
 

มคอ.3  รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           กองการศึกษาทั่วไป 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต (Life Privacy) 

2. จ านวนหน่วยกิต 

3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์) 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดขอบรายวิชา 
 ผศ.วิมาลา  ชโยดม    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาจารย์ผู้สอน  

1. ผศ.วิมาลา  ชโยดม      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. ผศ.ดร.สุชาติ  แย้มเม่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3. ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์  พูลเจริญ   คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
4. ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธิ์    คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5. ดร.พงษ์เอก  สุกใส    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
6. ดร.ยอดพล เทพสิทธา   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
7. ผศ.จตุพล  หวังสู่วัฒนา   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
8. อาจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้ช่วยสอน 
1. ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ  มีระเสน  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
2. ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธิ์    คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3. ดร.พงษ์เอก  สุกใส    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4. ดร.วุฒิชัย  จริยา   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษา  ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ส าหรับนิสิตทุกชั้นปี 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

- 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

- 
8. สถานที่เรียน   

 ห้องปราบไตรจักร 22 อาคารปราบไตรจักร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

7 มีนาคม 2557 
 

หมวดที่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

พัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่จ าเป็นส าหรับประชากรในศตวรรษที่ 21 โดยมีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามกฎหมายและ
การคุ้มครองตนเอง โดยจะเน้นความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูล ชีวิตร่างกาย การสื่อสาร และในเคหะสถาน 
นิสิตต้องได้เรียนรู้และพัฒนาดังต่อไปนี้ 

- มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิในความเป็นส่วนตัว 
- ตระหนักรู้ในสิทธิความเป็นส่วนตัว การละเมิดสิทธิและการป้องกันการถูกละเมิด 
- เกิดพฤติกรรมในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

-  เพ่ือให้รายวิชามีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
-  เพ่ือพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ 

o เสริมสร้างให้นิสิตเข้าใจ สิทธิความเป็นส่วนตัว และมีความตระหนักในสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
o ให้นิสิตมีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
o ให้นิสิตเกิดวิจารณญาณและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะรักษาสิทธิของตนเอง 
    และไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
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หมวดที่ 3   ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามกฏหมาย

และการคุ้มครองตนเอง โดยจะเน้นความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูล ชีวิตร่างกาย การสื่อสาร และในเคหะสถาน 
 
Study of basic knowledge related to privacy, fundamental upholding of personal 

human rights as demanded by law as well as self-protection with the emphasis on privacy in 
personal data, body and life, communications, and residence. 
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 
ชั่วโมงบรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ช่ัวโมง/ภาค 
(2 ช่ัวโมงX15 สัปดาห์) 

- 
 

30 ช่ัวโมง / ภาค 
(2 ช่ัวโมงX15 สัปดาห)์ 

75 ช่ัวโมง ภาค /  
 (5 ช่ัวโมงX15 สัปดาห์)  

  
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาให้แก่นิสิตทราบในคู่มือรายวิชาที่แจกให้แก่นิสิตจอง
วันเวลาล่วงหน้า 
 
 
  



Life Privacy SemesterII 2014 /  4 
 

หมวดที่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

         พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย เกิดไหวพริบปฏิภาณ รู้ผิดชอบ ชั่วด ี  
 1.2  วิธีการสอน 

- ให้นิสิตร่วมสร้างวัฒนธรรมในห้องเรียน โดยก าหนดกฎระเบียบของชั้นเรียน และ 
 วิธีการมีส่วนร่วม 

- วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีวิถีชีวิตอยู่ใน    
 โลกที่ต้องเก่ียวข้องกับความเป็นส่วนตัว 

 1.3  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชั้นเรียน 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม โดยใช้เพื่อนประเมินเพ่ือนในกลุ่ม ตาม   

แบบประเมินที่สร้างร่วมกัน 
- ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิตที่แสดงออกถึงการไม่คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ 

2. ความรู้ 
 2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

        พัฒนาผู้เรียนให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบันและอนาคต เมื่อต้อง
ตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาอันเกิดจากความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามกฎหมายและ
การคุ้มครองตนเอง และรู้เท่าทันต่อการเป็นพลเมืองโลก 

 2.2  วิธีการสอน 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และการวางแผนพัฒนาความรู้   

ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียน สร้างความเชื่อมโยงการเรียนรู้ของตนเองอย่างเป็นระบบ ที ่

ครอบคลุมวงจรชีวิตของผู้เรียนทั้งการเรียนรู้ทั้งที่เป็นเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
- เร่งเร้าให้ผู้เรียน แลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง ความรู้ และวิธีการเรียนรู้ระหว่าง 

ผู้เรียนด้วยกันทั้งในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน  
- เร่งเร้าให้ผู้เรียน มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ ให้ความส าคัญต่อเป้าหมายของการเรียนรู้  

เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบยั่งยืน 
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 2.3  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ในการแลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง ความรู้ และวิธีการ

เรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันทั้งในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน 
- ประเมินจากความสามารถในการการเชื่อมโยงการความรู้ ความเข้าใจมนุษย์ ธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน ในการท าโครงการกิจกรรม หรือน าเสนอ
ผลงาน  
- ประเมินจากบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึง รู้เท่าทันต่อการเป็นพลเมืองโลก 

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง 
และการปกครอง 

- ประเมินจากการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษา และการสอบปลายภาค 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

  - พัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถแยกแยะวิเคราะห์บน 
              หลักการของเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมุ่งศึกษาตลอดชีวิต 

 3.2  วิธีการสอน 
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Base Learning) โดย 
  ให้ผู้เรียนก าหนดปัญหาในการเรียนรู้ ตั้งสมมติฐานอันเป็นที่มาของปัญหา และ 
  หาทางทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน 
  ด้วยกัน  
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ของตนเอง  
   (Constructivism) โดยสร้างให้ผู้เรียนมีการเชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนกับ 
   ความรู้เดิมที่มีอยู่ในผู้เรียน  
- จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอย่างมี 
   วิจารณญาณ (Critical Thinking) มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการ 
   ใช้ความคิด พิจารณาศึกษาเรื่องต่างๆอย่างรอบคอบมีเหตุผล เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
   ที่เหมาะสมตามบริบทสามารถแยกแยะวิเคราะห์บนหลักการของเหตุผลโดยการ 
   น าเสนอผลงานรายบุคคลและกลุ่ม โดยใช้สื่อต่างๆ ประกอบการสอน 

 3.3  วิธีการประเมินผล 
-   ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ผ่านการอภิปรายในชั้นเรียน รายงาน    

ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถแยกแยะวิเคราะห์บนหลักการของเหตุผล 
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-  ประเมินจากโครงการ กิจกรรม หรือการน าเสนอ โดยประเมินจากความคิดริเริ่ม 
 สร้างสรรค์หรือมีการสร้างนวัตกรรม 

-  ประเมินจากโครงการ กิจกรรม หรือการน าเสนอ โดยประเมินจากความสามารถ 
และวิธีการแสวงหาความรู้นอกชั้นเรียน 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
- มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีศึกษา 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งระดับกลุ่มเล็ก 3-4 คนและระดับกลุ่ม 
  ใหญ ่10 คน 
- มีทักษะความสัมพันธ์กับสมาชิกกลุ่ม 
- มีทักษะการประสานงาน เพ่ือให้บรรลุงานที่มอบหมาย 
- พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างบุคลิกภาพในการแสดงออกให้เป็นที่ยอมรับในสังคม 

 4.2  วิธีการสอน 
- ใช้การเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative and  
  Collaborative Learning) โดย มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม มุ่งเน้นการ 
  ประสานการท างาน มีส่วนร่วมและร่วมมือ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ 
  ของตนเองและเพ่ือนร่วมกลุ่ม เน้นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ท าให้สามารถ  
  ปรับตัวอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการมี 
  บุคลิกภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 4.3  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ในกิจกรรมและโครงการการเรียนการสอน  
- ประเมินความรับผิดชอบ การประสานงาน และการร่วมมือ โดยให้ผู้เรียนประเมิน 
   ตนเองและประเมินเพ่ือน 
- ประเมินผลจากการประเมินตนเองของผู้เรียนและเพ่ือน ในด้านบุคลิกภาพ และการ 

