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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

หมวดที ่1ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
             Digital Literacy 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3(2-2-5) 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

- 
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน 

คณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1-2 / ชั้นปีที่ 1-4 

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
ไม่มี 

 

7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
ไม่มี 

 

8. สถานที่เรียน   
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 

 

9. วันที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนัก รู้เท่าทัน และเห็นคุณค่าของการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 
1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการเข้าถึงและหลักการใช้ดิจิทัลส าหรับการปฏิบัติงาน

และในชีวิตประจ าวัน 
1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ สามารถอธิบายทฤษฎี หลักการเข้าถึงและหลักการใช้ดิจิทัล

ส าหรับการปฏิบัติงานและในชีวิตประจ าวันได ้
1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม  
1.5 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตาม

แนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
1.6 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะและสามารถสรุปเกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้

ดิจิทัลไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

2. วัตถปุระสงค์ในการพัฒนารายวิชา 
2.1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
2.2 เพ่ือพัฒนาเนื้อหาให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.3 จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ส าหรับ Digital native  
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.ค าอธิบายรายวิชา  
แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลสิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล การ

สื่อสารยุคดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การมี
สุขภาพดีในยุคดิจิทัล 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 
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2.จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง ไม่มี 30 ชั่วโมง 75 ชั่วโมง 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล 
3.1 อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา/เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 3.2 ผู้เรียนนัดวันเวลาล่วงหน้า ผ่านระบบนัดหมายออนไลน์ หรือมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
รายบุคคล หรือกลุ่ม ตามเวลา  
 3.3อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรม ที่ต้องพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมก ากับความรู้ ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม 

และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีส านึกต่อสังคม
ส่วนรวมซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะส าคัญ ดังนี้ 

 1.1.1 มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมพ้ืนฐาน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่ง
ที่ดีงาม มีความกตัญญู มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

 1.1.3 มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เอ้ืออาทร ใส่ใจเพื่อน 
และผู้อ่ืน ให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอน  
  1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.2.1  ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ด้านความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน 

.1.2 2 เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการน าตัวอย่าง
กรณีศึกษาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

.1.2 3 ผู้สอนแสดงออกถึงการเป็นต้นแบบที่ดี 
1.2.4 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ท าดี 

ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ และประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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 1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
.1.3 1 ประยุกต์ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubrics วัดประเมินตามสภาพจริง 
.1.3 2 ประเมินการเข้าเรียนและการส่งงานของผู้เรียนตามก าหนดเวลา 
.1.3 3 ประเมินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 

ในระหว่างการท างานร่วมกัน 
.1.3 4 สังเกตพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกในระหว่างเรียน 

 
2. ด้านความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 ความรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับจากความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล มีดังนี้  
 2.1.1มีความรู้อย่างกว้างขวาง เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
  2.1.4 มีความรู้ ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา 
ที่ศึกษาและความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.1.5 สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลเพ่ือน ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.2.1 ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการปฏิบัติตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Learning) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Performance-based Learning) 
ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน โดย
ผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของผู้เรียน 
  2.2.2 เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การท ากิจกรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การศึกษาจากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญหรือจากวิทยากร 

4.2.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชา โดยมอบหมายงานเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม 
5.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหา

ความรู้และการสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1.3.2 การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้  
2.3.2 ทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์  

3.3.2 การตอบค าถามท้ายบทเรียน  
.3.2 4 การทดสอบปลายภาค 
.3.2 5 การประเมินผลงานจากการท างานเดี่ยวและการท างานกลุ่ม 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญา ใฝ่เรียนรู้ มีวิจารณญาณมีกระบวนการคิดอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ และสังเคราะห์แนวคิดที่เป็นประโยชน์เพ่ือน ามาใช้ในการ
ด ารงชีวิตได้ คุณลักษณะที่ครอบคลุมทักษะทางปัญญา ได้แก่ 

 3.1.1 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3.1.3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล

อย่างมีวิจารณญาณ และสรุปประเด็นปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 3.1.5มีความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลอย่างเหมาะสม ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 
 3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

.2.3 1 ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Based Learning) และการเรียนรู้
แบบสืบเสาะ (Inquiry -based Learning) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลจากเรื่องที่
ก าหนดให้ได้ โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาของผู้เรียน 

2.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ทักษะทางปัญญา เช่น การวาง 
วามคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปแผนงาน การตัดสินใจแก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงค

แนวความคิดในการท าผลงาน 
3.2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิ ดเชิง

ตรรกะ การอภิปรายกลุ่ม การแสดง สาธิต การทดลองและสรุปผลอย่างมีหลักการน่าเชื่อถือและสามารถ
อ้างอิงได้ 

4.2.3 การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจาก กรณีศึกษาแล้วสรุปองค์ความรู้ 
 3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงใน ระหว่างการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา 
2.3.3 การประเมินผลงานจากการท างานเดี่ยวและการท างานกลุ่ม  

.3.3 3 การถาม -ตอบในระหว่างการจัดการเรียนรู้  

.3.3 4 การทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 

.3.3 5 การทดสอบปลายภาค 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีความสุข โดยครอบคลุมความรู้
และทักษะต่อไปนี้ 

 4.1.1 มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิบทบาทและหน้าที่ของตนเองตลอดจนเข้าใจเห็นคุณค่า
และเคารพสิทธิของผู้อื่น 

 4.1.2 ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
 4.1.3มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้

ตามท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
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4.2 กลยุทธ์การสอน 
.2.4 1 ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ที่เน้นให้ผู้เรียน 

ลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน จนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของผู้เรียน 

2.2.4 จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกลุ่มในลักษณะกรณีศึกษา การอภิปราย 
การสอนโดยการตั้งโจทย์ปัญหา 

3.2.4 จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการท างานเป็นทีมและให้ใช้กระบวนการกลุ่ม
ท างานด้วยความเสียสละ 

3.4 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1.3.4 การประเมินจากผลงานของการท ากิจกรรมกลุ่มและการท างานเป็นทีม  
2.3.4 สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจิตอาสาในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

.3.4 3 ประเมินจากผลความส าเร็จของงานที่มอบหมายที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนด แบ่ง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการเป็นผู้มีจิตอาสา ความเสียสละ การพ่ึงพาอาศัยและการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน 
 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

ผู้เรียนมีทักษะในการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
 5.1.1 มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการ

พัฒนาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
 5.1.3 มีทักษะในการคิดค านวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และเชิงเหตุผลที่เป็นตรรกะ 
 5.1.4 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการท างานและการ

สื่อสาร เพ่ือพัฒนาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
 5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2.5 ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบชี้น าตนเอง (Self-Directed Learning) โดยออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการ
แสวงหาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียน 

2.2.5 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียน 

3.2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้างสถานการณ์ การจ าลองเหตุการณ์ และ หรือ
ารพูดและการฟัง ทั้งภาษาไทยและบทบาทสมมติเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ใช้ทักษะการอ่าน การเขียน ก

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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4.2.5 มุ่งเน้นการพัฒนา ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล ผ่านกิจกรรม Active Learning เช่น 
การสร้างช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้ เรียนผ่านสื่อออนไลน์  การใช้  E-Learning  
เป็นต้น ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียน ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองทั้งก่อนและหลังเรียน 

