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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
Digital Literacy

2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี และอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากรณ์ เนตรหาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริพร ฉิมพลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิระ จิตสุภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรพต พิจิตรกาเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญญลักษม์ ตานานจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
อาจารย์ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี
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อาจารย์ทินกร ชุนหภัทรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลัดดา สวนมะลิ
อาจารย์ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่1/2562 / ชั้นปีที่1-4

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

9. วันที่จัดทารายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนัก รู้เท่าทัน และเห็นคุณค่าของการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการเข้าถึงและหลักการใช้ดิจิทัลสาหรับการปฏิบัติงานและใน
ชีวิตประจาวัน
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ สามารถอธิบายทฤษฎี หลักการเข้าถึงและหลักการใช้ดิจิทัลสาหรับ
การปฏิบัติงานและในชีวิตประจาวันได้
1.4 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถน าความรู้ ความเข้ า ใจและการใช้ ดิ จิ ทั ล ไปใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และสามารถนาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

2. วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงรายวิชา
1. จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ แบบ
Active Learning เน้นให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริงผ่านสื่อ ทั้งในขั้นการนาเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือขั้นการประเมินผล
2. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายเพื่ออานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความเข้ า ใจและการใช้ ดิ จิ ทั ล สิ ท ธิ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ การเข้ า ถึ ง สื่ อ ดิ จิ ทั ล
การสื่อสารยุคดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การมีสุขภาพดี
ในยุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ กฎหมายดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
Digital literacy concept, rights and responsibilities, digital media access, digital
communication, digital security, digital media understanding, digital society practices, digital health
and wellness, digital commerce, digital law and future digital technology
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง

ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
3.1 อาจารย์ประจารายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์
3.2 ผู้ เรี ย นนั ดวัน เวลาล่ ว งหน้ า ผ่ านระบบนัดหมายออนไลน์ หรือมาพบอาจารย์ ที่ป รึ กษาเป็ น
รายบุคคล หรือกลุ่ม ตามเวลา
3.3 อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมกากับความรู้ ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม และปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีสานึกต่อสังคมส่วนรวมซึ่งเป็นพื้นฐาน
สาคัญในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะสาคัญ ดังนี้
1.1.1 มีคุณลั กษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลั กคุณธรรมจริยธรรม
พื้นฐาน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม มีความ
กตัญญู มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย
1.1.3 มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เอื้ออาทร ใส่ใจเพื่อน และผู้อื่น
ให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอน
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1 ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถนา
ความรู้ด้านความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน
1.2.2 เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนาตัวอย่างกรณีศึกษา
จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
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1.2.3 ผู้สอนแสดงออกถึงการเป็นต้นแบบที่ดี
1.2.4 มีการจั ดกิจ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชยนั ก ศึ ก ษาที่ ทาดี ทา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ และประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 ประยุกต์ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubrics วัดประเมินตามสภาพจริง
1.3.2 ประเมินการเข้าเรียนและการส่งงานของผู้เรียนตามกาหนดเวลา
1.3.3 ประเมิ น ระหว่ า งการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม และการแสดงออกทางพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในระหว่างการทางานร่วมกัน
1.3.4 สังเกตพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกในระหว่างเรียน

2. ด้านความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
ความรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับจากความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล มีดังนี้
2.1.1มีความรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2.1.4 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและการใช้ ดิ จิ ทั ล สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ นสาขาวิ ช า
ที่ศึกษาและความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.5 สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลเพื่อนามาใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1 ใช้รูปแบบกิจ กรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการ
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ฐานเชิง ประจั ก ษ์ (Evidence-based Learning) การ เรี ยนรู้ โ ดยการปฏิ บัติ (Performance-based
Learning) ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน
โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของผู้เรียน
2.2.1 เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทากิจกรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การศึกษา
จากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญหรือจากวิทยากร
2.2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชา โดยมอบหมายงานเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม
2.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และการ
สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.3.1 การถามตอบความรู้ที่เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้
2.3.2 การทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
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2.3.3 การตอบคาถามท้ายบทเรียน
2.3.4 การทดสอบปลายภาค
2.3.5 การประเมินผลงานจากการทางานเดี่ยวและการทางานกลุ่ม

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญา ใฝ่เรียนรู้ มีวิจารณญาณมีกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุ
เป็ นผล สามารถคิ ดวิ เคราะห์ แยกแยะ และสั งเคราะห์ แนวคิ ดที่ เป็ นประโยชน์ เพื่ อน ามาใช้ ในการด ารงชี วิ ตได้
คุณลักษณะที่ครอบคลุมทักษะทางปัญญา ได้แก่
3.1.1 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1.3 มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการแก้ ปั ญ หาโดยใช้ ค วามเข้ า ใจและการใช้ ดิ จิ ทั ล อย่ า งมี
วิจารณญาณ และสรุปประเด็นปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3.1.5มีความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลอย่างเหมาะสม ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.2.1 ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Based Learning) และการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Inquiry -based Learning) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลจากเรื่องที่กาหนดให้
ได้ โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาของผู้เรียน
3.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ทักษะทางปัญญา เช่น การวางแผนงาน การ
ตัดสินใจแก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปแนวความคิดในการทา
ผลงาน
3.2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิดเชิงตรรกะ การ
อภิปรายกลุ่ม การแสดง สาธิต การทดลองและสรุปผลอย่างมีหลักการน่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้
3.2.4 การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจากกรณีศึกษาแล้วสรุปองค์ความรู้
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงในระหว่างการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา
3.3.2 การประเมินผลงานจากการทางานเดี่ยวและการทางานกลุ่ม
3.3.3 การตอบคาถามในระหว่างการจัดการเรียนการสอน
3.3.4 การทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
3.3.5 การทดสอบปลายภาค
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างราบรื่น และมีความสุข โดยครอบคลุ มความรู้และ
ทักษะต่อไปนี้
4.1.1 มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิบทบาทและหน้าที่ของตนเองตลอดจนเข้าใจเห็นคุณค่าและเคารพ
สิทธิของผู้อื่น
4.1.2 ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก
4.1.3มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการทางานเป็นทีม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.2 กลยุทธ์การสอน
4.2.1 ใช้ รู ป แบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ (Collaborative Learning) ที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย น
ลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน จนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของผู้เรียน
4.2.2 จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกลุ่มในลักษณะกรณีศึกษา การอภิปราย การสอน
โดยการตั้งโจทย์ปัญหา
4.2.3 จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการทางานเป็นทีมและการทางานด้วยความเสียสละ โดยให้
ใช้กระบวนการกลุ่ม
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.3.1 การประเมินจากผลงานของการทากิจกรรมกลุ่มและการทางานเป็นทีม
4.3.2 สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจิตอาสาในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
4.3.3 ประเมินจากผลความสาเร็จของงานที่มอบหมายที่แสดงให้เห็นถึงการกาหนด แบ่งบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบการเป็นผู้มีจิตอาสา ความเสียสละ การพึ่งพาอาศัยและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
ผู้เรียนมีทักษะในการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
5.1.1 มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เครื่องมือที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาความ
เข้าใจและการใช้ดิจิทัล
5.1.3 มีทักษะในการคิดคานวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และเชิงเหตุผลที่เป็นตรรกะ
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5.1.4 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการทางานและการสื่อสาร เพื่อ

พัฒนาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบชี้นาตนเอง (Self-Directed Learning) โดยออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ด้านความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการแสวงหาหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้เรียน
5.2.2 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียน
5.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้างสถานการณ์ การจาลองเหตุการณ์หรือบทบาทสมมติ เพื่อให้
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่ อสารอย่า งมี
ประสิทธิภาพตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.2.4 มุ่งเน้นการพัฒนาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล ผ่านกิจกรรม Active Learning เช่น การสร้าง
ช่ อ ง ท า ง ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ส อ น แ ล ะ ผู้ เ รี ย น ผ่ า น สื่ อ อ อ น ไ ล น์ ก า ร ใ ช้ E- Learning
เป็นต้น ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียนศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองทั้งก่อนและหลังเรียน
5.2.5 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เ ชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ใช้วิธีการถาม-ตอบความรู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการจัดการเรียนรู้
5.3.2 การทดสอบย่อยหลังจบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
5.3.3 การประเมินผลงานจากการทางานเดี่ยวหรือการทางานกลุ่ม ที่ใช้ความรู้และทักษะด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีประกอบในการสร้างผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
1. ปฐมนิเทศรายวิชา
4
1.1 แนะนารายวิชาและวัตถุประสงค์
1.2 ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
2. แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้
ดิจิทัลในชีวิตประจาวันของแต่ละช่วงวัย
2.1 ความสาคัญของการมีความเข้าใจและ
การใช้ดิจิทัล
2.2 กรอบแนวคิดสาหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล
2.3 ประโยชน์ของการมีทักษะความเข้าใจ
และการใช้ดิจิทลั
2.4 มาตรฐานสมรรถนะสาหรับผู้ใช้ดิจิทัล
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย์
1. ประเมินความคาดหวัง และความ
มหาวิทยาลัย
ต้องการด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
สวนดุสติ
2. ผู้สอนชี้แจงกระบวนการการเรียนการ
สอน ทาความตกลงเกี่ยวกับการมอบหมาย
งาน และการประเมินผล
3. จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญาที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้ แบบ Active Learning
เน้น
4. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด
เกี่ยวกับทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
ในชีวิตประจาวันของแต่ละช่วงวัยโดยมีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบ การคิด-วิเคราะห์ ความซื่อสัตย์
การใฝ่รู้ ความสามัคคีและการทางานเป็น
ทีม
5. ตั้งคาถาม ตอบคาถามระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน ในระหว่างบรรยายและเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
6. ผู้สอนใช้กระบวนการสืบค้นหาหลักฐาน
ความรู้ (Evidence based practice: EBP)
เพื่อให้ผู้เรียนหาหลักฐานมาประกอบการ
พิจารณา ตัดสินใจ โดยแบ่งกลุม่ ผูเ้ รียน
กลุ่มละ5-6 คน ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม และ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต และ
เว็บไซต์ทเี่ กี่ยวข้องเรื่องความเข้าใจและการ
ใช้ดิจิทัล

มคอ.3
สัปดาห์
ที่

2

หัวข้อ/รายละเอียด

ความเข้าใจสื่อดิจิทัล
1. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความเข้าใจสื่อ
ดิจิทัล
2. สื่อดิจิทัลคืออะไร
2.1 ความหมายและความเป็นมาของสื่อ
ดิจิทัล
2.2 องค์ประกอบของสื่อดิจิทัล
2.3 สื่อดิจิทัลในปัจจุบัน
3. ประเภทของสื่อดิจิทลั
4. การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
4.1 การรู้เท่าทันสื่อ

จานวน
ชั่วโมง

4
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ผู้สอน

7. ผู้เรียนร่วมกันค้นหาและนาเสนอข้อมูลที่
ได้จากการสืบค้น
8. ผู้สอนร่วมวิพากษ์ผลงานกับผู้เรียน
ยกตัวอย่างประกอบอภิปราย
9. ผู้สอนประเมินผู้เรียนผ่านโปรแกรมตอบ
คาถามออนไลน์
สื่อการสอน
1. หนังสือ ตาราสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล
2. เว็บไซต์ประจารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU
MOOC
3. เว็บไซต์
https://www.icdlthailand.org/digitalliteracy
4. เว็บไซต์
http://www.ocsc.go.th/DLProject/me
an-dlp
5. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน
6. ใบงานประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย์
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม มหาวิทยาลัย
Active Learning และทบทวนสาระการ
สวนดุสติ
เรียนรู้ในสัปดาห์ทผี่ ่านมา
2. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ได้รับ
ในสัปดาห์ที่1 เพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา
ความรู้ที่จะได้รับในสัปดาห์ที่3
3. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับความ
เข้าใจสื่อดิจิทลั โดยมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ การ

มคอ.3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

4.2 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ
5. ความเข้าใจสารสนเทศ
6. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
6.1 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
6.2 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา
6.3 การสื่อสารและการมีส่วนร่วม
7. เครื่องมือที่ใช้ในการนาเสนอข้อมูลยุค
ดิจิทัล

