ะ ผู้ เ รี ย น ผ่ า น สื่ อ อ อ น ไ ล น์  ก า ร ใ ช้  E- Learning  
เป็นต้น ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียน ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองทั้งก่อนและหลังเรียน 

 5.2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3.1 ใช้วิธีการถาม-ตอบความรู้ที่เก่ียวข้องในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
 5.3.2 การทดสอบย่อยหลังจบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
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 5.3.3 การประเมินผลงานจากการท างานเดี่ยวหรือการท างานกลุ่ม ที่ใช้ความรู้และทักษะด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีประกอบในการสร้างผลงาน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 
 

1. ปฐมนิเทศรายวิชา 
1.1 แนะน ารายวิชาและวตัถุประสงค์ 
1.2 ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผล 
2. แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้
ดิจิทัลในชีวิตประจ าวันของแต่ละช่วงวัย 
2.1 ความส าคัญของการมีความเขา้ใจและ
การใช้ดิจิทัล 
2.2 กรอบแนวคิดส าหรบัผู้เรียนในยุคดิจิทัล 
2.3 ประโยชน์ของการมีทักษะความเข้าใจ
และการใช้ดิจิทลั 
2.4 มาตรฐานสมรรถนะส าหรับผู้ใช้ดิจิทัล 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ประเมินความคาดหวัง และความ
ต้องการด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. ผู้สอนช้ีแจงกระบวนการการเรยีนการ
สอน ท าความตกลงเกี่ยวกับการมอบหมาย
งาน และการประเมินผล 
3. จัดกระบวนการจัดการเรยีนรู้ตาม
แนวคิดการสร้างสรรค์ทางปญัญาที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
เน้น 
4. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด
เกี่ยวกับทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
ในชีวิตประจ าวันของแต่ละช่วงวัยโดยมีการ
สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรม ความ
รับผิดชอบ การคดิ-วิเคราะห์ ความซื่อสัตย์ 
การใฝ่รู้ ความสามัคคีและการท างานเป็น
ทีม 
5. ตั้งค าถาม ตอบค าถามระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรยีน ในระหว่างบรรยายและเปดิโอกาส
ให้ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกัน 
6. ผู้สอนใช้กระบวนการสืบค้นหาหลักฐาน
ความรู้ (Evidence based practice: EBP) 
เพื่อให้ผู้เรียนหาหลักฐานมาประกอบการ
พิจารณา ตัดสินใจ โดยแบ่งกลุม่ผูเ้รียน 
กลุ่มละ5-6 คน ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม และ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอรเ์น็ต และ

คณาจารย์
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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 เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้องเรื่องความเข้าใจและการ
ใช้ดิจิทัล 
7. ผู้เรียนร่วมกันค้นหาและน าเสนอข้อมูลที่
ได้จากการสืบค้น 
8. ผู้สอนร่วมวิพากษ์ผลงานกับผู้เรียน 
ยกตัวอย่างประกอบอภิปราย 
9. ผู้สอนประเมินผู้เรยีนผ่านโปรแกรมตอบ
ค าถามออนไลน ์
สื่อการสอน  
1. หนังสือ ต าราสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นท่ี
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล 
2. เว็บไซต์ประจ ารายวิชา ท่ี 
http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 
MOOC 
3. เว็บไซต์ 
https://www.icdlthailand.org/digital-
literacy 
4. เว็บไซต์ 
http://www.ocsc.go.th/DLProject/me
an-dlp 
5. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน 
6. ใบงานประจ าสัปดาห ์

2 ความเข้าใจสื่อดิจิทัล 
1. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความเข้าใจสื่อ
ดิจิทัล 
2. สื่อดิจิทัลคืออะไร 
2.1 ความหมายและความเป็นมาของสื่อ
ดิจิทัล 
2.2 องค์ประกอบของสื่อดิจิทัล 
2.3 สื่อดิจิทัลในปัจจุบัน 
3. ประเภทของสื่อดิจิทลั 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม 
Active Learning และทบทวนสาระการ
เรียนรู้ในสัปดาห์ทีผ่่านมา 
2. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ไดร้ับ
ในสัปดาห์ที่1 เพื่อเช่ือมโยงไปยังเนื้อหา
ความรู้ที่จะไดร้ับในสัปดาห์ที่3 
3. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับความ
เข้าใจสื่อดิจิทลั โดยมีการสอดแทรก

คณาจารย์
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

4. การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
4.1 การรู้เท่าทันสื่อ 
4.2 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ 
5. ความเข้าใจสารสนเทศ 
6. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
6.1 ความคิดสรา้งสรรค์และนวัตกรรม  
6.2 การคิดเชิงวิพากษ์และการแกไ้ขปัญหา  
6.3 การสื่อสารและการมสี่วนร่วม  
7. เครื่องมือท่ีใช้ในการน าเสนอข้อมูลยุค
ดิจิทัล  

