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มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา กองการศึกษาทั่วไป 

 
หมวดที ่ 1   ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล  (Way of Living in the Digital Age) 

2. จ านวนหน่วยกิต  
    3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

วิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์) 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน   

1.1 ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร (ผู้จัดการรายวิชา)      081-3795599 rujroadk@nu.ac.th 
1.2 ดร.กอบสุข      คงมนัส                             081-4276967      k.kobsook@gmail.com 
1.3 ดร.พิชญาภา    ยวงสร้อย                          086-4300763      khunnuenqoa@gmail.com  
1.4 อ.กิตติพงษ์      พุ่มพวง                            086-6381564      kittipongp@nu.ac.th                     
1.5 อ.ราชการ        สังขวดี   (ผู้ช่วยสอน)           080-4021517      s.ratchakan@gmail.com 

5. ระดับการศึกษา / ชั้นปี 
   ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2558 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) (ถ้ามี)  
     ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพรอ้มกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  
         ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    ห้องปราบไตรจักร 23 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันที ่8 กรกฎาคม 2558  

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่จ าเป็นส าหรับนิสิตในศตวรรษท่ี 21  หรือในยุคดิจิตอล (digital age)          
ที่เติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว สามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารที่มีเทคโนโลยี อย่างคุ้มค่า           
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โดยมีจุดมุง่หมายเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถและทันทันในการใช้เทคโนโลยีสารสารสนเทศดิจิตอล ในมิติท่ี
หลากหลาย นิสิตต้องได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองดังต่อไปนี้ 

1.1  เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งเร้าที่ผ่านมาทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกระจายเสียงและโทรทัศน์  
และสื่อสังคมออนไลน์ 

1.2 เพ่ือให้นิสิตมีความตระหนักในการเปิดรับสื่ออย่างรู้เท่าทันทั้งกระบวนการผลิต การน าเสนอ 
และการแพร่กระจายไปยังผู้บริโภค 

1.3 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ทางดิจิตอลมีทักษะในการปฏิบัติการใช้เครื่องมือดิจิตอล 
กับเทคโนโลยีการแบ่งปันความรู้ 

1.4 เพ่ือให้นิสิตเกิดพฤติกรรมเท่าทันสื่อและการสร้างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมแสดงถึงจริยธรรม 
ความรับผิดชอบสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมในยุคสังคมออนไลน์ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 เพ่ือให้รายวิชามีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
2.2 หลังเรียนจบวิชานี้แล้ว ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกฝนการวิเคราะห์ประเมินและ

ตัดสินใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะจากสื่อได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พัฒนาการเรียนรู้และ
ความสามารถ 
ในการใช้ดิจิตอล (Digital Literacy) ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานส าหรับการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 

2.3 ให้นิสิตเข้าใจ เข้าถึง และมีความตระหนักในการเปิดรับสื่อทุกประเภท เสริมสร้างทักษะในการใช้ข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือการค้นคว้า การน าเสนอใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์เพ่ือบูรณาการข้อมูล 
ด้วยความตระหนักรู้ถึงสิทธิ จริยธรรม กฎหมาย เช่น สิทธิในการใช้และลิขสิทธิ์ เป็นต้น 

2.4 ให้นิสิตมีทัศนคติที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันช่วยให้นิสิตเกิดวิจารณญาณ มีความรู้ 
มารยาท และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรมรู้ถึงสิทธิและการละเมิดการใช้ข้อมูลทางดิจิตอลโดยปลอดภัย 

2.5 ให้นิสิตเกิดวิจารณญาณและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเท่าทันสื่อเสริมสร้างความรู้ 
และความสามารถในการพัฒนาตนเองต่อไป 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆ            
การสืบค้น วิเคราะห์ ประเมินค่า สิทธิและการสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบของตนต่อ
สังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 

Development of skills in media usage, various computer equipment utilization, inquiries, 
analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness and individual 
responsibility to the society in communication behaviors. 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย/ปฏิบัติ สอนเสริม ปฏิบัติการในชั้นเรียน การศึกษาด้วยตนเอง 
30 ชั่วโมง /ภาค 

(2 ชั่วโมงx15สัปดาห์) 
- 30 ชั่วโมง /ภาค 

(2 ชั่วโมงx15สัปดาห์) 
75 ชั่วโมง/ภาค 

(5 ชั่วโมง x15สัปดาห์ ) 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาให้แก่นิสิตทราบในคู่มือรายวิชาที่แจกให้แก่นิสิต นิสิต

