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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

หลักสูตร   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสตูรใหม พ.ศ.2559 
 

หมวดท่ี 1 ขอมลูท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 4000113 ความเขาใจและการใชดิจิทัล 
  Digital Literacy 

2. จํานวนหนวยกิต 
 3 (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชชา ฉิมพลี และอาจารยณรงคฤทธิ์ ภิรมยนก 
 4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน 
 

อาจารยผูสอน กลุมเรียน 
ผูชวยศาสตราจารย วัชรากรณ เนตรหาญ  ตอนเรียน A1 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุระสทิธิ์ ทรงมา  
ผูชวยศาสตราจารย ภูริพจน  แกวยอง 

ตอนเรียน B1 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร ฉิมพลี 
อาจารย สวิต  ฉิมเรือง 

ตอนเรียน C1 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิระ จิตสุภา 
อาจารย กาญจนรัตน  รัตนสนธ ิ

ตอนเรียน D1 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด 
อาจารย อัฐเดช  วรรณสินธีรกร 

ตอนเรียน E1 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญญลักษม ตํานานจิตร 
ผูชวยศาสตราจารย กาญจนรัตน  รัตนสนธ ิ

ตอนเรียน F1 

ผูชวยศาสตราจารย ปรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค ตอนเรียน G1 
อาจารย ชนินทร ฐิติเพชรกุล ตอนเรียน H1 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติยา เนตรวงษ ตอนเรียน I1 
ผูชวยศาสตราจารย จุฑาวุฒิ จันทรมาล ี ตอนเรียน J1 
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อาจารยผูสอน กลุมเรียน 
อาจารย ณรงคฤทธิ์ ภิรมยนก ตอนเรียน K1 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ หลอพันธมณี  ตอนเรียน L1 
อาจารย ทินกร ชุนหภัทรกุล ตอนเรียน M1 
ผูชวยศาสตราจารย นิพัฒน มานะกิจภิญโญ ตอนเรียน N1 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัดดา สวนมะลิ ตอนเรียน O1 
อาจารย ยุทธภูมิ ภูไพบูลย ตอนเรียน P1 

 

5. ภาคการศึกษา/ ช้ันปที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี1/2562  ชั้นปท่ี1-4  (ตามแผนการศึกษาของนักศึกษาแตละหลักสูตร) 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 
 ไมมี 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 
 ไมมี 

8. สถานที่เรียน  
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร และศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 

9. วันที่จัดทํารายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 1.1 เพ่ือใหผูเรียนมีความตระหนัก รูเทาทัน และเห็นคุณคาของการใชดิจิทัลอยางสรางสรรค 
 1.2 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการเขาถึงและหลักการใชดิจิทัลสําหรับการปฏิบัติงานและใน
ชีวิตประจําวัน 
 1.3 เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจ สามารถอธิบายทฤษฎี หลักการเขาถึงและหลักการใชดิจิทัลสําหรับ
การปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวันได 
 1.4 เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรู ความเขาใจและการใชดิจิทัลไปใชในการแกไขปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  
 1.5 เพ่ือใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห แยกแยะ และสามารถนําความเขาใจและการใชดิจิทัลไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสมตามแนวทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
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2. วัตถปุระสงคในการปรับปรุงรายวิชา 
 1. จัดกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางสรรคทางปญญาท่ีเนนกระบวนการเรียนรู แบบ 
Active Learning เนนใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู หรือสรางความรูใหเกิดข้ึนในตนเอง ดวยการลงมือปฏิบัติ
จริงผานสื่อ ท้ังในข้ันการนําเขาสูบทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือข้ันการประเมินผล 
 2. เพ่ือปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบเครือขายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน 
การสอน 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา  
 แนวคิดเก่ียวกับความเขาใจและการใชดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ การเขาถึงสื่อดิจิ ทัล  
การสื่อสารยุคดิจิทัล ความม่ันคงปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเขาใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การมีสุขภาพดี
ในยุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิรซ 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. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝกงาน 
การศกึษาดวยตนเอง 

30 ชั่วโมง ไมมี 30 ชั่วโมง 75 ชั่วโมง 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล 
 3.1 อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซต เครือขายสังคมออนไลน 
 3.2 ผูเรียนนัดวันเวลาลวงหนา ผานระบบนัดหมายออนไลน หรือมาพบอาจารยท่ีปรึกษาเปน
รายบุคคล หรือกลุม ตามเวลา  
 3.3 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรม ท่ีตองพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมกํากับความรู ตั้งม่ันอยูในหลักคุณธรรม และปฏิบัติ
ตนเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีสํานึกตอสังคมสวนรวมซ่ึงเปนพ้ืนฐาน
สําคัญในการเขาสูตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
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 1.1.1 มีคุณลักษณะตามคานิยมไทยท่ีดี ไดแก การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
พ้ืนฐาน มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงาม มีความ
กตัญู มีสัมมาคารวะ รูจักเคารพผูใหญ และรูจักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 1.1.3 มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม เห็นแกประโยชนสวนรวม เอ้ืออาทร ใสใจเพ่ือน และผูอ่ืน 
ใหความรวมมือตอการเรียนการสอน  
  1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.2.1 ใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน โดยเนนใหผูเรียนสามารถนํา
ความรูดานความเขาใจและการใชดิจิทัลมาประยุกตใช โดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและผลการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม ของผูเรียน 
 1.2.2 เนนการมีสวนรวมของผูเรียนในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู โดยการนําตัวอยางกรณีศึกษา
จากเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห  
และการประยุกตใชในชีวิตจริง 
 1.2.3 ผูสอนแสดงออกถึงการเปนตนแบบท่ีดี 
 1.2.4 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองชมเชยนักศึกษาท่ีทําดี ทํา
ประโยชนแกสวนรวม เสียสละ และประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 
 1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.3.1 ประยุกตใชเกณฑการใหคะแนนแบบ Rubrics วัดประเมินตามสภาพจริง 
 1.3.2 ประเมินการเขาเรียนและการสงงานของผูเรียนตามกําหนดเวลา 
 1.3.3 ประเมินระหวางการเขารวมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเ กิด ข้ึน 
ในระหวางการทํางานรวมกัน 
 1.3.4 สังเกตพฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกในระหวางเรียน 

2. ดานความรู 
 2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 
 ความรูท่ีผูเรียนพึงไดรับจากความเขาใจและการใชดิจิทัล มีดังนี้  
 2.1.1มีความรูอยางกวางขวาง เพ่ือเสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
 2.1.4 มีความรู  ความเขาใจและการใชดิจิ ทัล สามารถบูรณาการความรู ในสาขาวิชา 
ท่ีศึกษาและความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 2.1.5 สามารถประยุกตความรู ความเขาใจและการใชดิจิทัลเพ่ือนํามาใชในการดําเนินชีวิตไดอยาง
เหมาะสม 
 2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 2.2.1 ใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) และการ
ปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based Learning) การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Performance-based 

Learning) ท่ีเนนใหผูเรียนสามารถนําความรู ความเขาใจและการใชดิจิทัลมาประยุกตใชผานกิจกรรมในชั้นเรียน 
โดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและผลการเรียนรูดานความรูของผูเรียน 
 2.2.1 เรียนรูจากสถานการณจริง การทํากิจกรรม รวมท้ังการแลกเปลี่ยนประสบการณ การศึกษา
จากผูสอนท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือจากวิทยากร  
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 2.2.2 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในรายวิชา โดยมอบหมายงานเปนงานเดี่ยวหรืองานกลุม 
 2.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควา เรียนรูวิธีการแสวงหาความรูและการ
สรุปองคความรูดวยตนเอง 

