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มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  กองการศึกษาทั่วไป 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

001225 ความเปนสวนตัวของชีวิต (Life Privacy) 

2. จํานวนหนวยกิต 

3(2-2-5) หนวยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุมวิชามนุษยศาสตร) 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

กองการศึกษาทั่วไป 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 

ภาคการศึกษา ทุกภาคเรียน นิสิตทุกชั้นป 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)  

-   

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)  

- 

8. สถานที่เรียน  

อาคารเฉลมิพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ (QS) และอาคาร

ปราบไตรจักร  

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  

7 มีนาคม 2557  
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  

พัฒนาทักษะการเรียนรูและการใชชีวิตที่จาเปนสาหรบัประชากรในศตวรรษที ่21 โดยมี  

จุดมุงหมายเพื่อใหนสิิตมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความเปนสวนตัว การคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานของ

บุคคลตามกฎหมายและการคุมครองตนเอง โดยจะเนนความเปนสวนตัวเกี่ยวกับขอมูล ชีวิตรางกาย 

การสือ่สาร และในเคหะสถาน นิสิตตองไดเรียนรูและพฒันาดังตอไปนี ้ 

- มีความรูความเขาใจในสิทธิในความเปนสวนตัว  

- ตระหนกัรูในสิทธิความเปนสวนตัว การละเมิดสิทธิและการปองกันการถูกละเมิด  

- เกิดพฤติกรรมในการเคารพสิทธิความเปนสวนตัว และสามารถดาเนินชีวิตไดอยาง

เหมาะสม  

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

- เพื่อใหรายวิชามีความสอดคลองกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ.2552  

- เพื่อพฒันารายวิชาศึกษาทั่วไปใหม  

o เสริมสรางใหนสิิตเขาใจ สิทธิความเปนสวนตัว และมีความตระหนักในสทิธิของ   

ตนเอง และผูอื่น  

o ใหนสิิตมีทัศนคติที่เหมาะสมในการดาเนินชีวิตในสงัคมปจจบุัน  

o ใหนสิิตเกิดวิจารณญาณและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะรักษาสิทธิของตนเอง

และไมลวงละเมิดสิทธิของผูอื่น  
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัความเปนสวนตัว การคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลตาม

กฎหมายและการคุมครองตนเอง โดยจะเนนความเปนสวนตัวเกี่ยวกับขอมลู ชีวิตรางกาย 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. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 

 3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล  

อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคาปรึกษาใหแกนสิิตทราบในคูมอืรายวิชาที่แจกใหแก

นิสิตจองวันเวลาลวงหนา 

 

 

 

ชั่วโมงบรรยาย สอนเสรมิ การฝกปฏิบัตงิาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

30 ชั่วโมง/ภาค 

(2 ช่ัวโมงX15สัปดาห) 

- 30 ชั่วโมง/ภาค 

(2 ช่ัวโมงX15สัปดาห) 

75 ชั่วโมง/ภาค 

(5 ช่ัวโมงX15สัปดาห) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพฒันา  

พัฒนาผูเรียนใหมีความรบัผิดชอบ ซื่อสัตย มีวินัย เกิดไหวพริบปฏิภาณ รูผิดชอบ ชั่วดี  

1.2 วิธีการสอน  

- ใหนิสิตรวมสรางวัฒนธรรมในหองเรียน โดยกําหนดกฎระเบียบของชั้นเรียน และ

วิธีการมีสวนรวม  

- วิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการมีวิถีชีวิตอยูใน 

โลกที่ตองเกี่ยวของกบัความเปนสวนตัว  

1.3 วิธีการประเมินผล  

- ประเมินจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชั้นเรียน  

- ประเมินจากการมสีวนรวมในการทํากจิกรรม โดยใชเพื่อนประเมินเพื่อนในกลุม ตาม 

แบบประเมินทีส่รางรวมกัน  

- ประเมินจากพฤติกรรมของนสิิตที่แสดงออกถงึการไมคัดลอกหรือละเมิดลิขสทิธิ์  

2. ความรู  

2.1 ความรูที่ตองไดรับ  

พัฒนาผูเรียนใหรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกในปจจบุันและ

อนาคต เมือ่ตองตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาอันเกิดจากความเปนสวนตัว การคุมครองสิทธิขั้น