จองวันเวลาล่วงหน้า หรือมาพบตามเวลา 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
    คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนาการ 

(1) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจ       
ความแตกต่าง หลากหลายทางวัฒนธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน   
และประเทศชาติ 

(2) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
    วิธีการสอน 

(1)  ก าหนดให้นิสิตได้เรียนรู้การท างานกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการเป็นผู้น ากลุ่ม น าเสนองาน การค้นคว้า 
การแบ่งงานอภิปราย โดยการใช้เครื่องมือ Digital Tools 

- อภิปรายกลุ่ม 
- ผลิตสื่อมัลติมีเดียและน าเสนอ  
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    วิธีการประเมินผล  
การประเมินโดยผู้สอน  
1. ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน  
2. วิเคราะห์พัฒนาการทางความคิดจากการน าเสนอผลงานและความสนใจในการท างานร่วมกับกลุ่ม

แบบวิธีกลุ่มคิด (Group Thinking) 
3. ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4. Formative Assessment การน าเสนอรายงาน  การจัดท ารายงาน ลักษณะรายงานกลุ่ม  

2. ความรู้                                                                                          
    ความรู้ที่ต้องได้รับ 
           มีความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้สื่อดิจิตอลได้ เมื่อต้องตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาอันเกิดจากสื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกสื่อดิจิตอลในปัจจุบันและอนาคต 
    วิธีการสอน 

- โดยการบรรยาย   
- โดย Team-Based Learning (TBL) :รูปแบบการเรียนแบบกิจกรรมที่นิสิตท าเหมือนกับ

ชีวิตประจ าวัน (การใช้ Facebook, Msn, e-Mail) การใช้เครื่องมือ 2 ภาษา 
- ส่งเสริมให้นิสิต สร้างความเชื่อมโยงการเรียนรู้สื่อข้อมูลดิจิตอล กับการใช้เครื่องมือสื่อ เรียนรู้การ

สืบค้นการแสวงหาองค์ความรู้ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบยั่งยืน 
- โดยการศึกษาด้วยตนเองโดยอาศัย ICT บูรณาการจริยธรรม ความรู้ 
- โดยการน าเสนอผลงานรายบุคคลและกลุ่มโดยใช้สื่อต่างๆประกอบการสอน เช่น Video Clip, 

Game,  
    วิธีการประเมินผล 

พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 
มีการอ้างอิงอย่างถูกต้องและเหมาะสมในรายงาน 
ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
Formative assessment 
การน าเสนอรายงาน 
การจัดท ารายงาน ลักษณะรายงานกลุ่ม (Group report) 

3. ทักษะทางปัญญา                                                                            
    ทักษะทางปัญญาทีต่้องพัฒนา 

(1) สามารถสังเคราะห์และผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรม การพัฒนา
ความรู้หรือแนวคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการเข้ากับความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

(2) สามารถสังเคราะห์หลักการ ทฤษฏี องค์ความรู้ เทคนิคลงสู่การปฏิบัติในการเลือก การผลิต การใช้
และการประเมินผลสื่อตามวิถีชีวิตดิจิตอล 
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วิธีการสอน 
- การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ การบรรยาย 

การอภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การให้ศึกษาด้านวิถีชีวิตดิจิตอลด้านการค้นคว้าด้วยตนเอง 
- สอดแทรกการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ PBL (ปัญหา:ระดมสมอง:สร้างประเด็นความรู้:ค้นหา

ความรู้ด้วยตนเอง : แชร์ความรู้) สังคมออนไลน์ดิจิตอล 
    วิธีการประเมินผล 

- การน าเสนอด้วยวาจา การวิเคราะห์กรณีศึกษา  
- การประเมินผลจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ                            
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

- มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
- มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีศึกษา  
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งระดับกลุ่มเล็ก 3-4 คนและระดับกลุ่มใหญ่10คน 
- มีทักษะความสัมพันธ์กับสมาชิกกลุ่ม 
- มีทักษะการประสานงาน เพื่อให้บรรลุงานที่มอบหมาย 

วิธีการสอน 
- มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม  
- การท างานในพ้ืนที่ 
- การน าเสนอและอภิปราย 

