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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

หลักสูตร   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสตรใหมO พ.ศ.2559 

 

หมวดที่ 1 ข2อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

4000113 ความเข$าใจและการใช$ดิจิทัล 

             Digital Literacy 

2. จำนวนหนOวยกิต 

3(2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ลุ3มวิชาวิทยาศาสตร?กบัคณิตศาสตร?ก  

4. อาจารยYผู2รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยYผู2สอน 

4.1 อาจารยYผู2รับผิดชอบรายวิชา 

ผู$ช3วยศาสตราจารย? ดร.วิชชา ฉิมพลี และอาจารย?ณรงค?ฤทธ์ิ ภิรมย?นก 

4.2 อาจารยYผู2สอนและกลุOมเรียน 

ผู$ช3วยศาสตราจารย? ดร.วิชชา ฉิมพล ี

ผู$ช3วยศาสตราจารย?จฑุาวุฒิ จันทรมาล ี

ผู$ช3วยศาสตราจารย?ปเนต หมายมั่น 

อาจารย? ณรงค?ฤทธ์ิ ภิรมย?นก 

ผู$ช3วยศาสตราจารย? ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด 
ผู$ช3วยศาสตราจารย?ดร. ศิรลิักษณ? หล3อพันธ?มณี 

ผู$ช3วยศาสตราจารย? ดร.ณัฎฐา ผิวมา 

ผู$ช3วยศาสตราจารย? ดร.สุระสิทธ์ิ ทรงม$า 

ผู$ช3วยศาสตราจารย? ดร.จิระ จิตสุภา 

ดร.กวิตา  ปานล้ำเลิศ 

ผู$ช3วยศาสตราจารย? ดร. ศิริพร ฉิมพล ี

ผู$ช3วยศาสตราจารย? ดร.บญุญลักษม?ตำนานจิตร 
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ผู$ช3วยศาสตราจารย?วัจนา ขาวฟnา 

อาจารย?อรศิริ ศิลาสัย 

อาจารย?นารีรัตน? ปoยะชัยวุฒ ิ

อาจารย?อสิรา  โยริยะ 

อาจารย?กิติวัฒนา  ศรีวงศ? 

อาจารย?ธีระชล สาตสิน 

ผู$ช3วยศาสตราจารย?ปรมัตถ?ปqญปรัชญ?  ต$องประสงค? 

ผู$ช3วยศาสตราจารย? ดร.ลัดดา  สวนมะล ิ

ผู$ช3วยศาสตราจารย? ดร.ฐิติยา เนตรวงษ? 

ผู$ช3วยศาสตราจารย? นภัสศรันย?ชัชวาลานนท? 

ผู$ช3วยศาสตราจารย? วัชรากรณ? เนตรหาญ 

อาจารย?ทนิกร ชุณหภัทรกุล 

อาจารย?ยุทธภูมิ ภู3ไพบูลย? 

อาจารย?ชนินทร? ฐิติเพชรกุล 

5. ภาคการศึกษา/ ช้ันป\ที่เรียน 

ภาคการศึกษาที ่2/2561  / ช้ันปtที่ 1-4 

6. รายวิชาที่ต2องเรียนมากOอน (Pre-requisite) 

ไม3ม ี

7. รายวิชาที่ต2องเรียนพร2อมกัน (Co-requisites) 

ไม3ม ี

8. สถานที่เรียน   

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร และศูนย?การศึกษานอกที่ต้ัง หัวหิน 

9. วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชาครั้งลOาสุด 

14  ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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หมวดที่ 2 จุดมุOงหมายและวัตถุประสงคY 
 
1.จุดมุOงหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อให$ผู$เรียนมีความตระหนัก รู$เท3าทัน และเห็นคุณค3าของการใช$ดิจิทัลอย3างสร$างสรรค? 

1.2 เพื่อให$ผู$เรียนมีความรู$เกี่ยวกับหลักการเข$าถึงและหลักการใช$ดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงาน

และในชีวิตประจำวัน 

1.3 เพื่อให$ผู$เรียนมีความเข$าใจ สามารถอธิบายทฤษฎี หลักการเข$าถึงและหลักการใช$ดิจิทัล

สำหรับการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวันได$ 

1.4 เพื่อให$ผู$เรียนสามารถนำความรู$ ความเข$าใจและการใช$ดิจิทัลไปใช$ในการแก$ไขปqญหาใน

สถานการณ?ต3าง ๆ ได$อย3างเหมาะสม  

1.5 เพื่อให$ผู$เรียนสามารถคิดวิเคราะห? แยกแยะ และสามารถนำความเข$าใจและการใช$ดิจิทัลไป

ประยุกต?ใช$ได$อย3างเหมาะสมตามแนวทางการเรียนรู$ในศตวรรษที่ 21 
 
2. วัตถุประสงคYในการปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อปรับปรุงโครงสร$างพื้นฐานด$านระบบเครือข3ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียน

การสอน 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
 

1.คำอธิบายรายวิชา  

แนวคิดเกี่ยวกับความเข$าใจและการใช$ดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ การเข$าถึงสื่อดิจิทัล การ

สื่อสารยุคดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข$าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การมี

สุขภาพดีในยุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร?ซ 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.จำนวนช่ัวโมงที่ใช2ตOอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝoกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝoกงาน 
การศึกษาด2วยตนเอง 

30 ช่ัวโมง ไม3ม ี 30 ช่ัวโมง 75 ช่ัวโมง 
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3. จำนวนช่ัวโมงตOอสัปดาหYที่อาจารยYให2คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกOนักศึกษาเปqน

รายบุคคล 

 3.1 อาจารย?ประจำรายวิชาประกาศเวลาให$คำปรึกษาผ3านเว็บไซต? เครือข3ายสังคมออนไลน? 

 3.2 ผู$เรียนนัดวันเวลาล3วงหน$า ผ3านระบบนัดหมายออนไลน? หรือมาพบอาจารย?ที่ปรึกษาเป�น

รายบุคคล หรือกลุ3ม ตามเวลา  

 3.3 อาจารย?จัดเวลาให$คำปรึกษาเป�นรายบุคคล หรือรายกลุ3มตามความต$องการ 1 ช่ัวโมงต3อสัปดาห? 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู2ของนักศึกษา 

1. ด2านคุณธรรมจริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรม ท่ีต2องพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ3งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมกำกับความรู$ ตั้งมั่นอยู3ในหลักคุณธรรม 

และปฏิบัติตนเป�นพลเมืองที่ดีของสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีสำนึกต3อสังคม

ส3วนรวมซึ่งเป�นพื้นฐานสำคัญในการเข$าสู3ตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะสำคัญ ดังน้ี 

� 1.1.1 มีคุณลักษณะตามค3านิยมไทยที ่ดี ได$แก3 การประพฤติตนตามหลักคุณธรรม

จริยธรรมพื้นฐาน มีความรักชาติ ศาสน? กษัตริย? ซื่อสัตย? มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ?ในสิ่ง

ที่ดีงาม มีความกตัญ�ู มีสัมมาคารวะ รู$จักเคารพผู$ใหญ3 และรู$จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

� 1.1.3 มีจิตสำนึกรับผิดชอบต3อส3วนรวม เห็นแก3ประโยชน?ส3วนรวม เอื้ออาทร ใส3ใจเพื่อน 

และผู$อื่น ให$ความร3วมมือต3อการเรียนการสอน  

  1.2 กลยุทธYการสอนท่ีใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม 

  1.2.1 ใช$รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช$ปqญหาเป�นฐาน โดยเน$นให$ผู$เรียนสามารถนำ

ความรู$ด$านความเข$าใจและการใช$ดิจิทัลมาประยุกต?ใช$ โดยผู$สอนวิเคราะห?พฤติกรรมการเรียนรู$และผลการ

เรียนรู$ด$านคุณธรรม จริยธรรม ของผู$เรียน 

1.2.2 เน$นการมีส3วนร3วมของผู$เรียนในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู$ โดยการนำตัวอย3าง

กรณีศึกษาจากเหตุการณ?ต3าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในสังคม ให$เกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห? สังเคราะห?  

และการประยุกต?ใช$ในชีวิตจริง 

1.2.3 ผู$สอนแสดงออกถึงการเป�นต$นแบบที่ดี 

1.2.4 มีการจัดกิจกรรมส3งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช3น การยกย3องชมเชยนักศึกษาที่ทำดี 

ทำประโยชน?แก3ส3วนรวม เสียสละ และประกาศเกียรติคุณด$านคุณธรรมจริยธรรม 

 1.3 กลยุทธYการประเมินผลการเรียนรู2ด2านคณุธรรม จริยธรรม 

1.3.1 ประยุกต?ใช$เกณฑ?การให$คะแนนแบบ Rubrics วัดประเมินตามสภาพจริง 
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1.3.2 ประเมินการเข$าเรียนและการส3งงานของผู$เรียนตามกำหนดเวลา 

1.3.3 ประเมินระหว3างการเข$าร3วมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมทีเ่กิดข้ึน 

ในระหว3างการทำงานร3วมกัน 

1.3.4 สังเกตพฤติกรรมทีผู่$เรียนแสดงออกในระหว3างเรียน 

2. ด2านความรู2 

 2.1 ความรู2ท่ีต2องได2รับ 

 ความรู$ที่ผู$เรียนพึงได$รับจากความเข$าใจและการใช$ดิจิทัล มีดังน้ี  

 �2.1.1มีความรู$อย3างกว$างขวาง เพื่อเสริมสร$างความเป�นมนุษย?ที่สมบูรณ? 

  �2.1.4 มีความรู $ ความเข$าใจและการใช$ดิจิทัล สามารถบูรณาการความรู$ในสาขาวิชา 

ที่ศึกษาและความรู$ในศาสตร?อื่น ๆ ที่เกี่ยวข$อง 

�2.1.5 สามารถประยุกต?ความรู$ ความเข$าใจและการใช$ดิจิทัลเพื่อนำมาใช$ในการดำเนิน

ชีวิตได$อย3างเหมาะสม 

 2.2 กลยุทธYการสอนท่ีใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านความรู2 

2.2.1 ใช$รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน$นการเรียนรู$เชิงรุก (Active Learning) และการปฏิบัติตาม

หลักฐานเชิงประจักษ? (Evidence-based Learning) การเรียนรู$โดยการปฏิบัติ (Performance-based Learning) 

ที่เน$นให$ผู$เรียนสามารถนำความรู$ ความเข$าใจและการใช$ดิจิทัลมาประยุกต?ใช$ผ3านกิจกรรมในช้ันเรียน โดย

ผู$สอนวิเคราะห?พฤติกรรมการเรียนรู$และผลการเรียนรู$ด$านความรู$ของผู$เรียน 

 2.2.1  เรียนรู$จากสถานการณ?จริง การทำกิจกรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ? 

มีความเช่ียวชาญหรือจากวิทยากรการศึกษาจากผู$สอนที่     

 2.2.2 จัดกิจกรรมส3งเสริมการเรียนรู$ในรายวิชา โดยมอบหมายงานเป�นงานเดี่ยวหรืองาน

กลุ3ม 

 2.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู$ที ่ส3งเสริมให$ผู$เร ียนได$ศึกษาค$นคว$า เรียนรู$วิธีการแสวงหา

ความรู$และการสรุปองค?ความรู$ด$วยตนเอง 

2.3 กลยุทธYการประเมินผลการเรียนรู2ด2านความรู2 

2.3.1 การถามตอบความรู$ที่เรียนในระหว3างการจัดการเรียนรู$ 

2.3.2 การทดสอบย3อยหลังจบการเรียนรู$ในแต3ละสัปดาห? 