คุณธรรม จรยิธรรม ความรับผิดชอบ การ
คิด- วิเคราะห์ ความซื่อสัตย์ การใฝ่รู้ ความ
สามัคคีและการท างานเป็นทีม  
4. ตั้งค าถาม ตอบค าถามระหวา่งผู้สอนและ
ผู้เรยีน ในระหว่างบรรยาย และเปดิโอกาส
ให้ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกัน 
5. ผู้สอนใช้กระบวนการสืบค้นหาหลักฐาน
ความรู้ (Evidence based practice: EBP) 
เพื่อให้ผู้เรียนหาหลักฐานมาประกอบการ
พิจารณา โดยแบ่งกลุม่ผูเ้รียน กลุม่ละ5-6 
คน ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม และสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเตมิจากอินเทอร์เนต็ และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับการท าแบบสอบถาม
ออนไลน์ เรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั 
6. ผู้เรียนร่วมกันค้นหาแนวคดิในการ
น าเสนอข้อมูลทีม่ีความน่าสนใจ ท้ังด้าน
ข้อมูลและการออกแบบ เพื่อน าเสนอข้อมูล
ที่ได้จากแบบสอบถามออนไลน์ในรูปแบบ
อินโฟกราฟิก 
7. ผู้สอนร่วมวิพากษ์ผลงานกับผู้เรียน 
ยกตัวอย่างประกอบอภิปรายเชื่อมโยงสู่
สังคม สาธารณะ สรปุข้อค้นพบจากผลการ
เก็บข้อมูลออนไลน ์
8. ผู้สอนประเมินผู้เรยีนผ่านโปรแกรมตอบ
ค าถามออนไลน ์
สื่อการสอน 
1. หนังสือ ต ารา สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นท่ี
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต กฤต
ภาคออนไลน์ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต เป็นต้น 
3. เว็บไซต์ประจ ารายวิชา ท่ี 
http://wbsc.dusit.ac.th  
4. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน 
5. ใบงานประจ าสัปดาห ์
6. โปรแกรมตอบค าถามออนไลน ์

3 การเข้าถึงสื่อดิจิทลั 
1. ช่องทางในการเข้าถึงสื่อดิจิทัล  
1.1 แบบออฟไลน์ 
1.2 แบบออนไลน์ 
2. อินเทอร์เน็ตกับสื่อดจิิทัล   
2.1 เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ต 
2.2 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
ควรรู้จัก 
3. เครื่องมือในการค้นหา 
3.1 เครื่องมือในการค้นหา (Search 
engine) 
3.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
4. เทคนิคการค้นหาข้อมลู 
4.1 เทคนิคการค้นหาข้อมูล 
4.2 เทคนิคการค้นหาภาพ 
4.3 เทคนิคการค้นหาวิดีโอ 
4.4 เทคนิคการค้นหาเสียง 
4.5 เทคนิคการค้นหาต าแหน่ง 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนอธิบายความหมายของช่องทางใน
การเข้าถึงสื่อดิจิทลั และชี้ให้เห็นถงึความ
แตกต่างของแบบออนไลน์และแบบ
ออฟไลน์ให้ผู้เรียนเข้าใจ 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา5-6 คน  
3. ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย เรื่อง 
อินเทอร์เน็ตกับสื่อดิจิทัล โดยใช้เวลา
ประมาณ10 นาที ว่านักศึกษามีความ
คิดเห็นว่าอินเทอรเ์น็ตกับสื่อดิจิทลัมีความ
เกี่ยวข้องการอย่างไรบ้าง 
4. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอตามความ
เข้าใจของกลุ่มตนเอง 
5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป 
6. ผู้สอนสอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่
ผู้เรยีนรู้จักหรือพบเห็นในระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
7. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณร์ะบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตที่ควรรู้จักใหผู้้เรยีน
ฟังทีละอุปกรณ์ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
8. ผู้สอนอธิบายเรื่องระบบเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือในการค้นหาและ
เทคนิคในการค้นหาต่าง ๆ โดยยกตัวอย่าง

คณาจารย์
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

ประกอบ และสาธิตการค้นหาแตล่ะแบบให้
ผู้เรยีนฟัง 
9. ผู้สอนให้ผู้เรียนนับเลขเพื่อท าการ
แบ่งกลุ่มแบบสุม่ โดยใหโ้จทย์ในการค้นหา
ตามหัวข้อดังนี ้
9.1 โจทย์เกี่ยวกับเทคนิคการค้นหาข้อมูล 
9.2 โจทย์เกี่ยวกับเทคนิคการค้นหาภาพ 
9.3 โจทย์เกี่ยวกับเทคนิคการค้นหาวิดีโอ 
9.4 โจทย์เกี่ยวกับเทคนิคการค้นหาเสียง 
9.5 โจทย์เกี่ยวกับเทคนิคการค้นหา
ต าแหน่ง 
10. ผู้เรียนน าเสนอโจทย์และเทคนิคการ
ค้นหาข้อมูลประเภทต่าง ๆ ให้เพือ่น ๆ ใน
ช้ันเรียนฟัง  
11. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา
ทั้งหมด 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เว็บไซต์กูเกลิ www.google.co.th 
3. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน 
4. ใบงานประจ าสัปดาห ์