.2.5 5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3.1 ใช้วิธีการถาม-ตอบความรู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
5.3.2 การทดสอบย่อยหลังจบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
5.3.3 การประเมินผลงานจากการท างานเดี่ยวหรือการท างานกลุ่ม ที่ใช้ความรู้และทักษะ  

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีประกอบในการสร้างผลงาน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 
 

1.ปฐมนิเทศรายวิชา 
  1.1 แนะน ารายวิชาและวัตถุประสงค ์
   1.2 ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผล 
2. แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้

ดิจิทัลในชีวิตประจ าวันของแต่ละช่วง
วัย 

   2.1 แนวคิดของความเข้าใจและการใช้
ดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน 
   2.2 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
   2.3 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทลัของแต่
ละช่วงวัย 
   2.4 ประโยชน์ของการมีทักษะความ
เข้าใจและการใช้ดิจิทัล 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1 . ประเมินความคาดหวัง และความ
ต้องการด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. ผู้สอนช้ีแจงกระบวนการการเรยีน 
การสอน ท าความตกลงเกี่ยวกับ 
การมอบหมายงาน และการประเมินผล 

3. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม 
Active Learning  
4. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด
เกี่ยวกับทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
ในชีวิตประจ าวันของแต่ละช่วงวัยโดยมี 
ก ารส อ ด แ ท รก คุ ณ ธร รม  จ ริ ย ธ ร รม  
ค วาม รั บ ผิ ด ชอบ  ก ารคิ ด -วิ เค ร าะ ห์  
ความซื่อสัตย์ การใฝ่รู้ ความสามัคคีและ
การท างานเป็นทีม 
5. ตั้งค าถาม ตอบค าถามระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน ในระหว่างบรรยายและเปิดโอกาส
ให้ ผู้ เรี ย น ซั ก ถ าม  และ เปิ ด อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
6. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 5-6 คน 
เพื่อศึกษาเอกสารเพิ่มเติม และสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องเรื่องทักษะความเข้าใจและการใช้
ดิจิทัลในชีวิตประจ าวันของแต่ละช่วงวัย 
7. ผู้เรียนร่วมกันค้นหาและน าเสนอข้อมูลที่
ได้จากการสืบค้น 
8. ผู้สอนร่วมวิพากษ์ผลงานกับผู้ เรียน 
ยกตัวอย่างประกอบอภิปราย 
9. ผู้สอนประเมินผู้เรียนผ่านโปรแกรมตอบ
ค าถามออนไลน ์
สื่อการสอน  
1. หนังสือ ต าราสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นท่ี
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล 
 2. เว็บไซต์ประจ ารายวิชา ท่ี 
http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 
MOOC 

คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

3. เว็บไซต ์
https://www.icdlthailand.org/digital-
literacy 
4. เว็บไซต ์
http://www.ocsc.go.th/DLProject/me
an-dlp 
 5. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน 
 6. ใบงานประจ าสัปดาห ์
 7. โปรแกรมตอบค าถามออนไลน ์
 

2 
 

สิทธิและความรับผิดชอบ 
1. แนวคิดด้านสิทธิเสรภีาพ 
2. สิทธิบนสื่อสาธารณะยุคดจิิทัล 
3. การใช้เสรีภาพอยา่งถูกต้อง 
4. ความรับผดิชอบต่อสังคมยคุดิจทิัล 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้รูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ
การปฏิบัตติามหลักฐานเชิงประจกัษ์ 
(Evidence Based Practice) 
2. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ไดร้ับ
ในสัปดาห์ที่ 1 เพื่อเช่ือมโยงไปยังเนื้อหา
ความรู้ที่จะไดร้ับในสัปดาห์ที่ 2 และ
อภิปรายร่วมกันถึงประเด็นการใช้ข้อมูลที่
ได้มาจากอินเทอร์เนต็  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกันในลักษณะการคิดเชิงวิพากษ์
รายบุคคล 
3. ผู้สอนก าหนดประเด็นที่ ก าลั งอยู่ ใน 
ความสนใจขณะนั้น แล้วให้ผู้เรียนค้นหา
ข้อมูลในประเด็นดังกล่าว 
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอเทคนิคที่ใช้ที่ท า
ให้ได้มาซึ่งข้อมูล โดยพิจารณาจากเวลาที่ใช้
ในการค้ นห า  จ าน วน ข้ อมู ลที่ ได้ จ าก 
การค้นหา  
5. ผู้สอนแนะน าเทคนิควิธีการค้นหาข้อมูล 
ทั้ งที่ เป็ น เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ และเทคนิคการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
6. ผู้สอนร่วมวิพากษ์กับผู้เรียน เกี่ยวกับ
เทคนิคการค้นหาข้อมูล และการเลือกใช้สื่อ
ดิจิทัลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
7. ประเมินผู้เรยีนผ่านโปรแกรมตอบค าถาม
ออนไลน ์
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 
ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 

คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
2. สื่อดิจิทัล เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ 
กู เกิ ล  ฐานข้ อมู ลออน ไลน์ ของส านั ก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เว็บ ไซต์ ประจ ารายวิ ชา และ  SDU 
MOOC 
4. ใบงานประจ าสัปดาห์ 
5. Smart Phone/Tablet ของผู้เรียน 
6. โปรแกรมตอบค าถามออนไลน์ 

3 การเข้าถึงสื่อดิจิทัล 
1. ความหมายและองค์ประกอบของสื่อ
ดิจิทัล 
2. สื่อดิจิทัลในปัจจุบัน 
3. ประเภทของสื่อและสื่อดิจิทัล  
4. ข้อดีและข้อเสยีของสื่อดิจิทัล 
5. อินเทอร์เน็ตกับสื่อดจิิทัล 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้รูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ
การปฏิ บั ติตามหลักฐาน เชิงประจักษ์ 
(Evidence Based Practice) 
2. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ได้รับ
ในสัปดาห์ที่ 2 เพื่อเช่ือมโยงไปยังเนื้อหา
ความรู้ ที่ จะ ได้ รับ ในสัปดาห์ ที่  3 และ
อภิปรายร่วมกันโดยใช้ข้อมูลที่สืบค้นจาก
อินเทอร์เน็ต แล้วน ามาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกันในลักษณะการคิดเชิงวิพากษ์
รายบุคคล 
4. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-6 คน โดยให้
ผู้ เรียนค้นหาข้อมูลในประเด็นที่ ผู้ สอน
ก าหนดหัวข้อให้แล้วน ามาอภิปรายกัน 
ในกลุ่ม 
5. ผู้สอนให้ผู้ เรียนน าเสนอสิ่ งที่ ได้จาก 
การค้นหาข้อมูล โดยให้ผู้ เรียนในกลุ่มที่
น าเสนอตั้งค าถามในประเด็นที่ได้น าเสนอ
ไป แล้วสอบถามกับผู้ เรียนกลุ่ มอื่น  ๆ  
ในห้องเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจให้
ตรงกันอีกครั้ง 
6. ผู้สอนอธิบายถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อ
ดิจิทัล และความส าคัญของอินเทอร์เน็ตที่มี
ต่อสื่อดิจิทัล 
7. ผู้สอนร่วมวิพากษ์กับผู้เรียน เกี่ยวกับ
ข้อดีและข้อเสียของสื่อดิจิทัลที่พบเห็น 
ในปัจจุบัน 
8. ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
9. ประเมินผู้เรียนผ่านโปรแกรมตอบค าถาม
ออนไลน์ 

คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 
ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
2. สื่ออินเทอร์เน็ต เว็บไซต์กูเกิล ฐานข้อมูล
ออน ไลน์ ขอ งส านั ก วิ ท ยบ ริ ก ารแล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เ ว็ บ ไ ซ ต์ ป ร ะ จ า ร า ย วิ ช า  ที่ 
http://wbsc.dusit.ac.th แ ล ะ  SDU 
MOOC 
4. ใบงานประจ าสัปดาห์ 
5. แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน 
6. แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน 
7. Smart Phone/Tablet ของผู้เรียน 
8. โปรแกรมตอบค าถามออนไลน์ 
 

4 การเข้าถึงสื่อดิจิทัล (ต่อ) 
6. สิ่งจ าเป็นในการเข้าถึงสื่อดิจิทัล 
6.1 อุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงสื่อดจิิทัล 
    6.2 ข้อมูลและสารสนเทศในรปูของสื่อ
ดิจิทัล 
     6.3 โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีใช้
เข้าถึงสื่อดิจิทัล 
     6.4 คู่มือการใช้งานเพื่อเข้าถึงสื่อดิจิทัล 
7. เทคนิคการเข้าถึงสื่อดจิิทัลที่ควรรู ้
8. การเลือกใช้สื่อดิจิทลัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
9. พฤติกรรมการเข้าถึงสื่อดิจิทลัทีอ่าจ
ก่อให้เกิดปัญหา 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ไดร้ับ
ในสัปดาห์ที่ 3 เพื่อเช่ือมโยงไปยังเนื้อหา
ความรู้ที่จะไดร้ับในสัปดาห์ที่ 4 และ
อภิปรายร่วมกันถึงประเด็นการใช้ข้อมูลที่
ได้มาจากอินเทอร์เนต็  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกันในลักษณะการคิดเชิงวิพากษ์
รายบุคคล 
2 . ผู้ ส อนก าห น ดป ระ เด็ นที่ ก าลั งอยู่ 
ในความสนใจขณะนั้น แล้วให้ผู้เรียนค้นหา
ข้อมูลในประเด็นดังกล่าว 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอเทคนิคที่ใช้ที่ท า
ให้ได้มาซึ่งข้อมูล โดยพิจารณาจากเวลาที่ใช้
ในการค้ นห า  จ าน วน ข้ อมู ลที่ ได้ จ าก 
การค้นหา  
4. ผู้สอนแนะน าเทคนคิวิธีการค้นหาข้อมูล 
ทั้งที่เป็นเทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ และเทคนิคการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ 
5. ผู้สอนร่วมวิพากษ์กับผู้เรยีน เกีย่วกับ
เทคนิคการค้นหาข้อมลู และการเลือกใช้สื่อ
ดิจิทัลเพื่อให้เกดิประสิทธิภาพ 
6. ประเมินผู้เรยีนผ่านโปรแกรมตอบค าถาม
ออนไลน์  
 

คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 
ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
2. สื่ออินเทอร์เน็ต เว็บไซต์กูเกิล ฐานข้อมูล
ออน ไลน์ ขอ งส านั ก วิ ท ยบ ริ ก ารแล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เว็บไซต์ประจ ารายวิชา ท่ี 
http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 
MOOC 
4. ใบงานประจ าสัปดาห์ 
5 .Smart Phone/Tablet ของผู้เรียน 
6. โปรแกรมตอบค าถามออนไลน์ 
 

5 การสื่อสารยุคดิจิทัล 
1. หลักการของการสื่อสาร 
    1.1 ความหมายของการสื่อสาร 
    1.2 องค์ประกอบของการสื่อสาร 
    1.3 หลักส าคญัที่ควรค านึงถึงในการ

สื่อสาร 
2. ประเภทการสื่อสาร 
     2.1 แบบจ าลองการสื่อสารลักษณะทาง

เดียว 
    2.2 แบบจ าลองการสื่อสารลักษณะสอง

ทาง 
3. สื่อสังคมออนไลน ์
3.1 แอปพลเิคชันที่น ามาใช้งานสังคม

ออนไลน ์
    3.2 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน ์
4. การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน ์
    4.1 ประโยชน์ของเครือข่ายสังคม

ออนไลน ์
    4.2 ข้อดี- ข้อเสีย ของสื่อสังคม
ออนไลน ์

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม 
Active Learning และทบทวนสาระการ 
เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
3. ผู้สอนยกตัวอย่าง การสื่อสารในยุคดิจิทัล 
4. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและร่วมกันวิเคราะห์และ 
แสดงความคิดเห็น และตอบค าถามตาม 
ประเด็นท่ีผู้สอนก าหนด 
5. ผู้เรียนร่วมกันน าเสนอความคิดเห็น 
6. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันน าเสนอความ 
คิดเห็น 
7. ประเมินผู้เรียนผ่านโปรแกรมตอบค าถาม 
ออนไลน์ 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 
ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
2. สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
3. ข่าวสารหรือบทความออนไลน์ 
4. เ ว็ บ ไ ซ ต์ ป ร ะ จ า ร า ย วิ ช า  ที่ 
http://wbsc.dusit.ac.th แ ล ะ  SDU 
MOOC 
5. ใบงานประจ าสัปดาห์ 
6. Smart Phone/Tablet ของผู้เรียน 
7. โปรแกรมตอบค าถามออนไลน์ 
 
 

คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

6 การสื่อสารยุคดิจิทัล(ต่อ) 
5. ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ 
   5.1 ผลกระทบเชิงบวก 
5.2 ผลกระทบเชิงลบ 
6. การแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน ์
และข้อปฏิบตัิของสื่อสังคมออนไลน ์
   6.1 ข้อควรปฏิบัติทั่วไป 
   6.2 ข้อควรปฏิบัติในการส่งต่อขอ้มูล 
    6.3 ข้อควรปฏิบัติในการรับผิดชอบ 
7. มารยาทบนสังคมออนไลน ์
8. ข้อควรระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน ์
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม 
Active Learning และทบทวนสาระ 
การเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
3. ผู้ ส อ น ย ก ตั ว อ ย่ า ง  ก า ร สื่ อ ส า ร 
ในยุคดิจิทัล 
4. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและร่วมกันวิเคราะห์และ 
แสดงความคิดเห็น และตอบค าถามตาม 
ประเด็นท่ีผู้สอนก าหนด 
5. ผู้เรียนร่วมกันน าเสนอความคิดเห็น 
6. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันน าเสนอ 
ความคิดเห็น 
7. ประเมินผู้เรียนผ่านโปรแกรมตอบค าถาม 
ออนไลน์ 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 
ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
2. สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
3. ข่าวสารหรือบทความออนไลน์ 
4. เ ว็ บ ไ ซ ต์ ป ร ะ จ า ร า ย วิ ช า  ที่ 
http://wbsc.dusit.ac.th แ ล ะ  SDU 
MOOC 
5. ใบงานประจ าสัปดาห์ 
6. Smart Phone/Tablet ของผู้เรียน 
7. โปรแกรมตอบค าถามออนไลน์ 
ผู้เรียน 