วิธีการประเมินผล 
- การสังเกตพฤติกรรมและการสุ่มตอบค าถามการอภิปรายในชั้นเรียนและในกลุ่มย่อยโดยผู้สอน  
- การน าเสนองานกลุ่มด้วยวาจาและรายงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- มีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการผังความคิด และเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือ 
Digital Tools เพ่ือพัฒนางานได้  

- มีความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ Digital Life ไปใช้ในการจัดการและ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ 

- ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือท ารายงาน 
- มีทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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วิธีการสอน 
- การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- อภิปราย การเรียนรู้แบบ Internet discovery, web-based inquiry 
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก web site, e-learning และท ารายงาน 
- มอบหมายงานให้เตรียมและน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

วิธีการประเมินผล 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและคุณภาพการอภิปราย 
- รายงานการน าเสนอผลงาน 
- การน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- พฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ Digital Life 
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 
เรียน 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน /สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 
 

บรรยาย /ปฐมนเิทศรายวิชา 2 บรรยายแนะน ารายวิชา 1.ผศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร * 
2.อ.กิตติพงษ์  พุ่มพวง ** 
3.ดร.กอบสุข คงมนัส ** 
4.ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย ** 
5.อ.ราชการ  สังขวดี** 

ปฏิบัติการเบื้องต้นการเรียนรู้เครือ่งมือ
ดจิิตอล 

2 แบบประเมินการใช้สื่อ/เครื่องมือดิจิตอล 

2 
 

บทท่ี 1 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที ่21 

- หลักการใช้เทคโนโลยเีบื้องต้น 
- อุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น 
- การใช้เทคโนโลยีผสานเครื่องมือ

การเรยีนการสอนแบบดิจติอล 
   

4 บรรยาย /ปฏิบัต ิ
1. ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
2. เรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ /อปุกรณ์
สื่อสาร 
3. เทคโนโลยดีิจิตอลกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัย 
4. การใช้เว็บมหาวิทยาลัย                   
เพื่อการลงทะเบยีน 

1.ผศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร * 
2.อ.กิตติพงษ์  พุ่มพวง ** 
3.ดร.กอบสุข คงมนัส ** 
4.ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย ** 
5.อ.ราชการ  สังขวดี** 

3 
 

บทท่ี 2 การอ่านและการเขียนในวิถี
ดิจิตอล 

- การอ่านเชิงวิเคราะห ์
- การเขียนเรื่องเล่า 
- การใช้เครื่องมือเลา่เรื่อง 

 

4 บรรยาย /ปฏิบัต ิ
1. การใช้เทคโนโลยีออนไลนร์่วมกบั
เครื่องมือดิจติอล 
2. การใช้เทคโนโลยีออนไลนส์่งงาน 
3. มอบหมายงานหัวข้อสารสนเทศในรั้ว
มหาวิทยาลยั /ดูจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
www.nu.ac.th (งานเดี่ยว/ส่งงานผ่าน
ออนไลน์ กลุ่มห้อง) 

1.ผศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร * 
2.อ.กิตติพงษ์  พุ่มพวง ** 
3.ดร.กอบสุข คงมนัส ** 
4.ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย ** 
5.อ.ราชการ  สังขวดี** 

4 
 

บทท่ี 3 21st Century Literacy  
และ Digital Literacy 
    - ค านิยามของ Literacy 
    - คุณลักษณะของ Literacy 
    - เครื่องมือดิจิตอลยุค21st Century 

4 บรรยาย /ปฏิบตั ิ
1. ให้นิสิตค้นหาและรายงานเครื่องมือ
ดิจิตอลเพื่อพัฒนา Literacy ของตนเอง
ผ่านสังคมออนไลน ์ 
2. กิจกรรม six hats เกี่ยวกับ 21st 
Century Literacy  ส าหรับผู้เรียน 

1.อ.กิตติพงษ์  พุ่มพวง * 
2. ผศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร ** 
3.ดร.กอบสุข คงมนัส ** 
4.ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย ** 
5.อ.ราชการ  สังขวดี** 
 

5 
 

บทท่ี 3 21st Century Literacy และ 
Digital Literacy (ต่อ) 
     - Digital Literacy ส าหรับผูเ้รียน
ในศตวรรษที่ 21 
    - คุณลักษณะของ Digital Literacy      
    - วิธีการพัฒนา Digital Literacy 
    - การใช้เครื่องมือดิจิตอล            
เพื่อพัฒนา Digital Literacy  