4 การสื่อสารยุคดิจิทัล 
1. หลักการของการสื่อสาร 
1.1 ความหมายของการสื่อสาร 
1.2 องค์ประกอบของการสื่อสาร  
1.3 หลักส าคัญที่ควรค านึงถึงในการสื่อสาร 
2. ประเภทการสื่อสาร 
2.1 แบบจ าลองการสื่อสารลักษณะทาง
เดียว ให้ยกตัวอย่างเพิม่ด้วยว่ามีอะไรบา้ง 
โดยตัวอย่างต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เช่น email 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม 
Active Learning และทบทวนสาระการ
เรียนรู้ในสัปดาห์ทีผ่่านมา 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจ าสปัดาห์ 
3. ผู้สอนยกตัวอย่าง การสื่อสารในยุค
ดิจิทัล 
4. ผู้เรียนแบ่งกลุม่และร่วมกันวิเคราะห์และ
แสดงความคดิเห็น และตอบค าถามตาม
ประเด็นที่ผู้สอนก าหนด 
5. ผู้เรียนร่วมกันน าเสนอความคดิเห็น 

คณาจารย์
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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ที ่
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2.2 แบบจ าลองการสื่อสารลักษณะสองทาง 
ให้ยกตัวอย่างเพิ่มด้วยว่ามีอะไรบา้ง โดย
ตัวอย่างต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบนั เช่น 
โทรศัพท ์
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อสาร 
3.1 Hardware : computer tablet 
mobile 
3.2 software 
 - application ที่ใช้ในการสื่อสาร 
4. ประโยชน์ของการสื่อสารยคุดิจทิัล 

6. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันน าเสนอความ
คิดเห็น 
7. ประเมินผู้เรยีนผ่านโปรแกรมตอบค าถาม
ออนไลน ์
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนรายวชิาความ
เข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
2. สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
3. ข่าวสารหรือบทความออนไลน ์
4. เว็บไซต์ประจ ารายวิชา ท่ี 
http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 
MOOC 
5. ใบงานประจ าสัปดาห ์
6. Smart Phone/Tablet ของผูเ้รียน 
7. โปรแกรมตอบค าถามออนไลน ์

5 แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล  
1. ผลกระทบและการป้องกันภัยจากการใช้
สื่อสังคมออนไลน ์
2. พฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนสื่อสังคม
ออนไลน ์
3. แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยจากสื่อสังคม
ออนไลน ์
4. แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน ์
5. กรณีศึกษาการกลั่นแกล้งบนสือ่สังคม
ออนไลน ์
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ไดร้ับ
ในสัปดาห์ที่4 เพื่อเช่ือมโยงไปยังเนื้อหา
ความรู้ที่จะไดร้ับในสัปดาห์ที่5 
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายถึง
ประเด็นกลั่นแกล้งบนสื่อสังคมดิจทิัลที่
ผู้เรยีนหรือคนใกล้ชิดเคยมีประสบการณ์
หรือเคยประสบมา 
3. ผู้เรียนวิเคราะห์และวิจารณ์ร่วมกัน โดย
เชื่อมโยงกับเหตูการณ์อื่นๆ เพื่อบูรณาการ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
4. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารและ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอรเ์น็ตจาก
เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี
ในสังคมดิจิทัล การป้องกันภัยและแนวทาง
ปฏิบัติเมื่อเกิดภยัจากสังคมดิจิทลั 

คณาจารย์
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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5. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน5-6 คน เพื่อศึกษา
กรณีศึกษาเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งใหผู้้เรยีน
ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มเพื่อวิเคราะห์
ประเด็นย่อยและร่วมกันหาแนวทางในการ
ป้องกันและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกดิ
เหตุการณ์ดังกล่าวนอกเหนือจากที่เป็น
บทสรุปในกรณีศึกษา 
6 .ผู้สอนร่วมวิพากษ์กับพร้อมทั้งสรุปข้อ
ค้นพบในเนื้อหาประจ าสัปดาห์ แล้ว
เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในสัปดาห์ที่6 
สื่อการสอน 
1. หนังสือ ต ารา เอกสารที่เกี่ยวขอ้งใน
เนื้อหาการกลั่นแกล้งบนสื่อสังคมดิจิทัล 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ซดีี
เนื้อหา (PowerPoint) เรื่อง การกลั่นแกล้ง
บนสื่อสังคมดิจิทัล 
3. เว็บไซต์ประจ ารายวิชา ท่ี 
http://wbsc.dusit.ac.th บล็อกเว็บบอร์ด 
Online Forum ในเว็บไซต์ประจ ารายวิชา  
4. กรณีศึกษา เรื่อง Amanda Todd  
5. กรณีศึกษา เรื่อง โทวอนนา ฮลัตัน  
6. กรณีศึกษา เรื่อง Megan Meier  
7. กรณีศึกษา เรื่อง เด็กหญิงปุยฝา้ย 
8. กรณีศึกษา เรื่อง เด็กชายนนท์ 
9. กรณีศึกษา เรื่อง เด็กผู้หญิงน้ าหวาน 

6 สิทธิและความรับผิดชอบ 
แนวคิดด้านสิทธิและเสรภีาพ  
สิทธิบนสื่อสาธารณะยุคดิจิทัล  
การใช้เสรภีาพอย่างถูกต้อง และความ
รับผิดชอบต่อสังคมยุคดิจิทัล 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ไดร้ับ
ในสัปดาห์ที่5 เพื่อเช่ือมโยงไปยังเนื้อหา
ความรู้ที่จะไดร้ับในสัปดาห์ที่6 และ
อภิปรายร่วมกันถึงประเด็นการใช้ข้อมูลที่
ได้มาจากอินเทอร์เนต็ แลกเปลี่ยนความ