คณาจารย ์

7 ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทลั 
1. ความหมายของการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
2. องค์ประกอบพ้ืนฐานด้านการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
    2.1 ความลับ (Confidentiality)  
    2.2 ความคงสภาพ (Integrity) 
    2.3 ความพร้อมใช้งาน (Availability 
3. ภัยคุกคามดา้นการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
    3.1 แฮคเกอร์ (Hacker) / แคร็กเกอร์ 
(Cracker) 
    3.2 มัลแวร์ (Malware) 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม 
Active Learning และทบทวนสาระ 
การเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อม 
เชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา 
3. ผู้สอนตั้งประเด็นค าถามเกี่ยวกับ 
สถานการณ์ภัยคุกคามสารสนเทศในปัจจุบัน  
รวมถึงยกประเด็นข่าวภัยคุกคามระบบ 
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ เพื่อให้ 
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้ง 
แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นดังกล่าว 
ร่วมกัน 

คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

    3.3 อีเมลขยะ (Spam mail) 
    3.4 ข่าวไวรัสหลอกลวง (Hoax) 
    3.5 การโจมตีแบบฟิชช่ิง(Phishing) 
    3.6 การสอดแนม (Snooping) 
    3.7 การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ 
(Denial of Service: Dos) 
4. เครื่องมือด้านการรักษาความมัน่คง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
    4.1 ซอฟต์แวร์ป้องกันและก าจัดไวรัส 
    4.2 ไฟร์วอลล์ (Firewall) 
    4.3 ร ะ บ บ ต ร ว จ จั บ ก า ร บุ ก รุ ก 
(Intrusion Detection System) 
    4.4 การเข้ารหสัข้อมูล  )  
(Cryptography) 

4. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาโดยใช้พาวเวอร์ 
พอยส์ประกอบการบรรยาย สลับกับให้ 
ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูลและอภิปรายสรุป 
หน้าช้ัน โดยผู้สอนสรุปให้ตอนท้าย 
5. ผู้สอนอธิบายความหมาย องค์ประกอบ 
พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
สารสนเทศ และให้ผู้เรียนท ากิจกรรมกลุ่ม 
และอภิปรายผลการท ากิจกรรม 
6. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 5-6 คน 
เพื่อให้ผู้ เรียนค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับภัย
คุกคามด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ตัวอย่างผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก
ภั ยคุ กค าม  เค รื่ อ งมื อด้ าน การรั กษ า 
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และให้
สรุปผลการศึกษาหน้าช้ันเรียน โดยผู้สอน
สรุปให้ตอนท้าย 
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
(Performance-based Learning) โดยใช้
งานเครื่องมือด้านการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ เพื่อป้องกันกันตนเองจากภัย
คุกคามได้ 
8. ผู้สอนร่วมวิพากษ์ผลงานกับผู้ เรียน 
ยกตัวอย่างประกอบอภิปรายพร้อมสรุปข้อ
ค้นพบใน เนื้ อหาประจ าสัปดาห์  แล้ ว
เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในสัปดาห์ถัดไป 
9. ผู้เรียนท าทดสอบหลังเรียน 
สื่อการสอน 
1. หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการเรียน 
และเอกสารที่ เกี่ ย วข้ องกับการรักษา 
ความมั่นคงของสารสนเทศ  
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ซีดี
เนื้อหา พาวเวอร์พอยส์ เรื่อง ความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศและกฤตภาค
ออน ไลน์ ขอ งส านั ก วิ ท ยบ ริ ก ารแล ะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
3. เ ว็ บ ไ ซ ต์ ป ร ะ จ า ร า ย วิ ช า  ที่ 
http://wbsc.dusit.ac.th  SDU MOOC 
บ ล็ อ ก เ ว็ บ บ อ ร์ ด  Online Forum  
ในเว็บไซต์ประจ ารายวิชา 
4. ข่าวสาร หรือบทความออนไลน์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

5. โทรศัพท์สมาร์ทโหน หรือคอมพิวเตอร์
พกพาของผู้เรียน 
6. โปรแกรมตอบค าถามออนไลน์ 
7. ใบงานประจ าสัปดาห์ 
8. แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน 
9. แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน 
 

8 ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทลั (ต่อ) 
6. การกู้คืนข้อมูล 
    6.1 ความหมายของการกู้คืนขอ้มูล 
    6.2 การวิเคราะห์และจัดระเบยีบข้อมูล 
6.3 ก าหนดวิธีการส ารองข้อมูล 
    6.4 การสร้างข้อมลูส ารองในวินโดวส ์
    6.5 การกู้คืนแฟ้ม Office 
    6.6 การกู้คืนจากโทรศัพท์มือถอื 
7. แนวทางการป้องกันและรักษาความ
มั่นคงปลอดภยั 
7.1 แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
7.2 แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ส าหรับบคุคลทั่วไป 
    7.3 แนวทางการรักษาความมัน่คง
ปลอดภัยส าหรับส าหรับหน่วยงาน 
8. จริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
8.1 ความหมายของจริยธรรมในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.2 ประเด็นของจริยธรรมเกี่ยวกบัการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม 
Active Learning แ ล ะ ท บ ท ว น ส า ร ะ 
การเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา 
2. ผู้สอนและผู้ เรียนอภิปรายร่วมกันถึง
ป ร ะ เด็ น ก า ร กู้ คื น ข้ อ มู ล  แ น ว ท า ง 
การป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในลักษณะ
การคิดเชิงวิพากษ์รายบุคคล 
3. ผู้ ส อน ก าห น ด ป ระ เด็ น ที่ ก าลั งอ ยู่ 
ในความสนใจขณะนั้น และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับผู้เรียนค้นหาข้อมูลในประเด็น
ดังกล่าว 
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอกู้คืนข้อมูล โดย
การค้นหาข้อมูลของผู้เรียน  
5. ผู้สอนร่วมวิพากษ์กับผู้ เรียนในเรื่อง
จ ริ ย ธ ร รม ใน ก า ร ใ ช้ ง าน เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
6. ประเมินผู้เรียนผ่านโปรแกรมตอบค าถาม
ออนไลน์ 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 
ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
2. สื่อดิจิทัล เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ 
กู เกิ ล  ฐานข้ อมู ลออน ไลน์ ของส านั ก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 .  เ ว็ บ ไ ซ ต์ ป ร ะ จ า ร า ย วิ ช า  ที่ 
http://wbsc.dusit.ac.th แ ล ะ  SDU 
MOOC 
4. ใบงานประจ าสัปดาห์ 
5. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์
พกพาของผู้เรียน 
6. โปรแกรมตอบค าถามออนไลน์ 

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

9 ความเข้าใจสื่อดิจิทัล 
1. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความเข้าใจสื่อ
ดิจิทัล 
1.1 ความหมายที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ
สื่อดิจิทัล 
1.2 ความสัมพันธ์ของทักษะการรู้
สารสนเทศและการรู้ดิจิทลั 
2. การเลือกใช้สื่อดิจิทลั 
    2.1 ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นใน
การเลือกใช้สื่อดจิิทัล 
    2.2 บทบาทของสื่อดิจิทัลต่อสงัคมของ
เยาวชน 
3. การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล  
3.1 การรูเ้ท่าทันสื่อดิจิทลั 
3.2 ความเข้าใจสารสนเทศ 
3.3 การใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
4. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