ยอมรับ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน โดยการท ารายงานและ 
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   เสนอในชั้นเรียน 
- ทักษะในการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากสถานการณ์จ าลอง 
- ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือท ารายงาน 
- มีทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 5.2  วิธีการสอน 
  ใช้การเรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเชื่อมต่อ  

(Connectivism) โดยมุ่งเน้นการเชื่อมต่อที่มีความจ าเพาะเจาะจง และความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ท่ีมี
ความส าคัญมากกว่าความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปริทัศน์ความรู้ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวน 
เชื่อมโยง และน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลจากการน าเสนอในชั้นเรียน โดยประเมินประสิทธิผลในการสื่อสาร 
- ประเมินผลจากท ารายงาน กิจกรรม โครงการ โดยประเมินจากการวิเคราะห์ 3 

สังเคราะห์ และสรุปประเด็น ตลอดจนการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ พูด เขียน  
ปฎิสัมพันธ์ และการแก้ปัญหา 

- ประเมินผลจากการความสามารถในการเข้าใช้และน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่าง 
   เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  
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หมวดที่ 5   แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 

แผนการสอน รายวิชา 001225  

วันอังคาร  เวลา 08.00-09.50  ห้อง ปราปไตรจักร 22 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วันพฤหัสบดี  เวลา 10.00-11.50  ห้อง ปราปไตรจักร 22 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

วันที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

6 ม.ค. 58 
(08.00-09.50) 

 อังคาร 

บรรยาย 
1. Overview 
 

 
2 

 
- แนะน ารายวิชา 
- แนะน าเนื้อหาท่ีจะเรียน 
- ช้ีแจงงานกลุ่ม (thesis 
assignment) 

 
ผศ.วิมาลา  ชโยดม 

และคณะ 

8 ม.ค.58 
(10.00-11.50) 

พฤหัสบด ี
  

บรรยาย 
2. ประวัติและปรัชญาของความเป็น
ส่วนตัวของชีวิต  
 

 
2 

 
- ความเป็นส่วนตัวคืออะไร 
- ประวัติความเป็นมาของความเปน็
ส่วนตัว 
- ความหมายของความเป็นส่วนตวั 
- ประเภทของความเป็นส่วนตัว  

 
ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ ์

อ. 13 ม.ค.58 
(08.00-09.50) 

 อังคาร 
 

บรรยาย 
3. ความเป็นส่วนตัวทางด้านสุขภาพ
(Healthcare privacy ) 
 

 
2 

 
- พรบ.สุขภาพ 
- พรบสุขภาพภาคประชาชน 
- สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วย    

 
ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ ์

และคณะ  

15 ม.ค.58 
10.00-11.50 
(พฤหัสบดี) 

ปฏิบัติการ 
3. ความเป็นส่วนตัวทางด้านสุขภาพ
(Healthcare privacy ) 
 

 
2 

 
- อภิปรายกลุม่   : อภิปรายกลุ่มใน
เรื่อง ความเป็นส่วนตัวทางด้าน
สุขภาพ(Healthcare privacy ) 

 
ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ ์

และคณะ 

20 ม.ค.58  
08.00-09.50 

(อังคาร) 
 

บรรยาย 
4. ความเป็นส่วนตัวในสถานท่ีท างานและ
ที่พักอาศัย ( Workplace and 
Residence Privacy) 
 

2  
- ความเป็นส่วนตัวในสถานท่ีท างาน
และการรุกล้ า (Workplace privacy 
regulation and invasions) 
- ความเป็นส่วนตัวในท่ีอยู่อาศัย 
(Residence privacy) 
 

 
ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ ์

และคณะ 
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วันที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

22 ม.ค.58  
10.00-11.50 
(พฤหัสบดี) 

ปฏิบัติการ 
4. ความเป็นส่วนตัวในสถานท่ีท างานและ
ที่พักอาศัย ( Workplace and 
Residence Privacy)  

2  
อภิปรายกลุ่ม  :   อภิปรายกลุ่มใน
เรื่องความเป็นส่วนตัวในสถานท่ี
ท างานและที่พักอาศัย 

 
ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ ์

และคณะ 

27 ม.ค.58 
08.00-09.50 

(อังคาร) 
 

บรรยาย 
5. ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล (Data 
Privacy) 