คณาจารย์
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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คิดเห็นร่วมกันในลักษณะการคิดเชิงวิพากษ์
รายบุคคล 
2. ผู้สอนก าหนดประเด็นที่ก าลังอยู่ในความ
สนใจขณะนั้น แล้วให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลใน
ประเด็นดังกล่าว 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอเทคนิคที่ใช้ที่ท า
ให้ได้มาซึ่งข้อมูล โดยพิจารณาจากเวลาที่ใช้
ในการค้นหา จ านวนข้อมูลทีไ่ด้จากการ
ค้นหา 
4. ผู้สอนแนะน าเทคนคิวิธีการค้นหาข้อมูล 
ทั้งที่เป็นเทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ และเทคนิคการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ 
5. ผู้สอนร่วมวิพากษ์กับผู้เรยีน เกีย่วกับ
เทคนิคการค้นหาข้อมลู และการเลือกใช้สื่อ
ดิจิทัลเพื่อให้เกดิประสิทธิภาพ 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนรายวชิาความ
เข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
2. สื่อดิจิทัล เช่น อินเทอร์เนต็ เวบ็ไซต์กู
เกิล ฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เว็บไซต์ประจ ารายวิชา และ SDU 
MOOC 
4. ใบงานประจ าสัปดาห ์

7 
 

ความมั่นคงปลอดภัยยคุดิจิทลั 
1. ความหมายของการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
2. องค์ประกอบด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
3. ภัยคุกคามการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
2. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม 
Active Learning และทบทวนสาระการ
เรียนรู้ในสัปดาห์ทีผ่่านมา พร้อมเช่ือมโยง
เข้าสู่เนื้อหา 

คณาจารย์
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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4. เครื่องมือด้านการรักษาความมัน่คง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
5. การกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ 
6. ข้อปฏิบัติที่ดีในการป้องกันตนเองจาก
ภัยคุกคาม 
 

3. ผู้สอนตั้งประเด็นค าถามเกี่ยวกับ
สถานการณ์ภัยคุกคามสารสนเทศใน
ปัจจุบัน รวมถึงยกประเด็นข่าวภัยคุกคาม
ระบบความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้ง
แลกเปลีย่นความเห็นในประเด็นดงักล่าว
ร่วมกัน 
4. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาโดยใช้พาวเวอร์
พอยส์ประกอบการบรรยาย สลับกับให้
ผู้เรยีนค้นคว้าหาข้อมลูและอภิปรายสรุป
หน้าช้ัน โดยผูส้อนสรุปให้ตอนท้าย 
5. ผู้สอนอธิบายความหมาย องคป์ระกอบ
พื้นฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ และให้ผู้เรียนท ากิจกรรมกลุม่
และอภิปรายผลการท ากิจกรรม 
6. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน5-6 คน เพื่อให้
ผู้เรยีนค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับภยัคกุคามการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ 
ตัวอย่างผลกระทบที่เกิดขึ้น เครื่องมือด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
และให้สรุปผลการศึกษาหน้าช้ันเรยีน โดย
ผู้สอนสรุปให้ตอนท้าย 
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(Performance-based Learning) โดยใช้
งานเครื่องมือด้านการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ เพื่อป้องกันกันตนเองจากภัย
คุกคามได ้
8. ผู้สอนร่วมวิพากษ์ผลงานกับผู้เรียน 
ยกตัวอย่างประกอบอภิปรายพร้อมสรุปข้อ
ค้นพบในเนื้อหาประจ าสัปดาห์ แล้ว
เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในสัปดาห์ถัดไป 
9. ผู้เรียนท าทดสอบหลังเรียน 
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สื่อการสอน 
1. หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการเรยีน 
และเอกสารที่เกีย่วข้องกับการรักษาความ
มั่นคงของสารสนเทศ 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ซดีี
เนื้อหา พาวเวอร์พอยส์ เรื่อง ความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ และกฤตภาค
ออนไลน์ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
3. ข่าวสาร หรือบทความออนไลน ์
4. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์
พกพาของผู้เรียน 
5. โปรแกรมตอบค าถามออนไลน ์
6. ใบงานประจ าสัปดาห ์
7. แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรยีน 
8. แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน 
 

8 กฎหมายดิจิทัล 
1. พระราชบัญญตัิว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 
2. ทรัพย์สินทางปัญญา 
3. พระราชบัญญตัิธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส์
ในวิถีดิจิทัล 
4. พระราชบัญญตัิกฎหมายคุม้ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ความรู้
พื้นฐานด้านกฎหมายดิจิทลัผ่าน kahoot 
2. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ไดร้ับ
ในสัปดาห์ที่7 เพื่อเช่ือมโยงไปยังเนื้อหา
ความรู้ที่จะไดร้ับในสัปดาห์ที่8 ในลักษณะ
ถาม-ตอบ และอภิปรายร่วมกันถึงประเด็น
ปัญหารายบุคคลที่ประสบจากพฤติกรรม
เสี่ยงในการใช้งานอินเทอร์เน็ต วิถชีีวิตส่วน
บุคคลในยุคดจิิทัลต่อการด าเนินชีวิตการท า
ธุรกรรมออนไลน์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันในลักษณะการคดิเชิงวิพากษ์
รายบุคคล 
3. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน5-6 คน เพื่อศึกษา
เอกสาร แนวคิด ประเด็นปัญหาดา้น