4.1 ความคิดสรา้งสรรค์และนวัตกรรม  
4.2 การคิดเชิงวิพากษ์และการแกไ้ข

ปัญหา  
4.3 การสื่อสารและการมสี่วนร่วม  

5. เครื่องมือในการน าเสนอข้อมูลยุคดิจิทัล 
5.1 หลักการออกแบบอินโฟกราฟกิ  

5.2 การสร้างอินโฟกราฟิกให้มี
ประสิทธิภาพ  
5.3 ประเภทของอินโฟกราฟิก 
5.4 ข้อดีของการน าเสนอข้อมูลด้วยอินโฟ
กราฟิก 
5.5 เครื่องมือที่ใช้ในการท าอินโฟกราฟิก 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม 
Active Learning แ ล ะ ท บ ท ว น ส า ร ะ 
การเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา 
2. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ได้รับ
ในสัปดาห์ที่ 8 เพื่อเช่ือมโยงไปยังเนื้อหา
ความรู้ที่จะได้รับในสัปดาห์ที่ 9 
3. ผู้ ส อ น บ ร ร ย า ย เนื้ อ ห า เกี่ ย ว กั บ 
ความเข้าใจสื่อดิจิทัลโดยมีการสอดแทรก
คุณ ธรรม  จริยธรรม ความรับผิ ดชอบ  
การคิด-วิเคราะห์ ความซื่อสัตย์  การใฝ่รู้ 
ความสามัคคีและการท างานเป็นทีม 
4.ตั้งค าถาม ตอบค าถามระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน ในระหว่างบรรยายและเปิดโอกาส
ให้ ผู้ เรี ย น ซั ก ถ าม  และ เปิ ด อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
5. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 5-6 คน 
เพื่อศึกษาเอกสารเพิ่มเติม และสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับการท าแบบสอบถาม
ออนไลน์ เรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
6. ผู้ เ รี ย น ร่ ว ม กั น ค้ น ห า แ น ว คิ ด 
ในการน าเสนอข้อมูลที่มีความน่าสนใจ ทั้ง
ด้านข้อมูลและการออกแบบ เพื่อน าเสนอ
ข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามออนไลน์ 
ในรูปแบบอินโฟกราฟิก 
7. ผู้สอนร่วมวิพากษ์ผลงานกับผู้ เรียน 
ยกตัวอย่างประกอบอภิปรายเช่ือมโยงสู่
สังคม สาธารณะ สรุปข้อค้นพบจากผล 
การเก็บข้อมูลออนไลน์ 
8. ผู้สอนประเมินผู้เรียนผ่านโปรแกรมตอบ
ค าถามออนไลน ์
สื่อการสอน 
1 .ห นั ง สื อ  ต า ร า  สื่ อ  PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล 
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต กฤต
ภาคออนไลน์ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นต้น 
3.  เว็บไซต์ประจ ารายวิชา ท่ี 

คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 
MOOC 
4.  โปรแกรม Google Forms 
5.  Smart phone/Tablet ของผู้เรียน 
6.  ใบงานประจ าสัปดาห ์
7.  โปรแกรมตอบค าถามออนไลน ์

10 แนวปฏิบัติสังคมดิจิทลั 
1. พฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนสื่อสังคม

ออนไลน ์
2. แนวปฏิบัติที่ดีในสังคมออนไลน ์
3. การป้องกันภัยจากสังคมออนไลน ์
4 .แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยจากสังคม
ออนไลน ์
5.กรณีศึกษาการกลั่นแกล้งบนสื่อสังคม
ออนไลน ์
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ได้รับ
ในสัปดาห์ที่ 9 เพื่อเช่ือมโยงไปยังเนื้อหา
ความรู้ที่จะได้รับในสัปดาห์ที่ 10 
2. ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกันอภิปรายถึง
ประเด็นกลั่นแกล้งบนสื่อสังคมออนไลน์ที่
ผู้เรียนหรือคนใกล้ชิดเคยมีประสบการณ์
หรือเคยประสบมา 
3. ผู้เรียนวิเคราะห์และวิจารณ์ร่วมกัน โดย
เชื่อมโยงกับเหตูการณ์อื่นๆ เพื่อบูรณาการ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
4. ผู้ เรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารและ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตจาก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี
ในสั งคมออนไลน์  การป้องกันภัยและ
แนวทางปฏิ บั ติ เมื่ อ เกิ ดภั ยจากสั งคม
ออนไลน์ 
5. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้ เรียน 5 -6 คน เพื่ อ
ศึกษากรณีศึกษาเรื่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้
ผู้ เรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มเพื่อ
วิ เคราะห์ประเด็นย่อยและร่วมกันหา
แนวทางในการป้องกันและแนวทางปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนอกเหนือจากที่
เป็นบทสรุปในกรณีศึกษา 
6. ผู้สอนร่วมวิพากษ์กับพร้อมทั้งสรุปข้อ
ค้นพบใน เนื้ อหาประจ าสัปดาห์  แล้ ว
เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในสัปดาห์ที่11 
7. ประเมินผู้เรียนผ่านโปรแกรมตอบค าถาม
ออนไลน์ 
สื่อการสอน 
1. หนั งสื อ  ต ารา เอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง 
ใน เนื้ อห าการกลั่ นแกล้ งบนสื่ อสั งคม
ออนไลน์ 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ซีดี

คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

เนื้อหา (PowerPoint) เรื่อง การกลั่นแกล้ง
บนสื่อสังคมออนไลน์ 
3. เว็บไซต์ประจ ารายวิชา ท่ี 
http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 
MOOC  บล็อกเว็บบอร์ด Online Forum 
ในเว็บไซต์ประจ ารายวิชา  
4. กรณีศึกษา เรื่อง Amanda Todd  
5. กรณีศึกษา เรื่อง โทวอนนา ฮัลตัน  
6. กรณีศึกษา เรื่อง Megan Meier  
7. กรณีศึกษา เรื่อง เด็กหญิงปุยฝ้าย 
8. กรณีศึกษา เรื่อง เด็กชายนนท์ 
9. กรณีศึกษา เรื่อง เด็กผู้หญิงน้ าหวาน 

11 การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล 
1.สังคมดิจิทลักับผลกระทบด้านสขุภาพ 
2. โรคที่เกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท้ังทางกายและ
ทางจิตใจ 
3. แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบ
จากการใช้งานคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์
4. การใช้ประโยชน์จากสื่อสุขภาพในยุค
ดิจิทัล 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.ใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา 
(Case Based Learning) ร่วมกับการ
เรียนรูร้่วมกัน (Collaborative Learning) 
2. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุม่และค้นคว้าเรื่อง
ออฟฟิศซินโดรม แล้วน ามาระดมสมอง
อภิปรายกันในกลุม่ 
3. ผู้เรียนน าเสนอหัวข้อท่ีก าหนด 
4. ผู้ ส อ น กั บ ผู้ เ รี ย น ร่ ว ม กั น แ ส ด ง 
ความคิดเห็น 
5. ประเมินผู้เรียนผ่านโปรแกรมตอบค าถาม
ออนไลน์ 
สื่อการสอน 
1 .ห นั ง สื อ  ต า ร า  สื่ อ  PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต กฤต
ภาคออนไลน์ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นต้น 
3.  เว็บไซต์ประจ ารายวิชา ท่ี 
http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 
MOOC  
4.  Smart phone/Tablet ของผู้เรียน 
5.  ใบงานประจ าสัปดาห ์
6.  โปรแกรมตอบค าถามออนไลน ์
 