2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
 2.3.1 การถามตอบความรูท่ีเรียนในระหวางการจัดการเรียนรู 
 2.3.2 การทดสอบยอยหลังจบการเรียนรูในแตละสัปดาห 
 2.3.3 การตอบคําถามทายบทเรียน 
 2.3.4 การทดสอบปลายภาค 
 2.3.5 การประเมินผลงานจากการทํางานเดี่ยวและการทํางานกลุม 

3. ดานทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนผูท่ีมีสติปญญา ใฝเรียนรู มีวิจารณญาณมีกระบวนการคิดอยางเปนเหตุ
เปนผล สามารถคิดวิเคราะหแยกแยะ และสังเคราะหแนวคิดท่ีเปนประโยชนเพ่ือนํามาใชในการดํารงชีวิตได 
คุณลักษณะท่ีครอบคลุมทักษะทางปญญา ไดแก 
 3.1.1 มีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 3.1.3 มีทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญหาโดยใชความเขาใจและการใชดิจิทัลอยางมี
วิจารณญาณ และสรุปประเด็นปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 3.1.5มีความเขาใจและการใชดิจิทัลอยางเหมาะสม ตามแนวทางการเรียนรูในศตวรรษท่ี21 
 3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 3.2.1 ใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case Based Learning) และการเรียนรูแบบ
สืบเสาะ (Inquiry -based Learning) เพ่ือใหผูเรียนสามารถวิเคราะห อภิปราย และสรุปผลจากเรื่องท่ีกําหนดให
ได โดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาของผูเรียน 
 3.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการประยุกตใชทักษะทางปญญา เชน การวางแผนงาน      
การตัดสินใจแกปญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การวิเคราะห สังเคราะหและสรุปแนวความคิดในการทํา
ผลงาน 
 3.2.3 สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีเนนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ไดแก การคิดเชิงตรรกะ การ
อภิปรายกลุม การแสดง สาธิต การทดลองและสรุปผลอยางมีหลักการนาเชื่อถือและสามารถอางอิงได 
 3.2.4 การจัดการเรียนการสอนโดยใหศึกษาจากกรณีศึกษาแลวสรุปองคความรู 
 3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงในระหวางการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะทางปญญา 
 3.3.2 การประเมินผลงานจากการทํางานเดี่ยวและการทํางานกลุม 
 3.3.3 การตอบคําถามในระหวางการจัดการเรียนการสอน 
 3.3.4 การทดสอบยอยหลังจบการเรียนรูในแตละสัปดาห 
 3.3.5 การทดสอบปลายภาค 
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่น และมีความสุข โดยครอบคลุมความรูและ
ทักษะตอไปนี้ 
 4.1.1 มีความตระหนักรูถึงสิทธิบทบาทและหนาท่ีของตนเองตลอดจนเขาใจเห็นคุณคาและเคารพ
สิทธิของผูอ่ืน 
 4.1.2 ความเปนพลเมืองท่ีมีคุณคา และรับผิดชอบตอสังคมไทยและสังคมโลก 
 4.1.3มีทักษะในการประสานงานความรวมมือในการทํางานเปนทีม การเปนผูนําและผูตามท่ีดี มี
มนุษยสัมพันธท่ีดี 

4.2 กลยุทธการสอน 
 4.2.1 ใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning) ท่ีเนนใหผู เรียน 
ลงมือปฏิบัติงานเปนกลุมยอย เพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพการเรียนรูของแตละคน สนับสนุนใหมีการชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน จนบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว โดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของผูเรียน 
 4.2.2 งเนนการจัดกิจกรรมกลุมในลักษณะจัดการเรียนการสอนท่ีมุ กรณีศึกษา การอภิปราย การสอน
โดยการตั้งโจทยปญหา 
 4.2.3 จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการทํางานเปนทีมและการทํางานดวยความเสียสละ โดยให
ใชกระบวนการกลุม  
 4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.3.1 การประเมินจากผลงานของการทํากิจกรรมกลุมและการทํางานเปนทีม 
 4.3.2 สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจิตอาสาในระหวางการเขารวมกิจกรรมกลุม 
 4.3.3 ประเมินจากผลความสําเร็จของงานท่ีมอบหมายท่ีแสดงใหเห็นถึงการกําหนด แบงบทบาท
หนาท่ีความรับผิดชอบการเปนผูมีจิตอาสา ความเสียสละ การพ่ึงพาอาศัยและการชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
 ผูเรียนมีทักษะในการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
 5.1.1 มีความรูในการใชสื่อและขอมูลสารสนเทศ โดยใชเครื่องมือท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาความ
เขาใจและการใชดิจิทัล 
 5.1.3 มีทักษะในการคิดคํานวณ การวิเคราะหเชิงตัวเลข และเชิงเหตุผลท่ีเปนตรรกะ 
 5.1.4 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ ในการทํางานและการสื่อสาร เพ่ือ
พัฒนาความเขาใจและการใชดิจิทัล 
 5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.2.1 ใชรูปแบบการเรียนรูแบบชี้นําตนเอง (Self-Directed Learning) โดยออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนสามารถนําความรูดานความเขาใจและการใชดิจิทัลมาประยุกตใชในการแสวงหาหาความรูได
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ดวยตนเอง โดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและผลการเรียนรูดานทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูเรียน 
 5.2.2 จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความเขาใจและการใชดิจิทัล การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูเรียน 
 5.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีการสรางสถานการณ การจําลองเหตุการณหรือบทบาทสมมติ เพ่ือให
ผูเรียนไดใชทักษะการอาน การเขียน การพูดและการฟง ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 5.2.4 มุงเนนการพัฒนาความเขาใจและการใชดิจิทัล ผานกิจกรรม Active Learning เชน การสราง
ช อ ง ท า ง ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร ร ะ ห ว า ง ผู ส อ น แ ล ะ ผู เ รี ย น ผ า น สื่ อ อ อ น ไ ล น  ก า ร ใ ช  E- Learning  
เปนตน ท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูและทบทวนบทเรียน ศึกษาคนควาไดดวยตนเองท้ังกอนและหลังเรียน 

 5.2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใชกระบวนการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือ
สงเสริมใหเกิดการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3.1 ใชวิธีการถาม-ตอบความรูท่ีเก่ียวของในระหวางการจัดการเรียนรู 
 5.3.2 การทดสอบยอยหลังจบการจัดการเรียนรูในแตละสัปดาห 
 5.3.3 การประเมินผลงานจากการทํางานเด่ียวหรือการทํางานกลุม ท่ีใชความรูและทักษะดานการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีประกอบในการสรางผลงาน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ผูสอน 

1 
 

1. ปฐมนิเทศรายวิชา 
1.1 แนะนํารายวิชาและวัตถุประสงค 
1.2 ช้ีแจงเกณฑการประเมินผล 
2. แนวคิดเก่ียวกับความเขาใจและการใช
ดิจิทัลในชีวิตประจําวันของแตละชวงวัย 
2.1 ความสําคัญของการมีความเขาใจและ
การใชดิจิทัล 
2.2 กรอบแนวคิดสําหรบัผูเรียนในยุคดิจิทัล 
2.3 ประโยชนของการมีทักษะความเขาใจ
และการใชดิจิทัล 
2.4 มาตรฐานสมรรถนะสําหรับผูใชดิจิทัล 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ประเมินความคาดหวัง และความ
ตองการดานการเรียนรูของผูเรียน 
2. ผูสอนช้ีแจงกระบวนการการเรยีนการ
สอน ทําความตกลงเก่ียวกับการมอบหมาย
งาน และการประเมินผล 
3. จัดกระบวนการจัดการเรยีนรูตาม
แนวคิดการสรางสรรคทางปญญาท่ีเนน
กระบวนการเรียนรู แบบ Active Learning 
เนน 
4. ผูสอนบรรยายเน้ือหาเก่ียวกับแนวคิด
เก่ียวกับทักษะความเขาใจและการใชดิจิทัล
ในชีวิตประจําวันของแตละชวงวัยโดยมีการ
สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรม ความ
รับผิดชอบ การคดิ-วิเคราะห ความซื่อสัตย 
การใฝรู ความสามัคคีและการทํางานเปน
ทีม 
5. ตั้งคําถาม ตอบคําถามระหวางผูสอนและ
ผูเรยีน ในระหวางบรรยายและเปดโอกาส
ใหผูเรียนซักถาม และเปดอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกัน 
6. ผูสอนใชกระบวนการสืบคนหาหลักฐาน
ความรู (Evidence based practice: EBP) 
เพ่ือใหผูเรียนหาหลักฐานมาประกอบการ
พิจารณา ตัดสินใจ โดยแบงกลุมผูเรียน 
กลุมละ5-6 คน ศึกษาเอกสารเพ่ิมเติม และ
สืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจากอินเทอรเน็ต และ
เว็บไซตท่ีเก่ียวของเรื่องความเขาใจและการ
ใชดิจิทัล 
7. ผูเรียนรวมกันคนหาและนําเสนอขอมูลท่ี
ไดจากการสืบคน 
8. ผูสอนรวมวิพากษผลงานกับผูเรียน 
ยกตัวอยางประกอบอภิปราย 
9. ผูสอนประเมินผูเรยีนผานโปรแกรมตอบ
คําถามออนไลน 

