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มคอ 3 
รายละเอียดของรายวิชา ชีวิตในโลกดิจิทลั (มศว 141) 

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

สํานกันวตักรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2560 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 

SWU 141 Life in a digital world 

2. จํานวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต (3-0-6) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

รายวิชาในกลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี) 

 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

 อาจารยผู์ส้อน สถานทีติ่ดต่อ โทรศพัท ์ Email 

B01 ดร.สพัุตรา อารีกจิ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-179-2520 supatraa@g.swu.ac.th 

B02 อ.ภานุวัฒน์  บุตรเรียง สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-777-7966 panuwat@g.swu.ac.th 

B03 ดร.สพัุตรา อารีกจิ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-562-8282 supatraa@g.swu.ac.th 

B04 ดร.กนัต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 091-715-9790 kankanit@g.swu.ac.th 

B05 ดร.สนุทรี สกุลพราหมณ์ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-258-9239 soontaree@g.swu.ac.th 

B06 
ดร.สพัุตรา อารีกจิ และ  

ดร.กนัต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ 
สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 

081-562-8282 

091-715-9790 

supatraa@g.swu.ac.th 

kankanit@g.swu.ac.th 

B07 ดร.สนุทรี สกุลพราหมณ์ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-258-9239 soontaree@g.swu.ac.th 

B08 ดร.กนัต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 091-715-9790 kankanit@g.swu.ac.th 

B09 อ.รัตติยา มีบุศย์ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-361-3662 rattiyam@g.swu.ac.th 

B10 ผศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-422-3858 chanutp@g.swu.ac.th 

B11 ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-782-0820 thanital@g.swu.ac.th 
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 อาจารยผู์ส้อน สถานทีติ่ดต่อ โทรศพัท ์ Email 

B12 อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 083-694-0222 watcharapongs@g.swu.ac.th 

B13 ผศ.ดร.ถนอมศักด์ิ ศรีจันทรา สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 088-646-9363 tnomsak@g.swu.ac.th 

B14 ผศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-422-3858 chanutp@g.swu.ac.th 

B15 ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-782-0820 thanital@g.swu.ac.th 

B16 อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 083-694-0222 watcharapongs@g.swu.ac.th 

B17 ผศ.ดร.ถนอมศักด์ิ ศรีจันทรา สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 088-646-9363 tnomsak@g.swu.ac.th 

B18 ผศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-422-3858 chanutp@g.swu.ac.th 

B19 ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-782-0820 thanital@g.swu.ac.th 

B20 อ.ภานุวัฒน์  บุตรเรียง สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-777-7966 panuwat@g.swu.ac.th 

B21 อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 083-694-0222 watcharapongs@g.swu.ac.th 

B22 อ.อธปัิตย์ สมิททองคาํ สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 087-320-6276 athipat@g.swu.ac.th 

B23 อ.ภานุวัฒน์  บุตรเรียง สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 089-777-7966 panuwat@g.swu.ac.th 

B24 อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 083-694-0222 watcharapongs@g.swu.ac.th 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

1/2560 ช้ันปีที่ 1 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

- ไม่มี – 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

- ไม่มี – 

8. สถานทีเ่รียน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

     8 สงิหาคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานทางด้านกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลก

ดิจิทลั เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1.2 เพ่ือให้นิสิตมีทกัษะข้ันพ้ืนฐานในการสืบค้นและประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล และ

การนาํเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 

1.3 เพ่ือให้นิสิตตระหนักถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร รวมทั้งภัยอันตรายในโลกดิจิทลัที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลและสังคม พร้อมทั้งแนว

ทางการป้องกนั 

1.4 เพ่ือให้นิสติเป็นพลเมืองดิจิทลัที่รู้เทา่ทนัสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยี 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ ปรบัปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ที่เน้นนิสติเป็นสาํคัญ 

2.2 เพ่ือพัฒนานิสติให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 

2.3 เพ่ือส่งเสริมอตัลักษณ์นิสติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความสาํคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การ

ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัล

และแนวทางการป้องกัน การนาํเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ

การรู้เทา่ทนัสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย การเรียนรูจ้ากการฝึกปฏิบติั 
โครงงาน/กิจกรรมมอบหมาย/เรียนรูด้ว้ย

ตนเอง 

45 0 90 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   
 

รายวิชา

ศึกษาทัว่ไป 

ดา้นที่ 1 

คุณธรรมและจริยธรรม 

ดา้นที่ 

2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

มศว 141               

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

        อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นิสตินอกช้ันเรียนเป็นรายบุคคล  สปัดาห์ละ 

1 ช่ัวโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ)  โดยประกาศเวลาให้คาํปรึกษาผ่านเวบ็ไซต์สาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 

วิธกีารสื่อสารทาํได้โดยการนัดหมายทางโทรศัพท ์หรือ e-mail 
 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม : มคุีณธรรม จริยธรรมในการดาํเนนิชวีติ พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์  มจีิตสาํนกึสาธารณะ 