2.3.3  การตอบคำถามท$ายบทเรียน 

2.3.4 การทดสอบปลายภาค 

2.3.5 การประเมินผลงานจากการทำงานเด่ียวและการทำงานกลุ3ม 
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3. ด2านทักษะทางปsญญา 

3.1 ทักษะทางปsญญาท่ีต2องพัฒนา 

ผู$เรียนได$รับการพัฒนาให$เป�นผู$ที่มสีติปqญญา ใฝ�เรียนรู$ มีวิจารณญาณมีกระบวนการคิดอย3าง

เป�นเหตุเป�นผล สามารถคิดวิเคราะห?แยกแยะ และสังเคราะห?แนวคิดที่เป�นประโยชน?เพื ่อนำมาใช$ในการ

ดำรงชีวิตได$ คุณลักษณะที่ครอบคลุมทักษะทางปqญญา ได$แก3 

� 3.1.1 มีทักษะในการแสวงหาความรู$ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย3างต3อเน่ือง 

� 3.1.3 มีทักษะการคิดวิเคราะห?และการแก$ปqญหาโดยใช$ความเข$าใจและการใช$ดิจิทลั

อย3างมีวิจารณญาณ และสรุปประเด็นปqญหาได$อย3างถูกต$องเหมาะสม 

� 3.1.5มคีวามเข$าใจและการใช$ดิจิทลัอย3างเหมาะสม ตามแนวทางการเรียนรู$ในศตวรรษที่ 

21 

 3.2 กลยุทธYการสอนท่ีใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะทางปsญญา 

3.2.1 ใช$รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู$โดยใช$กรณีศึกษา (Case Based Learning) และการเรียนรู$

แบบสืบเสาะ (Inquiry -based Learning) เพื่อให$ผู$เรียนสามารถวิเคราะห? อภิปราย และสรุปผลจากเรื่องที่

กำหนดให$ได$ โดยผู$สอนวิเคราะห?พฤติกรรมการเรียนรู$และผลการเรียนรู$ด$านทักษะทางปqญญาของผู$เรียน 

 3.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการประยุกต?ใช$ทักษะทางปqญญา เช3น การวางแผน

งาน การตัดสินใจแก$ปqญหา การบูรณาการเชื ่อมโยงความคิด การวิเคราะห? สังเคราะห?และสรุป

แนวความคิดในการทำผลงาน 

3.2.3 ส3งเสริมการจัดการเรียนรู$ที่เน$นการคิดวิเคราะห?อย3างเป�นระบบ ได$แก3 การคิดเชิง

ตรรกะ การอภิปรายกลุ3ม การแสดง สาธิต การทดลองและสรุปผลอย3างมีหลักการน3าเช่ือถือและสามารถ

อ$างอิงได$ 

3.2.4 การจัดการเรียนการสอนโดยให$ศึกษาจากกรณีศึกษาแล$วสรุปองค?ความรู$ 

 3.3 กลยุทธYการประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางปsญญา 

 3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงในระหว3างการจัดกิจกรรมที่ส3งเสริมทักษะทางปqญญา 

3.3.2 การประเมินผลงานจากการทำงานเด่ียวและการทำงานกลุ3ม 

3.3.3 การตอบคำถามในระหว3างการจัดการเรียนการสอน 

3.3.4 การทดสอบย3อยหลงัจบการเรียนรู$ในแต3ละสปัดาห? 

3.3.5 การทดสอบปลายภาค 

4. ด2านทักษะความสัมพันธYระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธYระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต2องพัฒนา 
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ผู$เรียนสามารถปฏิบัติงานร3วมกับผู$อื่นได$อย3างราบรื่น และมีความสุข โดยครอบคลุมความรู$

และทักษะต3อไปน้ี 

� 4.1.1 มีความตระหนักรู$ถึงสิทธิบทบาทและหน$าที่ของตนเองตลอดจนเข$าใจเห็นคุณค3า

และเคารพสทิธิของผู$อื่น 

� 4.1.2 ความเป�นพลเมืองที่มีคุณค3า และรับผิดชอบต3อสังคมไทยและสังคมโลก 

� 4.1.3มีทกัษะในการประสานงานความร3วมมือในการทำงานเป�นทีม การเป�นผู$นำและผู$

ตามที่ดี มีมนุษยสมัพันธ?ที่ดี 

4.2 กลยุทธYการสอน 

4.2.1 ใช$รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู$แบบร3วมมือ (Collaborative Learning) ที่เน$นให$ผู$เรียน 

ลงมือปฏิบัติงานเป�นกลุ3มย3อย เพื่อเสริมสร$างสมรรถภาพการเรียนรู$ของแต3ละคน สนับสนุนให$มีการช3วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน จนบรรลุตามเปnาหมายที่วางไว$ โดยผู$สอนวิเคราะห?พฤติกรรมการเรียนรู$และผลการเรียนรู$ด$าน

ทักษะความสัมพันธ?ระหว3างบุคคลและความรับผิดชอบของผู$เรียน 

4.2.2 จัดการเรียนการสอนที่มุ3งเน$นการจัดกิจกรรมกลุ3มในลักษณะกรณีศึกษา การอภิปราย 

การสอนโดยการต้ังโจทย?ปqญหา 

4.2.3 จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการทำงานเป�นทีมและการทำงานด$วยความ

เสียสละ โดยให$ใช$กระบวนการกลุ3ม  

 4.3 กลยุทธYการประเมินผลการเรียนรู 2ด2านทักษะความสัมพันธYระหวOางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.3.1 การประเมินจากผลงานของการทำกิจกรรมกลุ3มและการทำงานเป�นทีม 

4.3.2 สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจิตอาสาในระหว3างการเข$าร3วมกิจกรรมกลุ3ม 

4.3.3 ประเมินจากผลความสำเร็จของงานที่มอบหมายที่แสดงให$เห็นถึงการกำหนด แบ3ง

บทบาทหน$าที่ความรับผิดชอบการเป�นผู$มีจิตอาสา ความเสียสละ การพึ่งพาอาศัยและการช3วยเหลือ

เกื้อกูลกัน 

5. ด2านทักษะการวิเคราะหYเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 ทักษะการวิเคราะหYเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต2องพัฒนา 

ผู$เรียนมีทักษะในการวิเคราะห?ตัวเลข การสื่อสาร และการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

� 5.1.1 มีความรู$ในการใช$สื่อและข$อมูลสารสนเทศ โดยใช$เครื่องมือที่จำเป�นสำหรบัการ

พัฒนาความเข$าใจและการใช$ดิจิทัล 

� 5.1.3 มีทักษะในการคิดคำนวณ การวิเคราะห?เชิงตัวเลข และเชิงเหตุผลทีเ่ป�นตรรกะ 
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� 5.1.4 มีทักษะในการใช$คอมพิวเตอร?และสื่อเทคโนโลยีต3าง ๆ ในการทำงานและการ

สื่อสาร เพื่อพัฒนาความเข$าใจและการใช$ดิจิทัล 

 5.2 กลยุทธYการสอนที่ใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะในการวิเคราะหYเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.2.1 ใช$ร ูปแบบการเรียนรู $แบบชี ้นำตนเอง (Self-Directed Learning) โดยออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู$ทีเ่น$นให$ผู$เรียนสามารถนำความรู$ด$านความเข$าใจและการใช$ดิจิทัลมาประยุกต?ใช$ในการ

แสวงหาหาความรู$ได$ด$วยตนเอง โดยผู$สอนวิเคราะห?พฤติกรรมการเรียนรู$และผลการเรียนรู$ด$านทักษะการ

สื่อสารและการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศของผู$เรียน 

  5.2.2 จัดการเรียนการสอนที่เน$นการฝ�กปฏิบัติเพื่อให$เกิดความเข$าใจและการใช$ดิจิทัล การ

สื่อสาร และการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศของผู$เรียน 

  5.2.3 แจัดกิจกรรมการเรยีนรู$ที่มีการสร$างสถานการณ? การจำลองเหตุการณ? ละหรือบทบาท

สมมติเพื่อให$ ผู$เรียนได$ใช$ทักษะการอ3าน การเขียน การพูดและการฟqง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน

อกำหนดของสำนักงการสื่อสารอย3างมีประสิทธิภาพตามข$ านคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  5.2.4 มุ3งเน$นการพัฒนาความเข$าใจและการใช$ดิจิทัล ผ3านกิจกรรม Active Learning เช3น 

การสร $างช3องทางติดต3อส ื ่อสารระหว3างผ ู $สอนและผู $ เร ียนผ3านสื ่อออนไลน? การใช$ E-Learning  

เป�นต$น ที่ผู$เรียนสามารถเรียนรู$และทบทวนบทเรียน ศึกษาค$นคว$าได$ด$วยตนเองทั้งก3อนและหลังเรียน 

5.2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู$ที่ใช$กระบวนการเรียนรู$แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

เพื่อส3งเสริมให$เกิดการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห?เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช$เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 5.3 กลยุทธYการประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะในการวิเคราะหYเชงิตัวเลขการสือ่สารและการ

ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3.1 ใช$วิธีการถาม-ตอบความรู$ที่เกี่ยวข$องในระหว3างการจัดการเรียนรู$ 

5.3.2 การทดสอบย3อยหลังจบการจัดการเรียนรู$ในแต3ละสัปดาห? 

5.3.3 การประเมินผลงานจากการทำงานเดี่ยวหรือการทำงานกลุ3ม ที่ใช$ความรู$และทักษะ 

ด$านการวิเคราะห?เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช$เทคโนโลยีประกอบในการสร$างผลงาน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาหY

ท่ี 
หัวข2อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช2 ผู2สอน 

1 

18-01-

62 

1.ปฐมนิเทศรายวิชา 

  1.1 แนะนำรายวิชาและวัตถุประสงค? 

   1.2 ช้ีแจงเกณฑ?การประเมินผล 

2. แนวคิดเกี่ยวกับความเข2าใจและการใช2

ดิจิทัลในชีวิตประจำวันของแตOละชOวง

วัย 

   2.1 แนวคิดของความเข$าใจและการใช$

ดิจิทัลในชีวิตประจำวัน 

   2.2 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู$ใน

ศตวรรษที่ 21  

   2.3 ความเข$าใจและการใช$ดิจิทัลของแต3

ละช3วงวัย 

   2.4 ประโยชน?ของการมีทักษะความ

เข$าใจและการใช$ดิจิทัล 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ประเมินความคาดหวัง และความ

ต$องการด$านการเรียนรู$ของผู$เรียน 

2. ผู$สอนช้ีแจงกระบวนการการเรียนการ

สอน ทำความตกลงเก่ียวกับการมอบหมาย

งาน และการประเมินผล 

3. เตรียมความพร$อมผู$เรียน ผ3านกิจกรรม 

Active Learning  

4. ผู $สอนบรรยายเนื ้อหาเกี ่ยวกับแนวคิด

เก่ียวกับทักษะความเข$าใจและการใช$ดิจิทัล

ในชีวิตประจำวันของแต3ละช3วงวัยโดยมีการ

สอดแทรกค ุณธรรม จร ิยธรรม ความ

รับผิดชอบ การคิด-วิเคราะห? ความซ่ือสัตย? 

การใฝ�รู$ ความสามัคคีและการทำงานเป�น

ทีม 

5. ตั้งคำถาม ตอบคำถามระหว3างผู$สอนและ

ผู$เรียน ในระหว3างบรรยายและเปoดโอกาส

ให $ผ ู $ เ ร ียนซ ั กถาม และเป oดอภ ิปร าย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 

6. ผู$สอนแบ3งกลุ3มผู$เรียน กลุ3มละ 5-6 คน 

เพื่อศึกษาเอกสารเพิ่มเติม และสืบค$นข$อมูล

เพิ ่มเติมจากอินเทอร?เน็ต และเว็บไซต?ที่

เก่ียวข$องเรื่องทักษะความเข$าใจและการใช$

ดิจิทลัในชีวิตประจำวันของแต3ละช3วงวัย 

7. ผู$เรียนร3วมกันค$นหาและนำเสนอข$อมูลที่

ได$จากการสืบค$น 

8. ผ ู $สอนร 3วมวิพากษ?ผลงานกับผู $ เร ียน 

ยกตัวอย3างประกอบอภิปราย 

ผศ.ดร.

