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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ/ โรงเรียน   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
 รหัสวิชา 4000115  ชื่อวิชา (ภาษาไทย) การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 
  (ภาษาอังกฤษ) Living in the Digital Era 
2. จ านวนหนว่ยกิต 
    3 หน่วยกิต 3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวชิา: ดร.สวงค์  บุญปลูก 
4.2 อาจารย์ผูส้อน: คณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1/2565  ชั้นปีที ่1  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    วิทยาเขตสุพรรณบุร ี
    ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
    ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง 
    ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
    ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    วันที่จัดท า   1 เมษายน 2564 
 วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 2  13 มิถุนายน 2565 
 วันที่ปรับปรุงล่าสุด  25 กรกฎาคม 2565 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      นักศึกษามีความรู้ดิจิทัล (digital literacy) และมีทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ 
(digital skills) ในการด ารงชีวิต 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 
    2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา  

2.1.1 เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและประกอบการตัดสินใจในวิถีชีวิต
ยุคดิจิทัลได ้

2.1.1 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้และสามารถใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมได ้

2.1.3 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวิเคราะห์ปัญหาหรือ
กรณีศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาตนเองและสงัคมได้ 

2.1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและเพื่อสร้างสรรค์สังคมได ้ 
     2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาในรายวิชา (CLOs)   
CLO1 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและประกอบการตัดสินใจในวิถีชีวิต 

ยุคดิจิทัลได ้
CLO2 ตระหนักรู้และสามารถใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 
CLO3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวิเคราะห์ปัญหาหรือกรณีศึกษาเพื่อแก้ปัญหา

ตนเองและสังคมได ้
CLO4 สามารถน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 

เพื่อสร้างสรรค์สังคมได ้
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
    เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน ความรับผิดชอบ
ต่อการกระท าทางดิจิทัล และทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล 

 Digital technology in daily life; digital and financial technology application; digital 
responsibility; and digital citizenship skills 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง 
 

 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนักศึกษา 

เฉพาะราย 

30 ชั่วโมง 75 ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบุคคล 

3.1 อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ระบบ WBSC-LMS หรือสื่อสังคม (social media) 

3.2 ผู้เรียนนัดวันเวลาล่วงหน้าผ่านช่องทางสื่อสารหรือพบอาจารย์เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 
ตามความต้องการของนักศึกษา อย่างน้อย 1 ชั่วโมง/ ต่อสัปดาห ์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  กลยุทธก์ารสอน และกลยุทธ์การประเมิน 

CLO กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
CLO1 1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงรุก 
(active learning) ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ในรายวิชา เช่น การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่ มย่อย และการ
น าเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้นเรียน 
2) การใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในรูปแบบที่
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่าง
การจัดการเรียนรู ้
2) การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
และการท างานเป็นทีม 
3) การประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน 
4) การประเมินทักษะการสื่อสารจากการ
เขียนสะท้อนความคิดและรายงาน 
5) การประเมินทักษะการสื่อสารด้วยการ
พูดจากการเสนอผลงาน 

CLO2 1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่
หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ใน
รายวิชา เช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา 
อภิปรายกลุ่มย่อย และการน าเสนอเนื้อหา
ความรู้หน้าชั้นเรียน 
2) การอภิปรายกลุ่ม วิ เคราะห์ เชื่อมโยง 
เปรียบเทียบ องค์ความรู้จากเอกสารกับ
กรณีศึกษา/ สถานการณ์ตัวอย่าง (activity-
based learning) 
3) การใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในรูปแบบที่
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
4) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอในสถานการณ์
ต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ศึกษาและวิเคราะห์ตาม
โจทย์ที่ก าหนด 
 

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่าง
การจัดการเรียนรู ้
2) การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
และการท างานเป็นทีม 
3) การประเมินการท ากิจกรรม/ ทักษะ
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
4) การประเมินทักษะการสื่อสารจากการ
เขียนสะท้อนความคิดและรายงาน 
5) การประเมินทักษะการสื่อสารด้วย 
การพูดจากการเสนอผลงาน 

CLO3 1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่
หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ใน
รายวิชา เช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา 
อภิปรายกลุ่มย่อย และการน าเสนอเนื้อหา
ความรู้หน้าชั้นเรียน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการ
ประยุกต์ใช้ทักษะทางปัญญา โดยใช้โครงงาน
เป็ นฐาน (project-based approach)  เช่ น 