 
2 

 
- ความหมายของความเป็นส่วนตวั
ด้านข้อมูล 
- การโจรกรรมข้อมลูส่วนตัว 
(Identity theft) 
- ข้อมูลส่วนบุคคลและการเป็น
เอกลักษณ์ (Demographics and 
uniqueness) 
- การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล 
(Techniques for protecting data 
privacy)  

 
ดร.พงษ์เอก สุขใส 

29 ม.ค.58 
10.00-11.50 
(พฤหัสบดี) 

 

ปฏิบัติการ 
5. ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล (Data 
Privacy) 

2  
อภิปรายกลุ่ม   : วิเคราะห์และวิจารย์
ในหัวข้อ “ความเป็นส่วนตัวด้าน
ข้อมูล” 
 

 
ดร.พงษ์เอก สุขใส 

3 ก.พ.58 
08.00-09.50 

(อังคาร) 
 

บรรยาย 
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเปน็
ส่วนตัว ( Fair Information Practice 
Principle and Privacy Laws) 
 

 
2 

 
- แนวความคิดของสิทธิส่วนตัว 
-ประเภทของสิทธิส่วนตัว 
-การคุ้มครองสิทธิส่วนตัว 
-ข้อจ ากัดการใช้สิทธิส่วนตัว 
 

 
ผศ.จตุพล หวังสู่วัฒนา 

    

5 ก.พ.58 
10.00-11.50 
(พฤหัสบดี) 

บรรยาย 
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเปน็
ส่วนตัว ( Fair Information Practice 
Principle and Privacy Laws) 

 
2 

 
- แนวความคิดของสิทธิส่วนตัว 
-ประเภทของสิทธิส่วนตัว 
-การคุ้มครองสิทธิส่วนตัว 
-ข้อจ ากัดการใช้สิทธิส่วนตัว 

 
ผศ.จตุพล หวังสู่วัฒนา 

 
 

10 ก.พ.58  
08.00-09.50 

(อังคาร) 
 

 
ติดตามงานกลุ่มครั้งท่ี 1  
พบอาจารทีป่รึกษา 

 
2 

 
สนทนากลุ่ม 
อภิปรายกลุ่ม 

 
ผศ.วิมาลา  ชโยดม 

และคณะ 
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วันที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

12 ก.พ.58  
10.00-11.50 
(พฤหัสบดี) 

ติดตามงานกลุ่มครั้งท่ี 1 (ต่อ) 
พบอาจารทีป่รึกษา 

 
2 

 
เตรียมเอกสารน าเสนอ 

ผศ.วิมาลา  ชโยดม 
และคณะ 

17 ก.พ.58  
08.00-09.50 

(อังคาร) 

งานกลุ่ม คร้ังท่ี 1 (Thesis session  
Project Proposal progression I) 

2 - น าเสนอเนื้อหาและขอบเขตรายงาน ผศ.วิมาลา  ชโยดม 
และคณะ 

19 ก.พ.58 
10.00-11.50 
(พฤหัสบดี) 

งานกลุ่ม คร้ังท่ี 1 (ต่อ) (Thesis 
session Project Proposal 
progression I) 

2 - น าเสนอเนื้อหาและขอบเขตรายงาน ผศ.วิมาลา  ชโยดม 
และคณะ 

23-27 ก.พ.58  สัปดาห์สอบกลางภาค (หัวข้อท่ี 1-6 หัวข้อละ 15 ข้อ รวมจ านวน 90 ข้อเวลา 2 ช่ัวโมง)  
3 มี.ค.58 

08.00-09.50 
(อังคาร) 

 

บรรยาย 
7.  ความเป็นส่วนตัวดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT Privacy Concerns) 
 

 
2 

 
- Online and offline privacy: 
similarities and differences 
ความเหมือนความต่างในความเปน็
ส่วนตัว 
- Internet Application issues 
ประเด็นโปรแกรมอินเทอรเ์น็ต 
-Group Discussion  : ICT Privacy 
Concerns 
กิจกรรมกลุ่มการเรยีนรู:้ สนทนาและ
สะท้อนความคดิ 

 
ผศ.ดร.สุชาติ แยม้เม่น

และคณะ 
 

5 มี.ค.58  
10.00-11.50 
(พฤหัสบดี) 

 