คณาจารย
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ผูสอน 

สื่อการสอน  
1. หนังสือ ตําราสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอ่ืนท่ี
เก่ียวของในเน้ือหาความเขาใจสื่อดิจิทัล 
2. เว็บไซตประจํารายวิชา ท่ี 
http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 
MOOC 
3. เว็บไซต 
https://www.icdlthailand.org/digital-
literacy 
4. เว็บไซต 
http://www.ocsc.go.th/DLProject/me
an-dlp 
5. Smart phone/Tablet ของผูเรียน 
6. ใบงานประจําสัปดาห 

2 ความเขาใจสื่อดิจิทัล 
1. แนวคิดเบ้ืองตนเก่ียวกับความเขาใจสื่อ
ดิจิทัล 
2. สื่อดิจิทัลคืออะไร 
2.1 ความหมายและความเปนมาของสื่อ
ดิจิทัล 
2.2 องคประกอบของสื่อดิจิทัล 
2.3 สื่อดิจิทัลในปจจุบัน 
3. ประเภทของสื่อดิจิทัล 
4. การรูเทาทันสื่อดิจิทัล 
4.1 การรูเทาทันสื่อ 
4.2 องคประกอบของการรูเทาทันสื่อ 
5. ความเขาใจสารสนเทศ 
6. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
6.1 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  
6.2 การคิดเชิงวิพากษและการแกไขปญหา  
6.3 การสื่อสารและการมสีวนรวม  
7. เครื่องมือท่ีใชในการนําเสนอขอมูลยุค
ดิจิทัล  

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เตรียมความพรอมผูเรียน ผานกิจกรรม 
Active Learning และทบทวนสาระการ
เรียนรูในสัปดาหท่ีผานมา 
2. ผูสอนและผูเรียนทบทวนความรูท่ีไดรับ
ในสัปดาหท่ี1 เพ่ือเช่ือมโยงไปยังเน้ือหา
ความรูท่ีจะไดรับในสัปดาหท่ี3 
3. ผูสอนบรรยายเน้ือหาเก่ียวกับความ
เขาใจสื่อดิจิทัล โดยมีการสอดแทรก
คุณธรรม จรยิธรรม ความรับผิดชอบ การ
คิด- วิเคราะห ความซื่อสัตย การใฝรู ความ
สามัคคีและการทํางานเปนทีม  
4. ตั้งคําถาม ตอบคําถามระหวางผูสอนและ
ผูเรยีน ในระหวางบรรยาย และเปดโอกาส
ใหผูเรียนซักถาม และเปดอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกัน 
5. ผูสอนใชกระบวนการสืบคนหาหลักฐาน
ความรู (Evidence based practice: EBP) 
เพ่ือใหผูเรียนหาหลักฐานมาประกอบการ
พิจารณา โดยแบงกลุมผูเรียน กลุมละ5-6 
คน ศึกษาเอกสารเพ่ิมเติม และสืบคนขอมูล
เพ่ิมเตมิจากอินเทอรเน็ต และเว็บไซตท่ี

คณาจารย
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ผูสอน 

เก่ียวของ สําหรับการทําแบบสอบถาม
ออนไลน เรื่องการรูเทาทันสื่อดิจิทัล 
6. ผูเรียนรวมกันคนหาแนวคดิในการ
นําเสนอขอมูลท่ีมีความนาสนใจ ท้ังดาน
ขอมูลและการออกแบบ เพ่ือนําเสนอขอมูล
ท่ีไดจากแบบสอบถามออนไลนในรูปแบบ
อินโฟกราฟก 
7. ผูสอนรวมวิพากษผลงานกับผูเรียน 
ยกตัวอยางประกอบอภิปรายเช่ือมโยงสู
สังคม สาธารณะ สรปุขอคนพบจากผลการ
เก็บขอมูลออนไลน 
8. ผูสอนประเมินผูเรยีนผานโปรแกรมตอบ
คําถามออนไลน 
สื่อการสอน 
1. หนังสือ ตํารา สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอ่ืนท่ี
เก่ียวของในเน้ือหาความเขาใจสื่อดิจิทัล 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต กฤต
ภาคออนไลนของสาํนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต เปนตน 
3. เว็บไซตประจํารายวิชา ท่ี 
http://wbsc.dusit.ac.th  
4. Smart phone/Tablet ของผูเรียน 
5. ใบงานประจําสัปดาห 
6. โปรแกรมตอบคําถามออนไลน 

3 การเขาถึงสื่อดิจิทัล 
1. ชองทางในการเขาถึงสื่อดิจิทัล  
1.1 แบบออฟไลน 
1.2 แบบออนไลน 
2. อินเทอรเน็ตกับสื่อดจิิทัล   
2.1 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 
2.2 อุปกรณระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ี
ควรรูจัก 
3. เครื่องมือในการคนหา 
3.1 เครื่องมือในการคนหา (Search 
engine) 
3.2 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
4. เทคนิคการคนหาขอมลู 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูสอนอธิบายความหมายของชองทางใน
การเขาถึงสื่อดิจิทัล และช้ีใหเห็นถึงความ
แตกตางของแบบออนไลนและแบบ
ออฟไลนใหผูเรียนเขาใจ 
2. ผูสอนแบงกลุมนักศึกษา5-6 คน  
3. ใหผูเรียนรวมกันอภิปราย เรื่อง 
อินเทอรเน็ตกับสื่อดิจิทัล โดยใชเวลา
ประมาณ10 นาที วานักศึกษามีความ
คิดเห็นวาอินเทอรเน็ตกับสื่อดิจิทัลมีความ
เก่ียวของการอยางไรบาง 
4. ใหผูเรียนแตละกลุมนําเสนอตามความ
เขาใจของกลุมตนเอง 

คณาจารย
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ผูสอน 

4.1 เทคนิคการคนหาขอมูล 
4.2 เทคนิคการคนหาภาพ 
4.3 เทคนิคการคนหาวิดีโอ 
4.4 เทคนิคการคนหาเสียง 
4.5 เทคนิคการคนหาตําแหนง 

5. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป 
6. ผูสอนสอบถามผูเรียนเก่ียวกับอุปกรณท่ี
ผูเรยีนรูจักหรือพบเห็นในระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต 
7. ผูสอนอธิบายเก่ียวกับอุปกรณระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีควรรูจักใหผูเรยีน
ฟงทีละอุปกรณ พรอมยกตัวอยางประกอบ 
8. ผูสอนอธิบายเรื่องระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร เครื่องมือในการคนหาและ
เทคนิคในการคนหาตาง ๆ โดยยกตัวอยาง
ประกอบ และสาธิตการคนหาแตละแบบให
ผูเรยีนฟง 
9. ผูสอนใหผูเรียนนับเลขเพ่ือทําการ
แบงกลุมแบบสุม โดยใหโจทยในการคนหา
ตามหัวขอดังน้ี 
9.1 โจทยเก่ียวกับเทคนิคการคนหาขอมูล 
9.2 โจทยเก่ียวกับเทคนิคการคนหาภาพ 
9.3 โจทยเก่ียวกับเทคนิคการคนหาวิดีโอ 
9.4 โจทยเก่ียวกับเทคนิคการคนหาเสียง 
9.5 โจทยเก่ียวกับเทคนิคการคนหา
ตําแหนง 
10. ผูเรียนนําเสนอโจทยและเทคนิคการ
คนหาขอมูลประเภทตาง ๆ ใหเพ่ือน ๆ ใน
ช้ันเรียนฟง  
11. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหา
ท้ังหมด 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เว็บไซตกูเกิล www.google.co.th 
3. Smart phone/Tablet ของผูเรียน 
4. ใบงานประจําสัปดาห 

4 การสื่อสารยุคดิจิทัล 
1. หลักการของการสื่อสาร 
1.1 ความหมายของการสื่อสาร 
1.2 องคประกอบของการสื่อสาร  
1.3 หลักสําคัญท่ีควรคํานึงถึงในการสื่อสาร 
2. ประเภทการสื่อสาร 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เตรียมความพรอมผูเรียน ผานกิจกรรม 
Active Learning และทบทวนสาระการ
เรียนรูในสัปดาหท่ีผานมา 
2. ผูสอนบรรยายเน้ือหาประจําสปัดาห 
3. ผูสอนยกตัวอยาง การสื่อสารในยุค
ดิจิทัล 

คณาจารย
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ผูสอน 

2.1 แบบจําลองการสื่อสารลักษณะทาง
เดียว ใหยกตัวอยางเพ่ิมดวยวามีอะไรบาง 
โดยตัวอยางตองเปนสิ่งท่ีมีอยูในปจจุบัน 
เชน email 
2.2 แบบจําลองการสื่อสารลักษณะสองทาง 
ใหยกตัวอยางเพ่ิมดวยวามีอะไรบาง โดย
ตัวอยางตองเปนสิ่งท่ีมีอยูในปจจุบัน เชน 
โทรศัพท 
3. เครื่องมือท่ีใชในการสื่อสาร 
3.1 Hardware : computer tablet 
mobile 
3.2 software 
 - application ท่ีใชในการสื่อสาร 
4. ประโยชนของการสื่อสารยคุดิจทัิล 

4. ผูเรียนแบงกลุมและรวมกันวิเคราะหและ
แสดงความคดิเห็น และตอบคําถามตาม
ประเด็นท่ีผูสอนกําหนด 
5. ผูเรียนรวมกันนําเสนอความคดิเห็น 
6. ผูสอนกับผูเรียนรวมกันนําเสนอความ
คิดเห็น 
7. ประเมินผูเรยีนผานโปรแกรมตอบคําถาม
ออนไลน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาความ
เขาใจและการใชดิจิทัล 
2. สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
3. ขาวสารหรือบทความออนไลน 
4. เว็บไซตประจํารายวิชา ท่ี 
http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 
MOOC 
5. ใบงานประจําสัปดาห 
6. Smart Phone/Tablet ของผูเรียน 
7. โปรแกรมตอบคําถามออนไลน 

5 แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล  
1. ผลกระทบและการปองกันภัยจากการใช
สื่อสังคมออนไลน 
2. พฤติกรรมการกลั่นแกลงบนสื่อสังคม
ออนไลน 
3. แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยจากสื่อสังคม
ออนไลน 
4. แนวปฏิบัติท่ีดีในการใชสื่อสังคม
ออนไลน 
5. กรณีศึกษาการกลั่นแกลงบนสือ่สังคม
ออนไลน 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูสอนและผูเรียนทบทวนความรูท่ีไดรับ
ในสัปดาหท่ี4 เพ่ือเช่ือมโยงไปยังเน้ือหา
ความรูท่ีจะไดรับในสัปดาหท่ี5 
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายถึง
ประเด็นกลั่นแกลงบนสื่อสังคมดิจทัิลท่ี
ผูเรยีนหรือคนใกลชิดเคยมีประสบการณ
หรือเคยประสบมา 
3. ผูเรียนวิเคราะหและวิจารณรวมกัน โดย
เช่ือมโยงกับเหตูการณอ่ืนๆ เพ่ือบูรณาการ
ใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
4. ผูเรียนศึกษาเน้ือหาจากเอกสารและ
สืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจากอินเทอรเน็ตจาก
เว็บไซตท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดี
ในสังคมดิจิทัล การปองกันภัยและแนวทาง
ปฏิบัติเมื่อเกิดภยัจากสังคมดิจิทัล 
5. ผูสอนแบงกลุมผูเรียน5-6 คน เพ่ือศึกษา
กรณีศึกษาเรื่องตางๆ พรอมท้ังใหผูเรยีน
รวมกันอภิปรายภายในกลุมเพ่ือวิเคราะห

คณาจารย
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ผูสอน 

ประเด็นยอยและรวมกันหาแนวทางในการ
ปองกันและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตุการณดังกลาวนอกเหนือจากท่ีเปน
บทสรุปในกรณีศึกษา 
6 .ผูสอนรวมวิพากษกับพรอมท้ังสรุปขอ
คนพบในเน้ือหาประจําสัปดาห แลว
เช่ือมโยงไปยังเน้ือหาในสัปดาหท่ี6 
สื่อการสอน 
1. หนังสือ ตํารา เอกสารท่ีเก่ียวของใน
เน้ือหาการกลั่นแกลงบนสื่อสังคมดิจิทัล 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต ซดีี
เน้ือหา (PowerPoint) เรื่อง การกลั่นแกลง
บนสื่อสังคมดิจิทัล 
3. เว็บไซตประจํารายวิชา ท่ี 
http://wbsc.dusit.ac.th บล็อกเว็บบอรด 
Online Forum ในเว็บไซตประจาํรายวิชา  
4. กรณีศึกษา เรื่อง Amanda Todd  
5. กรณีศึกษา เรื่อง โทวอนนา ฮลัตัน  
6. กรณีศึกษา เรื่อง Megan Meier  
7. กรณีศึกษา เรื่อง เด็กหญิงปุยฝาย 
8. กรณีศึกษา เรื่อง เด็กชายนนท 
9. กรณีศึกษา เรื่อง เด็กผูหญิงนํ้าหวาน 

6 สิทธิและความรับผิดชอบ 
แนวคิดดานสิทธิและเสรภีาพ  
สิทธิบนสื่อสาธารณะยุคดิจิทัล  
การใชเสรภีาพอยางถูกตอง และความ
รับผิดชอบตอสังคมยุคดิจิทัล 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูสอนและผูเรียนทบทวนความรูท่ีไดรับ
ในสัปดาหท่ี5 เพ่ือเช่ือมโยงไปยังเน้ือหา
ความรูท่ีจะไดรับในสัปดาหท่ี6 และ
อภิปรายรวมกันถึงประเด็นการใชขอมูลท่ี
ไดมาจากอินเทอรเน็ต แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกันในลักษณะการคิดเชิงวิพากษ
รายบุคคล 
2. ผูสอนกําหนดประเด็นท่ีกําลังอยูในความ
สนใจขณะน้ัน แลวใหผูเรียนคนหาขอมูลใน
ประเด็นดังกลาว 
3. ผูสอนใหผูเรียนนําเสนอเทคนิคท่ีใชท่ีทํา
ใหไดมาซึ่งขอมูล โดยพิจารณาจากเวลาท่ีใช
ในการคนหา จํานวนขอมูลท่ีไดจากการ
คนหา 