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่าง
การจัดการเรียนรู ้
2) การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มและการท างานเป็นทีม 
3) การประเมินทักษะการสื่อสารด้วยการ
พูดจากการเสนอผลงาน 
4) การประเมินจากชิ้นงานรวบยอด เช่น 
รายงาน โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน 
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CLO กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
 การวางแผนงาน การตัดสินใจแก้ปัญหา 
การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และสรุปแนวความคิดในการท า
รายงาน โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์  
3) การอภิปรายกลุ่ม วิ เคราะห์ เชื่อมโยง 
เปรียบเทียบ องค์ความรู้จากเอกสารกับ
กรณีศึกษา/ สถานการณ์ตัวอย่าง (activity-
based learning)  
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) 
5) ก า ร ใ ช้ สื่ อ อ อ น ไ ล น์  ค ลิ ป วิ ดี โ อ ใ น
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ศึกษาและ
วิเคราะห์ตามโจทย์ที่ก าหนด 

5) การประเมินตามสภาพจริง (authentic 
assessment) 
6) การประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบ
การประเมินความก้าวหน้า (formative 
evaluation) โดยให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ โครงงานนวัตกรรม และการ
ประเมินสรุป (summative evaluation) 
ด้วยการทดสอบ 

CLO4 1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่
หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ใน
รายวิชา เช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา 
อภิปรายกลุ่มย่อย และการน าเสนอเนื้อหา
ความรู้หน้าชั้นเรียน 
2) การอภิปรายกลุ่ม วิ เคราะห์ เชื่อมโยง 
เปรียบเทียบ องค์ความรู้จากเอกสารกับ
กรณีศึกษา/ สถานการณ์ตัวอย่าง (activity-
based learning) 
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นการคิด
วิเคราะห์วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ 
การคิดเชิงค านวณ การคิดเชิงตรรกะ การคิด
อย่างมีเหตุผล การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน การอภิปรายกลุ่ม การแสดง การสาธิต 
การทดลองและสรุปผลอย่างมีหลักการ สามารถ
ตรวจสอบและอ้างอิงได ้
4) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอในสถานการณ์
ต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ศึกษาและวิเคราะห์ตาม
โจทย์ที่ก าหนด 

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่าง
การจัดการเรียนรู ้
2) การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มและการท างานเป็นทีม 
3) การประเมินทักษะการสื่อสารจากการ
เขียนสะท้อนคิดและรายงาน 
4) การประเมินทักษะการสื่อสารด้วยการ
พูดจากการเสนอผลงาน 
5) การประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบ
การประเมินความก้าวหน้า (formative 
evaluation)  โ ด ย ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ท า
แบบฝึกหัด/ ใบงาน/ โครงงานนวัตกรรม 
แ ล ะก า รป ร ะ เ มิ น ส รุ ป  ( summative 
evaluation) ด้วยการทดสอบ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
 

หัวขอ้/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 

1. แนะน ารายวชิา 
2. บทที่ 1 การ
ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ้
- การเรียนรู้ในรูปแบบ
ของสวนดุสิต 
- เครื่องมือที่ใชใ้นการ
เรียนรู ้

4 
 

1. อาจารย์แนะน ารายวิชาในภาพรวม ชี้แจง
แนวทางการเรยีน การจัดกิจกรรม การวดัและ
ประเมินผล 
2. อาจารยต์้องประเด็นค าถาม เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ในสวนดุสิต  
3. อาจารยจ์ัดการเรยีนการสอนแบบ active 
learning ด้วยการใช้เทคนิคการสอนที่เน้นทักษะ
ปฏิบัติ และการใช้กิจกรรมเป็นฐาน บรรยายและ
สาธิตเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีในสวนดุสิต 
4. นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์ ฝกึปฏิบัติการเข้าถึง 
และใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ในมหาวทิยาลัย
สวนดุสิต  
5. อาจารยใ์ห้นกัศึกษาท ากจิกรรมเดี่ยวหรือกลุ่ม 
เพื่อฝึกทักษะการท างานร่วมกัน ตามกิจกรรมที่
เตรียมไว ้ 
6. อาจารยเ์ปิดโอกาสให้นักศึกษาน าเสนอ แสดง
ความคิดเห็น และอภิปราย เพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
7. อาจารย์สรุปเนื้อหาการเรียน  
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการเรียนรู้ในระบบ WBSC-LMS 
3. คู่มือการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 
4. สื่อวดีิทัศน์ตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ประจ าตอน
เรียน และ
วิทยากรจาก
ส านักวิทย
บริการฯ 

2 
 
 

บทที่ 1 การประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยดีิจิทลัเพื่อการ
เรียนรู้ (ตอ่) 
- การจดัสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 
- ห้อง SDU Online 
Learning 

4 
 
 

1. อาจารยต์ั้งประเด็นค าถามเกี่ยวกับระบบนิเวศ
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย การบรกิารและการใช้
งานเทคโนโลยีในสวนดุสิต ช่องทางในการติดตอ่
เพื่อขอรับการบริการ/ ใช้งาน และสรุปประเภทของ
แอปพลิเคชันที่ใช้งานด้านการเรียน พร้อม
ยกตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ใช้งานด้านการเรียน 
2. อาจารยจ์ัดการเรยีนการสอนแบบ active 
learning ด้วยการใช้เทคนิคการสอนที่เน้นทักษะ
ปฏิบัติ และการใช้กิจกรรมเป็นฐาน แนะน าระบบ