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
คิด- วิเคราะห์ ความซื่อสัตย์ การใฝ่รู้ ความ
สามัคคีและการทางานเป็นทีม
4. ตั้งคาถาม ตอบคาถามระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน ในระหว่างบรรยาย และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
5. ผู้สอนใช้กระบวนการสืบค้นหาหลักฐาน
ความรู้ (Evidence based practice: EBP)
เพื่อให้ผู้เรียนหาหลักฐานมาประกอบการ
พิจารณา โดยแบ่งกลุม่ ผูเ้ รียน กลุม่ ละ5-6
คน ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม และสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง สาหรับการทาแบบสอบถาม
ออนไลน์ เรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั
6. ผู้เรียนร่วมกันค้นหาแนวคิดในการ
นาเสนอข้อมูลทีม่ ีความน่าสนใจ ทั้งด้าน
ข้อมูลและการออกแบบ เพื่อนาเสนอข้อมูล
ที่ได้จากแบบสอบถามออนไลน์ในรูปแบบ
อินโฟกราฟิก
7. ผู้สอนร่วมวิพากษ์ผลงานกับผู้เรียน
ยกตัวอย่างประกอบอภิปรายเชื่อมโยงสู่
สังคม สาธารณะ สรุปข้อค้นพบจากผลการ
เก็บข้อมูลออนไลน์
8. ผู้สอนประเมินผู้เรียนผ่านโปรแกรมตอบ
คาถามออนไลน์
สื่อการสอน
1. หนังสือ ตารา สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต กฤต
ภาคออนไลน์ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นต้น

11

ผู้สอน

มคอ.3
สัปดาห์
ที่

3

หัวข้อ/รายละเอียด

การเข้าถึงสื่อดิจิทลั
1. ช่องทางในการเข้าถึงสื่อดิจิทัล
1.1 แบบออฟไลน์
1.2 แบบออนไลน์
2. อินเทอร์เน็ตกับสื่อดิจิทัล
2.1 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
2.2 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
ควรรู้จัก
3. เครื่องมือในการค้นหา
3.1 เครื่องมือในการค้นหา (Search
engine)
3.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. เทคนิคการค้นหาข้อมูล
4.1 เทคนิคการค้นหาข้อมูล
4.2 เทคนิคการค้นหาภาพ
4.3 เทคนิคการค้นหาวิดีโอ
4.4 เทคนิคการค้นหาเสียง
4.5 เทคนิคการค้นหาตาแหน่ง

จานวน
ชั่วโมง

4
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

3. เว็บไซต์ประจารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th
4. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน
5. ใบงานประจาสัปดาห์
6. โปรแกรมตอบคาถามออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย์
1. ผู้สอนอธิบายความหมายของช่องทางใน มหาวิทยาลัย
การเข้าถึงสื่อดิจิทลั และชี้ให้เห็นถึงความ สวนดุสติ
แตกต่างของแบบออนไลน์และแบบ
ออฟไลน์ให้ผู้เรียนเข้าใจ
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา5-6 คน
3. ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย เรื่อง
อินเทอร์เน็ตกับสื่อดิจิทัล โดยใช้เวลา
ประมาณ10 นาที ว่านักศึกษามีความ
คิดเห็นว่าอินเทอร์เน็ตกับสื่อดิจิทลั มีความ
เกี่ยวข้องการอย่างไรบ้าง
4. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอตามความ
เข้าใจของกลุ่มตนเอง
5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
6. ผู้สอนสอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่
ผู้เรียนรู้จักหรือพบเห็นในระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ควรรู้จักให้ผู้เรียน
ฟังทีละอุปกรณ์ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
8. ผู้สอนอธิบายเรื่องระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือในการค้นหาและ
เทคนิคในการค้นหาต่าง ๆ โดยยกตัวอย่าง
ประกอบ และสาธิตการค้นหาแต่ละแบบให้
ผู้เรียนฟัง

มคอ.3
สัปดาห์
ที่

4

หัวข้อ/รายละเอียด

การสื่อสารยุคดิจิทัล
1. หลักการของการสื่อสาร
1.1 ความหมายของการสื่อสาร
1.2 องค์ประกอบของการสื่อสาร
1.3 หลักสาคัญที่ควรคานึงถึงในการสื่อสาร
2. ประเภทการสื่อสาร
2.1 แบบจาลองการสื่อสารลักษณะทาง
เดียว ให้ยกตัวอย่างเพิม่ ด้วยว่ามีอะไรบ้าง
โดยตัวอย่างต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เช่น email
2.2 แบบจาลองการสื่อสารลักษณะสองทาง
ให้ยกตัวอย่างเพิ่มด้วยว่ามีอะไรบ้าง โดย

จานวน
ชั่วโมง

4
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

9. ผู้สอนให้ผู้เรียนนับเลขเพื่อทาการ
แบ่งกลุ่มแบบสุม่ โดยให้โจทย์ในการค้นหา
ตามหัวข้อดังนี้
9.1 โจทย์เกี่ยวกับเทคนิคการค้นหาข้อมูล
9.2 โจทย์เกี่ยวกับเทคนิคการค้นหาภาพ
9.3 โจทย์เกี่ยวกับเทคนิคการค้นหาวิดีโอ
9.4 โจทย์เกี่ยวกับเทคนิคการค้นหาเสียง
9.5 โจทย์เกี่ยวกับเทคนิคการค้นหา
ตาแหน่ง
10. ผู้เรียนนาเสนอโจทย์และเทคนิคการ
ค้นหาข้อมูลประเภทต่าง ๆ ให้เพือ่ น ๆ ใน
ชั้นเรียนฟัง
11. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา
ทั้งหมด
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เว็บไซต์กูเกิล www.google.co.th
3. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน
4. ใบงานประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย์
1. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม มหาวิทยาลัย
Active Learning และทบทวนสาระการ
สวนดุสติ
เรียนรู้ในสัปดาห์ทผี่ ่านมา
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประจาสัปดาห์
3. ผู้สอนยกตัวอย่าง การสื่อสารในยุค
ดิจิทัล
4. ผู้เรียนแบ่งกลุม่ และร่วมกันวิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็น และตอบคาถามตาม
ประเด็นที่ผู้สอนกาหนด
5. ผู้เรียนร่วมกันนาเสนอความคิดเห็น
6. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันนาเสนอความ
คิดเห็น