บรรยาย/ปฏิบัติการ 
7. ความเป็นส่วนตัวด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT 
Privacy Concerns) 
 
 

 
2 

 
- Spam and Hoax  
สแปมและหลอกลวง 
- Authentication and security 
issues 
ประเด็นเกี่ยวกับ การยืนยันตัวตนและ
ความปลอดภัย 
- Social network privacy 
ความเป็นส่วนตัวในเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์
-อภิปรายกลุม่: ICT Privacy 
Concerns 
กิจกรรมกลุ่มการเรยีนรู้: สนทนาและ
สะท้อนความคดิ 

 
ผศ.ดร.สุชาติ แยม้เม่น

และคณะ 
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วันที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

10 มี.ค.58 
08.00-09.50 

(อังคาร) 
 

บรรยาย/ปฏิบัติการ  
7. ความเป็นส่วนตัวด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Privacy 
Concerns) 
 
 
 
 

 
2 

 
- Discussion and reflection on 
current issue about ICT Privacy 
Concerns 
ภาพรวม การตระหนักรู้เกีย่วกับ 
- Online and offline privacy: 
similarities and differences 
ความเหมือนความต่างในความเปน็
ส่วนตัว 
- Internet Application issues 
ประเด็นโปรแกรมอินเทอรเ์น็ต 
-อภิปรายกลุม่   : ICT Privacy 
Concerns 

 
ผศ.ดร.สุชาติ แยม้เม่น

และคณะ 
 

12 มี.ค.58 
10.00-11.50 
(พฤหัสบดี) 

 

บรรยาย/ปฏิบัต ิ
8. ประเด็นปัจจุบัน เกี่ยวกับ :ความเป็น
ส่วนตัวด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร ( Current issue 3: ICT 
Privacy Concerns) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
- อภิปรายกลุม่   : Discussion and 
reflection on current issue 
about ICT Privacy Concerns 
ภาพรวม การตระหนักรู้เกีย่วกับ 
- Spam and Hoax 
สแปมและหลอกลวง 
- Authentication and security 
issues 
ประเด็นเกี่ยวกับ การยืนยันตัวตนและ
ความปลอดภัย 
- Social network privacy 
ความเป็นส่วนตัวในเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์

 
ผศ.ดร.สุชาติ แยม้เม่น

และคณะ 
 

17 มี.ค.58 
08.00-09.50 

(อังคาร) 

งานกลุ่ม คร้ังท่ี 2 (Thesis session 
Project Proposal progression II) 

2 - Presentation of project 
proposal 

ผศ.วิมาลา  ชโยดม 
และคณะ 

19 มี.ค.58 
10.00-11.50 
(พฤหัสบดี) 

งานกลุ่ม คร้ังท่ี 2 (ต่อ) (Thesis 
session Project Proposal 
progression II) 

2 - Presentation of project 
proposal 

ผศ.วิมาลา  ชโยดม 
และคณะ 

24 มี.ค.58 
08.00-09.50 

บรรยาย 
9. ความเป็นส่วนตัวด้านเศรษฐกิจ 

 
2 

 
- ความเป็นส่วนตัวด้านเศรษฐกิจ  

 
ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์  
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วันที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

(อังคาร) 
 

(Privacy Self-Regulation and 
Economics) 
 

- What is self-regulation? 
- Privacy seal programs 
- Chief privacy officer 
- Industry codes and  
voluntary guidelines 
- Privacy policies 
- Privacy and business 
- Is privacy self-regulation 
working? 

พูลเจรญิ 

26 มี.ค.58 
10.00-11.50 
(พฤหัสบดี) 

 

ปฏิบัติการ  
9. ความเป็นส่วนตัวดา้นเศรษฐกิจ 
(Privacy Self-Regulation and 
Economics) 

 
2 

 
- อภิปรายกลุม่  : Privacy Self-
Regulation and Economics 
 
 

 
ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์  

พูลเจรญิ 

31 มี.ค.58 
08.00-09.50 

(อังคาร) 
 

บรรยาย 
10. ความเป็นส่วนตัวดา้นเศรษฐกจิ   
(Privacy Self-Regulation and 
Economics) 

 
2 

 
- Discussion and reflection on 
current issue about  Privacy 
Self-Regulation and Economics 
 