4 บรรยาย /ปฏิบตั/ิกิจกรรมกลุ่ม:  
1. ศึกษา วิเคราะห์ และให้ค านิยาม 
Digital Literacy  
2. บอกคุณลักษณะของผู้เรยีนในแต่ละ 
Digital Literacy ที่ได้รับมอบหมาย 
3. ระดมสมองหาวิธีการและกิจกรรมของ
กลุ่มที่คิดว่าสามารถพัฒนา Digital 
Literacy ที่ได้รับมอบหมาย  
4. อภิปรายความจ าเป็นของ Digital 
Literacy ที่มีต่อวิถีชีวิตตนเอง 

1.อ.กิตติพงษ์  พุ่มพวง * 
2. ผศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร ** 
3.ดร.กอบสุข คงมนัส ** 
4.ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย ** 
5.อ.ราชการ  สังขวดี** 

 

6  
 

บทท่ี 4 สื่อสังคมออนไลน ์               
(Social Media) 
     - ค านิยามของ Social Network 
และ Social Media 

4 บรรยาย /ปฏิบตั/ิกิจกรรมกลุ่ม: 
1. บรรยาย ค านยิาม การใช้งานและ
ผลกระทบของ Social Network และ 
Social Media ในยุคดิจิตอล 

1.อ.กิตติพงษ์  พุ่มพวง * 
2. ผศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร ** 
3.ดร.กอบสุข คงมนัส ** 
4.ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย ** 
5.อ.ราชการ  สังขวดี** 

http://www.nu.ac.th/
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 
เรียน 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน /สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

     - เครื่องมือและการใช้ Social 
Media 
     - ผลกระทบและประโยชน์ของ  
การใช้ Social Media 

2. กิจกรรมกลุม่: ให้ศึกษาเครื่องมอื 
Social Media ในปัจจุบัน น าเสนอหน้า
ช้ันเรียนในสัปดาห์เดยีวกัน 
3. กิจกรรมกลุม่: ออกแบบกิจกรรมและ
เขียนโครงการที่สรา้งเรื่องดีๆ และแบ่งปัน 
โดยใช้ Social Network และ Social 
Media น าเสนอวันสอบกลางภาค 

 

7 
 

บทท่ี 5 เคร่ืองมือดิจิตอล               
(Digital Tools) 
     - ชนิดและประเภทของเครื่องมือฯ 
     - วิธีการใช้งานเครื่องมือฯ 
     - ข้อดีและข้อจ ากัดของเครื่องมือฯ 

4 บรรยาย /ปฏิบตั/ิงานเดี่ยว 
1. บรรยายค านยิาม เครื่องมือ วิธีการใช้ 
ข้อดีและข้อจ ากัดของเครื่องมือดิจติอล 
2. งานเดี่ยว: ใหส้ืบค้นข้อมลูเครื่องมือ
ดิจิตอลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง  

1.ดร.กอบสุข คงมนัส * 
2..ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย ** 
3..กิตติพงษ์  พุ่มพวง ** 
4. ผศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร ** 
5.อ.ราชการ  สังขวดี** 

 

8 
 

สอบกลางภาค 2 ข้อสอบปฏิบัติ: ออกแบบและน าเสนอ
โครงการฯ ที่มอบหมายจากสัปดาห์ที่ 6 

 

9 
 

บทท่ี  6 Ways of Living in the 
Digital Age 
     - วางแผน ออกแบบและผลติสื่อยุค
ยุคดิจิตอล 
     - เขียนโครงการและน าเสนอ 

4 บรรยาย /ปฏิบตั/ิกิจกรรมกลุ่ม: 
-กิจกรรมกลุ่ม: วางแผน ออกแบบ และ
น าเสนอ โครงการการบรูณาการเครื่องมือ
ดิจิตอลเพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ           
ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม 
-ตัวอย่างกิจกรรมออนไลน์ท่ีน่าสนใจใน
ยุคดิจิตอล           

1.ดร.กอบสุข คงมนัส * 
2..ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย ** 
3..กิตติพงษ์  พุ่มพวง ** 
4. ผศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร ** 
5.อ.ราชการ  สังขวดี** 
 