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ประจ าตอน
เรียน และ
วิทยากรจาก
ส านักวิทย
บริการฯ 
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สัปดาห์
ที ่
 

หัวขอ้/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- การเตรียมความพร้อม
ก่อนเรียน 
- หน่วยงานสนบัสนุนการ
ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ้

นิเวศการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย การบริการและ
การใช้งานเทคโนโลยีในสวนดุสิต แนะน าช่องทาง
ในการติดตอ่เพือ่ขอรับการบรกิาร/ ใช้งาน และ
สรุปประเภทของแอปพลิเคชันที่ใชง้านด้านการ
เรียน พร้อมยกตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ใช้งานด้าน
การเรียน 
3. นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์ ฝกึปฏิบัติการเข้าถึง 
และใช้งานระบบนิเวศการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
การบริการและการใช้งานเทคโนโลยีในสวนดุสิต 
การใช้งานช่องทางในการติดตอ่เพื่อขอรับการ
บริการ/ ใชง้าน และสรุปประเภทของแอปพลิเคชัน
ที่ใช้งานด้านการเรียน พร้อมยกตัวอย่างแอปพลิเคชัน
ที่ใชง้านด้านการเรียน  
4. อาจารยใ์ห้นกัศึกษาท ากจิกรรมเดี่ยวหรือกลุ่ม 
เพื่อฝึกทักษะการท างานร่วมกัน ตามกิจกรรมที่
เตรียมไว้  
5. อาจารยเ์ปิดโอกาสให้นักศึกษาน าเสนอ แสดง
ความคิดเห็น และอภิปราย เพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
6. อาจารย์สรุปเนื้อหาการเรียน  
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการเรียนรู้ในระบบ WBSC-LMS 
3. คู่มือการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 
4. สื่อวีดิทัศน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

3 
 
 

บทที่ 2 การใช้งาน
เครื่องมือดิจทิัลและแอป
พลิเคชันในชีวิตประจ าวัน 
- สมรรถนะด้านดิจิทัล 
- การเข้าใจดิจทิัล  
- เครื่องมือดิจทิัล 
- แอปพลิเคชัน 
- แอปพลิเคชันเพื่อการ
ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 

4 
 
 

1. อาจารยต์ั้งประเด็นค าถามเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล เครือ่งมอืดิจิทัลและแอปพลิเคชันที่ใช้งาน
ในปัจจุบัน และให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน 
2. อาจารยจ์ัดการเรยีนการสอนแบบ active 
learning เน้นทักษะกระบวนการคิดและการใช้
กิจกรรมเป็นฐาน  
3. นักศึกษาฝกึคิดวิเคราะห์เกีย่วกับทักษะการใช้
งานเทคโนโลยดีิจิทัล ความแตกต่างในการใช้งาน
เครื่องมือดิจทิัลแต่ละประเภท และการพิจารณา

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ประจ าตอน
เรียน 
 
 



มคอ. 3 

9 

สัปดาห์
ที ่
 

หัวขอ้/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

เลือกใช้แอปพลิเคชันเพื่อการใช้งานใน
ชีวิตประจ าวัน 
4. อาจารยใ์ห้นกัศึกษาท ากจิกรรมเดี่ยวหรือกลุ่ม 
เพื่อฝึกทักษะการท างานร่วมกัน ตามกิจกรรมที่
เตรียมไว้  
5. อาจารยเ์ปิดโอกาสให้นกัศึกษาน าเสนอ แสดง
ความคิดเห็น และอภิปรายแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ร่วมกัน  
6. อาจารย์สรุปเนื้อหาการเรียน  
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการเรียนรู้ในระบบ WBSC-LMS 
3. สื่อวดีิทัศน์ “แนะน ารายวิชา การใช้ชีวิตในยุค
ดิจิทัล” 

4 
 

บทที่ 3 เทคโนโลยีทาง
การเงิน 
- ความหมายของ
เทคโนโลยีทางการเงิน 
- ประเภทของเทคโนโลยี
ทางการเงิน 
- การปรับตัวเขา้สู่ยุค
การเงินดิจิทัล 
- เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการเงิน 
- ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีทางการเงิน 
- ผลกระทบของ
เทคโนโลยีทางการเงินต่อ
ระบบธุรกิจ 
- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทางการเงินใน
ชีวิตประจ าวัน 