มคอ.3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

ตัวอย่างต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบนั เช่น
โทรศัพท์
3. เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร
3.1 Hardware : computer tablet
mobile
3.2 software
- application ที่ใช้ในการสื่อสาร
4. ประโยชน์ของการสื่อสารยุคดิจทิ ัล

5

แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล
1. ผลกระทบและการป้องกันภัยจากการใช้
สื่อสังคมออนไลน์
2. พฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนสื่อสังคม
ออนไลน์
3. แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยจากสื่อสังคม
ออนไลน์
4. แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์
5. กรณีศึกษาการกลั่นแกล้งบนสือ่ สังคม
ออนไลน์

4
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

7. ประเมินผู้เรียนผ่านโปรแกรมตอบคาถาม
ออนไลน์
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาความ
เข้าใจและการใช้ดิจิทัล
2. สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย
3. ข่าวสารหรือบทความออนไลน์
4. เว็บไซต์ประจารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th และ SDU
MOOC
5. ใบงานประจาสัปดาห์
6. Smart Phone/Tablet ของผูเ้ รียน
7. โปรแกรมตอบคาถามออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย์
1. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ได้รับ มหาวิทยาลัย
ในสัปดาห์ที่4 เพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา
สวนดุสติ
ความรู้ที่จะได้รับในสัปดาห์ที่5
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายถึง
ประเด็นกลั่นแกล้งบนสื่อสังคมดิจทิ ัลที่
ผู้เรียนหรือคนใกล้ชิดเคยมีประสบการณ์
หรือเคยประสบมา
3. ผู้เรียนวิเคราะห์และวิจารณ์ร่วมกัน โดย
เชื่อมโยงกับเหตูการณ์อื่นๆ เพื่อบูรณาการ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารและ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตจาก
เว็บไซต์ทเี่ กี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี
ในสังคมดิจิทัล การป้องกันภัยและแนวทาง
ปฏิบัติเมื่อเกิดภัยจากสังคมดิจิทลั
5. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน5-6 คน เพื่อศึกษา
กรณีศึกษาเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียน
ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มเพื่อวิเคราะห์

มคอ.3
สัปดาห์
ที่

6

หัวข้อ/รายละเอียด

สิทธิและความรับผิดชอบ
แนวคิดด้านสิทธิและเสรีภาพ
สิทธิบนสื่อสาธารณะยุคดิจิทัล
การใช้เสรีภาพอย่างถูกต้อง และความ
รับผิดชอบต่อสังคมยุคดิจิทัล

จานวน
ชั่วโมง

4
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

ประเด็นย่อยและร่วมกันหาแนวทางในการ
ป้องกันและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวนอกเหนือจากที่เป็น
บทสรุปในกรณีศึกษา
6 .ผู้สอนร่วมวิพากษ์กับพร้อมทั้งสรุปข้อ
ค้นพบในเนื้อหาประจาสัปดาห์ แล้ว
เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในสัปดาห์ท6ี่
สื่อการสอน
1. หนังสือ ตารา เอกสารที่เกี่ยวข้องใน
เนื้อหาการกลั่นแกล้งบนสื่อสังคมดิจิทัล
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ซีดี
เนื้อหา (PowerPoint) เรื่อง การกลั่นแกล้ง
บนสื่อสังคมดิจิทัล
3. เว็บไซต์ประจารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th บล็อกเว็บบอร์ด
Online Forum ในเว็บไซต์ประจารายวิชา
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 เด็กผู้หญิงน้าหวาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย์
1. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ได้รับ มหาวิทยาลัย
ในสัปดาห์ที่5 เพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา
สวนดุสติ
ความรู้ที่จะได้รับในสัปดาห์ที่6 และ
อภิปรายร่วมกันถึงประเด็นการใช้ข้อมูลที่
ได้มาจากอินเทอร์เน็ต แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกันในลักษณะการคิดเชิงวิพากษ์
รายบุคคล

มคอ.3
สัปดาห์
ที่

7

หัวข้อ/รายละเอียด

ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทลั
1. ความหมายของการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
2. องค์ประกอบด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
3. ภัยคุกคามการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
4. เครื่องมือด้านการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยสารสนเทศ

จานวน
ชั่วโมง

4
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

2. ผู้สอนกาหนดประเด็นที่กาลังอยู่ในความ
สนใจขณะนั้น แล้วให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลใน
ประเด็นดังกล่าว
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอเทคนิคที่ใช้ที่ทา
ให้ได้มาซึ่งข้อมูล โดยพิจารณาจากเวลาที่ใช้
ในการค้นหา จานวนข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
ค้นหา
4. ผู้สอนแนะนาเทคนิควิธีการค้นหาข้อมูล
ทั้งที่เป็นเทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ และเทคนิคการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
5. ผู้สอนร่วมวิพากษ์กับผู้เรียน เกีย่ วกับ
เทคนิคการค้นหาข้อมูล และการเลือกใช้สื่อ
ดิจิทัลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาความ
เข้าใจและการใช้ดิจิทัล
2. สื่อดิจิทัล เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์กู
เกิล ฐานข้อมูลออนไลน์ของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เว็บไซต์ประจารายวิชา และ SDU
MOOC
4. ใบงานประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย์
1. ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
มหาวิทยาลัย
2. เตรียมความพร้อมผู้เรียน ผ่านกิจกรรม สวนดุสติ
Active Learning และทบทวนสาระการ
เรียนรู้ในสัปดาห์ทผี่ ่านมา พร้อมเชื่อมโยง
เข้าสู่เนื้อหา
3. ผู้สอนตั้งประเด็นคาถามเกี่ยวกับ
สถานการณ์ภัยคุกคามสารสนเทศใน
ปัจจุบัน รวมถึงยกประเด็นข่าวภัยคุกคาม

มคอ.3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

5. การกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ
6. ข้อปฏิบัติที่ดีในการป้องกันตนเองจาก
ภัยคุกคาม