 บทท่ี  6 Ways of Living in the 
Digital Age (ต่อ) 
     - การผลิตเครื่องมือดจิิตอล 
 

4 ปฏิบัต ิ
-กิจกรรมกลุ่ม: สร้างเครื่องมือดิจติอล
กิจกรรม และด าเนินงานตามโครงการ 
การบูรณาการเครื่องมือดจิิตอล         
เพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ท่ีส่งผล
กระทบต่อสังคม 

1.ดร.กอบสุข คงมนัส * 
2..ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย ** 
3..กิตติพงษ์  พุ่มพวง ** 
4. ผศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร ** 
5.อ.ราชการ  สังขวดี** 
 

11 
 

บทท่ี 7 จริยธรรมทางวิถีชีวิตดิจิตอล  
  -  กฎหมายความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีข้อมูลคอมพิวเตอร ์
  -  โทษและระบบความเสีย่งทาง
คอมพิวเตอร ์
 

4 
 
 
 
 
 

 

บรรยาย /ปฏิบัต ิ
1. อธิบายความหมายจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร ์
2. กฎหมายความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
ข้อมูลคอมพิวเตอร ์
3. ตัวอย่างจริยธรรมทางเทคโนโลยี
ดิจิตอล 

1.ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย * 
2.ดร.กอบสุข คงมนัส ** 
3..กิตติพงษ์  พุ่มพวง ** 
4. ผศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร ** 
5.อ.ราชการ  สังขวดี** 
 

12 
 

บทท่ี 8 ความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
ดิจิตอลและข้อมลูส่วนบุคคลบน
เครือข่าย 
     - การรักษาความปลอดภยัและ
ความเป็นส่วนตัวบนเครือข่าย 
     - การอ้างอิงลิขสิทธิ์ 

4 บรรยาย /ปฏิบัต/ิกิจกรรมกลุ่ม: 
1. อธิบายการรักษาความปลอดภยัและ
ความเป็นส่วนตัวบนเครือข่าย 
2. ตัวอย่างความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
ดิจิตอลและข้อมลูส่วนบุคคลบนเครือข่าย 
3. กิจกรรมกลุม่ระดมสมองเรื่องการสร้าง
ความปลอดภัยของตนเองบนเครือข่าย 

1.ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย * 
2.ดร.กอบสุข คงมนัส ** 
3..กิตติพงษ์  พุ่มพวง ** 
4. ผศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร ** 
5.อ.ราชการ  สังขวดี** 
 



9 
 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 
เรียน 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน /สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

13 
 

ฝึกปฏิบัต ิ: Ways of Living in           
the Digital Age 
 

4 ด าเนินงานตามโครงการการบรูณาการ
เครื่องมือดิจติอลเพื่อการสรา้งสรรค์
กิจกรรมดีๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม 

1.ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย * 
2.ดร.กอบสุข คงมนัส ** 
3..กิตติพงษ์  พุ่มพวง ** 
4. ผศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร ** 
5.อ.ราชการ  สังขวดี** 
 

14 
 

- การน าเสนอและการเผยแพร่ผลงาน
การใช้เครื่องมือดิจติอลตามโครงการฯ 
การบูรณาการเครื่องมือดจิิตอลเพื่อการ
สร้างสรรค์กจิกรรมดีๆ ทีส่่งผลกระทบ
ต่อสังคม 

4 - น าเสนอและเผยแพร่งานการด าเนิน
โครงการการบูรณาการเครื่องมือดจิิตอล
เพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ท่ีส่งผล
กระทบต่อสังคม 
- จัดนิทรรศการพร้อมน าเสนอ 

1.ผศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร* 
2.ดร.กอบสุข คงมนัส** 
3.ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย** 
4.อ.กิตติพงษ์  พุ่มพวง** 
5.อ.ราชการ  สังขวดี** 

15 
 

สรุปผลกิจกรรมและองค์ความรู ้ 4 - อภิปราย แบ่งปันความรู้และสรปุผลงาน
ร่วมกัน ในช้ันเรียน 
- เขียนสรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการฯ  

1.ผศ.ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร* 
2.ดร.กอบสุข คงมนัส** 
3.ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย** 
4.อ.กิตติพงษ์  พุ่มพวง** 
5.อ.ราชการ  สังขวดี** 

16 สอบปลายภาค 2 ส่งสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ  

       * ผู้สอน   ** ผูช้่วยสอน 
 

2. แผนประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมินที่ใช้ เน้นวิธีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  