พื้นฐานของบุคคลตามกฎหมายและการคุมครองตนเอง และรูเทาทันตอการเปนพลเมืองโลก  

2.2 วิธีการสอน  
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- สงเสริมใหผูเรียน มีสวนรวมในการเรียนการสอน และการวางแผนพัฒนาความรู ตาม

ความสามารถและความสนใจของตนเอง  

- สงเสริมใหผูเรียน สรางความเชื่อมโยงการเรียนรูของตนเองอยางเปนระบบ ที ่

ครอบคลมุวงจรชีวิตของผูเรียนทั้งการเรียนรูทั้งทีเ่ปนเปนทางการและไมเปนทางการ  

- เรงเราใหผูเรียน แลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง ความรู และวิธีการเรียนรูระหวาง ผูเรียน

ดวยกันทั้งในหองเรียนและภายนอกหองเรียน  

- เรงเราใหผูเรียน มีแรงจูงใจในการเรียนรู ใหความสําคัญตอเปาหมายของการเรียนรู เพื่อ

กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูแบบยั่งยืน  

2.3 วิธีการประเมินผล  

- ประเมินจากการมสีวนรวมของผูเรียน ในการแลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง ความรู และ

วิธีการเรียนรูระหวางผูเรียนดวยกันทั้งในหองเรียนและภายนอกหองเรียน  

- ประเมินจากความสามารถในการการเชื่อมโยงการความรู ความเขาใจมนุษย ธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอม และการเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียน ในการทาโครงการกจิกรรม หรือ

นําเสนอผลงาน  

- ประเมินจากบันทึกการเรียนรูของผูเรียนที่แสดงใหเห็นถึง รูเทาทันตอการเปนพลเมือง

โลก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเงิน 

การเมือง และการปกครอง  

- ประเมินจากการสอบยอย สอบกลางภาคการศกึษา และการสอบปลายภาค  

3. ทักษะทางปญญา  

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพฒันา  

พัฒนาผูเรียนใหสามารถคิด วิเคราะหอยางเปนระบบ สามารถแยกแยะวิเคราะหบน

หลักการของเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมุงศึกษาตลอดชีวิต  

3.2 วิธีการสอน  

- จัดการเรียนการสอนในลกัษณะใชปญหาเปนหลัก (Problem Base Learning) โดย 

ให ผูเรียนกําหนดปญหาในการเรียนรู ตั้งสมมติฐานอันเปนที่มาของปญหา และ 

หาทางทดสอบสมมุติฐานที่ตัง้ไว และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางผูเรียน 

ดวยกัน  

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะเนนใหผูเรียนสรางความรูใหมของตนเอง 

(Constructivism) โดยสรางใหผูเรียนมีการเชื่อมโยงความรูใหมทีเ่กิดข้ึนกับ ความรู

เดิมที่มอียูในผูเรียน  

- จัดการเรียนการสอนทีมุ่งเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากกระบวนการคิดอยางมี

วิจารณญาณ (Critical Thinking) มุงใหผูเรียนไดรบัการพัฒนาความสามารถในการ 

ใชความคิด พิจารณาศึกษาเรือ่งตางๆอยางรอบคอบมเีหตผุล เพื่อนําไปสูการปฏิบัต ิที่
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เหมาะสมตามบริบทสามารถแยกแยะวิเคราะหบนหลักการของเหตผุลโดยการ 

นําเสนอผลงานรายบุคคลและกลุม โดยใชสื่อตางๆ ประกอบการสอน 

3.3 วิธีการประเมินผล  

- ประเมินดวยการสงัเกตพฤติกรรมของผูเรียน ผานการอภิปรายในช้ันเรียน รายงานที่

แสดงใหเห็นถึงความสามารถแยกแยะวิเคราะหบนหลกัการของเหตผุล  

- ประเมินจากโครงการ กิจกรรม หรอืการนําเสนอ โดยประเมินจากความคิดรเิริ่ม 

สรางสรรคหรือมีการสรางนวัตกรรม  

- ประเมินจากโครงการ กิจกรรม หรอืการนําเสนอ โดยประเมินจากความสามารถ และ

วิธีการแสวงหาความรูนอกชั้นเรียน  

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพฒันา  

- มีความรับผิดชอบงานที่ไดรบัมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม  