คณาจารย์
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ 
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยของ
ข้อมูลที่ประสบ ภายในกลุ่ม แตล่ะกลุ่ม
สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซตป์ระจ า
รายวิชา กฤตภาคออนไลน์ SDU MOOC 
และ Thai MOOC อภิปรายกลุ่มในประเด็น
กว้างแล้ววิเคราะห์ประเด็นย่อยกลั่นกรอง
วิพากษ์ภายในกลุ่ม แล้วเขียนแนวทาง
ทางเลือกในการแก้ปัญหาน าเสนอในช้ัน
เรียน 
4. ผู้เรียนในช้ันเรยีนวิเคราะห์ ร่วมคิด
วิจารณญาณร่วมกัน ปรบัแก้ผลงานตาม
ข้อเสนอแนะ ทบทวนท าความเข้าใจผลงาน 
สามารถเชื่อมโยงกับสถานการณ์อืน่ ๆ 
อย่างบูรณาการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แล้ว
น าเสนอผลงานด้วยอินโฟกราฟิก เพื่อให้
ผู้เรยีนและผูส้อนสะท้อนความชัดเจน ระบุ
เหตุผล ความรู้ และแนวทางการน าไปใช้ 
5. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจาก SDU 
MOOC หรือ Thai MOOC รวมถงึ กฤต
ภาคออนไลน์ท่ีให้บริการของส านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต เพื่อน ามาจัดท ารายงานในการหา
วิธีการใหม่ๆ ในประเด็นการน าไปใช้
ประโยชน์ในสังคม และประเมินคณุภาพ
ของผลงาน 
6. ผู้สอนร่วมวิพากษ์ผลงานกับผู้เรียน 
ยกตัวอย่างประกอบอภิปรายเชื่อมโยงสู่
สังคม สาธารณะ สรปุข้อค้นพบในเนื้อหา
ประจ าสัปดาห์ แล้วเช่ือมโยงไปยังเนื้อหาใน
สัปดาห์ที่ 9 
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7. ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน 
kahoot 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เว็บไซต์เกม http://www.kahoot.com 
3. เว็บไซตส์ านักวิทยบริการ 
http://arit.dusit.ac.th 
4. เว็บไซต์ประจ ารายวิชา 
http://wbsc.dusit.ac.th SDU MOOC 
และ Thai MOOC 
5. คลิปวิดีโอ YouTube และตัวอย่างงาน
อินโฟกราฟิก 
6. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน เพื่อ
เข้าใช้งาน Application Line และ 
YouTube 
7. ใบงานประจ าสัปดาห ์

9 ดิจิทัลคอมเมิรซ์ 
1. ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และพาณิชย์ดิจิทัล 
2. ประเภทของธุรกิจดจิิทัลคอมเมริ์ซ 
2.1 ประเทศไทย 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัล 
2.2 แบบจ าลองและโครงสรา้งของระบบ
ดิจิทัลคอมเมิรซ์ 
3. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
3.1 เครื่องหมายรับรองการค้าและการจด
ทะเบียนพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส ์
3.2 ตลาดกลางซื้อขายแบบดิจิทลั 
3.3 เทคโนโลยีทางการเงิน 
3.4 โมบายคอมเมิร์ซและการค้าดว้ย
เครือข่ายสังคมออนไลน ์
3.5 ข้อควรระวังของดิจิทัลคอมเมริ์ซ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนน าเสนอจัดกิจกรรมพร้อมจัด
กิจกรรมประกอบการเรยีนรู้ด้วยสือ่แบบ
ดิจิทัล และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
ประเด็น ดิจิทัลคอมเมริ์ซ  
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกัน วิธีสอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรยีน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคดิรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรูด้้วยตัวเอง วิธีการสอบแบบ
กรณีศึกษา 
4. ผู้สอนก าหนดงานใหผู้้เรยีนท างานเดี่ยว
และงานกลุม่ โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
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ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย
รูปแบบ 
5. ผู้เรียนฝึกปฏิบตัิการเพื่อเลือกการ
ด าเนินการซื้อขายหรือการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีทางการเงิน 
6. ผู้ศึกษาตอบถามทบทวนท้ายสปัดาห์ผ่าน
สื่อดิจิทัล 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการเรยีน 
2. ใบงานหรือใบความรู ้
3. สื่อมัลตมิีเดยีและสื่อดิจิทลั 
4. กรณีตัวอย่าง หรือกรณีศึกษา 
5. เว็บไซต์ วีดิทัศน์ออนไลน์ และฐานข้อมูล
ออนไลน ์