 
 

คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

12 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
1. รูปแบบการประกอบธุรกิจพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์  
2. ดิจิทัลคอมเมิร์ซ  
3. ตลาดกลางซื้อขายแบบอิเล็กทรอนิกส์  
4. โมบายคอมเมิร์ซ 
 
 
 
 
 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนน าเสนอจัดกิจกรรมพร้อมบรรยาย
ประกอบการเรียนรู้ด้วยสื่อแบบดิจิทัล และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผู้ สอนและผู้ เรียน ร่วมกันอภิ ปราย
ประเด็น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
คอมเมิร์ซ  
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิ ธี ส อ น แ บ บ ร่ ว ม มื อ  วิ ธี ส อ น แ บ บ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิธีสอนแบบ 
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบ
ศู น ย์ ก า ร เรี ย น  วิ ธี ส อ น แ บ บ ทั ก ษ ะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธีสอน
แบบการเรียนรู้แบบชี้น าตนเอง (Self-
Directed Learning) 
4. ผู้สอนก าหนดงานให้ผู้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย
รูปแบบ 
5 . ผู้ เ รี ย น ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร เพื่ อ เลื อ ก 
การด าเนินการซื้อขายหรือการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ดิจิทัลคอมเมิร์ซ 
6. ผู้ศึกษาตอบถามทบทวนท้ายสัปดาห์ผ่าน
สื่อดิจิทัล 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอนหรือ 
การเรียน 
2. ใบงานหรือใบความรู้ 
3. สื่อมัลติมีเดีย/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล
ออนไลน์ 
6. เ ว็ บ ไ ซ ต์ ป ร ะ จ า ร า ย วิ ช า  ที่ 
http://wbsc.dusit.ac.th แ ล ะ  SDU 
MOOC  
 
 
 
 
 

ผศ.ปรมัตถ์
ปัญปรัชญ ์
ต้องประสงค์ 
และ 
ผศ.ดร.ลัดดา 
สวนมะล ิ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

13 เงินดิจิทัลและการขนส่งสนิค้าด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
1. การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์
2. แอปพลิเคชันทางการเงิน 
3. การขนส่งสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนน าเสนอจัดกิจกรรมพร้อมบรรยาย
ประกอบการเรียนรู้ด้วยสื่อแบบดจิิทัล และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
ประเด็น เงินดิจิทัล 
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกัน วิธีสอนแบบ 
การเขียนโครงสร้างความคิด วิธสีอนแบบ
ศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบทักษะ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด วิธีสอน
แบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง   
4. ผู้สอนก าหนดงานใหผู้้ศึกษาท างานเดี่ยว
และงานกลุม่ โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย
รูปแบบ 
5. ผู้เรียนฝึกปฏิบตัิการเพื่อเลือกรปูแบบ
การท าธุรกิจด้วยเงินดิจิทัลกบัดิจิทลั
คอมเมิรซ์ 
6. ผู้ศึกษาตอบถามทบทวนท้ายสปัดาห์ผ่าน
สื่อดิจิทัล 
สื่อการสอน 
1. ต ารา/เอกสารประกอบการสอนหรือ 
การเรยีน 
2. ใบงานหรือใบความรู ้
3. สื่อมัลตมิีเดยี/การน าเสนอด้วยภาพเลื่อน 
4. กรณีตัวอย่าง 
5. เว็บไซต/์วีดิทัศน์ออนไลน์/ฐานข้อมูล
ออนไลน ์
6. เว็บไซต์ประจ ารายวิชา ท่ี 
http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 
MOOC 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ปรมัตถ์
ปัญปรัชญ ์

ต้อง
ประสงค ์

และ 
ผศ.ดร.ลดั

ดา 
สวนมะล ิ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

14 กฎหมายดิจิทัล 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
2. ลิขสิทธิ์และการใช้งานท่ีเป็นธรรม 
3. สัญญาอนุญาตซอฟตแ์วร์ 
4. แนวคิดการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ .
2560  
5. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในวิถีดิจิทัล 
6. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ได้รับ
ในสัปดาห์ที่ 13 เพื่อเช่ือมโยงไปยังเนื้อหา
ความรู้ที่จะได้รับในสัปดาห์ที่ 14 ใช้รูปแบบ
การเรี ยนรู้ แบบสื บ เสาะ (Inquiry -
based Learning อภิ ป ราย ร่ วม กั น ถึ ง
ประเด็นปัญหารายบุคคลที่ประสบจาก
พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
วิถีทางการด าเนินชีวิต (Life Style) ส่วน
บุ คคล ในวิถี ดิ จิ ทั ลต่ อการท าธุ รกรรม
ออนไลน์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
ในลักษณะการคิดเชิงวิพากษ์รายบุคคล 
3. ผู้สอนแบ่ งกลุ่มผู้ เรียน 5-6 คน เพื่ อ
ศึกษาเอกสาร แนวคิด ประเด็นปัญหาด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ 
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยของ
ข้อมูลที่ประสบในกลุ่ม สามารถศึกษา
เพิ่ ม เติ ม จาก เว็บ ไซต์ ป ระจ ารายวิ ช า 
อภิปรายกลุ่มในประเด็นกว้างแล้ววิเคราะห์
ประเด็นย่อยกลั่นกรองวิพากษ์ภายในกลุ่ม 
แล้วเขียนแนวทางทางเลือกในการแก้ปัญหา 
4. ผู้เรียนวิเคราะห์ ร่วมคิดวิจารณญาณ
ร่วมกัน ปรับปรุงแก้ไขผลงาน ทบทวนท า
ความเข้าใจผลงาน สามารถเช่ือมโยงกับ
สถานการณ์อื่นๆ อย่างบูรณาการให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น แล้วน าเสนอผลงานเพื่อให้ผู้ เรียน
และผู้สอนสะท้อนความชัดเจน ระบุเหตุผล 
ความรู้ และแนวทางการน าไปใช้ 
5. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารเพิ่มเติม 
และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต
จากเว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาจัดท า
รายงานในการหาวิธีการใหม่ๆ ในประเด็น
การน าไปใช้ประโยชน์ในสังคม และประเมิน
คุณภาพของผลงาน 
6. ผู้สอนร่วมวิพากษ์ผลงานกับผู้ เรียน 
ยกตัวอย่างประกอบอภิปรายเช่ือมโยงสู่
สังคม สาธารณะ สรุปข้อค้นพบในเนื้อหา
ประจ าสัปดาห์ แล้วเช่ือมโยงไปยังเนื้อหา 
ในสัปดาห์ที่ 15 

คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

7. ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
สื่อการสอน 
1. หนั งสื อ  ต ารา เอกสารที่ เกี่ ยวข้ อง 
ในเนื้อหากฎหมายดิจิทัล 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ซีดี
เนื้ อหา  ) power point (เรื่อง กฎหมาย
ดิจิทัลและกฤตภาคออนไลน์ของส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 
3.  เว็บไซต์ประจ ารายวิชา ท่ี 
http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 
MOOC บล็อกเว็บบอรด์ online forum 
ในเว็บไซต์ประจ ารายวิชา  
4.  ใบงานประจ าสัปดาห์ 
5.  แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน 
6.  แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน 