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ระบบความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้ง
แลกเปลีย่ นความเห็นในประเด็นดังกล่าว
ร่วมกัน
4. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาโดยใช้พาวเวอร์
พอยส์ประกอบการบรรยาย สลับกับให้
ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูลและอภิปรายสรุป
หน้าชั้น โดยผูส้ อนสรุปให้ตอนท้าย
5. ผู้สอนอธิบายความหมาย องค์ประกอบ
พื้นฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ และให้ผู้เรียนทากิจกรรมกลุม่
และอภิปรายผลการทากิจกรรม
6. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน5-6 คน เพื่อให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ตัวอย่างผลกระทบที่เกิดขึ้น เครื่องมือด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และให้สรุปผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน โดย
ผู้สอนสรุปให้ตอนท้าย
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
(Performance-based Learning) โดยใช้
งานเครื่องมือด้านการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ เพื่อป้องกันกันตนเองจากภัย
คุกคามได้
8. ผู้สอนร่วมวิพากษ์ผลงานกับผู้เรียน
ยกตัวอย่างประกอบอภิปรายพร้อมสรุปข้อ
ค้นพบในเนื้อหาประจาสัปดาห์ แล้ว
เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในสัปดาห์ถัดไป
9. ผู้เรียนทาทดสอบหลังเรียน
สื่อการสอน
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ผู้สอน

มคอ.3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

1. หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการเรียน
และเอกสารที่เกีย่ วข้องกับการรักษาความ
มั่นคงของสารสนเทศ
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ซีดี
เนื้อหา พาวเวอร์พอยส์ เรื่อง ความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ และกฤตภาค
ออนไลน์ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. ข่าวสาร หรือบทความออนไลน์
4. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์
พกพาของผู้เรียน
5. โปรแกรมตอบคาถามออนไลน์
6. ใบงานประจาสัปดาห์
7. แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน
8. แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน
8

กฎหมายดิจิทัล
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
2. ทรัพย์สินทางปัญญา
3. พระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ในวิถีดิจิทัล
4. พระราชบัญญัติกฎหมายคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล

4
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กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย์
1. ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน ความรู้ มหาวิทยาลัย
พื้นฐานด้านกฎหมายดิจิทลั ผ่าน kahoot
สวนดุสติ
2. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ได้รับ
ในสัปดาห์ที่7 เพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา
ความรู้ที่จะได้รับในสัปดาห์ที่8 ในลักษณะ
ถาม-ตอบ และอภิปรายร่วมกันถึงประเด็น
ปัญหารายบุคคลที่ประสบจากพฤติกรรม
เสี่ยงในการใช้งานอินเทอร์เน็ต วิถชี ีวิตส่วน
บุคคลในยุคดิจิทัลต่อการดาเนินชีวิตการทา
ธุรกรรมออนไลน์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันในลักษณะการคิดเชิงวิพากษ์
รายบุคคล
3. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน5-6 คน เพื่อศึกษา
เอกสาร แนวคิด ประเด็นปัญหาด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์

มคอ.3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยของ
ข้อมูลที่ประสบ ภายในกลุ่ม แต่ละกลุ่ม
สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ประจา
รายวิชา กฤตภาคออนไลน์ SDU MOOC
และ Thai MOOC อภิปรายกลุ่มในประเด็น
กว้างแล้ววิเคราะห์ประเด็นย่อยกลั่นกรอง
วิพากษ์ภายในกลุ่ม แล้วเขียนแนวทาง
ทางเลือกในการแก้ปัญหานาเสนอในชั้น
เรียน
4. ผู้เรียนในชั้นเรียนวิเคราะห์ ร่วมคิด
วิจารณญาณร่วมกัน ปรับแก้ผลงานตาม
ข้อเสนอแนะ ทบทวนทาความเข้าใจผลงาน
สามารถเชื่อมโยงกับสถานการณ์อนื่ ๆ
อย่างบูรณาการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แล้ว
นาเสนอผลงานด้วยอินโฟกราฟิก เพื่อให้
ผู้เรียนและผูส้ อนสะท้อนความชัดเจน ระบุ
เหตุผล ความรู้ และแนวทางการนาไปใช้
5. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจาก SDU
MOOC หรือ Thai MOOC รวมถึง กฤต
ภาคออนไลน์ที่ให้บริการของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต เพื่อนามาจัดทารายงานในการหา
วิธีการใหม่ๆ ในประเด็นการนาไปใช้
ประโยชน์ในสังคม และประเมินคุณภาพ
ของผลงาน
6. ผู้สอนร่วมวิพากษ์ผลงานกับผู้เรียน
ยกตัวอย่างประกอบอภิปรายเชื่อมโยงสู่
สังคม สาธารณะ สรุปข้อค้นพบในเนื้อหา
ประจาสัปดาห์ แล้วเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาใน
สัปดาห์ที่ 9
7. ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน
kahoot
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ผู้สอน

มคอ.3
สัปดาห์
ที่

9

หัวข้อ/รายละเอียด

ดิจิทัลคอมเมิรซ์
1. ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และพาณิชย์ดิจิทัล
2. ประเภทของธุรกิจดิจิทัลคอมเมิร์ซ
2.1 ประเทศไทย 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัล
2.2 แบบจาลองและโครงสร้างของระบบ
ดิจิทัลคอมเมิรซ์
3. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3.1 เครื่องหมายรับรองการค้าและการจด
ทะเบียนพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3.2 ตลาดกลางซื้อขายแบบดิจิทลั
3.3 เทคโนโลยีทางการเงิน
3.4 โมบายคอมเมิร์ซและการค้าด้วย
เครือข่ายสังคมออนไลน์
3.5 ข้อควรระวังของดิจิทัลคอมเมิร์ซ

จานวน
ชั่วโมง

4
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เว็บไซต์เกม http://www.kahoot.com
3. เว็บไซต์สานักวิทยบริการ
http://arit.dusit.ac.th
4. เว็บไซต์ประจารายวิชา
http://wbsc.dusit.ac.th SDU MOOC
และ Thai MOOC
5. คลิปวิดีโอ YouTube และตัวอย่างงาน
อินโฟกราฟิก
6. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน เพื่อ
เข้าใช้งาน Application Line และ
YouTube
7. ใบงานประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย์
1. ผู้สอนนาเสนอจัดกิจกรรมพร้อมจัด
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ด้วยสือ่ แบบ
สวนดุสติ
ดิจิทัล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
ประเด็น ดิจิทัลคอมเมิร์ซ
3. ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ได้แก่
วิธีสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนแบบ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน วิธีสอนแบบการ
เขียนโครงสร้างความคิด วิธีสอนแบบศูนย์
การเรียน วิธีสอนแบบทักษะกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด วิธีสอนแบบศึกษา
เรียนรูด้ ้วยตัวเอง วิธีการสอบแบบ
กรณีศึกษา
4. ผู้สอนกาหนดงานให้ผู้เรียนทางานเดี่ยว
และงานกลุม่ โดยเน้นการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย
รูปแบบ