และเป็นพลเมอืงที่มคุีณค่าของสงัคม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1 มีความซ่ือสตัย ์

มีวินยั ตรงต่อเวลา  

- ฝึกปฏบิตัิกจิกรรม เพ่ือเสริมสร้างความซื่อสตัย์ 

มวีินัย และตรงต่อเวลา 

-  สอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้นิสติมีค่านิยมพ้ืนฐานที่

ถูกต้อง 

- ผู้สอนประพฤตตินเป็นแบบอย่างที่ด ี

สงัเกตพฤตกิรรม 

   - ความซื่อสัตย์ จากการสอบ การทาํรายงาน 

การอ้างองิแหล่งข้อมูลตามหลักและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

   - การปฏบิัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ

ข้อตกลงในชั้นเรียน  

    - การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา      

(มีการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ

ประเมนิ) 

1.2 มีจิตสาธารณะ 

เสียสละเพือ่ส่วนรวม 

-  สร้างแรงบันดาลใจจากกรณีศึกษาบุคคล

ตัวอย่างที่มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะซึ่ง

ได้รับการยอมรับในสงัคม  

- ฝึกทํากิจกรรมที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบ และ

เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเหน็และสะท้อน

คดิสิง่ที่ได้รับจากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมินจากกิจกรรมและพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในการทาํงานกลุ่ม        

1.3 ตระหนกัใน

คุณค่าของศิลปะและ

วฒันธรรม 

- - 
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2. ความรู ้: มคีวามรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเหน็คุณค่าของตนเองผู้อื่น สงัคม  และธรรมชาต ิบนพ้ืนฐานปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรูพ้ื้ นฐาน

ศึกษาทัว่ไป  

- อธิบายแนวคิดในการพัฒนามนุษย์ทั้ง ด้าน

พฤติกรรม จิตใจ ปัญญา และสอดแทรกแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

- จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

- จัดกิจกรรมเพ่ือให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของ

ตนเอง ผู้อื่น และสงัคม พร้อมตั้งเป้าหมายในการ

พัฒนาตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเหน็และสะท้อน

คดิสิง่ที่ได้รับจากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมนิจากการสอบข้อเขยีน 

(มีการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ

ประเมนิ) 

3. ทกัษะทางปัญญา : ตระหนักถงึความเปล่ียนแปลงของสรรพสิง่ เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการความรู้สู่การคดิริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถ

ประยกุตค์วามรูใ้ห้

เกิดประโยชน ์ 

- มอบหมายกจิกรรมให้นิสิตฝึกประยุกต์ความรู้

ให้เกดิประโยชน์  

- ใช้กรณีศึกษาให้นิสิตฝึกคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ 

และนาํความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

ระบบ 

- นาํเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเหน็ และ

สะท้อนคดิในชั้นเรียน 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเหน็และสะท้อน

คดิสิง่ที่ได้รับจากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

- ประเมนิจากการสอบข้อเขยีน 

(มีการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ

ประเมนิ) 

 

3.2 สามารถคิด

อย่างเป็นระบบ และ

แกไ้ขปัญหาได ้ 

3.3 สามารถประเมิน 

วิพากษ ์สถานการณ์

ต่างๆ โดยใชค้วามรู้

เป็นฐาน 

3.4 มีความคิดริเร่ิม

สรา้งสรรคน์วตักรรม 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ : สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื่น มคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สงัคม 

และสิ่งแวดล้อม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 สามารถทํางาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งใน

ฐานะผูน้าํและ

ผูร่้วมงานได ้

4.2  มีความ

รบัผิดชอบต่อตนเอง 

สงัคม และ

สิ่งแวดลอ้ม 

4.3  สามารถ

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

สถานการณต่์างๆ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม ให้นิสิตฝึกทํางาน

ร่วมกับผู้อื่น  ฝึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

สิ่งแวดล้อม และปรับตวัในสถานการณต่์างๆ 

- ใช้กรณีศึกษาให้นิสิตเรียนรู้  และตระหนักถึง

ผลกระทบที่ เกิดขึ้ นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

พร้อมทั้ งกระตุ้ นใ ห้คิดหาวิธีที่ จะมี ส่วน ร่วม

รับผดิชอบในการแก้ปัญหาโดยเร่ิมต้นจากตัวนิสติ

เอง 

- นาํเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเหน็ และ

สะท้อนคดิในชั้นเรียน 

- สงัเกตจากพฤติกรรมการทาํกจิกรรมกลุ่ม เช่น 

ภาวะผู้นาํ/ผู้ร่วมงาน ความรับผิดชอบ การแสดง

จุดยืนของตนเอง การรับฟังความคิดเห็นของ

เพ่ือนร่วมกลุ่ม และค้นหาทางออกร่วมกนัได้  

- ประเมินจากการแสดงความคดิเหน็และสะท้อน

คดิสิง่ที่ได้รับจากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมินจากการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