15 เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 
1. การสื่อสารในรูปแบบของแชทบอต 
2. เทคโนโลยเีสมือนจริง 
3. 5G  
4. แนวโน้มเทคโนโลยีอนาคต 
 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้ สอน ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Inquiry -based Learning ) 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยให้
ผู้ เรียนมี การคิด เชิงวิพากษ์ รายบุ คคล 
อภิปรายร่วมกันถึงประเด็นเทคโนโลยีดิจิทัล
ในอนาคต  
2 . ผู้ ส อนก าห น ดป ระ เด็ นที่ ก าลั งอยู่ 
ในความสนใจขณะนั้น และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับผู้เรียนค้นหาข้อมูลในประเด็น
ดังกล่าว 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอเทคโนโลยีดิจิทัล
ในอนาคต โดยการค้นหาข้อมูลของผู้เรียน  
4. ผู้สอนร่วมวิพากษ์กับผู้เรยีน เทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคต 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 
ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล  
2. สื่อดิจิทัล เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ 
กูเกิล ฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เว็บไซต์ประจ ารายวิชา ท่ี 
http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 
MOOC 

คณาจารย ์
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

4. ใบงานประจ าสัปดาห์ 
5. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

16 การจัดแสดงผลงานของนกัศึกษาท่ีได้จาก
การเรียน เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนสรุปเนื้อหาสาระทั้งหมดที่ได้เรยีน 
มาเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับผู้เรยีน 
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเกีย่วกับแนวทางในการน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบนิทรรศการดิจิทลั 
3. เปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้สอบถาม 
ความเข้าใจเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และ
ร่วมกันสรุปผล 
สื่อการสอน 
1. สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
2. ข่าวสารหรือบทความออนไลน์ 
3. Smart Phone/Tablet ของผู้เรียน 
4. โปรแกรมตอบค าถามออนไลน ์
5. เว็บไซต์ประจ ารายวิชา ท่ี 
http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 
MOOC 

คณาจารย ์

 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 
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, 
4.1.3, 5.1.1, 5.1.4 

นิทรรศการแสดงผล
งานออนไลน ์

16 20 % ตรวจสอบจากผลงานของ
ผู้เรียนทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

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

ผลงานเดี่ยว 
ผลงานกลุม่  
การน าเสนอผลงาน 

1 – 15 50 % 
 

การทวนสอบจากผลงาน
ของผู้เรียนที่ได้น าเสนอ 
จากการสุม่ตรวจผลงาน
ของผู้เรียน 

2.1.4, 2.1.5, 3.1.3, 
3.1.5 

การสอบปลายภาค 
 

17 
 

30% 
 

การทวนสอบจากคะแนน
สอบและเกรด 
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3. การประเมินผลการศึกษา 
แบบอิงเกณฑ์ 

เกณฑ์คะแนน 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 

 
เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score) 
ความรับผิดชอบ 

หมายถึงการยึดมั่นในภาระผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียรพยายามอย่างละเอียด
รอบคอบยอมรับผลการกระท าและปรับปรุงการปฏิบัติซึ่ งประเมินได้โดยการใช้แบบประเมิน  
ความรับผิดชอบที่มีเกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนความรับผิดชอบ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ผูกพัน 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ี 
 

ผูกพัน 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีเพียรพยายาม 
 
 
 

ผูกพัน 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีเพียร
พยายาม 
ละเอียดรอบคอบ 

ผูกพัน 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีเพียรพยายาม 
ละเอียดรอบคอบ 
ยอมรับผลการกระท า 

ที่มา: วิชัยวงษ์ใหญ่ (2560) 
 
คุณภาพของการเขียนรายงาน 

การน าเสนอองความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆอย่างมีความถูกต้องของเนื้อหา
สาระมีการจัดระบบการน าเสนอสะท้อนกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ซึ่งประเมินได้  
โดยการใช้เกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ (มารุต พัฒผล: 2560) 
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เกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพของการเขียนรายงาน 
มิติการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
การศึกษาค้นคว้า 
จากแหล่งข้อมูล 

ขาดการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
จากแหล่งใดแหล่ง
หนึ่งเพียงแหล่งเดียว 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ใน
ประเทศ 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ 

ความถูกต้องของ
เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระยังไม่
สมบูรณ์ขาดความ
ถูกต้อง 

เนื้อหาสาระมีความ
ถูกต้องแต่ยังไม่เป็น
ข้อมูลปัจจุบัน 

เนื้อหาสาระมีความ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ทันสมัย 

เนื้อหาสาระมีความ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ทันสมัยมีองค์ความรู้
ใหม่ ๆ เพิ่มเติม 

การจัดระบบ 
การน าเสนอ 

น าเสนอเนื้อหาสาระ
ยังไม่เป็นระบบท่ี
ชัดเจนมีความสับสน
ในการอ่าน 

น าเสนอเนื้อหาสาระ
ในภาพรวมเป็นระบบ
แต่ในรายละเอียดยัง
ไม่เป็นระบบ 

น าเสนอเนื้อหาสาระ
เป็นระบบที่ชัดเจนท้ัง
ในภาพรวมและ
รายละเอียด 

น าเสนอเนื้อหาสาระ
ทั้งหมดเป็นระบบ
ชัดเจนและอ่านเข้าใจ
ได้ง่าย 

การวิเคราะห์ ขาดการวิเคราะห์ใน
การน าเสนอรายงาน 

มีการวิเคราะห์ในการ
น าเสนอแต่ยังขาด
ความถูกต้องและ
ความสมเหตสุมผล 

มีการวิเคราะห์ในการ
น าเสนออย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผล 

มีการวิเคราะห ์
ในการน าเสนออย่าง
ถูกต้องสมเหตุสมผล
และเชื่อมโยงกับ
บริบทต่าง ๆ 

การสังเคราะห์ ขาดการสังเคราะห์
เนื้อหาสาระที่
น าเสนอในรายงาน 

มีการสังเคราะห์
เนื้อหาสาระที่
น าเสนอในรายงาน
แต่ประเด็นยังไม่
ชัดเจน 

มีการสังเคราะห์
เนื้อหาสาระที่
น าเสนอในรายงานมี
ประเด็นการ
สังเคราะห์ชัดเจน 

มีการสังเคราะห์
เนื้อหาสาระที่
น าเสนอในรายงานมี
ประเด็นการ
สังเคราะห์ชัดเจนและ
เชื่อมโยงกับบริบท
ต่าง ๆ 

ที่มา: มารุตพัฒผล (2560) 
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานกลุ่ม 

การท างานที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มผู้เรียนที่มีการท างานเป็นทีมการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนผลไปสู่การพัฒนาซึ่งประเมินได้โดยการใช้เกณฑ์การให้คะแนน  4 
ระดับ (มารุตพัฒผล: 2560) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานกลุ่ม 
มิติการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
 
การท างานเป็น
ทีม 

ต่างคนต่างท างานท่ี
ตนเองรับผดิชอบขาดการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ร่วมมือกันท างานในบาง
กิจกรรมมีการช่วยเหลอื
ซึ่งกันและกนั 

ร่วมมือกันท างาน
ในกิจกรรมตา่งๆมี
การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 

ร่วมมือกันท างาน
ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันร่วมกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

 ขาดการมสี่วนร่วมในการ สมาชิกมสี่วนร่วมในการ สมาชิกมสี่วนร่วม สมาชิกมสี่วนร่วมใน
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มิติการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