มคอ.3
สัปดาห์
ที่

10

หัวข้อ/รายละเอียด

การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล
1. ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
1.1 ทฤษฎีการดูแลแบบองค์รวม
(Holistic Care)
1.2 ปัญหาสุขภาพและผลกระทบด้าน
ร่างกาย
1.3 ปัญหาสุขภาพและผลกระทบด้าน
จิตใจ
1.4 ปัญหาสุขภาพและผลกระทบด้าน
สังคม
1.5 ปัญหาสุขภาพและผลกระทบด้านจิต
วิญญาณ
2. แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบ
จากการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
2.1 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ (Health
Promotion Model)

จานวน
ชั่วโมง

4
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

5. ผู้เรียนฝึกปฏิบตั ิการเพื่อเลือกการ
ดาเนินการซื้อขายหรือการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีทางการเงิน
6. ผู้ศึกษาตอบถามทบทวนท้ายสัปดาห์ผ่าน
สื่อดิจิทัล
สื่อการสอน
1. ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อมัลติมีเดียและสื่อดิจิทลั
4. กรณีตัวอย่าง หรือกรณีศึกษา
5. เว็บไซต์ วีดิทัศน์ออนไลน์ และฐานข้อมูล
ออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย์
1. ใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัย
(Case Based Learning) ร่วมกับการ
สวนดุสติ
เรียนรูร้ ่วมกัน (Collaborative Learning)
2. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุม่ และค้นคว้าเรื่อง
ปัญหาสุภาพทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
สังคม และด้านจิตวิญญาณ แล้วนามาระดม
สมองอภิปรายกันในกลุ่ม และนาเสนอ
3. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น
สื่อการสอน
1. สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย
2. ข่าวสารหรือบทความออนไลน์
3. Smart Phone/Tablet ของผูเ้ รียน โดย
โปรแกรมในการใช้สุขภาพ

มคอ.3
สัปดาห์
ที่

10

11

หัวข้อ/รายละเอียด
2.2 แนวทางการป้องกัน ส่งเสริม รักษา
และฟื้นฟูจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3. การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลกับสุขภาพ
3.1 ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
3.2 ระบบสารสนเทศในการบริหารความ
เสี่ยงในโรงพยาบาล
3.3 การใช้ประโยชน์จากสื่อสุขภาพในยุค
ดิจิทัล
การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล
1. ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบ
จากการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
3. การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลกับสุขภาพ

เทคโนโลยีดิจิทลั ในอนาคต
1. เทคโนโลยี5G
2. เทคโนโลยีเสมือนจริง
3. การสื่อสารในรูปแบบของแซทบอต
4. แนวโน้มเทคโนโลยีอนาคต

จานวน
ชั่วโมง

4

4
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
(Case Based Learning) ร่วมกับการ
เรียนรูร้ ่วมกัน (Collaborative Learning)
2. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุม่ และค้นคว้าเรื่อง
ปัญหาสุภาพทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
สังคม และด้านจิตวิญญาณ แล้วนามาระดม
สมองอภิปรายกันในกลุ่ม และนาเสนอ
3. ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น
สื่อการสอน
1. สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย
2. ข่าวสารหรือบทความออนไลน์
3. Smart Phone/Tablet ของผูเ้ รียน โดย
โปรแกรมในการใช้สุขภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายร่วมกันถึง
ประเด็นเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกันในลักษณะ
การคิดเชิงวิพากษ์รายบุคคล
2. ผู้สอนกาหนดประเด็นที่กาลังอยู่ในความ
สนใจขณะนั้น และเทคโนโลยีที่เกีย่ วข้องกับ
ผู้เรียนค้นหาข้อมูลในประเด็นดังกล่าว

ผู้สอน

คณาจารย์
มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ

คณาจารย์
มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ

มคอ.3
สัปดาห์
ที่

12

หัวข้อ/รายละเอียด

การใช้ Microsoft Word
1. ริบบอนของ Microsoft Word
2. การกาหนดเครื่องมือพื้นฐานของ
Microsoft Word
3. การจัดระยะขอบหน้าเอกสาร (Page
margins)
4. การกาหนดรูปสไตล์อักษร (Font style)
5. การแบ่งหน้า (Page Breaks)
6. การอ้างอิงและบรรณานุกรม
(References and Bibliography)
7. การใส่เลขหน้า (Page Number)
8. การทาสารบัญอัตโนมัติ (Table of
Content)
9. การสร้างไฟล์เทมเพลท (Template)

จานวน
ชั่วโมง

4

23

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนนาเสนอเทคโนโลยีดิจิทลั
ในอนาคต โดยการค้นหาข้อมูลของผู้เรียน
4. ผู้สอนร่วมวิพากษ์กับผู้เรียน เทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคต
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาความ
เข้าใจและการใช้ดิจิทัล
2. สื่อดิจิทัล เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์กู
เกิล ฐานข้อมูลออนไลน์ของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เว็บไซต์ประจารายวิชา และ SDU
MOOC
4. ใบงานประจาสัปดาห์
5. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย์
1. ผู้สอนสอบถามประสบการณ์การใช้งาน มหาวิทยาลัย
Microsoft Word เพื่อทราบพื้นความรู้ของ สวนดุสติ
ผู้เรียน
2. ผู้สอนสอบถามปัญหาหรือข้อจากัดจาก
การใช้ Microsoft Word ของผู้เรียน
3. ผู้สอนนาเสนอตัวอย่างของงานที่สร้าง
ด้วย Microsoft Word
4. ผู้สอนอธิบายการใช้งาน Microsoft
Word
5. ผู้เรียนฝึกปฏิบตั ิไปตามขั้นตอน (หาก
ผู้เรียนไม่เข้าใจสามารถซักถามได้
ตลอดเวลา)
6. ผู้สอนสรุปการใช้งาน Microsoft Word
7. ผู้สอนสอบถามปัญหาหรือข้อจากัดอื่น ๆ
ที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้
8. ผู้สอนตอบปัญหาและอธิบายขัน้ ตอนใน
ประเด็นที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้