วิชชา  

ฉิมพลี 
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สัปดาหY

ท่ี 
หัวข2อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช2 ผู2สอน 

9. ผู$สอนประเมินผู$เรียนผ3านโปรแกรมตอบ

คำถามออนไลน? 

ส่ือการสอน  

1. หนังสือ ตำราส่ือ PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย และเอกสารอ่ืนที่

เก่ียวข$องในเน้ือหาความเข$าใจส่ือดิจิทัล 

 2. เว็บไซต?ประจำรายวิชา ที่ 

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 ของผู$เรียน 

 6. ใบงานประจำสัปดาห? 

 7. โปรแกรมตอบคำถามออนไลน? 

2 

(25-01-

62) 

 

สิทธิและความรับผิดชอบ 

1. แนวคิดด$านสิทธิเสรีภาพ 

2. สิทธิบนส่ือสาธารณะยุคดิจิทัล 

3. การใช$เสรีภาพอย3างถูกต$อง 

4. ความรับผิดชอบต3อสังคมยุคดิจิทัล 

4 .1 ประเมินความคาดหวัง และความ

ต$องการด$านการเรียนรู$ของผู$เรียน 

2. ผู$สอนช้ีแจงกระบวนการการเรียนการ

สอน ทำความตกลงเก่ียวกับการมอบหมาย

งาน และการประเมินผล 

3. เตรียมความพร$อมผู$เรียน ผ3านกิจกรรม 

Active Learning  

4. ผู $สอนบรรยายเนื ้อหาเกี ่ยวกับแนวคิด

เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ บนสื่อสาธารณะ

ยุคด ิจ ิท ัล การใช $เสร ีภาพอย3างถ ูกต $อง 

ตลอดจนความรับผิดชอบต3อสังคมยุคดิจิทัล

โดยมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

ความรับผิดชอบ การคิด-วิเคราะห? ความ

ซื ่อสัตย? การใฝ�ร ู $ ความสามัคคีและการ

ทำงานเป�นทีม 

ผศ.จุฑา

วุฒิ 

จันทรมาลี  

ผศ.ปเนต 

หมายม่ัน  
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สัปดาหY

ท่ี 
หัวข2อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช2 ผู2สอน 

5. ตั้งคำถาม ตอบคำถามระหว3างผู$สอนและ

ผู$เรียน ในระหว3างบรรยายและเปoดโอกาส

ให $ผ ู $ เ ร ียนซ ั กถาม และเป oดอภ ิปร าย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 

6. ผู$สอนแบ3งกลุ3มผู$เรียน กลุ3มละ 5-6 คน 

เพื ่อศึกษาความจำเป�นที่ต $องทราบสิทธิ 

เสรีภาพ และความรับผิดชอบเม่ือใช$สิทธิน้ัน

บนสื ่อสาธารณะยุคด ิจ ิท ัลในฐานะเป�น

ประชากรของสังคมไทยในระดับต3าง ๆ 

7. ผู$เรียนร3วมกันค$นหาและนำเสนอข$อมูลที่

ได$จากการสืบค$น 

8. ผ ู $สอนร 3วมวิพากษ?ผลงานกับผู $ เร ียน 

ยกตัวอย3างประกอบอภิปราย 

9. ผู$สอนประเมินผู$เรียนผ3านโปรแกรมตอบ

คำถามออนไลน? 

ส่ือการสอน  

1. หนังสือ ตำราส่ือ PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย และเอกสารอ่ืนที่

เก่ียวข$องในเน้ือหาความเข$าใจส่ือดิจิทัล 

 2. เว็บไซต?ประจำรายวิชา ที่ 

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 ของผู$เรียน 

 6. ใบงานประจำสัปดาห? 

 7. โปรแกรมตอบคำถามออนไลน? 

ใบงานท่ี 1  – ความจำเป�นที่ต$องทราบสิทธิ 

เสรีภาพ และความรับผิดชอบเม่ือใช$สิทธิน้ัน



มคอ. 3 
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สัปดาหY

ท่ี 
หัวข2อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช2 ผู2สอน 

บนสื ่อสาธารณะยุคด ิจ ิท ัลในฐานะเป�น

ประชากรของสังคมไทยในระดับต3าง ๆ 

3 

(01-02-

62) 

การเข2าถึงส่ือดิจิทัล 

1. ดิจิทัล (Digital) คืออะไร 

2. ความหมายและองค?ประกอบของส่ือ

ดิจิทัล 

3. ส่ือดิจิทัลในปqจจุบัน 

4. ประเภทของส่ือและส่ือดิจิทัล 

5. ข$อดีและข$อเสียของส่ือดิจิทัล 

6. อินเทอร?เน็ตกับส่ือดิจิทัล 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู$สอนอธิบายความหมายของคำว3าดิจิทัล 

สื ่อดิจิทัลและองค?ประกอบของสื ่อดิจิทัล 

ให$ผู$เรียนเข$าใจ 

2. ผู$สอนแบ3งกลุ3มนักศึกษา 5-6 คน  

3. ให$ผู$เรียนร3วมกันอภิปราย เรื่อง ส่ือดิจิทัล

ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 

4. ให$ผู$เรียนแต3ละกลุ3มนำเสนอสื่อดิจิทัลที่

ผู $เรียนพบเหน็ในชีวิตประจำวันว3ามีอะไรที่

พบเห็นได$บ3อย ๆ บ$าง 

5. ผู$สอนอธิบายเกี่ยวกับสื่อทั่วไป กับ ส่ือ

ดิจิทัลให$ผู$เรียนเข$าใจ 

6. ผู$เรียนที่แบ3งตามกลุ3มร3วมกันสืบค$นข$อดี

และข$อเสียของส่ือดิจิทัล 

7. ผู$เรียนร3วมกันสรุปเนื้อหาและคิดหัวข$อ

ในการทำอินโฟกราฟoกในเรื ่องดังกล3าว  

ต า ม ใ บ ง า น  ผ 3 า น แ อ ป พ ล ิ เ ค ช ั น ใ น

โทรศัพท?มือถือ 

8. ผู $สอนสุ 3มผู $เร ียนออกมานำเสนอหน$า 

ช้ันเรียน 

9. ผู$สอนบรรยายเกี่ยวกับอินเทอร?เน็ตกับ

ส่ือดิจิทัลว3ามีความเก่ียวข$องกันอย3างไร 

10. ผู$สอนและผู$เรียนร3วมกันสรุปเน้ือหา 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 

2. เว็บไซต?กูเกิล www.google.co.th 

5. 6. Smart phone/Tablet ของผู$เรียน 

 7. ใบงานประจำสัปดาห? 

อ.ณรงค?

ฤทธ์ิ 

ภิรมย?นก  

 

4 

(08-02-

62) 

การเข2าถึงส่ือดิจิทัล (ตOอ) 

6. ส่ิงจำเป�นในการเข$าถึงส่ือดิจิทัล 

6.1 อุปกรณ?ที่ใช$เข$าถึงส่ือดิจิทัล 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู$สอนจัดกิจกรรมเกมวัดความรู$เกี่ยวกับ

การเข$าถึงส่ือดิจิทัล 

ผศ.ดร. 

บรรพต 
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สัปดาหY

ท่ี 
หัวข2อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช2 ผู2สอน 

    6.2 ข$อมูลและสารสนเทศในรูปของส่ือ

ดิจิทัล 

     6.3 โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันที่ใช$

เข$าถึงส่ือดิจิทัล 

     6.4 คู3มือการใช$งานเพื่อเข$าถึงส่ือดิจิทัล 

7. เทคนิคการเข$าถึงส่ือดิจิทัลที่ควรรู$ 

8. การเลือกใช$ส่ือดิจิทัลอย3างมี

ประสิทธิภาพ 

9. พฤติกรรมการเข$าถึงส่ือดิจิทัลที่อาจ

ก3อให$เกิดปqญหา 

2. ผ ู $ สอนชวนผ ู $ เ ร ียนเร ียนร ู $ เก ี ่ ยวกับ

ส่ิงจำเป�นในการเข$าถึงส่ือดิจิทัล 

3.  ผู$สอนชวนผู$เรียนเรียนรู$เก่ียวกับเทคนิค

การเข$าถึงส่ือดิจิทัล 

4. ผู $สอนจัดกิจกรรมเกมค$นหาข$อมูลบน

อินเทอร?เน็ต 

5. ผู $สอนชวนผู $เร ียนเรียนรู $เกี ่ยวกับการ

เลือกใช$ส่ือดิจิทัลอย3างมีประสิทธิภาพ 

6. ผ ู $ สอนชวนผ ู $ เ ร ียนเร ียนร ู $ เก ี ่ ยวกับ

พฤต ิกรรมการเข $าถ ึ งส ื ่อด ิจ ิท ัลท ี ่อาจ

ก3อให$เกิดปqญหา 

7. ผู $สอนจัดกิจกรรมเกมทบทวนความรู$

เก่ียวกับการเข$าถึงส่ือดิจิทัล 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 

2. เว็บไซต?เกม http://www.kahoot.com 

3. เว็บไซต?สำนักวิทยบริการ 

http://arit.dusit.ac.th 

4. เว็บไซต?กูเกิล 

http://www.google.co.th 

5. คลิปวิดีโอ 

6. Smart phone/Tablet ของผู$เรียน 

 7. ใบงานประจำสัปดาห? 

ใบงานท่ี 4 

- ผู$เรียนใช$ MS Word สร$างโบรชัวร?อธิบาย

ขั้นตอนการค$นหาข$อมูลจากสำนักวิทย

บริการฯ และการค$นหาข$อมูลจาก

ฐานข$อมูลออนไลน? (สามารถใช$โปรแกรม

อ่ืน ๆ ร3วมด$วยได$) 

พิจิตร

กำเนิด  

 

5 

(15-02-

62) 

การส่ือสารยุคดิจิทัล 

1. หลักการของการส่ือสาร 

    1.1 ความหมายของการส่ือสาร 

    1.2 องค?ประกอบของการส่ือสาร 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. เตรียมความพร$อมผู$เรียน ผ3านกิจกรรม 

Active Learning และทบทวนสาระการ 

เรียนรู$ในสัปดาห?ที่ผ3านมา 

ผศ.ดร.ศิริ

ลักษณ?  

หล3อพันธ?

มณี  
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สัปดาหY

ท่ี 
หัวข2อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช2 ผู2สอน 

    1.3 หลักสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการ

ส่ือสาร 

2. ประเภทการส่ือสาร 

     2.1 แบบจำลองการส่ือสารลักษณะทาง

เดียว 

    2.2 แบบจำลองการส่ือสารลักษณะสอง

ทาง 

3. ส่ือสังคมออนไลน? 

3.1 แอปพลิเคชันที่นำมาใช$งานสังคมออนไลน? 

    3.2 พฤติกรรมการใช$ส่ือสังคมออนไลน? 

4. การใช$ประโยชน?จากส่ือสังคมออนไลน? 

    4.1 ประโยชน?ของเครือข3ายสังคม

ออนไลน? 

    4.2 ข$อด-ี ข$อเสีย ของส่ือสังคม

ออนไลน? 

2. ผู$สอนบรรยายเน้ือหาประจำสัปดาห? 