- มีความรับผิดชอบงานที่ไดรบัมอบหมายเปนกรณีศึกษา  

- มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายทั้งระดับกลุมเลก็ 3-4 คนและระดับกลุม 

ใหญ 10 คน  

- มีทักษะความสัมพันธกับสมาชิกกลุม  

- มีทักษะการประสานงาน เพื่อใหบรรลุงานที่มอบหมาย  

- พัฒนาผูเรียนใหสามารถสรางบุคลกิภาพในการแสดงออกใหเปนที่ยอมรับในสังคม  

4.2 วิธีการสอน  

- ใชการเรียนการสอนทีเ่นนการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative and Collaborative 

Learning) โดย มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุม มุงเนนการ ประสานการ

ทํางาน มีสวนรวมและรวมมือ สงเสรมิความรับผิดชอบตอการเรียนรู ของตนเองและ

เพื่อนรวมกลุม เนนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ทําใหสามารถ ปรับตัวอยูกบั

ผูอื่นไดอยางมีความสุข  

- จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกบัการม ี

บุคลิกภาพเปนที่ยอมรบัของสังคม 

4.3 วิธีการประเมินผล  

- ประเมินจากการมสีวนรวมของผูเรียน ในกิจกรรมและโครงการการเรียนการสอน  

- ประเมินความรับผิดชอบ การประสานงาน และการรวมมอื โดยใหผูเรียนประเมิน 

ตนเองและประเมินเพือ่น  

- ประเมินผลจากการประเมินตนเองของผูเรียนและเพือ่น ในดานบุคลิกภาพ และการ

ยอมรบั  

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  



7 
 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพฒันา  

- ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การอาน การเขียน โดยการทํารายงานและ 

เสนอในช้ันเรียน  

- ทักษะในการวเิคราะหและแปลความหมายขอมลูจากสถานการณจําลอง  

- ทักษะในการสบืคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตเพือ่ทารายงาน  

- มีทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม  

5.2 วิธีการสอน  

ใชการเรยีนการสอนและการจัดกระบวนการเรยีนรูตามแนวทฤษฎีการเชื่อมตอ

(Connectivism) โดยมุงเนนการเช่ือมตอทีม่ีความจําเพาะเจาะจง และความสามารถในการ

เรียนรูสิง่ใหมที่มีความสําคัญมากกวาความรูที่มีอยูในปจจุบนั การปรทิัศนความรู โดยการ

วิเคราะห สังเคราะห ทบทวน เชื่อมโยง และนําเสนออยางมปีระสิทธิภาพ  

5.3 วิธีการประเมินผล  

- ประเมินผลจากการนําเสนอในช้ันเรียน โดยประเมินประสทิธิผลในการสือ่สาร  

- ประเมินผลจากทํารายงาน กิจกรรม โครงการ โดยประเมนิจากการวเิคราะห 3 

สังเคราะห และสรุปประเด็น ตลอดจนการใชทักษะทางคณิตศาสตร พูด เขียน              

ปฎิสัมพันธ และการแกปญหา  

- ประเมินผลจากการความสามารถในการเขาใชและนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีไดอยาง

เหมาะสม มีประสทิธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

วันที ่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อที่ใช 

ผูสอน 

14 สค.57 

10.00-11.50 

บรรยาย  

Overview  

2 - แนะนํารายวิชา  

- แนะนําเนื้อหาที่จะเรียน  

ผศ. วิมาลา ชโยดม 

และคณะ 
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(พฤหัสบด)ี - ชี้แจงงานกลุม (thesis 

assignment)  

19 สค.57 

08.00-09.50 

(อังคาร) 

บรรยาย  

1.ประวัติและปรัชญาของความเปน

สวนตัวของชีวิต  

2 - ความเปนสวนตัวคืออะไร  

-ประวัติความเปนมาของความเปน

สวนตัว  

-ความหมายของความเปนสวนตัว  

-ประเภทของความเปนสวนตัว  

ดร. พฤฒินันท สุฤทธิ์ 

21 สค.57 หยุดวันไหวครูมหาวิทยาลัย 

26 สค.57 

08.00-09.50 

(อังคาร) 

บรรยาย  

2.ความเปนสวนตัวดานขอมูล  

2 - ความหมายของความเปนสวนตัว

ดานขอมูล  

- การโจรกรรมขอมูลสวนตัว 

(Identity theft)  