 
ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์  

พูลเจรญิ 

2 เม.ย.58 
10.00-11.50 
(พฤหัสบดี) 

 

ปฏิบัติการ 
10. ความเป็นส่วนตัวดา้นเศรษฐกจิ       
( Privacy Self-Regulation and 
Economics) 

 
2 

 
- อภิปรายกลุม่ :  Discussion and 
reflection on current issue 
about  Privacy Self-Regulation 
and Economics 

 
ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์  

พูลเจรญิ 

7 เม.ย.58 
08.00-09.50 

(อังคาร) 
 

บรรยาย 
11. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อสาร 
 
 

 
2 

 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับสื่อสาร 
- ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
- ลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส ์
- โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์
- คุ้มครองการกระท าความผิดทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

 
อาจารย์จินตนา  
พนมชัยชยวัฒน์   

9 เม.ย.58 
10.00-11.50 
(พฤหัสบดี) 

 

 ปฏิบัติการ 
11. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อสาร 
 

 
2 

 
- อภิปรายกลุม่ : กรณีศึกษา 

 
ดร.ยอดพล เทพสิทธา 



Life Privacy SemesterII 2014 /  13 
 

วันที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

14 เม.ย. 58 
 

หยุดเทศกาลสงกรานต์ 

16 เม.ย.58 Self-Study  กิจกรรมกลุ่มหรือนัดพบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

21 เม.ย.58 
08.00-09.50 

(อังคาร) 

 
งานกลุ่ม คร้ังท่ี 3 (Thesis session 
Project Proposal progression III)  
 

 
2 

 
- Presentation of final project 
proposal (poster presentation) 

 
ผศ.วิมาลา  ชโยดม 

และคณะ 

23 เม.ย.58 
10.00-11.50 
(พฤหัสบดี) 

 

 
งานกลุ่ม คร้ังท่ี 3 (ต่อ) (Thesis 
session Project Proposal 
progression III)  

 
2 

 
- Presentation of final project 
(poster presentation) 

 
ผศ.วิมาลา  ชโยดม 

และคณะ 

27 เม.ย.-8 พ.ค.58   Final Examination (หัวข้อท่ี 7-11 หัวข้อละ 15 ข้อ รวม 100 ข้อ จ านวน 2 ช่ัวโมง) 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
  
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1.1, 2.2, 3.1, 
3.4, 3.5, 4.3 

สอบเก็บคะแนนย่อย (Quiz) และ 
ติดตามความก้าวหน้าในการเรยีน และ
แบบประเมินการพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น 
ซักถามรายบคุคล การสังเกตพฤตกิรรม 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

2.1, 2.2, 2.3, 
3.1, 3.2, 3.4, 

3.5, 5.2 

สอบกลางภาค ตลอดภาคการศึกษา 25% 
  

2.1, 2.2, 2.6, 
3.1, 4.1 

สอบปลายภาคการศึกษา ตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั 

25% 

3.2, 4.3, 5.1, 
5.2, 5.3 

การน าเสนอรายงานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 14 และ 
 สัปดาห์ที่ 15 

30% 

1.1 การเข้าช้ันเรยีน การตรงต่อเวลา  ตลอดภาคการศึกษา 10% 
  รวม 100% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
 - 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
Luna, J. (2012). How to Be Invisible: Protect Your Home, Your Children, Your  
          Assets, and Your Life. New York : Thomas Dunne Books. 
Scoble, R. &  Israel, S.  (2013). Age of Context: Mobile, Sensors, Data and the  
          Future of Privacy. United States : Patrick Brewster Press. 
Torrenzano, R. & Davis, M. (2011). Digital Assassination: Protecting Your  
          Reputation, Brand, or Business Against Online Attacks. New York : St.  
          Martin's Press. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินรายวิชาโดยนิสิต  
- การสะท้อนคิด    
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการสอบและทักษะการเรียนรู้ 

3.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุมการจัดการเรียนการสอน สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพ่ือเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
-  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอน แต่อาจารย์ที่ทวนสอบต้องมีความรู้ในวิชานี้ 
-  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบความเที่ยงของข้อสอบ  
   รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ   

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
น าผลที่ได้จากการประเมินของนิสิต คะแนนสอบของนิสิต การประชุมของคณาจารย์ผู้สอนเพื่อ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 
 