3. ผู$สอนยกตัวอย3าง การส่ือสารในยุคดิจิทัล 

4. ผู$เรียนแบ3งกลุ3มและร3วมกันวิเคราะห?และ 

แสดงความคิดเห็น และตอบคำถามตาม 

ประเด็นที่ผู$สอนกำหนด 

5. ผู$เรียนร3วมกันนำเสนอความคิดเห็น 

6. ผู$สอนกับผู$เรียนร3วมกันนำเสนอความ 

คิดเห็น 

7. ประเมินผู$เรียนผ3านโปรแกรมตอบคำถาม 

ออนไลน? 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาความ

เข$าใจและการใช$ดิจิทัล 

2. ส่ือ PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

3. ข3าวสารหรือบทความออนไลน? 

4. เว็บไซต?ประจำรายวิชา ที่ 

http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 

MOOC 

5. ใบงานประจำสัปดาห? 

6. Smart Phone/Tablet ของผู$เรียน 

7. โปรแกรมตอบคำถามออนไลน? 

 

6 

(22-02-

62) 

การส่ือสารยุคดิจิทัล(ตOอ) 

5. ผลกระทบของส่ือสังคมออนไลน? 

   5.1 ผลกระทบเชิงบวก 

5.2 ผลกระทบเชิงลบ 

6. การแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน? 

และข$อปฏิบัติของส่ือสังคมออนไลน? 

   6.1 ข$อควรปฏิบัติทั่วไป 

   6.2 ข$อควรปฏิบัติในการส3งต3อข$อมูล 

    6.3 ข$อควรปฏิบัติในการรับผิดชอบ 

7. มารยาทบนสังคมออนไลน? 

8. ข$อควรระวังในการใช$ส่ือสังคมออนไลน? 

 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. เตรียมความพร$อมผู$เรียน ผ3านกิจกรรม 

Active Learning และทบทวนสาระการ 

เรียนรู$ในสัปดาห?ที่ผ3านมา 

2. ผู$สอนบรรยายเน้ือหาประจำสัปดาห? 

3. ผู$สอนยกตัวอย3าง การส่ือสารในยุคดิจิทัล 

4. ผู$เรียนแบ3งกลุ3มและร3วมกันวิเคราะห?และ 

แสดงความคิดเห็น และตอบคำถามตาม 

ประเด็นที่ผู$สอนกำหนด 

5. ผู$เรียนร3วมกันนำเสนอความคิดเห็น 

6. ผู$สอนกับผู$เรียนร3วมกันนำเสนอความ 

คิดเห็น 

ผศ.ดร.

ณัฎฐา  

ผิวมา  
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สัปดาหY

ท่ี 
หัวข2อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช2 ผู2สอน 

7. ประเมินผู$เรียนผ3านโปรแกรมตอบคำถาม 

ออนไลน? 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาความ

เข$าใจและการใช$ดิจิทัล 

2. ส่ือ PowerPoint ประกอบการบรรยาย 

3. ข3าวสารหรือบทความออนไลน? 

4. เว็บไซต?ประจำรายวิชา ที่ 

http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 

MOOC 

5. ใบงานประจำสัปดาห? 

6. Smart Phone/Tablet ของผู$เรียน 

7. โปรแกรมตอบคำถามออนไลน? 

ผู$เรียน 

ใบงานท่ี 3 

7 

(01-03-

62) 

ความม่ันคงปลอดภัยยุคดิจิทัล 

1. ความหมายของการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยสารสนเทศ 

2. องค?ประกอบพื้นฐานด$านการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

    2.1 ความลับ (Confidentiality)  

    2.2 ความคงสภาพ (Integrity) 

    2.3 ความพร$อมใช$งาน (Availability 

3. ภัยคุกคามด$านการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยสารสนเทศ 

    3.1 แฮคเกอร? (Hacker) / แคร็กเกอร? 

(Cracker) 

    3.2 มัลแวร? (Malware) 

    3.3 อีเมลขยะ (Spam mail) 

    3.4 ข3าวไวรัสหลอกลวง (Hoax) 

    3.5 การโจมตีแบบฟoชช่ิง(Phishing) 

    3.6 การสอดแนม (Snooping) 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู$เรียนทำแบบทดสอบก3อนเรียน 

2. เตรียมความพร$อมผู$เรียน ผ3านกิจกรรม 

Active Learning และทบทวนสาระการ 

เรียนรู$ในสัปดาห?ที่ผ3านมา พร$อมเช่ือมโยง 

เข$าสู3เน้ือหา 

3. ผู$สอนตั้งประเด็นคำถามเก่ียวกับ 

สถานการณ?ภัยคุกคามสารสนเทศในปqจจุบัน  

รวมถึงยกประเด็นข3าวภัยคุกคามระบบความ 

ม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ เพื่อให$ 

ผู$เรียนได$แสดงความคิดเห็น รวมทั้ง 

แลกเปล่ียนความเห็นในประเด็นดังกล3าว 

ร3วมกัน 

4. ผู$สอนบรรยายเน้ือหาโดยใช$พาวเวอร? 

พอยส?ประกอบการบรรยาย สลับกับให$ 

ผู$เรียนค$นคว$าหาข$อมูลและอภิปรายสรุป 

หน$าช้ัน โดยผู$สอนสรุปให$ตอนท$าย 

5. ผู$สอนอธิบายความหมาย องค?ประกอบ 

ผศ.ดร. 

สุระะสิทธ์ิ 

ทรงม$า  
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สัปดาหY

ท่ี 
หัวข2อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช2 ผู2สอน 

    3.7 การโจมตีแบบปฏิเสธการให$บริการ 

(Denial of Service: Dos) 

4. เครื่องมือด$านการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยสารสนเทศ 

    4.1 ซอฟต?แวร?ปnองกันและกำจัดไวรัส 

    4.2 ไฟร?วอลล? (Firewall) 

    4.3 ร ะ บ บ ต ร ว จ จ ั บ ก า ร บ ุ ก รุ ก 

(Intrusion Detection System) 

    4.4 การเข$ารหัสข$อมูล  )  

(Cryptography) 

พื้นฐานด$านการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

สารสนเทศ และให$ผู$เรียนทำกิจกรรมกลุ3ม 

และอภิปรายผลการทำกิจกรรม 

6. ผู$สอนแบ3งกลุ3มผู$เรียน กลุ3มละ 5-6 คน 

เพื ่อให$ผู $เร ียนค$นคว$าข$อมูลเกี ่ยวก ับภัย

คุกคามด$านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ ตัวอย3างผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

ภัยคุกคาม เครื่องมือด$านการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และให$สรุปผล

การศึกษาหน$าชั้นเรียน โดยผู$สอนสรุปให$

ตอนท$าย 

7. ผู$สอนให$ผู$เรียนเรียนรู$โดยการปฏิบัติ  

(Performance-based Learning) โดยใช$

งานเครื่องมือด$านการรักษาความปลอดภัย

สารสนเทศ เพื่อปnองกันกันตนเองจากภัย

คุกคามได$ 

8. ผ ู $สอนร 3วมวิพากษ?ผลงานกับผู $ เร ียน 

ยกตัวอย3างประกอบอภิปรายพร$อมสรุปข$อ

ค $นพบในเน ื ้อหาประจำส ัปดาห ?  แล$ว

เช่ือมโยงไปยังเน้ือหาในสัปดาห?ถัดไป 

9. ผู$เรียนทำทดสอบหลังเรียน 

ส่ือการสอน 

1. หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการเรียน 

และเอกสารที่เกี่ยวข$องกับการรักษาความ

ม่ันคงของสารสนเทศ  

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส? เช3น อินเทอร?เน็ต ซีดี

เนื้อหา พาวเวอร?พอยส? เรื่อง ความมั่นคง

ปลอดภัยของสารสนเทศและกฤตภาค

ออนไลน ? ของสำน ั ก ว ิทยบร ิ ก า ร และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

3. เว็บไซต?ประจำรายวิชา ที่ 

http://wbsc.dusit.ac.th  SDU MOOC 
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สัปดาหY

ท่ี 
หัวข2อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช2 ผู2สอน 

บล็อกเว็บบอร?ด Online Forum ใน

เว็บไซต?ประจำรายวิชา 

4. ข3าวสาร หรือบทความออนไลน? 

5. โทรศัพท?สมาร?ทโหน หรือคอมพิวเตอร?

พกพาของผู$เรียน 

6. โปรแกรมตอบคำถามออนไลน? 

7. ใบงานประจำสัปดาห? 

8. แบบทดสอบวัดความรู$ก3อนเรียน 

9. แบบทดสอบวัดความรู$หลังเรียน 

8 

(08-03-

62) 

ความม่ันคงปลอดภัยยุคดิจิทัล (ตOอ) 

6. การกู$คืนข$อมูล 

    6.1 ความหมายของการกู$คืนข$อมูล 

    6.2 การวิเคราะห?และจัดระเบียบข$อมูล 

6.3 กำหนดวิธีการสำรองข$อมูล 

    6.4 การสร$างข$อมูลสำรองในวินโดวส? 

    6.5 การกู$คืนแฟnม Office 

    6.6 การกู$คืนจากโทรศัพท?มือถือ 

7. แนวทางการปnองกันและรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัย 

7.1 แนวทางการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

7.2 แนวทางการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

สำหรับบุคคลทั่วไป 

    7.3 แนวทางการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยสำหรับสำหรับหน3วยงาน 

8. จริยธรรมในการใช$งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

8.1 ความหมายของจริยธรรมในการใช$งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.2 ประเด็นของจริยธรรมเก่ียวกับการใช$

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร?และสารสนเทศ 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. เตร ียมความพร $อมผ ู $ เ ร ียนด $วยการ

ทบทวนและทดสอบการเรียนรู$ในสัปดาห?ที่

ผ3านมาด$วย Smart phone ของผู$เรียน 

2. บรรยายเนื ้อหาเกี ่ยวกับความมั ่นคง

ปลอดภัยย ุคด ิจ ิท ัล (ต 3อจากบบทที ่  7) 

โดยสังเขป  

3. แบ3งกลุ3มผู$เรียน กลุ3มละ 10 คน เพื่อทำ

แอนิเมชันด$วยเทคนิค Stop Motion ด$วย  

Smart phone ของผู $เร ียน ตามประเด็น

ของเนื ้อหาในเอกสารประกอบการสอน   

อินเทอร?เน็ต และเว็บไซต?ที่เก่ียวข$อง  

4. แต3ละกลุ3มนำเสนอผลงานแอนิเมชันหน$า

ชั ้นเรียนพร$อมสรุปผลเนื ้อหาและสิ ่งที่ได$

เรียนรู$ 

5. ผู$สอนและผู$เรียนร3วมวิพากษ?ผลงานและ

สรุปบทเรียน 

ส่ือการสอน 

1.เอกสารประกอบการสอน PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื ่นที่

เก่ียวข$องในเน้ือหา  

2.ส่ืออิเล็กทรอนิกส? เช3น อินเทอร?เน็ต  

ผศ.ดร.จิระ  

จิตสุภา  

ดร.กวิตา 

ปานล้ำ

เลิศ 
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สัปดาหY

ท่ี 
หัวข2อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช2 ผู2สอน 

3. เว็บไซต?ประจำรายวิชา  

http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 

MOOC 

4. เว็บไซต? 

https://sites.google.com/rmutp.ac.th

/animationforeducation 

4.  โปรแกรม Kahoot 

5.  Smart phone ของผู$เรียน 

ใบงานท่ี 4 

แบ3งกลุ3มทำแอนิเมชันด$วยเทคนิค Stop 

Motion ด$วย Smart phone ของผู$เรียน 

ตามประเด็นของเน้ือหาในเอกสาร

ประกอบการสอน 

9 

(15-03-

62) 