การมีส่วนร่วม ปฏิบัติงานกลุม่ท างาน
ตามค าสั่งของหัวหน้า 

ก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ของสมาชิกกลุ่ม 

ในการก าหนด
เป้าหมายและวาง
แผนการปฏิบัติงาน 

ความรับผิดชอบงาน
และผลลัพธ์จากการ
ท างาน 

 
ความรับผิดชอบ 

สมาชิกขาดความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีของ
ตนเอง 

สมาชิกมีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีของ
ตนเองแต่ยังท างานไม่
เสร็จตามหน้าท่ี 

สมาชิกมีความ
รับผิดชอบใน
หน้าท่ีของตนเอง
จนท างานเสร็จ
ตามหน้าท่ี 

สมาชิกมีความ
รับผิดชอบจนท างาน
เสร็จตามหน้าท่ีและ
ช่วยเหลือสมาชิกคน
อื่น 

 
การแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ 

สมาชิกขาดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่งกัน
และกัน 

สมาชิกในกลุ่มบางคนมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน 

สมาชิกทุกคนมี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ้ึ่งกันและ
กัน 

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
มีการแลกเปลีย่น
เรียนรูซ้ึ่งกันและกัน
และน าไปสู่การ
พัฒนางาน 

 
การสะท้อนผล 

ขาดการสะท้อนผลของ
การปฏิบัติงานกลุ่ม 

มีการสะท้อนผลของ
การปฏิบัติงานกลุ่มแต่
ประเด็นกระจดักระจาย 

มีการสะท้อนผล
ของการปฏิบัติงาน
กลุ่มมีประเด็นการ
สะท้อนชัดเจน 

มีการสะท้อนผลของ
การปฏิบัติงานกลุ่ม
และน าผลมาใช้
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

ที่มา: มารุตพัฒผล (2560) 
การน าเสนอผลงาน 

การรายงานผลการศึกษาค้นคว้าหรือผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนที่สะท้อนถึงการล าดับการ
น าเสนอที่เป็นระบบมีความถูกต้องของเนื้อหาสาระใช้สื่อประกอบการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟังและมีความสร้างสรรค์ในการน าเสนอซึ่งประเมินได้โดยการใช้เกณฑ์การให้คะแนน 
4 ระดับ )มารุต พัฒผล: 2560) 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการน าเสนอผลงาน 
มิติการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
 
ล าดับน าเสนอ 

ผู้ฟังเข้าใจสิ่งท่ี
น าเสนอได้ยาก 
เพราะการเรยีงล าดับ
การน าเสนอ 
ยังขาดความต่อเนื่อง
เชื่อมโยง 

ผู้ฟังเข้าใจสิ่งท่ี
น าเสนอได ้
โดยต้องมีการซักถาม
ในบาง 
ประเด็นของการ
น าเสนอ 

น าเสนอได้อย่างเป็น
ระบบผู้ฟังสามารถ
ติดตามเนื้อหาสาระ
ได้อย่างเข้าใจ 

น าเสนอได้อย่างเป็น
ระบบ 
มีการอธิบายขยาย
รายละเอียด 
ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอ 

 
เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระขาด
ความชัดเจน 
มีผิดพลาดในบางจุด 
เป็นการคัดลอกมา
น าเสนอ 

ผู้ฟังเข้าใจสิ่งท่ี
น าเสนอได ้
โดยต้องมีการซักถาม
ในบาง 
ประเด็นของการ
น าเสนอ 

น าเสนอได้อย่างเป็น
ระบบผู้ฟังสามารถ
ติดตามเนื้อหาสาระ
ได้อย่างเข้าใจ 

น าเสนอได้อย่างเป็น
ระบบมีการอธิบาย
ขยายรายละเอียด
ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอ 
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มิติการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

 
การใช้สื่อ 

ใช้การอ่านจากสื่อท่ี
เตรียมมา 
โดยไม่มีการอธิบาย 
ขยายรายละเอียด
หรือยกตัวอย่าง 

ใช้การอ่านจากสื่อท่ี
เตรียมมา 
แต่มีการอธิบาย
เพิ่มเตมิ 
บ้างในบางประเด็น 

อธิบายขยาย
รายละเอียดจากสื่อที่
เตรียมมาพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 

อธิบายขยาย
รายละเอียด 
จากสื่อที่เตรียมมา
อย่างน่าสนใจ 
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 

 
ปฏิสัมพนัธ ์
กับผู้ฟัง 

ขาดการสบสายตากับ
ผู้ฟัง 
ผู้ฟังนั่งนิ่งๆไม่มีการ
พูด 
หรือสนทนาโต้ตอบ 

มีการสบสายตากับ
ผู้ฟัง 
เฉพาะบางกลุ่มมีการ
พูด 
หรือสนทนาโต้ตอบ
บางคน 

มีการสบสายตากับ
ผู้ฟังอย่างทัว่ถึงผู้ฟังมี
ส่วนร่วมในการตอบ
ค าถาม 

มีการสบสายตากับ
ผู้ฟังอย่างทั่วถึงผู้ฟังมี
การตั้งค าถามและ
ตอบค าถามระหว่าง
การน าเสนอ 

 
การสร้างสรรค ์ 

ขาดการน าเสนอ 
สิ่งใหม่หรือแนวคิด
ใหม่ 

มีการน าเสนอสิ่งใหม ่
หรือแนวคิดใหม ่
ที่ปรับปรุงมาจาก
ของเดิม 

มีการน าเสนอสิ่งใหม่
หรือแนวคิดใหมต่่อ
ยอดจากของคนอ่ืน 

มีการน าเสนอสิ่งใหม ่
หรือแนวคิดใหม ่
ที่พัฒนามาจาก
แนวคิดของตนเอง 

ที่มา: มารุตพัฒผล (2560) 
 

หมวดที ่6ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความเข้าใจและทักษะการใช้ดิจิทัล  
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นุเบกษา เล่ม 132. 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ )ฉบับ ที่  3 ( พ .ศ .2558 . กรุงเทพฯ: ราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม 132. 
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หมวดที ่7การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน 

 ผู้เรียนทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
ห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และ
เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

2.1 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประเมินการสอนจากการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา
แล้วคณะกรรมการฯแสดงความคิดเห็นและบันทึกไว้เป็นเอกสารหลักฐาน 

2.2 อาจารย์ผู้ประสานงาน /รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอนร่วมกันประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
 2.3การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 
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หลังจากได้ผลการประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 

3.1 จัดประชุมผู้สอนในรายวิชาเพ่ือพิจารณาและน าไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา/ 

อาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนร่วมด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนในรายวิชา ได้แก่ 

4.1 การทวนสอบจากคะแนนสอบและเกรด 
4.2 ตรวจสอบจากผลงานของผู้เรียนทีไ่ด้รับมอบหมาย 
4.2 ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งการให้คะแนนแต่ละตอนเรียน  

ของรายวิชา 
4.3 การทวนสอบจากผลงานของผู้เรียนที่ได้น าเสนอ จากการสุ่มตรวจผลงานของผู้เรียน 

 4.4มีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อสอบปลายภาค 
ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาโดยพิจารณาควบคู่ไปกับแนวการสอน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ 
พร้อมทั้งน าข้อคิดเห็นที่ได้จากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน ข้อเสนอแนะและผล  
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และน าเสนอแนวทาง 
ในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นต่อผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนและแผนการพัฒนาปรับปรุง
ส าหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป  
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