4 
 

1. อาจารยต์ั้งประเด็นค าถามและอธิบายหลักการ
พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน 
2. อาจารยจ์ัดการเรยีนการสอนแบบ active 
learning เน้นทักษะกระบวนการคิด และการใช้
กิจกรรมเป็นฐาน พร้อมยกตัวอย่างตัวอย่าง 
เทคโนโลยีทางการเงิน แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม
ทางการเงินที่ใชง้านในปัจจุบัน 
3. นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติการใช้
งานเทคโนโลยดีิจิทัล  
4. อาจารยใ์ห้นกัศึกษาท ากจิกรรมเดี่ยวหรือกลุ่ม 
เพื่อฝึกทักษะการท างานร่วมกัน ตามกิจกรรมที่
เตรียมไว ้ 
5. อาจารยเ์ปิดโอกาสให้นักศึกษาน าเสนอ แสดง
ความคิดเห็น และอภิปราย เพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน  
6. อาจารย์สรุปเนื้อหาการเรียน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการเรียนรู้ในระบบ WBSC-LMS 
3. แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ประจ าตอน
เรียน  

5 บทที่ 4 ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสงัคมในโลก
ออนไลน ์

4 1. อาจารย์ชวนนักศึกษาพูดคุยในประเด็นเสรภีาพ 
สิทธิ และความรับผิดชอบ  

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
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สัปดาห์
ที ่
 

หัวขอ้/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- การเข้าใจความ
รับผิดชอบต่อการกระท า
ของตนเองในสงัคมและ
สังคมออนไลน ์
- ประเด็นเกี่ยวข้องกับ
ความรับผดิชอบในสงัคม
ออนไลน ์

2. อาจารยจ์ัดการเรยีนการสอนแบบ active 
learning เน้นทักษะกระบวนการคิด และการใช้
กิจกรรมเป็นฐาน  
3. อาจารยเ์ชื่อมโยงประเด็นที่มีการแสดงความ
คิดเห็นเข้าสู่เนื้อหา  
4. อาจารยใ์ห้นกัศึกษาท ากจิกรรมเดี่ยวหรือกลุ่ม 
เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ รวมถึงกิจกรรมที่เตรียมไว้  
5. อาจารยเ์ปิดโอกาสให้นักศึกษาน าเสนอ แสดง
ความคิดเห็น และอภิปราย เพือ่แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ร่วมกัน 
6. อาจารย์สรุปเนื้อหาการเรียน  
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการเรียนรู้ในระบบ WBSC-LMS 
3. ฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
4. ตวัอย่างข้อความที่โพสต์หรือเผยแพร่ในสื่อสงัคม 

ประจ าตอน
เรียน 

6 บทที่ 4 ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสงัคมในโลก
ออนไลน์ (ตอ่) 
- ครีเอทีฟคอมมอนส ์
- พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลสว่นบุคคล 

4 1. อาจารย์ชวนนักศึกษาพูดคุยในประเด็นการน า
ข้อมูล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว จากแหล่งต่าง ๆ 
มาใช้งาน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
2. อาจารยจ์ัดการเรยีนการสอนแบบ active 
learning เน้นทักษะกระบวนการคิด และการใช้
กิจกรรมเป็นฐาน  
3. อาจารยเ์ชื่อมโยงประเด็นที่มีการแสดงความ
คิดเห็นเข้าสู่เนื้อหา  
4. อาจารยใ์ห้นกัศึกษาท ากจิกรรมเดี่ยวหรือกลุ่ม 
เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ รวมถึงกจิกรรมที่เตรียมไว้  
5. อาจารยเ์ปิดโอกาสให้นักศึกษาน าเสนอ แสดง
ความคิดเห็น และอภิปราย เพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
6. อาจารย์สรุปเนื้อหาการเรียน  
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการเรียนรู้ในระบบ WBSC-LMS 
3. ฐานข้อมูลออนไลน์ของส านกัวิทยบรกิารฯ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ประจ าตอน
เรียน 



มคอ. 3 

11 

สัปดาห์
ที ่
 

หัวขอ้/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

4. ตวัอย่างข้อความที่โพสต์หรือเผยแพร่ในสื่อ
สังคมออนไลน์ 

7 บทที่ 5 การรู้เทา่ทันโลก
ออนไลน์ 
- การสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่าง
สร้างสรรค์บนโลก
ออนไลน์ 
- การรู้เท่าทันข่าวปลอม
ทางสื่อสังคมออนไลน์ 
- การรู้เท่าทันพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างปลอดภัย 

4 1. อาจารยต์ั้งประเด็นพูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับ
การโพสต์บนสือ่สังคมออนไลน์ และให้นักศึกษา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกนั  
2. อาจารยจ์ัดการเรยีนการสอนแบบ active 
learning เน้นทักษะกระบวนการคิด และการใช้
กิจกรรมเป็นฐาน 
3. อาจารย์บรรยาย พร้อมยกตวัอย่าง ข่าว
เกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  
4. อาจารยใ์ห้นกัศึกษาท ากจิกรรมเดี่ยวหรือกลุ่ม 
เพื่อฝึกทักษะการท างานร่วมกัน ตามกิจกรรมที่
เตรียมไว ้ 
5. อาจารยเ์ปิดโอกาสให้นกัศึกษาน าเสนอ แสดง
ความคิดเห็น และอภิปราย เพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
6. อาจารย์สรุปเนื้อหาการเรียน  
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการเรียนรู้ในระบบ WBSC-LMS 
3. ตัวอย่างข่าวเกี่ยวกับการโพสต์บนสื่อสังคม
ออนไลน์ 
4. ยกตัวอย่างหรือกรณีศึกษาการแชร์ข่าวสาร
ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นข่าวลวงหรือขา่ว
ปลอม 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ประจ าตอน
เรียน 