ความเข2าใจส่ือดิจิทัล 

1. แนวคิดเบื้องต$นเก่ียวกับความเข$าใจส่ือ

ดิจิทัล 

1.1 ความหมายที่เกี่ยวข$องกับความเข$าใจ

ส่ือดิจิทัล 

1.2 ความสัมพันธ?ของทักษะการรู$

สารสนเทศและการรู$ดิจิทัล 

2. การเลือกใช$ส่ือดิจิทัล 

    2.1 ทักษะและสมรรถนะที่จำเป�นใน

การเลือกใช$ส่ือดิจิทัล 

    2.2 บทบาทของส่ือดิจิทัลต3อสังคมของ

เยาวชน 

3. การรู$เท3าทันส่ือ สารสนเทศและ

เทคโนโลยดีิจิทัล  

3.1 การรู$เท3าทันส่ือดิจิทัล 

3.2 ความเข$าใจสารสนเทศ 

3.3 การใช$เทคโนโลยีดิจิทัล 

4. ทักษะการเรียนรู$และนวัตกรรม 

4.1 ความคิดสร$างสรรค?และนวัตกรรม  

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. เตรียมความพร$อมผู$เรียน ผ3านกิจกรรม 

Active Learning และทบทวนสาระการ

เรียนรู$ในสัปดาห?ที่ผ3านมา 

2. ผู$สอนและผู$เรียนทบทวนความรู$ที่ได$รับ

ในสัปดาห?ที ่ 8 เพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื ้อหา

ความรู$ที่จะได$รับในสัปดาห?ที่ 9 

3. ผ ู $สอนบรรยายเนื ้อหาเกี ่ยวกับความ

เข $าใจส ื ่อด ิจ ิท ัลโดยม ีการสอดแทร ก

คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ การ

คิด-วิเคราะห? ความซื่อสัตย? การใฝ�รู$ ความ

สามัคคีและการทำงานเป�นทีม 

4.ตั้งคำถาม ตอบคำถามระหว3างผู$สอนและ

ผู$เรียน ในระหว3างบรรยายและเปoดโอกาส

ให $ผ ู $ เ ร ียนซ ั กถาม และเป oดอภ ิปร าย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 

5. ผู$สอนแบ3งกลุ3มผู$เรียน กลุ3มละ 5-6 คน 

เพื่อศึกษาเอกสารเพิ่มเติม และสืบค$นข$อมูล

เพิ ่มเติมจากอินเทอร?เน็ต และเว็บไซต?ที่

ผศ.ดร.

ศิริพร 

ฉิมพลี  

ผศ.ดร.

บุญญ

ลักษม? 

ตำนาน

จิตร  
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สัปดาหY

ท่ี 
หัวข2อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช2 ผู2สอน 

4.2 การคิดเชิงวิพากษ?และการแก$ไข

ปqญหา  

4.3 การส่ือสารและการมีส3วนร3วม  

5. เครื่องมือในการนำเสนอข$อมูลยุคดิจิทัล 

5.1 หลักการออกแบบอินโฟกราฟoก  

5.2 การสร$างอินโฟกราฟoกให$มี

ประสิทธิภาพ  

5.3 ประเภทของอินโฟกราฟoก 

5.4 ข$อดีของการนำเสนอข$อมูลด$วยอินโฟ

กราฟoก 

5.5 เครื่องมือที่ใช$ในการทำอินโฟกราฟoก 

เก ี ่ยวข $อง สำหร ับการทำแบบสอบถาม

ออนไลน? เรื่องการรู$เท3าทันส่ือดิจิทัล 

6. ผ ู $ เร ียนร 3วมก ันค $นหาแนวค ิดในการ

นำเสนอข$อมูลที ่มีความน3าสนใจ ทั ้งด$าน

ข$อมูลและการออกแบบ เพื่อนำเสนอข$อมูล

ที่ได$จากแบบสอบถามออนไลน?ในรูปแบบ

อินโฟกราฟoก 

7. ผ ู $สอนร 3วมวิพากษ?ผลงานกับผู $ เร ียน 

ยกตัวอย3างประกอบอภิปรายเชื ่อมโยงสู3

สังคม สาธารณะ สรุปข$อค$นพบจากผลการ

เก็บข$อมูลออนไลน? 

8. ผู$สอนประเมินผู$เรียนผ3านโปรแกรมตอบ

คำถามออนไลน? 

ส่ือการสอน 

1 . ห น ั ง ส ื อ  ต ำ ร า  ส ื ่ อ  PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื ่นที่

เก่ียวข$องในเน้ือหาความเข$าใจส่ือดิจิทัล 

2.ส่ืออิเล็กทรอนิกส? เช3น อินเทอร?เน็ต กฤต

ภาคออนไลน?ของสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป�นต$น 

3.  เว็บไซต?ประจำรายวิชา ที่ 

http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 

MOOC 

4.  โปรแกรม Google Forms 

5.  Smart phone/Tablet ของผู$เรียน 

6.  ใบงานประจำสัปดาห? 

7.  โปรแกรมตอบคำถามออนไลน? 

ใบงานท่ี 5  

การทำแบบสอบถามออนไลน? เรื่องการ

รู$เท3าทันส่ือดิจิทัล ด$วยโปรแกรม Google 

Forms 
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สัปดาหY

ท่ี 
หัวข2อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช2 ผู2สอน 

10 

(22-03-

62) 

การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล 

1.สังคมดิจิทัลกับผลกระทบด$านสุขภาพ 

2. โรคที่เกิดจากการใช$งานคอมพิวเตอร?

และอุปกรณ?อิเล็กทรอนิกส? ทั้งทางกายและ

ทางจิตใจ 

3. แนวทางการปnองกันและลดผลกระทบ

จากการใช$งานคอมพิวเตอร?และอุปกรณ?

อิเล็กทรอนิกส? 

4. การใช$ประโยชน?จากส่ือสุขภาพในยุค

ดิจิทัล 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.ใช$รูปแบบการเรียนรู$โดยใช$กรณีศึกษา 

(Case Based Learning) ร3วมกับการ

เรียนรู$ร3วมกัน (Collaborative Learning) 

2. ให$ผู$เรียนแบ3งกลุ3มและค$นคว$าเรื่อง

ออฟฟoศซินโดรม แล$วนำมาระดมสมอง

อภิปรายกันในกลุ3ม 

3. ผู$เรียนนำเสนอหัวข$อที่กำหนด 

4. ผ ู $สอนกับผู $ เร ียนร 3วมกันแสดงความ

คิดเห็น 

5. ประเมินผู$เรียนผ3านโปรแกรมตอบคำถาม

ออนไลน? 

ส่ือการสอน 

1 . ห น ั ง ส ื อ  ต ำ ร า  ส ื ่ อ  PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื ่นที่

เก่ียวข$องในเน้ือหาความเข$าใจส่ือดิจิทัล 

2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส? เช3น อินเทอร?เน็ต กฤต

ภาคออนไลน?ของสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป�นต$น 

3.  เว็บไซต?ประจำรายวิชา ที่ 

http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 

MOOC  

4.  Smart phone/Tablet ของผู$เรียน 

5.  ใบงานประจำสัปดาห? 
6.  โปรแกรมตอบคำถามออนไลน? 

อ.นารีรัตน? 

ปoยะชัยวุฒ ิ

อ.อิสรา  

โยริยะ  

อ.กิติ

วัฒนา ศรี

วงศ?  

อ.ธีระชล 

สาตสิน  

 

11 

(29-03-

62) 

แนวปฏิบัติสังคมดิจิทัล 

1. พฤติกรรมการกล่ันแกล$งบนส่ือสังคม

ออนไลน? 

2. แนวปฏิบัติที่ดีในสังคมออนไลน? 

3. การปnองกันภัยจากสังคมออนไลน? 

4 . แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดภัยจากสังคม

ออนไลน? 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู$สอนและผู$เรียนทบทวนความรู$ที่ได$รับ

ในสัปดาห?ที่ 10 เพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา

ความรู$ที่จะได$รับในสัปดาห?ที่ 11 

2. ผู $สอนและผู $เร ียนร3วมกันอภ ิปรายถึง

ประเด็นกลั่นแกล$งบนสื่อสังคมออนไลน?ที่

ผู $เร ียนหรือคนใกล$ชิดเคยมีประสบการณ?

หรือเคยประสบมา 

อ.วัจนา  

ขาวฟnา  

อ .อรศิริ 

ศิลาสัย 
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สัปดาหY

ท่ี 
หัวข2อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช2 ผู2สอน 

5.กรณีศึกษาการกล่ันแกล$งบนส่ือสังคม

ออนไลน? 

 

3. ผู$เรียนวิเคราะห?และวิจารณ?ร3วมกัน โดย

เชื่อมโยงกับเหตูการณ?อื่นๆ เพื่อบูรณาการ

ให$ชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. ผู $เร ียนศึกษาเนื ้อหาจากเอกสารและ

สืบค$นข$อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร?เน็ตจาก

เว็บไซต?ที่เกี่ยวข$อง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี

ในส ังคมออนไลน?  การป nองก ันภ ัยและ

แนวทางปฏ ิบ ัต ิ เม ื ่ อเก ิดภ ัยจากส ังคม

ออนไลน? 

5. ผู$สอนแบ3งกลุ3มผู$เรียน 5-6 คน เพื่อศึกษา

กรณีศึกษาเรื่องต3าง ๆ พร$อมทั้งให$ผู$เรียน

ร3วมกันอภิปรายภายในกลุ3มเพื่อวิเคราะห?

ประเด็นย3อยและร3วมกันหาแนวทางในการ

ป nองก ันและแนวทางปฏ ิบ ั ต ิ เม ื ่อ เ กิด

เหตุการณ?ดังกล3าวนอกเหนือจากที ่ เป�น

บทสรุปในกรณีศึกษา 

6. ผู $สอนร3วมวิพากษ?กับพร$อมทั ้งสรุปข$อ

ค $นพบในเน ื ้อหาประจำส ัปดาห ?  แล$ว

เช่ือมโยงไปยังเน้ือหาในสัปดาห?ที่11 

7. ประเมินผู$เรียนผ3านโปรแกรมตอบคำถาม

ออนไลน? 

ส่ือการสอน 

1. หนังสือ ตำรา เอกสารที ่เกี ่ยวข$องใน

เน้ือหาการกล่ันแกล$งบนส่ือสังคมออนไลน? 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส? เช3น อินเทอร?เน็ต ซีดี

เน้ือหา (PowerPoint) เรื่อง การกล่ันแกล$ง

บนส่ือสังคมออนไลน? 

3. เว็บไซต?ประจำรายวิชา ที่ 

http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 

MOOC  บล็อกเว็บบอร?ด Online Forum 

ในเว็บไซต?ประจำรายวิชา  

4. กรณีศึกษา เรื่อง Amanda Todd  

5. กรณีศึกษา เรื่อง โทวอนนา ฮัลตัน  
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สัปดาหY

ท่ี 
หัวข2อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช2 ผู2สอน 

6. กรณีศึกษา เรื่อง Megan Meier  

7. กรณีศึกษา เรื่อง เด็กหญิงปุยฝnาย 

8. กรณีศึกษา เรื่อง เด็กชายนนท? 

9. กรณีศึกษา เรื่อง เด็กผู$หญิงน้ำหวาน 

12 

(05-04-

62) 

กฎหมายดิจิทัล 

1. ความรู$เบื้องต$นเกี ่ยวกับทรัพย?สินทาง

ปqญญา 

2. ลิขสิทธ์ิและการใช$งานที่เป�นธรรม 

3. สัญญาอนุญาตซอฟต?แวร? 

4. แนวคิดการกระทำความผิดเกี ่ยวกับ

คอมพิวเตอร?ตามพระราชบัญญัติว3าด$วย

การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร? พ .ศ. 