มคอ.3
สัปดาห์
ที่

13

หัวข้อ/รายละเอียด

การใช้ Microsoft Excel
1. ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft
Excel
2. การจัดการ Workbook/WorkSheet
3. การกาหนดรูปแบบการแสดงข้อมูล
4. เทคนิคการเลือก Cell/เทคนิคการป้อน
ข้อมูล
5. การอ้างอิงแบบตรึงตาแหน่ง Cell
6. การจัดเรียงข้อมูล (Sort)
7. การกรองข้อมูล (Filter)
8. การคานวณใน Microsoft Excel
9. การสร้างและตกแต่งกราฟ

จานวน
ชั่วโมง

4

24

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
3. โปรแกรม Microsoft Word
4. ตัวอย่างผลงานที่สร้างด้วย Microsoft
Word
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนเตรียมความพร้อมผู้เรียน เพื่อ
ทบทวนสาระการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่าน
มาก เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา
2. ผู้สอนแสดงตัวอย่างผลงานที่สร้างด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel Office365
3. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาโดยใช้พาวเวอร์
พอยส์ประกอบการบรรยาย สลับกับให้
ผู้เรียนซักถามข้อมูล โดยผูส้ อนสรุปให้
ตอนท้าย
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
(Performance-based Learning) โดยใช้
งานโปรแกรม Microsoft Excel
Office365
5. ผู้สอนซักถามปัญหาและอุปสรรคของ
ผู้เรียนในการทางานด้วยโปรแกรม
Microsoft Excel Office365
6. ผู้เรียนระบุปญ
ั หาและอุปสรรคที่เคยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel Office365
7. ผู้สอนกาหนดเงื่อนไขให้ผู้เรียนสร้าง
ชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft
Office365
8. ผู้สอนร่วมวิพากษ์ผลงานกับผู้เรียน
พร้อมอภิปรายร่วมกัน

ผู้สอน

คณาจารย์
มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ

มคอ.3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

14

การใช้ Microsoft PowerPoint
1. การนาเสนอที่มีประสิทธิภาพ
2. แนะนา Microsoft PowerPoint
3. ส่วนประกอบและการใช้ Microsoft
PowerPoint
4. ขั้นตอนการสร้างงานสาหรับนาเสนอ
5. ปฏิบัติการสร้างสื่อสาหรับนาเสนอ
6. การจัดทาไฟล์สาหรับการนาเสนอ

4

15

การใช้ข้อมูลเชิงประยุกต์
1. ข้อมูล
2. โครงสร้างข้อมูล
3. ฐานข้อมูล
4. โครงสร้างการจัดการและประเภทของ
ฐานข้อมูล

4

25

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรม Microsoft
Excel
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ซีดี
เนื้อหา พาวเวอร์พอยส์
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
Microsoft Excel
4. ตัวอย่างไฟล์งานที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม
Microsoft Excel
5. โปรแกรมตอบคาถามออนไลน์
6. ใบงานประจาสัปดาห์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายเนื้อหาและถามตอบ
2. เรียนรู้การใช้งาน Microsoft
PowerPoint
3. ปฏิบัติการพัฒนาสื่อสาหรับนาเสนอ
4. ประเมินผลงานร่วมกัน
5. สรุปผลการเรียนการสอน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Slides ประกอบการบรรยาย
3. คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ
Microsoft PowerPoint
4. ใบงาน
5. แบบประเมินผลงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนอธิบายความหมายของข้อมูล และ
ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของข้อมูลกับ
สารสนเทศ พร้อมกับอธิบายถึงโครงสร้าง
ข้อมูล และฐานข้อมูล

ผู้สอน

คณาจารย์
มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ

คณาจารย์
มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ

มคอ.3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

5. เทคนิคการใช้ Mail Merge

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา3-6 คน แล้วให้
ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย เรื่อง โครงสร้าง
ข้อมูล ตามใบงานที่ได้รับ พร้อมกับให้
นักศึกษาหาตัวอย่างโครงสร้างข้อมูล/
ฐานข้อมูล กลุ่มละ1 ตัวอย่าง
3. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างการ
จัดการและประเภทของฐานข้อมูล พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนกลุ่ม ๆ ละ3-6 คน แล้ว
ให้ช่วยกันหาตัวอย่างของโครงสร้างการ
จัดการและประเภทของฐานข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตแล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน
5. ผู้สอนอธิบายพร้อมสอนวิธีการใช้งาน
Mail Merge ซึ่งเป็นตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้งานของฐานข้อมูล พร้อม
สอบถามปัญหาหรือข้อจากัดอื่น ๆ ที่ผู้เรียน
ต้องการเรียนรู้
6. ผู้สอนตอบปัญหาและอธิบายขัน้ ตอนใน
ประเด็นที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ แล้วให้
ผู้เรียนจับกลุม่ ๆ ละ 3-6 คน เพื่อจัดทา
Mail Merge ตามที่อาจารย์กาหนด
สื่อการสอน
1. หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการเรียน
และเอกสารที่เกีย่ วข้องกับการใช้ข้อมูลเชิง
ประยุกต์
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ซีดี
เนื้อหา เพาเวอร์พอยต์ เรื่อง การใช้ข้อมูล
เชิงประยุกต์
3. เว็บไซต์ประจารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th บล็อกเว็บบอร์ด
Online Forum ในเว็บไซต์ประจารายวิชา
4. ข่าวสาร หรือบทความออนไลน์
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ผู้สอน

มคอ.3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

5. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์
พกพาของผู้เรียน
6. โปรแกรมตอบคาถมออนไลน์
7. ใบงานประจาสัปดาห์
8. แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน
9. แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

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

การเข้าชั้นเรียน
ผลงานเดี่ยว
ผลงานกลุม่
การนาเสนอผลงาน

2.1.4,2.1.5,3.1.3,3.1.5

การสอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1 –15
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สัดส่วนของการ
วิธีการทวนสอบ
ประเมินผล
70 %
การทวนสอบจากผลงานของ
ผู้เรียนที่ได้นาเสนอ จากการสุม่
ตรวจผลงานของผู้เรียน
ตรวจสอบจากผลงานของผู้เรียน
ที่ได้รับมอบหมาย
30%
การทวนสอบจากคะแนนสอบ
และเกรด