10 การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล 
1. ปัญหาสุขภาพท่ีเกดิจากการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
  1.1 ทฤษฎีการดูแลแบบองค์รวม 
(Holistic Care) 
   1.2 ปัญหาสุขภาพและผลกระทบด้าน
ร่างกาย 
   1.3 ปัญหาสุขภาพและผลกระทบด้าน
จิตใจ 
   1.4 ปัญหาสุขภาพและผลกระทบด้าน
สังคม 
   1.5 ปัญหาสุขภาพและผลกระทบด้านจิต
วิญญาณ 
2. แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบ
จากการใช้งานคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์
   2.1 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ (Health 
Promotion Model) 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
(Case Based Learning) ร่วมกับการ
เรียนรูร้่วมกัน (Collaborative Learning) 
2. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุม่และค้นคว้าเรื่อง
ปัญหาสภุาพทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
สังคม และด้านจติวิญญาณ แล้วน ามาระดม
สมองอภิปรายกันในกลุ่ม และน าเสนอ 
3. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
2. ข่าวสารหรือบทความออนไลน ์
3. Smart Phone/Tablet ของผูเ้รียน โดย
โปรแกรมในการใช้สุขภาพ 
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   2.2 แนวทางการป้องกัน ส่งเสรมิ รักษา 
และฟื้นฟจูากการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
3. การประยุกต์เทคโนโลยดีิจิทัลกบัสุขภาพ 
   3.1 ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล 
   3.2 ระบบสารสนเทศในการบรหิารความ
เสี่ยงในโรงพยาบาล 
  3.3 การใช้ประโยชน์จากสื่อสุขภาพในยุค
ดิจิทัล 

11 เทคโนโลยีดิจิทลัในอนาคต 
1. เทคโนโลยี5G 
2. เทคโนโลยเีสมือนจริง 
3. การสื่อสารในรูปแบบของแซทบอต 
4. แนวโน้มเทคโนโลยีอนาคต 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายร่วมกันถึง
ประเด็นเทคโนโลยดีิจิทัลในอนาคต 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นร่วมกันในลักษณะ
การคิดเชิงวิพากษ์รายบคุคล 
2. ผู้สอนก าหนดประเด็นที่ก าลังอยู่ในความ
สนใจขณะนั้น และเทคโนโลยีที่เกีย่วข้องกับ
ผู้เรยีนค้นหาข้อมลูในประเด็นดังกล่าว 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอเทคโนโลยีดิจิทลั
ในอนาคต โดยการค้นหาข้อมลูของผู้เรียน 
4. ผู้สอนร่วมวิพากษ์กับผู้เรยีน เทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคต 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนรายวชิาความ
เข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
2. สื่อดิจิทัล เช่น อินเทอร์เนต็ เวบ็ไซต์กู
เกิล ฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เว็บไซต์ประจ ารายวิชา และ SDU 
MOOC 
4. ใบงานประจ าสัปดาห ์
5. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
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12 การใช้ Microsoft Word 
1. ริบบอนของ Microsoft Word 
2. การก าหนดเครื่องมือพ้ืนฐานของ 
Microsoft Word 
3. การจัดระยะขอบหน้าเอกสาร (Page 
margins) 
4. การก าหนดรูปสไตล์อักษร (Font style) 
5. การแบ่งหน้า (Page Breaks) 
6. การอ้างอิงและบรรณานุกรม 
(References and Bibliography) 
7. การใส่เลขหนา้ (Page Number) 
8. การท าสารบญัอัตโนมัติ (Table of 
Content) 
9. การสร้างไฟล์เทมเพลท (Template) 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนสอบถามประสบการณ์การใช้งาน 
Microsoft Word เพื่อทราบพ้ืนความรู้ของ
ผู้เรยีน 
2. ผู้สอนสอบถามปญัหาหรือข้อจ ากัดจาก
การใช้ Microsoft Word ของผู้เรยีน 
3. ผู้สอนน าเสนอตัวอย่างของงานท่ีสร้าง
ด้วย Microsoft Word  
4. ผู้สอนอธิบายการใช้งาน Microsoft 
Word 
5. ผู้เรียนฝึกปฏิบตัิไปตามขั้นตอน (หาก
ผู้เรยีนไมเ่ข้าใจสามารถซักถามได้
ตลอดเวลา) 
6. ผู้สอนสรุปการใช้งาน Microsoft Word 
7. ผู้สอนสอบถามปญัหาหรือข้อจ ากัดอื่น ๆ 
ที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู ้
8. ผู้สอนตอบปัญหาและอธิบายข้ันตอนใน
ประเด็นที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู ้
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เครื่องคอมพิวเตอร ์
3. โปรแกรม Microsoft Word 
4. ตัวอย่างผลงานท่ีสร้างด้วย Microsoft 
Word 

คณาจารย์
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 

13 การใช้ Microsoft Excel 
1. ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft 
Excel 
2. การจัดการ Workbook/Work Sheet 
3. การก าหนดรูปแบบการแสดงข้อมูล  
4. เทคนิคการเลือก Cell/เทคนิคการป้อน
ข้อมูล 
5. การอ้างอิงแบบตรึงต าแหน่ง Cell 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนเตรียมความพร้อมผู้เรียน เพื่อ
ทบทวนสาระการเรยีนรู้ในสัปดาหท์ี่ผ่าน
มาก เพื่อเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา 
2. ผู้สอนแสดงตัวอย่างผลงานท่ีสร้างด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel Office365 
3. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาโดยใช้พาวเวอร์
พอยส์ประกอบการบรรยาย สลับกับให้
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6. การจัดเรียงข้อมูล (Sort) 
7. การกรองข้อมูล (Filter) 
8. การค านวณใน Microsoft Excel 
9. การสร้างและตกแต่งกราฟ 