2560  

5. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส?ในวิถีดิจิทัล 

6. กฎหมายคุ$มครองข$อมูลส3วนบุคคลและ

จริยธรรมการใช$เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู$เรียนทำแบบทดสอบก3อนเรียนความรู$

พื้นฐานด$านกฎหมายดิจิทัลผ3าน kahoot 

2. ผู$สอนและผู$เรียนทบทวนความรู$ที่ได$รับ

ในสัปดาห?ที่ 11 เพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา

ความร ู $ท ี ่ จะได $ร ับในส ัปดาห?ท ี ่  12 ใน

ล ั กษณะถาม-ต อบ ในล ั กษณะ Line 

Approach 

3.  แบ3งกลุ 3มผู $ เร ียนอภิปรายร3วมกันถึง

ประเด ็นป qญหารายบุคคลที ่ประสบจาก

พฤติกรรมเสี่ยงในการใช$งานอินเทอร?เน็ต 

กรณีศึกษาความเสี ่ยงในการทำธุรกรรม

ออน ไลน ?  จ ากคล ิ ป วิ ด ี โ อ  YouTube

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร3วมกันในลักษณะ

การคิดเชิงวิพากษ?รายบุคคล 

4. ผู $สอนจัดกิจกรรมเกมค$นหาข$อมูลบน

อินเทอร?เน็ตเนื้อหาที่เกี่ยวข$องกับฎหมาย

หมายค ุ $มครองข $อม ูลส 3วนบ ุคคลและ

จริยธรรมการใช$เทคโนโลยีเทคโนโลยีดิจิทัล 

การพิจารณาแหล3งอ$างอิง ในลักษณะ Line 

Approach 

5. ผู$เรียนศึกษาเนื ้อหาเพิ ่มเติมจาก SDU 

MOOC และ เ ว ็ บ ไ ซต ?ป ระ จำราย ว ิ ชา 

wbsc.dusit.ac.th 

6. ผู$สอนสรุปเนื้อหา และผู$เรียนเขียนแผน

ที่ความคิดความรู$ที่ได$รับนำเสนอผ3านบล็อก 

7. ผู $เร ียนทำแบบทดสอบหลังเรียนผ 3าน 

Kahoot 

 

ผศ.ดร.ฐิติ

ยา เนตร

วงษ? ผศ.น

ภัส ศรันย? 

ชัชวาลา

นนท?  
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สัปดาหY

ท่ี 
หัวข2อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช2 ผู2สอน 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 

2. เว็บไซต?เกม http://www.kahoot.com 

3. เว็บไซต?สำนักวิทยบริการ 

http://arit.dusit.ac.th 

4. เว็บไซต?ประจำรายวิชา  

http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 

MOOC 

5. คลิปวิดีโอ YouTube 

6. Smart phone/Tablet ของผู$เรียน เพื่อ

เข$าใช$งาน Application Line 

 7. ใบงานประจำสัปดาห? 

ใบงานท่ี 6 

- ผู$เรียนศึกษากรณีศึกษาในสัปดาห?ที่ 11

แล$วสรุปความคิดรวบยอดลักษณะอินโฟ

กราฟoก แล$วนำเสนอผ3านบล็อกในเว็บไซต?

ประจำรายวิชา 

13 

(12-04-

62) 

พาณิชยYอิเล็กทรอนิกสY 

1. ร ูปแบบการประกอบธุรก ิจพาณ ิชย?

อิเล็กทรอนิกส?  

2. ดิจิทัลคอมเมิร?ซ  

3. ตลาดกลางซ้ือขายแบบอิเล็กทรอนิกส?  

4. โมบายคอมเมิร?ซ 

 

 

 

 

 

 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู$สอนนำเสนอจัดกิจกรรมพร$อมบรรยาย

ประกอบการเรียนรู$ด$วยส่ือแบบดิจิทัล และ

ส่ืออิเล็กทรอนิกส? 

2. ผู$สอนและผู$เรียนร3วมกันอภิปราย

ประเด็น พาณิชย?อิเล็กทรอนิกส?และดิจิทัล

คอมเมิร?ซ  

3. ผู$สอนใช$วิธีการสอนที่หลากหลาย ได$แก3 

วิธีสอนแบบร3วมมือ วิธีการสอนแบบแสดง

ผลงานเชิงประจักษ? วิธีสอนแบบ

แลกเปล่ียนเรียนรู$ร3วมกัน วิธีสอนแบบการ

เขียนโครงสร$างความคิด วิธีสอนแบบศูนย?

การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ

สร$างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบการ

เรียนรู$แบบช้ีนำตนเอง (Self-Directed 

Learning) 

ผศ.

ปรมัตถ?

ปqญปรัชญ? 

ต$อง 

ประสงค?  

ผศ.ดร. 

ลัดดา 

สวนมะลิ 
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สัปดาหY

ท่ี 
หัวข2อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช2 ผู2สอน 

4. ผู$สอนกำหนดงานให$ผู$ศึกษาทำงานเดี่ยว 

โดยเน$นการเรียนรู$ได$ด$วยตนเองผ3านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส?ที่หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู$เรียนฝ�กปฏิบัติการเพื่อเลือกการ

ดำเนินการซ้ือขายหรือการทำธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส?  ดิจิทัลคอมเมิร?ซ 

6. ผู$ศึกษาตอบถามทบทวนท$ายสัปดาห?ผ3าน

ส่ือดิจิทัล 

ส่ือการสอน 

1. ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน 

2. ใบงานหรือใบความรู$ 

3. ส่ือมัลติมีเดีย/การนำเสนอด$วยส่ือดิจิทัล 

4. กรณีตัวอย3าง 

5. เว็บไซต?/วีดิทัศน?ออนไลน?/ฐานข$อมูล

ออนไลน? 

6. เว็บไซต?ประจำรายวิชา ที่ 

http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 

MOOC  

ใบความรู2 

สำหรับการวิเคราะห?ข$อมูลการทำธุรกรรม

ของดิจิทัลคอมเมิร?ซที่ผู$เรียนมีความสนใจ

และการประยุกต?เงินดิจิทัลในการทำ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส? 

14 

(19-04-

62) 

เงินดิจิทัลและการขนสOงสินค2าด2วยระบบ

อิเล็กทรอนิกสY 

1. การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส? 

2. แอปพลิเคชันทางการเงิน 

3. การขนส3งสินค$าด$วยระบบอิเล็กทรอนิกส? 

 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู$สอนนำเสนอจัดกิจกรรมพร$อมบรรยาย

ประกอบการเรียนรู$ด$วยส่ือแบบดิจิทัล และ

ส่ืออิเล็กทรอนิกส? 

2. ผู$สอนและผู$เรียนร3วมกันอภิปราย

ประเด็น เงินดิจิทัลและการขนส3งด$วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส? 

3. ผู$สอนใช$วิธีการสอนที่หลากหลาย ได$แก3 

วิธีสอนแบบร3วมมือ วิธีสอนแบบ

แลกเปล่ียนเรียนรู$ร3วมกัน วิธีสอนแบบการ

ผศ.ดร. 

ลัดดา 

สวนมะลิ  

ผศ.

ปรมัตถ?

ปqญปรัชญ? 

ต$อง 

ประสงค?  
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สัปดาหY

ท่ี 
หัวข2อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช2 ผู2สอน 

เขียนโครงสร$างความคิด วิธีสอนแบบศูนย?

การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ

สร$างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา

เรียนรู$ด$วยตัวเอง   

4. ผู$สอนกำหนดงานให$ผู$ศึกษาทำงานเดี่ยว 

โดยเน$นการเรียนรู$ได$ด$วยตนเองผ3านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส?ที่หลากหลายรูปแบบ 

5. ผู$เรียนฝ�กปฏิบัติการเพื่อเลือกรูปแบบ

การทำธุรกิจ หรือธุรกรรมด$วยเงินดิจิทัลกับ

ดิจิทัลคอมเมิร?ซ 

6. ผู$ศึกษาตอบถามทบทวนท$ายสัปดาห?ผ3าน

ส่ือดิจิทัล 

ส่ือการสอน 

1. ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน 

2. ใบงานหรือใบความรู$ 

3. ส่ือมัลติมีเดีย/การนำเสนอด$วยส่ือดิจิทัล 

4. กรณีตัวอย3าง 

5. เว็บไซต?/วีดิทัศน?ออนไลน?/ฐานข$อมูล

ออนไลน? 

6. เว็บไซต?ประจำรายวิชา ที่ 

http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU 

MOOC 

15 

(26-04-

62) 

เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

1.การส่ือสารในรูปแบบของแซทบอต 

2.เทคโนโลยีเสมือนจริง 

3. 5G 

4.แนวโน$มเทคโนโลยีอนาคต 

 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ทบทวนการเรียนรู$ในสัปดาห?ที่ผ3านมา 

2. เตรียมความพร$อมผู$เร ียนผ3านกิจกรรม 

Active Learning  

3. ผู$สอนบรรยายเน้ือหาเก่ียวกับเทคโนโลยี

ดิจิทัลในอนาคต 

4. ตั้งคำถาม ตอบคำถามระหว3างผู$สอนและ

ผู$เรียน ในระหว3างบรรยายและเปoดโอกาส

ให$ผู$เรียนได$มีการซักถาม และเปoดอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 

ผศ.วัชรา

กรณ? เนตร

หาญ 

อ.ทินกร 

ชุณหภัทร

กุล 
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สัปดาหY

ท่ี 
หัวข2อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใช2 ผู2สอน 

5. ให$ผู$เรียนทดสอบการใช$งานการสื่อสาร

ในรูปแบบของแชทบอต 

ส่ือการสอน 

1.เอกสารประกอบการสอน PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย และเอกสารอ่ืนๆที่

เก่ียวข$องเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

2.ส่ืออิเล็กทรอนิกส? เช3น อินเทอร?เน็ต 

3.เว็บไซต?ประจำรายวิชา 

http://wbsc.dusit.ac.th  

และ SDU MOOC 

4.โปรแกรม Kahoot 

5.โปรแกรม Line 

6.SmartPhone ของผู$เรียน 

16 

(03-05-

62) 

นิทรรศการแสดงผลงานออนไลน?  ใบงานท่ี 7 

ประมวลความรู$ “ภาพอนาคตในยุคดิจิทัล”  

 

 

 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู2 

ผลการเรียนรู2 วิธีการประเมิน สัปดาหYท่ีประเมิน 
สัดสOวนของการ

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 10 % ตรวจสอบจากผลงานของ

ผู$เรียนที่ได$รับมอบหมาย 

 

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 

ผลงานกลุ3ม  

การนำเสนอผลงาน 

1 – 15 60 % 

 

การทวนสอบจากผลงาน

ของผู$เรียนที่ได$นำเสนอ 

จากการสุ3มตรวจผลงาน

ของผู$เรียน 

2.1.4, 2.1.5, 3.1.3, 

3.1.5 

การสอบปลายภาค 

 

17 

 

30% 

 

การทวนสอบจากคะแนน

สอบและเกรด 
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3. การประเมินผลการศึกษา 

แบบอิงเกณฑ? 