โดยการวัดผลการวิเคราะห์ตัดสินใจและปฏิบัติจริงจากองค์ความรู้ทักษะและทัศนคติที่ได้จากการศึกษา               
ในรายวิชานี้ เช่น การก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนเป็นที่ปรึกษาการเรียนการสอนของนิสิตในการส่งงานผ่านเทคโนโลยี
ออนไลน์ เครื่องมือ Dropbox เพ่ือสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่มีการพัฒนาของนิสิตรายบุคคล รายกลุ่มลักษณะนี้ 
คือ formative evaluation หรือการประเมินพัฒนาการและอีกส่วนหนึ่งส าหรับ summative evaluation จะใช้ 
social network  นั่นคือก าหนดสถานการณ์ให้นิสิตวิเคราะห์ข้อสรุป แก้ปัญหาและบ่งชี้แนวปฏิบัติที่จะท าจริงในกรณี
ดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความรู้เท่าทันสภาพอันสัมพันธ์กับสื่อสมัยใหม่อันเป็นสาระส าคัญเชิงปฏิบัติของวิชานี้ 
Formative assessment:   

ให้อาจารย์ผู้สอนเป็นที่ปรึกษาการเรียนการสอนของนิสิตตามท่ีก าหนด ให้ค าแนะน าเพ่ือท ากิจกรรมพัฒนา
ชิ้นงานผ่านสื่อออนไลน์ในการน าเสนอผ่าน Social network  บันทึกพฤติกรรมของนิสิตเป็นรายบุคคล และอาจารย์
ให้ค าแนะน าเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง 
Summative evaluation:  

1. การใช้เครื่องมือ Digital tools  ก าหนดสถานการณ์ให้นิสิตวิเคราะห์ สังเคราะห์ ชิ้นงาน ข้อสรุป บ่งชี้
แนวปฏิบัติที่จะท าจริงเพ่ือแก้ปัญหาในกรณีที่เก่ียวข้องกับสื่อ เพื่อประเมินการรู้เท่าทันและความสามารถ
ในการใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตอล 

2. รายงานส่วนบุคคลน าเสนอผ่านทาง Social Media 
3. โครงการสร้างเรื่องดีๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยใช้ Digital Tools  
4. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการสร้างเรื่องดีๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยใช้ Digital Tools  
5. การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมตลอดภาคการศึกษา 
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สัดส่วนของการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการประเมิน 
 

  ช่วงเวลาที่ประเมิน 
(สัปดาห์) 

สัดส่วน      
การประเมินผล 
(เปอร์เซ็นต์) 

ทุกข้อ Formative assessment: 

เป็นการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตไม่น าคะแนน             
ไปคิดในการตัดเกรด เช่น การซักถามรายบุคคล                    

การสังเกตพฤติกรรม 

ตลอดรายวิชา - 

1,2,3,4,5 Summative assessment: 

- รายงานส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1 
- รายงานส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2 
- รายงานส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม ครั้งที่ 3 
- รายงานส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม ครั้งที่ 4 

 
1-3 

           4-5,9 
6-7, 10 
11-13 

 
15% 
15% 
15% 
15% 

1,2,3,4,5 การน าเสนอนิทรรศการโครงการฯเป็นทีม 1 ชิ้น 
สอบปฏิบัติกลางภาค - สอบปลายภาค 

8 และ 14 30% 

1(1),3(4) การเข้าชั้นเรียน  ตลอดภาคการศึกษา 10% 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
      - เอกสารประกอบการสอนภาคบรรยาย 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ (ไม่มี) 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 แบบประเมินรายวิชาโดยนิสิต  
1.2 การสะท้อนคิด    
1.3 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
1.4 การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
2.2 ผลการสอบและทักษะการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 ประชุมการจัดการเรียนการสอน สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพ่ือเป็นข้อมูล

เบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

5.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ผู้สอน แต่อาจารย์ที่ทวนสอบต้องมีความรู้ในวิชานี้ 

5.2 มีการ ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนน
สอบ   

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
น าผลที่ได้จากการประเมินของนิสิต คะแนนสอบของนิสิต การประชุมของคณาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนา

รายวิชาก่อนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
 

http://frank.mtsu.edu/~itconf/papers96/kimmins.html