8 บทที่ 6 การรับมือในโลก
ออนไลน์ 
- ภัยในโลกออนไลน์ 
- การรับมือในโลก
ออนไลน์ 
- การใช้ธนาคารออนไลน์
อย่างปลอดภัย 
- การกลั่นแกล้งบนโลก
ออนไลน์ 

4 1. อาจารยต์ั้งประเด็นค าถามพร้อมยกตัวอย่างข่าว
เกี่ยวกับการการสื่อสารออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
การโพสต์บนสือ่สังคมออนไลน์กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การแชรข์่าวสารข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่เปน็
ข่าวลวงหรือข่าวปลอม และพฤติกรรมการใช้สือ่
สังคมออนไลน์  
2. อาจารยเ์ชื่อมโยงประเด็นที่มีการแสดงความ
คิดเห็นเข้าสู่เนื้อหา โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหา 
ผลกระทบที่เกดิขึ้น และความรับผิดชอบต่อสงัคม
ในโลกออนไลน ์
3. อาจารยจ์ัดการเรยีนการสอนแบบ active 
learning เน้นทักษะกระบวนการ และการเรียนรู้

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ประจ าตอน
เรียน 



มคอ. 3 
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สัปดาห์
ที ่
 

หัวขอ้/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

จากกรณีศึกษา สิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบนโลก
ออนไลน์ 
4. นกัศึกษาฝกึคิดวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบจากข้อมูลข่าวสาร 
วิธีการตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ และพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีความเสี่ยงต่อตนเอง
และมีผลกระทบต่อผู้อื่น  
5. อาจารยใ์ห้นกัศึกษาท ากจิกรรมเดี่ยวหรือกลุ่ม 
เพื่อฝึกทักษะการท างานร่วมกัน ตามกิจกรรมที่
เตรียมไว ้
6. อาจารย์สรุปเนื้อหาการเรียน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการเรียนรู้ในระบบ WBSC-LMS 
3. ตัวอย่างข่าวและสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับอันตรายบน
โลกออนไลน์ 

9 บทที่ 7 ทักษะความเป็น
พลเมืองดจิิทัล 
- พลเมืองดจิิทลั 
- การคิดวเิคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ 

4 1. อาจารยต์ั้งประเด็นค าถามเกี่ยวกับทักษะที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับพลเมืองดิจิทัล 
และให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์เพื่อตอบค าถาม 
แลกเปลี่ยนข้อมูล/ ความคิดเห็นร่วมกัน 
2. อาจารยจ์ัดการเรยีนการสอนแบบ active 
learning เน้นทักษะกระบวนการคิด และการใช้
กิจกรรมเป็นฐาน  
3. อาจารยเ์ชื่อมโยงประเด็นที่มีการแสดงความ
คิดเห็นเข้าสู่เนื้อหา โดยชี้ให้เห็นถึงความส าคญั
ของทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล การคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และการปรับตัวเพื่อ
รองรับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีอนาคต  
4. อาจารยใ์ห้นกัศึกษาท ากจิกรรมเดี่ยวหรือกลุ่ม 
เพื่อฝึกทักษะการคิดวิคราะห์ และการท างาน
ร่วมกัน ตามกิจกรรมที่เตรียมไว้ 
5. อาจารยเ์ปิดโอกาสให้นักศึกษาน าเสนอ แสดง
ความคิดเห็น และอภิปราย เพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
6. อาจารย์สรุปเนื้อหาการเรียน  
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ประจ าตอน
เรียน 



มคอ. 3 

13 

สัปดาห์
ที ่
 

หัวขอ้/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

2. สื่อการเรียนรู้ในระบบ WBSC-LMS   
10 บทที่ 7 ทักษะความเป็น

พลเมืองดจิิทัล (ต่อ) 
- การคิดวเิคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ (ตอ่) 
- เทคโนโลยีในอนาคต 