เกณฑYคะแนน 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 

 

เกณฑYการให2คะแนนใบงานท่ี 1 

 

 

 

 

เกณฑYการให2คะแนนใบงานท่ี 2 

ผลการเรียนรู2 เกณฑYการให2คะแนน (Rubrics) 

ปรับปรุง (1) พอใช2 (2) ดี (3) ดีมาก (4) 

ด2านความ

รับผิดชอบ 

ไม3ส3งงาน ส3งงานช$ากว3า

กำหนดเวลา 

ส3งงานช$ากว3ากำหนดเวลา 

และมีการอ$างอิงถูกต$อง 

ส3งงานตาม

กำหนดเวลา และมี

การอ$างอิงถูกต$อง 

ด2านความรู2 ไม3สามารถถ3ายทอด

ความรู$ออกมาได$ 

ถ3ายทอดความรู$ได$บ$าง 

แต3ยังไม3ถูกต$อง 

ถ3ายทอดความรู$ได$ แต3

ปรับวิธีการอีกนิดจะดีมาก 

ถ3ายทอดความรู$ได$เป�น

อย3างดี 

ด2านทักษะ

ปsญญา 

ขาดความเข$าใจใน

ขั้นตอนการค$นหาข$อมูล 

มีความเข$าใจอยู3บ$าง แต3

แสดงขั้นตอนการค$นหา

ไม3ถูกต$อง 

มีความเข$าใจอยู3บ$าง และ

แสดงขั้นตอนการค$นหาได$ 

มีความเข$าใจ และ

แสดงขั้นตอนการ

ค$นหาข$อมูลให$ผู$อ่ืน

เข$าใจได$ง3าย 
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ผลการเรียนรู2 เกณฑYการให2คะแนน (Rubrics) 

ปรับปรุง (1) พอใช2 (2) ดี (3) ดีมาก (4) 

ด2านทักษะ

การวิเคราะหY

เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร 

และการใช2

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ไม3สามารถใช$ไอทีสร$าง

งานให$ผู$อ่ืนเข$าใจได$ 

สามารถใช$ไอทีสร$างงาน

ได$ แต3ผู$อ่ืนใช$งานได$ยาก 

สามารถใช$ไอทีสร$างงาน

ได$ และผู$อ่ืนสามารถใช$

งานได$ 

สามารถใช$ไอทีสร$าง

งานได$ และผู$อ่ืน

สามารถเข$าใจและใช$

งานได$ง3าย 

 
 
 
เกณฑYการให2คะแนนใบงานท่ี 3 

 

เกณฑYการให2คะแนนใบงานท่ี 4 

 
 
เกณฑYการให2คะแนนใบงานท่ี 5 

 

ผลการเรียนรู2 เกณฑYการให2คะแนน (Rubrics) 

ปรับปรุง (1) พอใช2 (2) ดี (3) ดีมาก (4) 

ด2านคุณธรรม 

จริยธรรม 

1. ส3งงานไม3ตรงตาม

กำหนด 

2. ไม3มีการอ$างอิงเม่ือ

ศึกษาค$นคว$าเพิ่มเติม 

1. ส3งงานไม3ตรงตาม

กำหนด 

2. การอ$างอิงถูก > 50 

% เม่ือทำการศึกษา

ค$นคว$าเพิ่มเติม 

1. ส3งงานไม3ตรงตาม

กำหนด 

2. การอ$างอิงถูก > 80 % 

เม่ือทำการศึกษาค$นคว$า

เพิ่มเติม 

1. ส3งงานตามกำหนด 

2. การอ$างอิงถูก > 

80 % เม่ือ

ทำการศึกษาค$นคว$า

เพิ่มเติม 

 

ด2านความรู2 

 

1. เน้ือหาที่นำเสนอ

สะท$อนความรู$ ความ

เข$าใจเก่ียวกับเน้ือหาที่

เรียนผ3าน 60 % 

1. เน้ือหาที่นำเสนอ

สะท$อนความรู$ ความ

เข$าใจเก่ียวกับเน้ือหาที่

เรียนผ3าน 70 % 

1. เน้ือหาที่นำเสนอ

สะท$อนความรู$ ความ

เข$าใจเก่ียวกับเน้ือหาที่

เรียนผ3าน 80 % 

1. เน้ือหาที่นำเสนอ

สะท$อนความรู$ ความ

เข$าใจเก่ียวกับเน้ือหา

ที่เรียนผ3าน 90 % 

ด2านทักษะ

ปsญญา 

 

1. สามารถประยุกต?ใช$

ความรู$ไปสู3การสร$าง

1. สามารถประยุกต?ใช$

ความรู$ไปสู3การสร$าง

1. สามารถประยุกต?ใช$

ความรู$ไปสู3การสร$าง

1. สามารถประยุกต?ใช$

ความรู$ไปสู3การสร$าง
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ผลการเรียนรู2 เกณฑYการให2คะแนน (Rubrics) 

ปรับปรุง (1) พอใช2 (2) ดี (3) ดีมาก (4) 

ช้ินงานอย3างสร$างสรรค?

ได$ > 40 % 

ช้ินงานอย3างสร$างสรรค?

ได$ > 50 % 

ช้ินงานอย3างสร$างสรรค?ได$ 

> 60 % 

ช้ินงานอย3าง

สร$างสรรค?ได$ > 70 % 

ด2านทักษะ

ความสัมพันธY

ระหวOาง

บุคคล 

 1. ขาดการมีส3วนร3วม

ในการปฏิบัติงานกลุ3ม

ทำงานตามคำส่ังของ

หัวหน$า 

2. ต3างคนต3างทำงานที่

ตนเองรับผิดชอบขาด

การช3วยเหลือซ่ึงกันและ

กัน 

1.สมาชิกมีส3วนร3วมใน

การกำหนดบทบาท

หน$าที่ของสมาชิกกลุ3ม 

2. ร3วมมือกันทำงานใน

บางกิจกรรมมีการ

ช3วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

1. สมาชิกมีส3วนร3วมใน

การกำหนดเปnาหมายและ

วางแผนการปฏิบัติงาน 

2. ร3วมมือกันทำงานใน

กิจกรรมต3าง ๆ มีการ

ช3วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

1. สมาชิกมีส3วนร3วม

ในความรับผิดชอบ

งานและผลลัพธ?จาก

การทำงาน 

2.ร3วมมือกันทำงาน

ช3วยเหลือซ่ึงกันและ

กันร3วมกันแก$ไข

ปqญหาที่เกิดขึ้น 

ด2านทักษะ

การวิเคราะหY

เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร 

และการใช2

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. เน้ือหาสาระขาด

ความชัดเจน 

มีผิดพลาดในบางจุด 

เป�นการคัดลอกมา

นำเสนอ 

2. ขาดการนำเสนอ 

ส่ิงใหม3หรือแนวคิดใหม3 

1. ผู$ฟqงเข$าใจส่ิงที่

นำเสนอได$ 

โดยต$องมีการซักถามใน

บาง 

ประเด็นของการ

นำเสนอ 

2. มีการนำเสนอส่ิงใหม3 

หรือแนวคิดใหม3 

 

1. นำเสนอได$อย3างเป�น

ระบบผู$ฟqงสามารถติดตาม

เน้ือหาสาระได$อย3างเข$าใจ 

2. มีการนำเสนอส่ิงใหม3

หรือแนวคิดใหม3ต3อ

ยอดจากของคนอ่ืน 

1. นำเสนอได$อย3าง

เป�นระบบมีการ

อธิบายขยาย

รายละเอียดผู$ฟqงมี

ส3วนร3วมในการ

นำเสนอ 

2. มีการนำเสนอส่ิง

ใหม3 

หรือแนวคิดใหม3 

ที่พัฒนามาจาก

แนวคิดของตนเอง 

 

เกณฑYการให2คะแนนใบงานท่ี 6 

ผลการ

เรียนรู2 

เกณฑYการให2คะแนน (Rubrics) 

ปรับปรุง (1) พอใช2 (2) ดี (3) ดีมาก (4) 

ด2าน

คุณธรรม 

จริยธรรม 

1. ส3งงานไม3ตรงตาม

กำหนด 

2. ไม3มีการอ$างอิงเม่ือ

ศึกษาค$นคว$าเพิ่มเติม 

1. ส3งงานไม3ตรงตาม

กำหนด 

2. การอ$างอิงถูก > 50 

% เม่ือทำการศึกษา

ค$นคว$าเพิ่มเติม 

1. ส3งงานไม3ตรงตาม

กำหนด 

2. การอ$างอิงถูก > 80 % 

เม่ือทำการศึกษาค$นคว$า

เพิ่มเติม 

1. ส3งงานตามกำหนด 

2. การอ$างอิงถูก > 80 

% เม่ือทำการศึกษา

ค$นคว$าเพิ่มเติม 

 



มคอ. 3 
 

 31 

ผลการ

เรียนรู2 

เกณฑYการให2คะแนน (Rubrics) 

ปรับปรุง (1) พอใช2 (2) ดี (3) ดีมาก (4) 

ด2านความรู2 

 

1. เน้ือหาที่นำเสนอ

สะท$อนความรู$ ความ

เข$าใจเก่ียวกับ

กรณีศึกษา ระบุแนวทาง

ปnองกันและแนวปฏิบัติที่

ดผี3าน 60 % 

 

1. เน้ือหาที่นำเสนอ

สะท$อนความรู$ ความ

เข$าใจเก่ียวกับ

กรณีศึกษา ระบุแนวทาง

ปnองกันและแนวปฏิบัติที่

ดผี3าน 70 % 

1. เน้ือหาที่นำเสนอ

สะท$อนความรู$ ความ

เข$าใจเก่ียวกับกรณีศึกษา 

ระบุแนวทางปnองกันและ

แนวปฏิบัติที่ดีผ3าน 80 % 

1. เน้ือหาที่นำเสนอ

สะท$อนความรู$ ความ

เข$าใจเก่ียวกับ

กรณีศึกษา ระบุ

แนวทางปnองกันและ

แนวปฏิบัติที่ดี 

ผ3าน 90 % 

ด2านทักษะ

ปsญญา 

(C) 

1. สามารถประยุกต?ใช$

ความรู$ไปสู3การสร$าง

ช้ินงานอย3างสร$างสรรค?

ได$ > 40 % 

1. สามารถประยุกต?ใช$

ความรู$ไปสู3การสร$าง

ช้ินงานอย3างสร$างสรรค?

ได$ > 50 % 

1. สามารถประยุกต?ใช$

ความรู$ไปสู3การสร$าง

ช้ินงานอย3างสร$างสรรค?ได$ 

> 60 % 

1. สามารถประยุกต?ใช$

ความรู$ไปสู3การสร$าง

ช้ินงานอย3าง

สร$างสรรค?ได$ > 70 % 

 
เกณฑYการให2คะแนนใบงานท่ี 7 

 

ผลการเรียนรู2 เกณฑYการให2คะแนน (Rubrics) 

ปรับปรุง (1) พอใช2 (2) ดี (3) ดีมาก (4) 

ด2านคุณธรรม 

จริยธรรม 

1. ส3งงานไม3ตรงตาม

กำหนด 

2. ไม3มีการอ$างอิงเม่ือ

ศึกษาค$นคว$าเพิ่มเติม 

3. สมาชิกขาดความ

รับผิดชอบในหน$าที่ของ

ตนเอง 

 

1. ส3งงานไม3ตรงตาม

กำหนด 

2. การอ$างอิงถูก > 50 

% เม่ือทำการศึกษา

ค$นคว$าเพิ่มเติม 

3. สมาชิกมีความ

รับผิดชอบในหน$าที่ของ

ตนเองแต3ยังทำงานไม3

เสร็จตามหน$าที่ 

1. ส3งงานไม3ตรงตาม

กำหนด 

2. การอ$างอิงถูก > 80 % 

เม่ือทำการศึกษาค$นคว$า

เพิ่มเติม 

3. สมาชิกมีความ

รับผิดชอบในหน$าที่ของ

ตนเองจนทำงานเสร็จตาม

หน$าที่ 

1. ส3งงานตามกำหนด 

2. การอ$างอิงถูก > 

80 % เม่ือ

ทำการศึกษาค$นคว$า

เพิ่มเติม 

3. สมาชิกมีความ

รับผิดชอบจนทำงาน

เสร็จตามหน$าที่และ

ช3วยเหลือสมาชิกคน

อ่ืน 

ด2านความรู2 

 

1. ขาดการศึกษา

ค$นคว$าข$อมูลจากแหล3ง

ต3าง ๆ 

2. เน้ือหาสาระยังไม3

สมบูรณ?ขาดความ

ถูกต$อง 

1. ศึกษาค$นคว$าข$อมูล 

จากแหล3งใดแหล3งหน่ึง

เพียงแหล3งเดียว 

2. เน้ือหาสาระมีความ

ถูกต$องแต3ยังไม3เป�น

ข$อมูลปqจจุบัน 

1. ศึกษาค$นคว$าข$อมูล

จากแหล3งต3าง ๆ ใน

ประเทศ 

2. เน้ือหาสาระมีความ

ถูกต$องเป�นปqจจุบัน

ทันสมัย 

1.ศึกษาค$นคว$าข$อมูล

จากแหล3งต3าง ๆ ทั้ง

ในและต3างประเทศ 

2. เน้ือหาสาระมีความ

ถูกต$องเป�นปqจจุบัน
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ผลการเรียนรู2 เกณฑYการให2คะแนน (Rubrics) 

ปรับปรุง (1) พอใช2 (2) ดี (3) ดีมาก (4) 

ทันสมัยมีองค?ความรู$

ใหม3 ๆ เพิ่มเติม 

ด2านทักษะ

ปsญญา 

 

1. ขาดการวิเคราะห?ใน

การนำเสนอรายงาน 

2.  สามารถประยุกต?ใช$

ความรู$ไปสู3การสร$าง

ช้ินงานอย3างสร$างสรรค?