คณาจารย
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 



มคอ.3 
 

14 
 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ผูสอน 

4. ผูสอนแนะนําเทคนิควิธีการคนหาขอมูล 
ท้ังท่ีเปนเทคนิคการสืบคนขอมูลจาก
ฐานขอมูลออนไลน และเทคนิคการสืบคน
ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
5. ผูสอนรวมวิพากษกับผูเรยีน เก่ียวกับ
เทคนิคการคนหาขอมลู และการเลือกใชสื่อ
ดิจิทัลเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาความ
เขาใจและการใชดิจิทัล 
2. สื่อดิจิทัล เชน อินเทอรเน็ต เว็บไซตกู
เกิล ฐานขอมูลออนไลนของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เว็บไซตประจํารายวิชา และ SDU 
MOOC 
4. ใบงานประจําสัปดาห 

7 
 

ความมั่นคงปลอดภัยยคุดิจิทัล 
1. ความหมายของการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
2. องคประกอบดานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
3. ภัยคุกคามการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
4. เครื่องมือดานการรักษาความมัน่คง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
5. การกูคืนขอมูลสารสนเทศ 
6. ขอปฏิบัติท่ีดีในการปองกันตนเองจาก
ภัยคุกคาม 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  
2. เตรียมความพรอมผูเรียน ผานกิจกรรม 
Active Learning และทบทวนสาระการ
เรียนรูในสัปดาหท่ีผานมา พรอมเช่ือมโยง
เขาสูเน้ือหา 
3. ผูสอนตั้งประเด็นคําถามเก่ียวกับ
สถานการณภัยคุกคามสารสนเทศใน
ปจจุบัน รวมถึงยกประเด็นขาวภัยคุกคาม
ระบบความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
เพ่ือใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น รวมท้ัง
แลกเปลีย่นความเห็นในประเด็นดงักลาว
รวมกัน 
4. ผูสอนบรรยายเน้ือหาโดยใชพาวเวอร
พอยสประกอบการบรรยาย สลับกับให
ผูเรยีนคนควาหาขอมลูและอภิปรายสรุป
หนาช้ัน โดยผูสอนสรุปใหตอนทาย 
5. ผูสอนอธิบายความหมาย องคประกอบ
พ้ืนฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ และใหผูเรียนทํากิจกรรมกลุม
และอภิปรายผลการทํากิจกรรม 

คณาจารย
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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6. ผูสอนแบงกลุมผูเรียน5-6 คน เพ่ือให
ผูเรยีนคนควาขอมูลเก่ียวกับภยัคกุคามการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ 
ตัวอยางผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เครื่องมือดาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
และใหสรุปผลการศึกษาหนาช้ันเรยีน โดย
ผูสอนสรุปใหตอนทาย 
7. ผูสอนใหผูเรียนเรียนรูโดยการปฏิบัติ 
(Performance-based Learning) โดยใช
งานเครื่องมือดานการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ เพ่ือปองกันกันตนเองจากภัย
คุกคามได 
8. ผูสอนรวมวิพากษผลงานกับผูเรียน 
ยกตัวอยางประกอบอภิปรายพรอมสรุปขอ
คนพบในเน้ือหาประจําสัปดาห แลว
เช่ือมโยงไปยังเน้ือหาในสัปดาหถัดไป 
9. ผูเรียนทําทดสอบหลังเรียน 
สื่อการสอน 
1. หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการเรยีน 
และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการรักษาความ
มั่นคงของสารสนเทศ 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต ซดีี
เน้ือหา พาวเวอรพอยส เรื่อง ความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ และกฤตภาค
ออนไลนของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
3. ขาวสาร หรอืบทความออนไลน 
4. โทรศัพทสมารทโฟน หรือคอมพิวเตอร
พกพาของผูเรียน 
5. โปรแกรมตอบคําถามออนไลน 
6. ใบงานประจําสัปดาห 
7. แบบทดสอบวัดความรูกอนเรยีน 
8. แบบทดสอบวัดความรูหลังเรียน 
 

8 กฎหมายดิจิทัล 
1. พระราชบัญญตัิวาดวยการกระทําผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2560 
2. ทรัพยสินทางปญญา 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ความรู
พ้ืนฐานดานกฎหมายดิจิทัลผาน kahoot 

คณาจารย
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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3. พระราชบัญญตัิธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
ในวิถีดิจิทัล 
4. พระราชบัญญตัิกฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคลและจริยธรรมการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

2. ผูสอนและผูเรียนทบทวนความรูท่ีไดรับ
ในสัปดาหท่ี7 เพ่ือเช่ือมโยงไปยังเน้ือหา
ความรูท่ีจะไดรับในสัปดาหท่ี8 ในลักษณะ
ถาม-ตอบ และอภิปรายรวมกันถึงประเด็น
ปญหารายบุคคลท่ีประสบจากพฤติกรรม
เสี่ยงในการใชงานอินเทอรเน็ต วิถีชีวิตสวน
บุคคลในยุคดจิิทัลตอการดําเนินชีวิตการทํา
ธุรกรรมออนไลน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกันในลักษณะการคดิเชิงวิพากษ
รายบุคคล 
3. ผูสอนแบงกลุมผูเรียน5-6 คน เพ่ือศึกษา
เอกสาร แนวคิด ประเด็นปญหาดาน
ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธ์ิ ซอฟตแวร 
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ความปลอดภัยของ
ขอมูลท่ีประสบ ภายในกลุม แตละกลุม
สามารถศึกษาเพ่ิมเติมจากเว็บไซตประจํา
รายวิชา กฤตภาคออนไลน SDU MOOC 
และ Thai MOOC อภิปรายกลุมในประเด็น
กวางแลววิเคราะหประเด็นยอยกลั่นกรอง
วิพากษภายในกลุม แลวเขียนแนวทาง
ทางเลือกในการแกปญหานําเสนอในช้ัน
เรียน 
4. ผูเรียนในช้ันเรยีนวิเคราะห รวมคิด
วิจารณญาณรวมกัน ปรบัแกผลงานตาม
ขอเสนอแนะ ทบทวนทําความเขาใจผลงาน 
สามารถเช่ือมโยงกับสถานการณอ่ืน ๆ 
อยางบูรณาการใหชัดเจนยิ่งข้ึน แลว
นําเสนอผลงานดวยอินโฟกราฟก เพ่ือให
ผูเรยีนและผูสอนสะทอนความชัดเจน ระบุ
เหตุผล ความรู และแนวทางการนําไปใช 
5. ผูเรียนศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมจาก SDU 
MOOC หรือ Thai MOOC รวมถึง กฤต
ภาคออนไลนท่ีใหบริการของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต เพ่ือนํามาจัดทํารายงานในการหา
วิธีการใหมๆ ในประเด็นการนําไปใช
ประโยชนในสังคม และประเมินคณุภาพ
ของผลงาน 
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6. ผูสอนรวมวิพากษผลงานกับผูเรียน 
ยกตัวอยางประกอบอภิปรายเช่ือมโยงสู
สังคม สาธารณะ สรปุขอคนพบในเน้ือหา
ประจําสัปดาห แลวเช่ือมโยงไปยังเน้ือหาใน
สัปดาหท่ี 9 
7. ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนผาน 
kahoot 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เว็บไซตเกม http://www.kahoot.com 
3. เว็บไซตสํานักวิทยบริการ 
http://arit.dusit.ac.th 
4. เว็บไซตประจํารายวิชา 
http://wbsc.dusit.ac.th SDU MOOC 
และ Thai MOOC 
5. คลิปวิดีโอ YouTube และตัวอยางงาน
อินโฟกราฟก 
6. Smart phone/Tablet ของผูเรียน เพ่ือ
เขาใชงาน Application Line และ 
YouTube 
7. ใบงานประจําสัปดาห 