4 1. อาจารยต์ั้งประเด็นค าถามเกี่ยวกับทักษะที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับพลเมืองดิจิทัล 
และให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์เพื่อตอบค าถาม 
แลกเปลี่ยนข้อมูล/ ความคิดเห็นร่วมกัน 
2. อาจารยจ์ัดการเรยีนการสอนแบบ active 
learning เน้นทักษะกระบวนการคิด และการใช้
กิจกรรมเป็นฐาน  
3. อาจารยเ์ชื่อมโยงประเด็นที่มีการแสดงความ
คิดเห็นเข้าสู่เนื้อหา โดยชี้ให้เห็นถึงความส าคญั
ของทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล การคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และการปรับตัวเพื่อ
รองรับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีอนาคต  
4. อาจารยใ์ห้นกัศึกษาท ากจิกรรมเดี่ยวหรือกลุ่ม 
เพื่อฝึกทักษะการคิดวิคราะห์ และการท างาน
ร่วมกัน ตามกิจกรรมที่เตรียมไว้ 
5. อาจารยเ์ปิดโอกาสให้นักศึกษาน าเสนอ แสดง
ความคิดเห็น และอภิปราย เพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
6. อาจารย์สรุปเนื้อหาการเรียน  
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการเรียนรู้ในระบบ WBSC-LMS   

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ประจ าตอน
เรียน 

11 บทที่ 8 เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์สังคม 
- เทคโนโลยีดิจทิัลใน
มหาวิทยาลัย 
- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

4 1. อาจารยย์กตวัอย่างกรณีศึกษาซึ่งท าใหก้าร
ด าเนินชีวิตของต้องเปลี่ยนแปลงไปใหเ้ข้ากับวิถ ี
new normal จึงมีความต้องการในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมาแก้ปัญหา 
2. อาจารยจ์ัดการเรยีนการสอนแบบ active 
learning ด้วยการใชก้ระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(design thinking) และใช้โครงงานเป็นฐาน 
(project-based approach) 
3. อาจารย์ชกัชวนให้นักศึกษาพิจารณาถึงปญัหา
และผลกระทบจากสภาวการณ์ 
ต่าง ๆ ที่กระทบต่อการใช้ชีวติประจ าวัน การ
เรียนรู้และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั และซักถาม
นักศึกษาเกี่ยวกบัการประยุกตเ์ทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้แก้ปัญหา/ พฒันาระบบเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงอยา่งไรบ้าง  

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ประจ าตอน
เรียน 
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สัปดาห์
ที ่
 

หัวขอ้/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

4. อาจารย์แบง่กลุ่มนักศึกษาเพื่อท าโครงงานกลุ่ม 
โดยเริ่มจากกิจกรรมส ารวจปญัหา วิเคราะห์
ปัญหา ออกแบบระบบงานเพื่อแก้ปัญหา และ
น าเสนอแนวทางแก้ไขปญัหาทีเ่กิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัย หรือจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดย
ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาการ
สมัยใหม่ในการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการ 5 ขั้น
ของการคิดเชิงออกแบบ (design thinking)  
5. นักศึกษาน าเสนอโครงงานกลุ่ม แนวทางการ
ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่แก้ปัญหา/ พฒันา
ระบบต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย หรือจากสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว 
6. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกนัสรุปถึงการ
ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน โดย
เชื่อมโยงกับหลกัการ/ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ และวิพากษ์ถึงข้อดี-
ข้อจ ากัด 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการเรียนรู้ในระบบ WBSC-LMS  
3. อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ อุปกรณใ์นระบบสือ่สาร
โทรคมนาคม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัย  
4. ตวัอย่างเอกสาร บทความออนไลน์ บทความ
วิชาการ ข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม ่

12 บทที่ 8 เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์สังคม (ต่อ) 
- การออกแบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อแก้ปญัหาจาก
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
- การคิดเชงิออกแบบ 
- จัดท าโครงงาน
นวัตกรรม 

4 1. อาจารยย์กตวัอย่างกรณีศึกษาซึ่งท าใหก้าร
ด าเนินชีวิตของต้องเปลี่ยนแปลงไปใหเ้ข้ากับวิถ ี
new normal จึงมีความต้องการในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมาแก้ปัญหา 
2. อาจารยจ์ัดการเรยีนการสอนแบบ active 
learning ด้วยการใชก้ระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(design thinking) และใช้โครงงานเป็นฐาน 
(project-based approach) 
3. อาจารย์ชกัชวนให้นักศึกษาพิจารณาถึงปญัหา
และผลกระทบจากสภาวการณ์ 
ต่าง ๆ ที่กระทบต่อการใช้ชีวติประจ าวัน การ
เรียนรู้และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั และซักถาม

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ประจ าตอน
เรียน 
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สัปดาห์
ที ่
 