- ขอมูลสวนบุคคลและการเปน

เอกลักษณ (Demographics and 

uniqueness)  

- การปองกันขอมูลสวนบุคคล 

(Techniques for protecting 

data privacy)  

ดร. พงษเอก สุขใส 

28 สค.57 

10.00-11.50 

(พฤหัสบดี) 

ปฏิบัติการ  

2.Data Privacy  

2 อภิปรายกลุม 1: วิเคราะหและ

วิจารณในหัวขอ “ความเปนสวนตัว

ดานขอมูล”  
 

ดร. พงษเอก สุขใส 

2 กย.57  

08.00-09.50  

(อังคาร)  

บรรยาย  

4. ความเปนสวนตัวทางดานสุขภาพ

(Healthcare privacy )  

2  - พรบ.สุขภาพ  

- พรบสุขภาพภาคประชาชน  

-สิทธิขั้นพื้นฐานของผูปวย  

ดร. พฤฒินันท สุฤทธิ์  

และคณะ  

4 กย.57  

10.00-11.50  

(พฤหัสบดี)  

ปฏิบัติการ  

4. ความเปนสวนตัวทางดานสุขภาพ

(Healthcare privacy )  

2  - อภิปรายกลุม 2 : อภิปรายกลุมใน

เรื่อง ความเปนสวนตัวทางดาน

สุขภาพ (Healthcare privacy )  
 

ดร. พฤฒินันท สุฤทธิ์ 

 และคณะ  

9 กย.57  

08.00-09.50  

(อังคาร)  

บรรยาย  

5. ความเปนสวนตัวในสถานที่ทํางาน

และที่พักอาศัย ( Workplace and 

Residence Privacy)  

2  - ความเปนสวนตัวในสถานที่ทํางาน

และการรุกลา (Workplace 

privacy regulation and 

invasions)  

- ความเปนสวนตัวในที่อยูอาศัย 

(Residence privacy)  
 

ดร. พฤฒินันท สุฤทธิ์ 

 และคณะ  

วันที ่ หัวขอ/รายละเอียด  จํานวน  

ชั่วโมง  

กิจกรรมการเรียน  

การสอน / สื่อที่ใช  

ผูสอน  
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11 กย.57  

10.00-11.50  

(พฤหัสบดี)  

ปฏิบัติการ  

5. ความเปนสวนตัวในสถานที่ทํางาน

และที่พักอาศัย ( Workplace and 

Residence Privacy)  

2  อภิปรายกลุม 3: อภิปรายกลุมใน

เรื่องความเปนสวนตัวในสถานที่ทา

งานและที่พักอาศัย  

ดร. พฤฒินันท สุฤทธิ์  

และคณะ  

16 กย.57  

08.00-09.50  

(อังคาร)  

บรรยาย  

6. กฎหมายที่เกี่ยวของกับความเปน

สวนตัว ( Fair Information Practice 

Principle and Privacy Laws)  

2  -แนวความคิดของสิทธิสวนตัว  

-ประเภทของสิทธิสวนตัว  

-การคุมครองสิทธิสวนตัว  

-ขอจากัดการใชสิทธิสวนตัว  

ผศ. จตุพล หวังสูวัฒนา 

18.กย.57  

10.00-11.50  

(พฤหัสบดี)  

ปฏิบัติการ  

6. กฎหมายที่เกี่ยวของกับความเปน

สวนตัว ( Fair Information Practice 

Principle and Privacy Laws)  

2  อภิปรายกลุม 4: กรณีศึกษา  ผศ. จตุพล หวังสูวัฒนา  

23 กย.57  

08.00-09.50  

(อังคาร)  

งานกลุม ครั้งที ่1 (Thesis session  

Project Proposal progression I)  

2  - นําเสนอเนื้อหาและขอบเขต

รายงาน  

ผศ. วิมาลา ชโยดม  

และคณะ  

25.กย.57 

10.00-11.50 

(พฤหัสบดี) 

งานกลุม ครั้งที ่1 (ตอ) Thesis 

session Project Proposal 

progression I  

2 - นําเสนอเนื้อหาและขอบเขต

รายงาน  

ผศ. วิมาลา ชโยดม 

และคณะ 

29 กย. - 3 ตค.57 สัปดาหสอบกลางภาค (หัวขอที่ 1-6 หัวขอละ 15 ขอ รวมจานวน 90 ขอเวลา 2 ชั่วโมง) 