3. การประเมินผลการศึกษา
แบบอิงเกณฑ์
เกณฑ์คะแนน
90 - 100
85 - 89
75 - 84
70 - 74
60 - 69
55 - 59
50 - 54
0 - 49

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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มคอ.3
เกณฑ์การให้คะแนนใบงาน
ผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ด้านความรู้

ด้านทักษะ
ปัญญา

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้ไอที (N)

ปรับปรุง (1)
1. ส่งงานไม่ตรงตาม
กาหนด
2. ไม่มีการอ้างอิงเมื่อ
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

เนื้อหาที่นาเสนอสะท้อน
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรณีศึกษา ระบุ
แนวทางป้องกันและแนว
ปฏิบัติที่ดผี ่าน60 %
1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ได้
>40 %
1. ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน

มีการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล
เพื่อการสื่อสารและการ
ทางานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ >60 %

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
พอใช้ (2)
ดี (3)
1. ส่งงานไม่ตรงตาม
1. ส่งงานไม่ตรงตาม
กาหนด
กาหนด
2. การอ้างอิงถูก >50
2. การอ้างอิงถูก >80
% เมื่อทาการศึกษา
% เมื่อทาการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม
ค้นคว้าเพิ่มเติม
เนื้อหาที่นาเสนอสะท้อน
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรณีศึกษา ระบุ
แนวทางป้องกันและ
แนวปฏิบัติที่ดผี ่าน70 %
1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์
ได้ >50 %
1. ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน
2. มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน

เนื้อหาที่นาเสนอสะท้อน
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรณีศึกษา ระบุ
แนวทางป้องกันและ
แนวปฏิบัติที่ดผี ่าน90 %
1สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์
ได้ >70 %
1. ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน
2. มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน
3. มีความสามารถใน
การทางานเป็นทีมกับ
ผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล มีการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล มีการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล
เพื่อการสื่อสารและการ เพื่อการสื่อสารและการ เพื่อการสื่อสารและการ
ทางานแบบ
ทางานแบบ
ทางานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ >70 % อิเล็กทรอนิกส์ >80 % อิเล็กทรอนิกส์ >90 %
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เนื้อหาที่นาเสนอสะท้อน
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรณีศึกษา ระบุ
แนวทางป้องกันและ
แนวปฏิบัติที่ดผี ่าน80 %
1. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ไปสู่การสร้าง
ชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์
ได้ >60 %
1. ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน
2. มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน
3. มีความสามารถใน
การทางานเป็นทีมกับ
ผู้อื่น

ดีมาก (4)
1. ส่งงานตามกาหนด
2. การอ้างอิงถูก >80
% เมื่อทาการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม

มคอ.3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความเข้าใจและทักษะการใช้ดิจิทัล
2.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2537). พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537. กรุงเทพฯ: ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม132.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ฉบับที่)2 (พ.ศ.2558. กรุงเทพฯ: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
132.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ฉบับ)ที่ (3พ.ศ.2558. กรุงเทพฯ: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
132.
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ฉบับที)่ 2) พ.ศ.2560. กรุงเทพฯ: ราชกิจจานุเบกษาเล่ม134.
Digital Literacy Thailand. (2560). หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล.สืบค้นเมื่อ2560, ธันวาคม26, เข้าถึงได้
จาก: http://dlthailand.org/dl-curriculum/curriculum/.
Mike Ribble. (2015). Digital Citizenship in Schools. International Society for Technology
in Education.

3.เอกสารและข้อมูลแนะนา
ธารทิพย์ รัตนวิจารณ์ และ ชนิชา พงษ์สนิท) .2559). โลกเสมือนจริงที่กลายเป็น ”โลกสมจริง“.
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต .วารสารการสื่อสารและการจัดการ.นิด้า:2(3).
นิตยา วงใหญ่. (2560. พฤษภาคมสิงหาคม-). แนวทางการพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลของดิจิทัลเนทีฟ .
Veridian E-Journal.10(2):1630-1642.
ส่วนนโยบายอิเล็กทรอนิกส์. สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). (2559).ความมั่นคงทาง
ไซเบอร์. สืบค้นเมื่อ2561, มกราคม4, เข้าถึงได้จาก:
https://www.ega.or.th/upload/temp/file_505c8b497a84db48703ce777ba565d9d.pdf
American Library Association. (2012). Digital Literacy, Libraries, and Public Policy.
Retrieved2017, January4. Available from: http://www.districtdispatch.org/
wp- content/uploads/_OITP_ digilitreport_1_22_13.pdf.
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the digital economy. Retrieved2017, January4. Available
from:https://www.ibsa.org.au/.sites/default/files/media/Digital%
20Literacy%20and%20eskills%20Executive%20Summary_0.pdf.
Karpati, A. (2011). Digital Literacy in Education. Retrieved2017, January4. Available from:
http://iite. unesco.org/pics/publications/en/
files/3214688.pdf.
Ministry of Education, Office of the Basic Education Commission. (2010). Digital
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน
ผู้เรียนทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
ห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 คณะกรรมการประจาหลักสูตรประเมินการสอนจากการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาแล้ว
คณะกรรมการฯแสดงความคิดเห็นและบันทึกไว้เป็นเอกสารหลักฐาน
2.2 อาจารย์ผู้ประสานงานรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอนร่วมกันประเมินผลการจัดการ/
เรียนการสอนระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
2.3 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน

3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากได้ผลการประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
3.1 จัดประชุมผู้สอนในรายวิชาเพื่อพิจารณาและนาไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา/
อาจารย์ในหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนร่วมดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนในรายวิชา ได้แก่
4.1 การทวนสอบจากคะแนนสอบและเกรด
ตรวจสอบจากผลงานของผู้เรียนที่ได้รับมอบหมาย
4.2 ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งการให้คะแนนแต่ละตอนเรียน
ของรายวิชา
4.3 การทวนสอบจากผลงานของผู้เรียนที่ได้นาเสนอ จากการสุ่มตรวจผลงานของผู้เรียน
4.4 มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อสอบปลายภาค
ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาโดยพิจารณาควบคู่ไปกับแนวการสอน
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มคอ.3

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ พร้อม
ทั้งนาข้อคิดเห็นที่ได้จากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใน
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา แล้วนาเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นต่อผล
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและแผนการพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป
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