หัวขอ้/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

นักศึกษาเกี่ยวกบัการประยุกตเ์ทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้แก้ปัญหา/ พฒันาระบบเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงอยา่งไรบ้าง  
4. อาจารย์แบง่กลุ่มนักศึกษาเพื่อท าโครงงานกลุ่ม 
โดยเริ่มจากกิจกรรมส ารวจปญัหา วิเคราะห์
ปัญหา ออกแบบระบบงานเพื่อแก้ปัญหา และ
น าเสนอแนวทางแก้ไขปญัหาทีเ่กิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัย หรือจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดย
ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาการ
สมัยใหม่ในการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการ 5 ขั้น
ของการคิดเชิงออกแบบ (design thinking)  
5. นักศึกษาน าเสนอโครงงานกลุ่ม แนวทางการ
ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่แก้ปัญหา/ พฒันา
ระบบต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย หรือจากสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว 
6. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกนัสรุปถึงการ
ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน โดย
เชื่อมโยงกับหลกัการ/ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ และวิพากษ์ถึงข้อดี-
ข้อจ ากัด 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการเรียนรู้ในระบบ WBSC-LMS  
3. อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ อุปกรณใ์นระบบสือ่สาร
โทรคมนาคม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัย  
4. ตวัอย่างเอกสาร บทความออนไลน์ บทความ
วิชาการ ข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม ่

13 บทที่ 9 ก้าวทันโลกดิจิทัล  
- เมตาเวริ์สคืออะไร 
- การประยุกตเ์มตาเวิร์ส
ในชีวิตจริง 
- ประโยชน์และ
ผลกระทบจากการใช้ 
Metaverse 
- จัดท าโครงงาน
นวัตกรรม 

4 1. อาจารยต์ั้งประเด็นค าถามเกี่ยวกับทักษะเท
รนก์เทคโนโลยีในปัจจุบัน และให้นักศึกษาคิด
วิเคราะห์เพื่อตอบค าถาม แลกเปลี่ยนข้อมูล/ 
ความคิดเห็นร่วมกัน 
2. อาจารยจ์ัดการเรยีนการสอนแบบ active 
learning เน้นทักษะกระบวนการคิด และการใช้
กิจกรรมเป็นฐาน  

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ประจ าตอน
เรียน 
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สัปดาห์
ที ่
 

หัวขอ้/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

3. อาจารยเ์ชื่อมโยงประเด็นที่มีการแสดงความ
คิดเห็นเข้าสู่เนื้อหา โดยชี้ให้เห็นถึงความส าคญั
ของเมตาเวิร์ส (Metaverse)  
4. อาจารยเ์ปิดโอกาสให้นักศึกษาน าเสนอ แสดง
ความคิดเห็น และอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ร่วมกัน 
5. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกนัสรุปถึงการ
ประยุกตเ์มตาเวิร์สในชีวติจรงิ ประโยชน์และ
ผลกระทบจากการใช้ Metaverse 
6. อาจารย์สรุปเนื้อหาการเรียน 
7. นกัศึกษาน าเสนอร่างโครงงานกลุ่ม แนว
ทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
แก้ปัญหา/ พัฒนาระบบต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยั 
หรือจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการเรียนรู้ในระบบ WBSC-LMS  
3. อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ อุปกรณใ์นระบบสือ่สาร
โทรคมนาคม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัย  
4. ตวัอย่างเอกสาร บทความออนไลน์ บทความ
วิชาการ ข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม ่

14 - จัดท าโครงงาน
นวัตกรรม (ติดตาม
ความก้าวหน้า) 

4 1. อาจารยจ์ัดการเรยีนการสอนแบบ active 
learning ด้วยการใชก้ระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(design thinking) และใช้โครงงานเป็นฐาน 
(project-based approach) 
2. นักศึกษาน าเสนอร่างโครงงานกลุ่ม แนว
ทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
แก้ปัญหา/ พัฒนาระบบต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยั 
หรือจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
3. อาจารยต์ิดตามความก้าวหนา้ในการจัดท า
โครงงานกลุ่ม พร้อมให้ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการเรียนรู้ในระบบ WBSC-LMS  

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ประจ าตอน
เรียน 

15 การน าเสนอโครงงาน
นวัตกรรม 

4 1. อาจารยจ์ัดการเรยีนการสอนแบบ active 
learning โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (project-
based approach) ให้นกัศึกษาน าเสนอโครงงาน

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
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สัปดาห์
ที ่
 

หัวขอ้/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

กลุ่มนวัตกรรม หัวข้อ การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อแก้ปญัหาจากสิง่ต่างๆ รอบตัว 
2. อาจารย์สรุปถึงการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีดิจทิัล
ในชีวิตประจ าวัน โดยเชื่อมโยงกับหลักการ/ มโน
ทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่  
3. นกัศึกษาร่วมกันลงคะแนนเสียงโครงงานกลุม่
นวัตกรรมของแต่ละกลุ่ม ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์
และสามารถน าไปใช้ได้มากที่สดุ  
4. อาจารย์สรุปเนื้อหาการเรียน 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการเรียนรู้ในระบบ WBSC-LMS   

ประจ าตอน
เรียน 

 
2. การประเมนิผลการเรียนรู้  
 การวัดผล 
  1.1 คะแนนระหว่างภาครวม    ร้อยละ 80 
 1.1.1 แบบฝึกหัด/กิจกรรมฝกึปฏิบัติ (4 ใบงาน) ร้อยละ  50 
 1.1.2 Portfolio     ร้อยละ  10 
 1.1.3 โครงงานนวัตกรรม    ร้อยละ  20  
  1.2 คะแนนสอบปลายภาครวม   ร้อยละ 20 
  1.2.1 สอบปลายภาค     ร้อยละ  20 
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ผลลัพธ ์
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ าหนักการประเมินผล 