ได$ > 40 % 

1. มีการวิเคราะห?ในการ

นำเสนอแต3ยังขาดความ

ถูกต$องและความ

สมเหตุสมผล 

2. สามารถประยุกต?ใช$

ความรู$ไปสู3การสร$าง

ช้ินงานอย3างสร$างสรรค?

ได$ > 50 % 

1. มีการวิเคราะห?ในการ

นำเสนออย3างถูกต$อง

สมเหตุสมผล 

2. สามารถประยุกต?ใช$

ความรู$ไปสู3การสร$าง

ช้ินงานอย3างสร$างสรรค?ได$ 

> 60 % 

1. มีการวิเคราะห?ใน

การนำเสนออย3าง

ถูกต$องสมเหตุสมผล

และเช่ือมโยงกับ

บริบทต3าง ๆ 

2. สามารถประยุกต?ใช$

ความรู$ไปสู3การสร$าง

ช้ินงานอย3าง

สร$างสรรค?ได$ > 70 % 

ด2านทักษะ

ความสัมพันธY

ระหวOาง

บุคคล 

 1. ขาดการมีส3วนร3วม

ในการปฏิบัติงานกลุ3ม

ทำงานตามคำส่ังของ

หัวหน$า 

2. ต3างคนต3างทำงานที่

ตนเองรับผิดชอบขาด

การช3วยเหลือซ่ึงกันและ

กัน 

1.สมาชิกมีส3วนร3วมใน

การกำหนดบทบาท

หน$าที่ของสมาชิกกลุ3ม 

2. ร3วมมือกันทำงานใน

บางกิจกรรมมีการ

ช3วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

1. สมาชิกมีส3วนร3วมใน

การกำหนดเปnาหมายและ

วางแผนการปฏิบัติงาน 

2. ร3วมมือกันทำงานใน

กิจกรรมต3าง ๆ มีการ

ช3วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

1. สมาชิกมีส3วนร3วม

ในความรับผิดชอบ

งานและผลลัพธ?จาก

การทำงาน 

2.ร3วมมือกันทำงาน

ช3วยเหลือซ่ึงกันและ

กันร3วมกันแก$ไข

ปqญหาที่เกิดขึ้น 

ด2านทักษะ

การวิเคราะหY

เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร 

และการใช2

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. เน้ือหาสาระขาด

ความชัดเจน 

มีผิดพลาดในบางจุด 

เป�นการคัดลอกมา

นำเสนอ 

2. ขาดการสังเคราะห?

เน้ือหาสาระที่นำเสนอ

ในรายงาน 

3. นำเสนอเนื้อหาสาระ

ยังไม3เป�นระบบที่ชัดเจน

ม ีความส ับสนในการ

อ3าน 

4. ขาดการนำเสนอ 

1. ผู$ฟqงเข$าใจส่ิงที่

นำเสนอได$ 

โดยต$องมีการซักถามใน

บาง 

ประเด็นของการ

นำเสนอ 

2. มีการสังเคราะห?

เน้ือหาสาระที่นำเสนอ

ในรายงานแต3ประเด็น

ยังไม3ชัดเจน 

3.  

นำเสนอเน้ือหาสาระใน

ภาพรวมเป�นระบบแต3

1. นำเสนอได$อย3างเป�น

ระบบผู$ฟqงสามารถติดตาม

เน้ือหาสาระได$อย3างเข$าใจ 

2. มีการสังเคราะห?เน้ือหา

สาระที่นำเสนอในรายงาน

มีประเด็นการสังเคราะห?

ชัดเจน 

3. นำเสนอเน้ือหาสาระ

เป�นระบบที่ชัดเจนทั้งใน

ภาพรวมและรายละเอียด

4. มีการนำเสนอส่ิงใหม3

หรือแนวคิดใหม3ต3อ

ยอดจากของคนอ่ืน 

1. นำเสนอได$อย3าง

เป�นระบบมีการ

อธิบายขยาย

รายละเอียดผู$ฟqงมี

ส3วนร3วมในการ

นำเสนอ 

2. มีการสังเคราะห?

เน้ือหาสาระที่นำเสนอ

ในรายงานมีประเด็น

การสังเคราะห?ชัดเจน

และเช่ือมโยงกับ

บริบทต3าง ๆ 
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ผลการเรียนรู2 เกณฑYการให2คะแนน (Rubrics) 

ปรับปรุง (1) พอใช2 (2) ดี (3) ดีมาก (4) 

ส่ิงใหม3หรือแนวคิดใหม3 ในรายละเอียดยังไม3เป�น

ระบบ 

4. มีการนำเสนอส่ิงใหม3 

หรือแนวคิดใหม3 

 

3. นำเสนอเน้ือหา

สาระทั้งหมดเป�น

ระบบชัดเจนและอ3าน

เข$าใจได$ง3าย 

4. มีการนำเสนอส่ิง

ใหม3 

หรือแนวคิดใหม3 

ที่พัฒนามาจาก

แนวคิดของตนเอง 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ตำราและเอกสารหลัก 

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความเข$าใจและทักษะการใช$ดิจิทัล  

2.เอกสารและข2อมูลสำคัญ 

กรมทรัพย?สินทางปqญญา. (2537). พระราชบัญญัติลขิสิทธิ์ พ .ศ. 2537 . กรุงเทพฯ: ราชกิจจา

นุเบกษา เล3ม 132. 

กรมทรัพย?สินทางปqญญา. พระราชบญัญัติลิขสิทธิ์ )ฉบบัท่ี 2( พ .ศ. 2558 . กรงุเทพฯ: ราชกจิจา

นุเบกษา เล3ม 132. 

กรมทรัพย?สินทางปqญญา. พระราชบญัญัติลิขสิทธิ์ )ฉบบั ท่ี  3( พ .ศ. 2558 . กรงุเทพฯ: ราชกจิจา

นุเบกษา เล3ม 132. 

สำนักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส?. พระราชบญัญติัวOาด2วยการกระทำความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอรY )ฉบับท่ี 2) พ .ศ. 2560 . กรงุเทพฯ: ราชกิจจานุเบกษาเล3ม 134. 

Digital Literacy Thailand. (2560). หลักสูตรการเข2าใจดิจิทัล.สืบค$นเมื่อ 2560, ธันวาคม 26, 

เข$าถึงได$จาก: http://dlthailand.org/dl-curriculum/curriculum/. 

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

Technology in Education. 
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3.เอกสารและข2อมูลแนะนำ 

ธารทิพย? รัตนวิจารณ? และ ชนิชา พงษ?สนิท . ) 2559). โลกเสมือนจริงที่กลายเป�น ”โลกสมจริง“. 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต . วารสารการสื่อสารและการจัดการ.นิด2า: 2(3). 

นิตยา วงใหญ3. (2560. พฤษภาคม -สิงหาคม ). แนวทางการพัฒนาทักษะการรู$ดิจิทัลของดิจิทัลเน

ทีฟ . Veridian E-Journal. 10(2): 1630-1642. 

ส3วนนโยบายอเิล็กทรอนิกส?. สำนักงานรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส? )องค?การมหาชน( . (2559).ความ

มั่นคงทางไซเบอรY. สบืค$นเมือ่ 2561, มกราคม 4, เข$าถึงได$

จาก:https://www.ega.or.th/upload/temp/file_505c8b497a84db48703ce777b

a565d9d.pdf. 

American Library Association. (2012). Digital Literacy, Libraries, and Public Policy. 

Retrieved2017, January 4. 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. Retrieved 2017, January 4. 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. Retrieved 2017, January 4. 

Available from: http://iite. unesco.org/pics/publications/en/ 

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. 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธYการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู2เรียน 

 ผู$เรียนทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก

ห$องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มีผลกระทบต3อการเรียนรู$และผลการเรียนรู$ที่ได$รับ และ

เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผ3านระบบออนไลน?ของมหาวิทยาลัย 
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2. กลยุทธYการประเมินการสอน 

2.1 คณะกรรมการประจำหลักสูตรประเมินการสอนจากการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา

แล$วคณะกรรมการฯแสดงความคิดเห็นและบันทึกไว$เป�นเอกสารหลักฐาน 

2.2 อาจารย?ผู$ประสานงาน /รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย?ผู$ร3วมสอนร3วมกันประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอนระหว3างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

 2.3การสังเกตการณ?สอนของผู$ร3วมทีมการสอน 

3. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากได$ผลการประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมองและหาข$อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังน้ี 

3.1 จัดประชุมผู$สอนในรายวิชาเพื่อพิจารณาและนำไปสู3การปรับปรุงการเรียนการสอนต3อไป 

3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู$ระหว3างอาจารย?ผู$รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย?ผู$สอนร3วมในรายวชิา/ 

อาจารย?ในหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู2เรียนในรายวิชา 

อาจารย?ผู$รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย?ผู$สอนร3วมดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของ

ผู$เรียนในรายวิชา ได$แก3 

4.1 การทวนสอบจากคะแนนสอบและเกรด 

4.2 ตรวจสอบจากผลงานของผู$เรียนที่ได$รับมอบหมาย 

4.2 ประเมินข$อสอบและความเหมาะสมของการให$คะแนน ทั้งการให$คะแนนแต3ละตอนเรียน 

ของรายวิชา 

4.3 การทวนสอบจากผลงานของผู$เรียนที่ได$นำเสนอ จากการสุ3มตรวจผลงานของผู$เรียน 

 4.4มีการประชุมเพื่อพจิารณาความเหมาะสม ความถูกต$อง ชัดเจนของข$อสอบปลายภาค 

ให$ครอบคลุมและสอดคล$องกับวัตถุประสงค?ของรายวิชาโดยพิจารณาควบคู3ไปกบัแนวการสอน 

 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 อาจารย?ผู$สอนและอาจารย?ผู$รับผิดชอบรายวิชาทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ?การสอนที่ใช$ 

พร$อมทั้งนำข$อคิดเห็นที่ได$จากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู$เรียน ข$อเสนอแนะและผลการ

ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา แล$วนำเสนอต3ออาจารย?ผู$รับผิดชอบหลักสูตร

พิจารณาให$ความคิดเห็นต3อผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนและแผนการพัฒนาปรับปรุงสำหรับ

ใช$ในปtการศึกษาถัดไป 