9 ดิจิทัลคอมเมิรซ 
1. ความหมายของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และพาณิชยดิจิทัล 
2. ประเภทของธุรกิจดจิิทัลคอมเมริซ 
2.1 ประเทศไทย 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัล 
2.2 แบบจําลองและโครงสรางของระบบ
ดิจิทัลคอมเมิรซ 
3. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
3.1 เครื่องหมายรับรองการคาและการจด
ทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
3.2 ตลาดกลางซื้อขายแบบดิจิทัล 
3.3 เทคโนโลยีทางการเงิน 
3.4 โมบายคอมเมิรซและการคาดวย
เครือขายสังคมออนไลน 
3.5 ขอควรระวังของดิจิทัลคอมเมริซ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูสอนนําเสนอจัดกิจกรรมพรอมจัด
กิจกรรมประกอบการเรยีนรูดวยสือ่แบบ
ดิจิทัล และสื่ออิเล็กทรอนิกส 
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปราย
ประเด็น ดิจิทัลคอมเมริซ  
3. ผูสอนใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ไดแก 
วิธีสอนแบบรวมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกัน วิธีสอนแบบการ
เขียนโครงสรางความคิด วิธีสอนแบบศูนย
การเรยีน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สรางความคดิรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรูดวยตัวเอง วิธีการสอบแบบ
กรณีศึกษา 
4. ผูสอนกําหนดงานใหผูเรยีนทํางานเดี่ยว
และงานกลุม โดยเนนการเรียนรูไดดวย

คณาจารย
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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ตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีหลากหลาย
รูปแบบ 
5. ผูเรียนฝกปฏิบัติการเพ่ือเลือกการ
ดําเนินการซื้อขายหรือการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีทางการเงิน 
6. ผูศึกษาตอบถามทบทวนทายสปัดาหผาน
สื่อดิจิทัล 
สื่อการสอน 
1. ตํารา/เอกสารประกอบการเรยีน 
2. ใบงานหรือใบความรู 
3. สื่อมัลตมิีเดยีและสื่อดิจิทัล 
4. กรณีตัวอยาง หรือกรณีศึกษา 
5. เว็บไซต วีดิทัศนออนไลน และฐานขอมูล
ออนไลน 

10 การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล 
1. ปญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการใชงาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
  1.1 ทฤษฎีการดูแลแบบองครวม 
(Holistic Care) 
   1.2 ปญหาสุขภาพและผลกระทบดาน
รางกาย 
   1.3 ปญหาสุขภาพและผลกระทบดาน
จิตใจ 
   1.4 ปญหาสุขภาพและผลกระทบดาน
สังคม 
   1.5 ปญหาสุขภาพและผลกระทบดานจิต
วิญญาณ 
2. แนวทางการปองกันและลดผลกระทบ
จากการใชงานคอมพิวเตอรและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส 
   2.1 ทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพ (Health 
Promotion Model) 
   2.2 แนวทางการปองกัน สงเสรมิ รักษา 
และฟนฟูจากการใชงานคอมพิวเตอรและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
3. การประยุกตเทคโนโลยดีิจิทัลกับสุขภาพ 
   3.1 ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใชรูปแบบการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา 
(Case Based Learning) รวมกับการ
เรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) 
2. ใหผูเรียนแบงกลุมและคนควาเรื่อง
ปญหาสภุาพท้ังดานรางกาย ดานจิตใจ ดาน
สังคม และดานจติวิญญาณ แลวนํามาระดม
สมองอภิปรายกันในกลุม และนําเสนอ 
3. ผูสอนกับผูเรียนรวมกันแสดงความ
คิดเห็น 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
2. ขาวสารหรือบทความออนไลน 
3. Smart Phone/Tablet ของผูเรียน โดย
โปรแกรมในการใชสุขภาพ 

คณาจารย
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 



มคอ.3 
 

19 
 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ผูสอน 

   3.2 ระบบสารสนเทศในการบรหิารความ
เสี่ยงในโรงพยาบาล 
  3.3 การใชประโยชนจากสื่อสุขภาพในยุค
ดิจิทัล 

10 การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล 
1. ปญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการใชงาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
2. แนวทางการปองกันและลดผลกระทบ
จากการใชงานคอมพิวเตอรและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส 
3. การประยุกตเทคโนโลยดีิจิทัลกับสุขภาพ 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใชรูปแบบการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา 
(Case Based Learning) รวมกับการ
เรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) 
2. ใหผูเรียนแบงกลุมและคนควาเรื่อง
ปญหาสภุาพท้ังดานรางกาย ดานจิตใจ ดาน
สังคม และดานจติวิญญาณ แลวนํามาระดม
สมองอภิปรายกันในกลุม และนําเสนอ 
3. ผูสอนกับผูเรียนรวมกันแสดงความ
คิดเห็น 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
2. ขาวสารหรือบทความออนไลน 
3. Smart Phone/Tablet ของผูเรียน โดย
โปรแกรมในการใชสุขภาพ 

คณาจารย
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 

11 เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 
1. เทคโนโลยี5G 
2. เทคโนโลยเีสมือนจริง 
3. การสื่อสารในรปูแบบของแซทบอต 
4. แนวโนมเทคโนโลยีอนาคต 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายรวมกันถึง
ประเด็นเทคโนโลยดีิจิทัลในอนาคต 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นรวมกันในลักษณะ
การคิดเชิงวิพากษรายบุคคล 
2. ผูสอนกําหนดประเด็นท่ีกําลังอยูในความ
สนใจขณะน้ัน และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ
ผูเรยีนคนหาขอมลูในประเด็นดังกลาว 
3. ผูสอนใหผูเรียนนําเสนอเทคโนโลยีดิจิทัล
ในอนาคต โดยการคนหาขอมลูของผูเรียน 
4. ผูสอนรวมวิพากษกับผูเรยีน เทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคต 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาความ
เขาใจและการใชดิจิทัล 
2. สื่อดิจิทัล เชน อินเทอรเน็ต เว็บไซตกู
เกิล ฐานขอมูลออนไลนของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณาจารย
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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3. เว็บไซตประจํารายวิชา และ SDU 
MOOC 
4. ใบงานประจําสัปดาห 
5. โทรศัพทสมารทโฟน 

12 การใช Microsoft Word 
1. ริบบอนของ Microsoft Word 
2. การกําหนดเครื่องมือพ้ืนฐานของ 
Microsoft Word 
3. การจัดระยะขอบหนาเอกสาร (Page 
margins) 
4. การกําหนดรูปสไตลอักษร (Font style) 
5. การแบงหนา (Page Breaks) 
6. การอางอิงและบรรณานุกรม 
(References and Bibliography) 
7. การใสเลขหนา (Page Number) 
8. การทําสารบัญอัตโนมัติ (Table of 
Content) 
9. การสรางไฟลเทมเพลท (Template) 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูสอนสอบถามประสบการณการใชงาน 
Microsoft Word เพ่ือทราบพ้ืนความรูของ
ผูเรยีน 
2. ผูสอนสอบถามปญหาหรือขอจาํกัดจาก
การใช Microsoft Word ของผูเรยีน 
3. ผูสอนนําเสนอตัวอยางของงานท่ีสราง
ดวย Microsoft Word  
4. ผูสอนอธิบายการใชงาน Microsoft 
Word 
5. ผูเรียนฝกปฏิบัติไปตามข้ันตอน (หาก
ผูเรยีนไมเขาใจสามารถซักถามได
ตลอดเวลา) 
6. ผูสอนสรุปการใชงาน Microsoft Word 
7. ผูสอนสอบถามปญหาหรือขอจาํกัดอ่ืน ๆ 
ท่ีผูเรียนตองการเรียนรู 
8. ผูสอนตอบปญหาและอธิบายข้ันตอนใน
ประเด็นท่ีผูเรียนตองการเรียนรู 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เครื่องคอมพิวเตอร 
3. โปรแกรม Microsoft Word 
4. ตัวอยางผลงานท่ีสรางดวย Microsoft 
Word 