ผู้เรยีนซักถามข้อมลู โดยผูส้อนสรปุให้
ตอนท้าย 
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(Performance-based Learning) โดยใช้
งานโปรแกรม Microsoft Excel 
Office365 
5. ผู้สอนซักถามปญัหาและอุปสรรคของ
ผู้เรยีนในการท างานด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel Office365 
6. ผู้เรียนระบุปญัหาและอุปสรรคที่เคยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel Office365 
7. ผู้สอนก าหนดเงื่อนไขให้ผู้เรียนสร้าง
ช้ินงานด้วยโปรแกรม Microsoft 
Office365 
8. ผู้สอนร่วมวิพากษ์ผลงานกับผู้เรียน 
พร้อมอภิปรายร่วมกัน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ซดีี
เนื้อหา พาวเวอร์พอยส์  
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม 
Microsoft Excel 
4. ตัวอย่างไฟล์งานท่ีสรา้งขึ้นจากโปรแกรม 
Microsoft Excel 
5. โปรแกรมตอบค าถามออนไลน ์
6. ใบงานประจ าสัปดาห ์

14 การใช้ Microsoft PowerPoint 
1. การน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ  
2. แนะน า Microsoft PowerPoint  

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายเนื้อหาและถามตอบ  
2. เรียนรู้การใช้งาน Microsoft 
PowerPoint 
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3. ส่วนประกอบและการใช้ Microsoft 
PowerPoint  
4. ข้ันตอนการสร้างงานส าหรับน าเสนอ  
5. ปฏิบัติการสร้างสื่อส าหรับน าเสนอ  
6. การจัดท าไฟล์ส าหรับการน าเสนอ 

3. ปฏิบัติการพัฒนาสื่อส าหรับน าเสนอ 
4. ประเมินผลงานร่วมกัน 
5. สรุปผลการเรียนการสอน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Slides ประกอบการบรรยาย 
3. คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ 
Microsoft PowerPoint 
4. ใบงาน 
5. แบบประเมินผลงาน 

15 การใช้ข้อมูลเชิงประยุกต ์
1. ข้อมูล 
2. โครงสร้างข้อมลู 
3. ฐานข้อมูล 
4. โครงสร้างการจัดการและประเภทของ
ฐานข้อมูล 
5. เทคนิคการใช้ Mail Merge 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนอธิบายความหมายของขอ้มูล และ
ช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างของข้อมูลกับ
สารสนเทศ พร้อมกับอธิบายถึงโครงสร้าง
ข้อมูล และฐานข้อมูล 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา3-6 คน แล้วให้
ผู้เรยีนร่วมกันอภปิราย เรื่อง โครงสร้าง
ข้อมูล ตามใบงานท่ีได้รับ พร้อมกบัให้
นักศึกษาหาตัวอย่างโครงสร้างข้อมูล/
ฐานข้อมูล กลุ่มละ1 ตัวอย่าง 
3. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างการ
จัดการและประเภทของฐานข้อมูล พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนกลุ่ม ๆ ละ3-6 คน แล้ว
ให้ช่วยกันหาตัวอย่างของโครงสร้างการ
จัดการและประเภทของฐานข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตแล้วน าเสนอหนา้ช้ันเรียน 
5. ผู้สอนอธิบายพร้อมสอนวิธีการใช้งาน 
Mail Merge ซึ่งเป็นตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้งานของฐานข้อมูล พรอ้ม
สอบถามปัญหาหรือข้อจ ากัดอื่น ๆ ท่ีผู้เรียน
ต้องการเรียนรู ้

คณาจารย์
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

6. ผู้สอนตอบปัญหาและอธิบายข้ันตอนใน
ประเด็นที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ แล้วให้
ผู้เรยีนจับกลุม่ ๆ ละ 3-6 คน เพื่อจัดท า 
Mail Merge ตามที่อาจารย์ก าหนด 
สื่อการสอน 
1. หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการเรยีน 
และเอกสารที่เกีย่วข้องกับการใช้ข้อมูลเชิง
ประยุกต ์
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ซดีี
เนื้อหา เพาเวอร์พอยต์ เรื่อง การใช้ข้อมูล
เชิงประยุกต์  
3. เว็บไซต์ประจ ารายวิชา ท่ี 
http://wbsc.dusit.ac.th บล็อกเว็บบอร์ด 
Online Forum ในเว็บไซต์ประจ ารายวิชา 
4. ข่าวสาร หรือบทความออนไลน ์
5. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์
พกพาของผู้เรียน 
6. โปรแกรมตอบค าถมออนไลน ์
7. ใบงานประจ าสัปดาห ์
8. แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรยีน 
9. แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน 

 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

วิธีการทวนสอบ 

1.1.1,1.1.3,2.1.1,2.1.4,2.1.5,
3.1.1,3.1.3,3.1.5, 
4.1.1,4.1.2,4.1.3,5.1.1,5.1.3,
5.1.4 