7 ตค.57 

08.00-09.50 

(อังคาร) 

บรรบาย  

7. ความเปนสวนตัวดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

(ICT Privacy Concerns)  

2 - Online and offline privacy: 

similarities and differences  

ความเหมือนความตางในความเปน

สวนตัว  

- Internet Application issues  

ประเด็นโปรแกรมอินเทอรเน็ต  

-Group Discussion : ICT Privacy 

Concerns  

กิจกรรมกลุมการเรียนรู: สนทนา

และสะทอนความคิด  

ดร. สุวิมล ธนะผลเลศิ 

9.ตค.57 

10.00-11.50 

(พฤหัสบดี) 

บรรยาย/ปฏิบัติการ  

7. ความเปนสวนตัวดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT 

Privacy Concerns) 

2 - Spam and Hoax สแปมและ

หลอกลวง  

- Authentication and security 

issues ประเด็นเกี่ยวกับ การยืนยัน

ตัวตนและความปลอดภัย  

- Social network privacy  

ความเปนสวนตัวในเครือขายสังคม

ออนไลน  

ดร. สุวิมล ธนะผลเลศิ 
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-อภิปรายกลุม 5 : ICT Privacy 

Concerns กิจกรรมกลุมการเรียนรู: 

สนทนาและสะทอนความคิด  

ว ันที ่ หัวขอ/รายละเอียด  จํานวน  

ชั่วโมง  

กิจกรรมการเรียน  

การสอน / สื่อที่ใช  

ผูสอน  

14 ตค.57  

08.00-09.50  

(อังคาร)  

บรรยาย/ปฏิบัติการ 

7. ความเปนสวนตัวดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 

Privacy Concerns) 

2 - Discussion and reflection on 

current issue about ICT 

Privacy Concerns 

ภาพรวม การตระหนักรูเกี่ยวกับ 

- Online and offline privacy: 

similarities and differences 

ความเหมือนความตางในความเปน

สวนตัว 

- Internet Application issues 

ประเด็นโปรแกรมอินเทอรเน็ต 

-อภิปรายกลุม : ICT Privacy 

Concerns 

ดร. สุวิมล ธนะผลเลศิ 

16.ตค.57 

10.00-11.50 

(พฤหัสบดี) 

บรรยาย/ปฏิบัต ิ

8. ประเด็นปจจุบัน เกี่ยวกับ :ความ

เปนสวนตัวดานเทคโนโลยีสารสนเทส

และการสื่อสาร ( Current issue 3: 

ICT Privacy Concerns) 

2 - อภิปรายกลุม 6 : Discussion 

and reflection on current 

issue about ICT Privacy 

Concerns 

ภาพรวม การตระหนักรูเกี่ยวกับ 

- Spam and Hoax สแปมและ

หลอกลวง 

- Authentication and security 

issues ประเด็นเก่ียวกับ การยืนยัน

ตัวตนและความปลอดภัย 

- Social network privacy 

ความเปนสวนตัวในเครือขายสังคม

ออนไลน 

 

ดร. สุวิมล ธนะผลเลศิ 

21 ตค.57  

08.00-09.50  

(อังคาร)  

Thesis session 

Project Proposal progression II 

2 - Presentation of project 

proposal  

 

ผศ. วิมาลา ชโยดม 

และคณะ 

23 ตค.57 หยุดวันปยมหาราช   หยุดวันปยมหาราช 

28 ตค. 57 

08.00-09.50 

บรรยาย  2 - ความเปนสวนตัวดานเศรษฐกิจ 

- What is self-regulation? 

ผศ.ดร. ณัฐเชษฐ พูลเจริญ 
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(อังคาร) 9. ความเปนสวนตัวดานเศรษฐกิจ 

(Privacy Self-Regulation and 

Economics)  

- Privacy seal programs 

- Chief privacy officer 

- Industry codes and 

voluntary guidelines 

- Privacy policies 

- Privacy and business 

- Is privacy self-regulation 

working? 