คณาจารย
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 

13 การใช Microsoft Excel 
1. สวนประกอบของโปรแกรม Microsoft 
Excel 
2. การจัดการ Workbook/Work Sheet 
3. การกําหนดรูปแบบการแสดงขอมูล  
4. เทคนิคการเลือก Cell/เทคนิคการปอน
ขอมูล 
5. การอางอิงแบบตรึงตําแหนง Cell 
6. การจัดเรียงขอมูล (Sort) 
7. การกรองขอมูล (Filter) 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูสอนเตรียมความพรอมผูเรียน เพ่ือ
ทบทวนสาระการเรยีนรูในสัปดาหท่ีผาน
มาก เพ่ือเช่ือมโยงเขาสูเน้ือหา 
2. ผูสอนแสดงตัวอยางผลงานท่ีสรางดวย
โปรแกรม Microsoft Excel Office365 
3. ผูสอนบรรยายเน้ือหาโดยใชพาวเวอร
พอยสประกอบการบรรยาย สลับกับให
ผูเรยีนซักถามขอมลู โดยผูสอนสรปุให
ตอนทาย 

คณาจารย
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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8. การคํานวณใน Microsoft Excel 
9. การสรางและตกแตงกราฟ 

4. ผูสอนใหผูเรียนเรียนรูโดยการปฏิบัติ 
(Performance-based Learning) โดยใช
งานโปรแกรม Microsoft Excel 
Office365 
5. ผูสอนซักถามปญหาและอุปสรรคของ
ผูเรยีนในการทํางานดวยโปรแกรม 
Microsoft Excel Office365 
6. ผูเรียนระบุปญหาและอุปสรรคท่ีเคยใช
โปรแกรม Microsoft Excel Office365 
7. ผูสอนกําหนดเง่ือนไขใหผูเรียนสราง
ช้ินงานดวยโปรแกรม Microsoft 
Office365 
8. ผูสอนรวมวิพากษผลงานกับผูเรียน 
พรอมอภิปรายรวมกัน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน เอกสารท่ี
เก่ียวของกับการใชโปรแกรม Microsoft 
Excel 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต ซดีี
เน้ือหา พาวเวอรพอยส  
3. เครื่องคอมพิวเตอร และโปรแกรม 
Microsoft Excel 
4. ตัวอยางไฟลงานท่ีสรางข้ึนจากโปรแกรม 
Microsoft Excel 
5. โปรแกรมตอบคําถามออนไลน 
6. ใบงานประจําสัปดาห 

14 การใช Microsoft PowerPoint 
1. การนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. แนะนํา Microsoft PowerPoint  
3. สวนประกอบและการใช Microsoft 
PowerPoint  
4. ข้ันตอนการสรางงานสาํหรับนําเสนอ  
5. ปฏิบัติการสรางสื่อสําหรับนําเสนอ  
6. การจัดทําไฟลสําหรับการนําเสนอ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายเน้ือหาและถามตอบ  
2. เรียนรูการใชงาน Microsoft 
PowerPoint 
3. ปฏิบัติการพัฒนาสื่อสําหรับนําเสนอ 
4. ประเมินผลงานรวมกัน 
5. สรุปผลการเรียนการสอน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Slides ประกอบการบรรยาย 
3. คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และ 
Microsoft PowerPoint 

คณาจารย
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 



มคอ.3 
 

22 
 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ผูสอน 

4. ใบงาน 
5. แบบประเมินผลงาน 

15 การใชขอมูลเชิงประยุกต 
1. ขอมูล 
2. โครงสรางขอมลู 
3. ฐานขอมูล 
4. โครงสรางการจัดการและประเภทของ
ฐานขอมูล 
5. เทคนิคการใช Mail Merge 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูสอนอธิบายความหมายของขอมูล และ
ช้ีใหเห็นถึงความแตกตางของขอมูลกับ
สารสนเทศ พรอมกับอธิบายถึงโครงสราง
ขอมูล และฐานขอมูล 
2. ผูสอนแบงกลุมนักศึกษา3-6 คน แลวให
ผูเรยีนรวมกันอภปิราย เรื่อง โครงสราง
ขอมูล ตามใบงานท่ีไดรับ พรอมกับให
นักศึกษาหาตัวอยางโครงสรางขอมูล/
ฐานขอมูล กลุมละ1 ตัวอยาง 
3. ผูสอนอธิบายเก่ียวกับโครงสรางการ
จัดการและประเภทของฐานขอมลู พรอม
ยกตัวอยางประกอบ 
4. ผูสอนใหผูเรียนกลุม ๆ ละ3-6 คน แลว
ใหชวยกันหาตัวอยางของโครงสรางการ
จัดการและประเภทของฐานขอมูลจาก
อินเทอรเน็ตแลวนําเสนอหนาช้ันเรียน 
5. ผูสอนอธิบายพรอมสอนวิธีการใชงาน 
Mail Merge ซึ่งเปนตัวอยางการ
ประยุกตใชงานของฐานขอมูล พรอม
สอบถามปญหาหรือขอจํากัดอ่ืน ๆ ท่ีผูเรียน
ตองการเรียนรู 
6. ผูสอนตอบปญหาและอธิบายข้ันตอนใน
ประเด็นท่ีผูเรียนตองการเรียนรู แลวให
ผูเรยีนจับกลุม ๆ ละ 3-6 คน เพ่ือจัดทํา 
Mail Merge ตามท่ีอาจารยกําหนด 
สื่อการสอน 
1. หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการเรยีน 
และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการใชขอมูลเชิง
ประยุกต 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน อินเทอรเน็ต ซดีี
เน้ือหา เพาเวอรพอยต เรื่อง การใชขอมูล
เชิงประยุกต  
3. เว็บไซตประจํารายวิชา ท่ี 
http://wbsc.dusit.ac.th บล็อกเว็บบอรด 
Online Forum ในเว็บไซตประจาํรายวิชา 

คณาจารย
มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 
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4. ขาวสาร หรือบทความออนไลน 
5. โทรศัพทสมารทโฟน หรือคอมพิวเตอร
พกพาของผูเรียน 
6. โปรแกรมตอบคําถมออนไลน 
7. ใบงานประจําสัปดาห 
8. แบบทดสอบวัดความรูกอนเรยีน 
9. แบบทดสอบวัดความรูหลังเรียน 

 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 
สัดสวนของการ

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 

การเขาช้ันเรยีน 
ผลงานเดี่ยว 
ผลงานกลุม  
การนําเสนอผลงาน 
 

1 –15 70 % 
 

การทวนสอบจากผลงานของ
ผูเรยีนท่ีไดนําเสนอ จากการสุม
ตรวจผลงานของผูเรียน 
ตรวจสอบจากผลงานของผูเรยีน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1.4,2.1.5,3.1.3,3.1.5 การสอบปลายภาค 
 

17 
 

30% 
 

การทวนสอบจากคะแนนสอบ
และเกรด 

 
3. การประเมินผลการศึกษา 
 แบบอิงเกณฑ 

เกณฑคะแนน เกรด 
90 - 100 A 
85 - 89  B+ 
75 - 84 B 
70 - 74  C+ 
60 - 69 C 
55 - 59  D+ 
50 - 54 D 
0 - 49 F 

เกณฑการใหคะแนนใบงาน 
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ผลการเรียนรู เกณฑการใหคะแนน (Rubrics) 

ปรับปรุง (1) พอใช (2) ดี (3) ดีมาก (4) 
ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. สงงานไมตรงตาม
กําหนด 
2. ไมมีการอางอิงเมื่อ
ศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 