การเข้าช้ันเรยีน 
ผลงานเดี่ยว 
ผลงานกลุม่  
การน าเสนอผลงาน 
 

1 –15 70 % 
 

การทวนสอบจากผลงานของ
ผู้เรยีนที่ได้น าเสนอ จากการสุม่
ตรวจผลงานของผู้เรียน 
ตรวจสอบจากผลงานของผู้เรยีน
ที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

วิธีการทวนสอบ 

2.1.4,2.1.5,3.1.3,3.1.5 การสอบปลายภาค 
 

17 
 

30% 
 

การทวนสอบจากคะแนนสอบ
และเกรด 

 
3. การประเมินผลการศึกษา 
 แบบอิงเกณฑ์ 

เกณฑ์คะแนน เกรด 
85-100 A 

79-84   B+ 
73-78 B 

67-72   C+ 

61-66 C 
55-60   D+ 

50-54 D 

0-49 F 
 
เกณฑ์การให้คะแนนใบงาน 

ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. ส่งงานไม่ตรงตาม
ก าหนด 
2. ไม่มีการอ้างอิงเมื่อ
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

1. ส่งงานไม่ตรงตาม
ก าหนด 
2. การอ้างอิงถูก >50 
% เมื่อท าการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม 

1. ส่งงานไม่ตรงตาม
ก าหนด 
2. การอ้างอิงถูก >80 
% เมื่อท าการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม 
 

1. ส่งงานตามก าหนด 
2. การอ้างอิงถูก >80 
% เมื่อท าการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม 
 

ด้านความรู้ 
 

เนื้อหาท่ีน าเสนอสะท้อน
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรณีศึกษา ระบุ
แนวทางป้องกันและแนว
ปฏิบัติที่ดผี่าน60 % 

เนื้อหาท่ีน าเสนอสะท้อน
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรณีศึกษา ระบุ
แนวทางป้องกันและ
แนวปฏิบัติที่ดผี่าน70 % 

เนื้อหาท่ีน าเสนอสะท้อน
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรณีศึกษา ระบุ
แนวทางป้องกันและ
แนวปฏิบัติที่ดผี่าน80 % 

เนื้อหาท่ีน าเสนอสะท้อน
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรณีศึกษา ระบุ
แนวทางป้องกันและ
แนวปฏิบัติที่ดผี่าน90 % 
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) 
ด้านทักษะ
ปัญญา 
 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ช้ินงานอย่างสร้างสรรค์ได้ 
>40 % 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ช้ินงานอย่างสร้างสรรค์
ได้ >50 % 

1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ช้ินงานอย่างสร้างสรรค์
ได้ >60 % 

1สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ช้ินงานอย่างสร้างสรรค์
ได้ >70 % 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ  

1. ร่วมกิจกรรมในช้ัน
เรียน 

1. ร่วมกิจกรรมในช้ัน
เรียน  
2. มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารยผ์ู้สอน 

1. ร่วมกิจกรรมในช้ัน
เรียน  
2. มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารยผ์ู้สอน 
3. มีความสามารถใน
การท างานเป็นทีมกับ
ผู้อื่น 

1. ร่วมกิจกรรมในช้ัน
เรียน  
2. มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารยผ์ู้สอน 
3. มีความสามารถใน
การท างานเป็นทีมกับ
ผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
4. มีความรับผิดชอบใน
การเรยีนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความเข้าใจและทักษะการใช้ดิจิทัล  
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2537). พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ .ศ. 2537. กรุงเทพฯ: ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม132. 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ )ฉบับที่ 2 (พ .ศ. 2558. กรุงเทพฯ: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
132. 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ )ฉบับ ที่ 3 ( พ .ศ. 2558. กรุงเทพฯ: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
132. 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ )ฉบับที่ 2) พ .ศ. 2560. กรุงเทพฯ: ราชกิจจานุเบกษาเล่ม134. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน 
 ผู้เรียนทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
ห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2.1 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประเมินการสอนจากการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาแล้ว
คณะกรรมการฯแสดงความคิดเห็นและบันทึกไว้เป็นเอกสารหลักฐาน 
 2.2 อาจารย์ผู้ประสานงาน /รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอนร่วมกันประเมินผลการจัดการ

ารสอนเรียนก ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
 2.3 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 

3. การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากได้ผลการประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 
 3.1 จัดประชุมผู้สอนในรายวิชาเพ่ือพิจารณาและน าไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
 3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา/ 
อาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนร่วมด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนในรายวิชา ได้แก่ 
 4.1 การทวนสอบจากคะแนนสอบและเกรด 
ตรวจสอบจากผลงานของผู้เรียนที่ได้รับมอบหมาย 
 4.2 ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งการให้คะแนนแต่ละตอนเรียน 
ของรายวิชา 
 4.3 การทวนสอบจากผลงานของผู้เรียนที่ได้น าเสนอ จากการสุ่มตรวจผลงานของผู้เรียน 
 4.4 มีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อสอบปลายภาค  
ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาโดยพิจารณาควบคู่ไปกับแนวการสอน 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ พร้อม
ทั้งน าข้อคิดเห็นที่ได้จากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใน
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นต่อผล
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและแผนการพัฒนาปรับปรุงส าหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป 