 

ว ันที ่ หัวขอ/รายละเอียด  จํานวน  

ชั่วโมง  

กิจกรรมการเรียน  

การสอน / สื่อที่ใช  

ผูสอน  

30 ตค.57  

10.00-11.50  

(พฤหัสบดี) 

ปฏิบัติการ  

9. ความเปนสวนตัวดานเศรษฐกิจ 

(Privacy Self-Regulation and 

Economics)  

2 อภิปรายกลุม 7: Privacy Self-

Regulation and Economics  

 

ผศ.ดร. ณัฐเชษฐ พูลเจริญ 

4 พย.57 

08.00-09.50 

(อังคาร) 

บรรยาย  

10. ความเปนสวนตัวดานเศรษฐกิจ 

(Privacy Self-Regulation and 

Economics)  

2 - Discussion and reflection on 

current issue about Privacy 

Self-Regulation and 

Economics  

ผศ.ดร. ณัฐเชษฐ พูลเจริญ 

6 พย.57 

10.00-11.50 

(พฤหัสบดี) 

ปฏิบัติการ  

10. ความเปนสวนตัวดานเศรษฐกิจ ( 

Privacy Self-Regulation and 

Economics)  

2 - อภิปรายกลุม 8 : Discussion 

and reflection on current 

issue about Privacy Self-

Regulation and Economics  

 

ผศ.ดร. ณัฐเชษฐ พูลเจริญ 

11 พย.57 

08.00-09.50 

(อังคาร) 

บรรยาย  

11. กฎหมายที่เกี่ยวของกับสื่อสาร  

2 กฎหมายที่เกี่ยวของกับสื่อสาร  

-ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

-ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส  

-โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

-คุมครองการกระทาความผิดทาง

อิเล็กทรอนิกส  

อ. จินตนา 

พนมชัยชยวัฒน 

13 พย.57 

10.00-11.50 

(พฤหัสบดี) 

ปฏิบัติการ 

11. กฎหมายที่เกี่ยวของกับสื่อสาร 

2 - อภิปรายกลุม 9 : กรณีศึกษา  

 

อ. จินตนา 

พนมชัยชยวัฒน 

18 พย.57 

08.00-09.50 

(อังคาร) 

Thesis session  

Project Proposal progression III  

2 - Presentation of project 

proposal  

 

ผศ. วิมาลา ชโยดม 

และคณะ 

20 พย.57 Thesis session  2 - Presentation of final project  ผศ. วิมาลา ชโยดม 
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10.00-11.50 

(พฤหัสบดี) 

Project Presentations (in class)  (poster presentation)  และคณะ 

24 พย. -5 ธค.57 Final Examination (หัวขอที่ 7-11 หัวขอละ 15 ขอ รวม 100 ขอ จานวน 2 ชั่วโมง) 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู ว ิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการ

ประเมินผล 
1.1, 2.2, 3.1, 

3.4, 3.5, 4.3 

สอบเก็บคะแนนยอย (Quiz) และ ติดตาม

ความกาวหนาในการเรียน เชน ซักถาม

รายบุคคล การสังเกตพฤติกรรม  

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

2.1, 2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5.2 

รายงานสวนบุคคลและแบบประเมินการ

พัฒนาบุคลิกภาพ  

ตลอดภาคการศึกษา 20% 

(ครั้งละ 5%) 

2.1, 2.2, 2.6, 3.1, 4.1 สอบปลายภาคการศึกษา  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 30% 

3.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 การนําเสนอรายงานกลุม  สัปดาหที่ 14 และ สัปดาหที่ 15 30% 

1.1 การเขาชั้นเรียน  ตลอดภาคการศึกษา 10% 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลัก  

   - 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ  

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. เอกสารและขอมูลแนะนํา  

- 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

- แบบประเมินรายวิชาโดยนิสิต  

- การสะทอนคิด  

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน  

- การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน  

2. กลยุทธการประเมินการสอน  

- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน  

- ผลการสอบและทกัษะการเรียนรู  

3. การปรับปรุงการสอน  

ประชุมการจัดการเรียนการสอน สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน  

เพื่อเปนขอมลูเบื้องตนในการปรับปรงุรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนสิิตโดยอาจารยอื่น หรือ  

  ผูทรงคุณวุฒ ิที่ไมใชอาจารยผูสอน แตอาจารยที่ทวนสอบตองมีความรูในวิชานี้  

- ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดยตรวจสอบความเที่ยงของขอสอบ  

  รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ  
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

นําผลที่ไดจากการประเมินของนสิิต คะแนนสอบของนิสิต การประชุมของคณาจารยผูสอน  

เพื่อพฒันารายวิชากอนการสอนในปการศกึษาตอไป 

 