1. สงงานไมตรงตาม
กําหนด 
2. การอางอิงถูก >50 
% เมื่อทําการศึกษา
คนควาเพ่ิมเติม 

1. สงงานไมตรงตาม
กําหนด 
2. การอางอิงถูก >80 
% เมื่อทําการศึกษา
คนควาเพ่ิมเติม 
 

1. สงงานตามกําหนด 
2. การอางอิงถูก >80 
% เมื่อทําการศึกษา
คนควาเพ่ิมเติม 
 

ดานความรู 
 

เน้ือหาท่ีนําเสนอสะทอน
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับกรณีศึกษา ระบุ
แนวทางปองกันและแนว
ปฏิบัติท่ีดผีาน60 % 

เน้ือหาท่ีนําเสนอสะทอน
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับกรณีศึกษา ระบุ
แนวทางปองกันและ
แนวปฏิบัติท่ีดผีาน70 % 

เน้ือหาท่ีนําเสนอสะทอน
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับกรณีศึกษา ระบุ
แนวทางปองกันและ
แนวปฏิบัติท่ีดผีาน80 % 

เน้ือหาท่ีนําเสนอสะทอน
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับกรณีศึกษา ระบุ
แนวทางปองกันและ
แนวปฏิบัติท่ีดผีาน90 % 

ดานทักษะ
ปญญา 
 

1. สามารถประยุกตใช
ความรูไปสูการสราง
ช้ินงานอยางสรางสรรคได 
>40 % 

1. สามารถประยุกตใช
ความรูไปสูการสราง
ช้ินงานอยางสรางสรรค
ได >50 % 

1. สามารถประยุกตใช
ความรูไปสูการสราง
ช้ินงานอยางสรางสรรค
ได >60 % 

1สามารถประยุกตใช
ความรูไปสูการสราง
ช้ินงานอยางสรางสรรค
ได >70 % 

ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ  

1. รวมกิจกรรมในช้ัน
เรียน 

1. รวมกิจกรรมในช้ัน
เรียน  
2. มีปฏิสัมพันธรวมกับ
อาจารยผูสอน 

1. รวมกิจกรรมในช้ัน
เรียน  
2. มีปฏิสัมพันธรวมกับ
อาจารยผูสอน 
3. มีความสามารถใน
การทํางานเปนทีมกับ
ผูอ่ืน 

1. รวมกิจกรรมในช้ัน
เรียน  
2. มีปฏิสัมพันธรวมกับ
อาจารยผูสอน 
3. มีความสามารถใน
การทํางานเปนทีมกับ
ผูอ่ืนอยางมี
ประสิทธิภาพ  
4. มีความรับผิดชอบใน
การเรยีนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง 

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชไอที (N) 

มีการใชเทคโนโลยีดจิิทัล
เพ่ือการสื่อสารและการ
ทํางานแบบ
อิเล็กทรอนิกส >60 % 

มีการใชเทคโนโลยีดจิิทัล
เพ่ือการสื่อสารและการ
ทํางานแบบ
อิเล็กทรอนิกส >70 % 

มีการใชเทคโนโลยีดจิิทัล
เพ่ือการสื่อสารและการ
ทํางานแบบ
อิเล็กทรอนิกส >80 % 

มีการใชเทคโนโลยีดจิิทัล
เพ่ือการสื่อสารและการ
ทํางานแบบ
อิเล็กทรอนิกส >90 % 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตาํราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความเขาใจและทักษะการใชดิจิทัล  
2.เอกสารและขอมูลสําคัญ 

กรมทรัพยสินทางปญญา. (2537). พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ .ศ. 2537. กรุงเทพฯ: ราชกิจจานุเบกษา 
เลม132. 

กรมทรัพยสินทางปญญา. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ )ฉบับท่ี 2 (พ .ศ. 2558. กรุงเทพฯ: ราชกิจจานุเบกษา เลม
132. 

กรมทรัพยสินทางปญญา. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ )ฉบับ ท่ี 3 ( พ .ศ. 2558. กรุงเทพฯ: ราชกิจจานุเบกษา เลม
132. 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร )ฉบับท่ี 2) พ .ศ. 2560. กรุงเทพฯ: ราชกิจจานุเบกษาเลม134. 

Digital Literacy Thailand. (2560). หลักสูตรการเขาใจดิจิทัล.สืบคนเม่ือ2560, ธันวาคม26, เขาถึงได
จาก: http://dlthailand.org/dl-curriculum/curriculum/. 

Mike Ribble. (2015). Digital Citizenship in Schools. International Society for Technology 
in Education. 

 

3.เอกสารและขอมูลแนะนํา 
ธารทิพย รัตนวิจารณ และ ชนิชา พงษสนิท) .2559). โลกเสมือนจริงท่ีกลายเปน ”โลกสมจริง“. 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต .วารสารการส่ือสารและการจัดการ.นิดา:2(3). 
นิตยา วงใหญ. (2560. พฤษภาคม -สิงหาคม ). แนวทางการพัฒนาทักษะการรูดิจิทัลของดิจิทัลเนทีฟ .

Veridian E-Journal.10(2):1630-1642. 
สวนนโยบายอิเล็กทรอนิกส. สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส )องคการมหาชน( . (2559).ความม่ันคงทาง 

ไซเบอร. สืบคนเม่ือ2561, มกราคม4, เขาถึงไดจาก: 
https://www.ega.or.th/upload/temp/file_505c8b497a84db48703ce777ba565d9d.pdf 

American Library Association. (2012). Digital Literacy, Libraries, and Public Policy. 
Retrieved2017, January4. Available from: http://www.districtdispatch.org/ 
wp- content/uploads/_OITP_ digilitreport_1_22_13.pdf.  

Innovation and Business Skills Australia.(2013).Digital Literacy and e-skills: Participationin 
the digital economy. Retrieved2017, January4. Available 
from:https://www.ibsa.org.au/.sites/default/files/media/Digital% 
20Literacy%20and%20eskills%20Executive%20Summary_0.pdf. 

Karpati, A. (2011). Digital Literacy in Education. Retrieved2017, January4. Available from: 
http://iite. unesco.org/pics/publications/en/ 
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files/3214688.pdf. 
Ministry of Education, Office of the Basic Education Commission. (2010). Digital  

Literacy World-class Standard School. (In Thai). Bangkok: Agricultural 
Cooperatives Community of Thailand.
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผูเรียน 
 ผูเรียนทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซ่ึงรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ท่ีมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูท่ีไดรับ และเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 2.1 คณะกรรมการประจําหลักสูตรประเมินการสอนจากการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาแลว
คณะกรรมการฯแสดงความคิดเห็นและบันทึกไวเปนเอกสารหลักฐาน 
 2.2 อาจารยผูประสานงาน /รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอนรวมกันประเมินผลการจัดการ

ารสอนเรียนก ระหวางภาคการศึกษา / เม่ือสิ้นภาคการศึกษา 
 2.3 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 

3. การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากไดผลการประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 
 3.1 จัดประชุมผูสอนในรายวิชาเพ่ือพิจารณาและนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป 
 3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/อาจารยผูสอนรวมในรายวิชา/ 
อาจารยในหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในรายวิชา 
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนรวมดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียนในรายวิชา ไดแก 
 4.1 การทวนสอบจากคะแนนสอบและเกรด 
ตรวจสอบจากผลงานของผูเรียนท่ีไดรับมอบหมาย 
 4.2 ประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ท้ังการใหคะแนนแตละตอนเรียน 
ของรายวิชา 
 4.3 การทวนสอบจากผลงานของผูเรียนท่ีไดนําเสนอ จากการสุมตรวจผลงานของผูเรียน 
 4.4 มีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบปลายภาค 
ใหครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาโดยพิจารณาควบคูไปกับแนวการสอน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 อาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใช พรอม
ท้ังนําขอคิดเห็นท่ีไดจากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผูเรียน ขอเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใน
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา แลวนําเสนอตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นตอผล
การประเมินการจดัการเรยีนการสอนและแผนการพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป 
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