(ร้อยละ) 
CLO1 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและ
ประกอบการตัดสินใจในวิถีชวีิต
ยุคดิจิทัลได ้

1. การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้

คะแนน
เก็บ 
15 

ร้อยละ 15 

2. การวัดทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน (ใบงาน) 
3. การวัดทักษะการสื่อสาร/ เจตคติ 
จากการการสะท้อนคิดการเขียน
รายงาน และการน าเสนอผลงาน 
บทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

CLO2 ตระหนักรู้และสามารถใช้
งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี 
ความรับผิดชอบต่อสังคมได ้

1. การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้

 
คะแนน

เก็บ 
15 

ร้อยละ 15 

2. การวัดทักษะการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(ใบงาน) 
3. การวัดทักษะการสื่อสาร/ เจตคติ 
จากการการสะท้อนคิดการเขียน
รายงาน และการน าเสนอผลงาน 
บทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

CLO3 สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการวิเคราะห์
ปัญหาหรือกรณีศึกษาเพ่ือ
แก้ปัญหาตนเองและสังคมได ้

การวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
แก้ปัญหา และทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อแก้ปญัหาตนเองและสังคม
ผ่านการท าโครงงานนวัตกรรม 
(project-based approach) และการ
น าเสนอผลงาน 

คะแนน
เก็บ 
20 

ร้อยละ 20 

CLO4 สามารถน าเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพื่อ
สร้างสรรค์สังคมได ้

1. การวัดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ (ใบงาน) คะแนน

เก็บ 
20 

ร้อยละ 20 2. การวัดทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม (ใบงาน) 

  Portfolio 10 ร้อยละ 10 
การสอบปลายภาค 20 ร้อยละ 20 

รวม 100 ร้อยละ 100 
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รูปแบบการบนัทึกผลการเรียน  A-F   S/U   P  
 การประเมินผล ตามเกณฑการใหระดับคะแนนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

เกณฑ์คะแนน เกรด 
100 - 85 A 
79 - 84 B+ 
73 - 78 B 
67 - 72 C+ 
61 - 66 C 
55 - 60 D+ 
50 - 54 D 
0 - 49 F 

ไดรับการอนุมัติให้นักศึกษายกเลิกรายวิชา W 
การประเมินยังไมสมบูรณ ์ I 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
    1.1 เอกสารประกอบการเรียนวิชา การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 
    1.2 คู่มือการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. เอกสารและข้อมูลเสนอแนะ 
    2.1 สื่อในระบบ WBSC รายวิชา ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
    2.2 สื่อวีดิทัศน์ “แนะน ารายวิชา การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล” 
    2.3 ใบงานที่ใช้ในการท ากิจกรรมฝึกปฏบิัต ิ
3. ทรัพยากรอื่น ๆ 
    3.1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต http://www.dusit.ac.th 
    3.2 เว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
https://arit.dusit.ac.th/2019 
    3.3 เว็บไซต์ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ WBSC https://wbsc2021.dusit.ac.th 
    3.4 เว็บไซต์ระบบบริหารการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต https://academic.dusit.ac.th 
    3.5 เอกสารและหนังสืออา่นประกอบ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เว็บไซต์ หรือสือ่อิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

   นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในการชั้นเรียน สื่อการ
สอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา  โดยการท าแบบประเมิน
ออนไลน์ในระบบ e-assessment ของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

   2.1 การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
2.2 การสังเกตการสอนของคณาจารย์  
2.3 การประเมนิผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 
2.4 การประเมนิประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ e-assessment  

3. การปรับปรงุการสอน 
      ปรับล าดับเนื้อหาในการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่องมาก เพิ่มเติมหัวข้อที่เป็นเทรด์เทคโนโลยีสมัยใหม่
เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยดีิจิทัลในชีวิตประจ าวัน และการคุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคล  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      ใช้กระบวนการประชุมคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านเพื่อช่วยกันวิเคราะห์ข้อสอบ และคะแนนสอบ 
ปลายภาคของนักศึกษาทุกตอนเรียน เพ่ือน าไปปรับปรุงให้ไปในทิศทางเดียวกันในปีการศึกษาต่อไป 
5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง 
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์  
ได้แก่ การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

- อาจารย์ผู้สอน สรุปผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และน าเสนอ
แนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติม ต่อผู้พัฒนารายวิชา พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

- อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของรายวิชาโดยนักศึกษา มาพิจารณา
วางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อผู้พัฒนารายวิชา เพื่อ
พิจารณาให้ความคิดเห็น 

 