ต่างๆ ตามกาละและเทศะ 

-  ใ ห้นิ สิต/ ผู้ที่ เ กี่ ย ว ข้องมี ส่ วน ร่ วมในการ

ประเมนิผล 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

- ประเมนิจากการสอบข้อเขยีน 
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(มีการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ

ประเมนิ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ : สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชงิตวัเลข มทีกัษะ

สื่อสาร พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 สามารถ 

วิเคราะหข์อ้มูลเชิง

ตวัเลข เพือ่ใหเ้ขา้ใจ

องคค์วามรูห้รือ

ประเด็นปัญหา 

-  มอบหมายกิจกรรมให้นิสิตฝึกฝนการคิด

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตวัเลข 

- ฝึกใช้ข้อมูลทางสถิติประกอบการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหา 

 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเหน็และสะท้อน

คดิสิง่ที่ได้รับจากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

- ประเมนิจากการสอบข้อเขยีน 

(มีการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ

ประเมนิ) 

5.2 สามารถสื่อสาร

ไดอ้ย่างมี   

ประสิทธิภาพ 

- ฝึกการใช้ทกัษะสื่อสารในรายวิชา ทั้งการฟัง การ

อ่าน การพูด และการเขยีน 

- ประเมินทักษะการฟังและการอ่านจากการตั้ง

คาํถามและตอบคาํถาม  

-ประเมินทักษะการพูดโดยพิจารณาจากการ

นาํเสนอเป็นลาํดบัขั้นตอน พูดชัดเจน กระชับ ตรง

ประเดน็ เข้าใจง่าย และรักษาเวลา 

- ประเมนิทกัษะการเขยีนจากคุณภาพรายงาน ที่มี

การเขียนเป็นลาํดับขั้นตอน ชัดเจน ตรงประเดน็ 

เข้าใจง่าย 

- ประเมนิจากการสอบข้อเขยีน 

5.3 สามารถใช้

เทคโนโลยีในการ

สืบคน้ เก็บรวบรวม

ขอ้มูล และเลือก

ใชไ้ดเ้หมาะสมกบั

สถานการณอ์ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- สอดแทรกหลักการเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

และวิธีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม

หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ฝึกใช้เทคโนโลยีในการสบืค้นข้อมูลจากแหล่งที่

เชื่อถอืได้ 

-  ฝึกเ ลือกใ ช้ ข้อมูลสารสนเทศที่ เหมาะสม

ประกอบการนาํเสนองาน 

- ประเมนิจากคุณภาพรายงาน 

- ประเมินจากการเลือกแหล่งข้อมูลได้เหมาะสม

น่าเชื่อถอื และอ้างองิแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม

หลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

สปัดาห์ หัวข้อ/รายละเอยีด กจิกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ งานมอบหมาย 

1 

(15-18 ส.ค. 60) 

- แนะนาํรายวิชา 

- ช้ีแจงการเรียนในรายวิชา เกณฑ์

การประเมินผล 

- แนะนาํการใช้ระบบการจัดการ

เรียนการสอน(Learning 

management system:LMS) ใน

การเรียน 

1. แนะนาํรายวิชา ช้ีแจงการเรียนใน

รายวิชา และเกณฑก์ารประเมินผล 

2. แนะนาํการใช้ระบบการจัดการเรียน

การสอนของรายวิชา (LMS) 

3. แนะนาํการใช้งานเวบ็ไซต์ 

http://course.ilc.swu.ac.th 

1. สมัครใช้บริการระบบ จัดการเรียนการ

สอนของรายวิชา 

2. เรียนรู้ ด้วยตนเองในหัวข้อ “พลเมือง

ดิจิทลัที่รู้ เท่าทนัสื่อ สารสนเทศและ

เทคโนโลย”ี จากเวบ็ไซต์ 

http://course.ilc.swu.ac.th 

3. แจ้งนิสติให้เข้ารับการอบรมการใช้

ทรัพยากรหอสมุด 

2 

(21-25 ส.ค. 60) 

พลเมืองดิจิทลัที่รู้ เท่าทนัสื่อ 

สารสนเทศ และเทคโนโลยี 

1. ทาํใบกจิกรรมเร่ือง Digital Time 

2. ทาํใบกจิกรรมเร่ือง Being Digital 

Citizens 

3. สรปุผล/อภปิรายผลการทาํกจิกรรม 

4. ดูวีดิทศัน์เร่ือง “Facebook isn't 

free” 

5. แลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนั 

เรียนรู้ ด้วยตนเองในหัวข้อ “แหล่ง

สารสนเทศและการสบืค้น” และ “การ

ประเมินสารสนเทศ” จากเวบ็ไซต์ 

http://course.ilc.swu.ac.th 

3 

(28 ส.ค.-1 ก.ย. 60) 

- แหล่งสารสนเทศและการสบืค้น 

- การประเมินสารสนเทศ 

1. ทาํใบกจิกรรมเร่ือง แหล่งสารสนเทศ

และการสบืค้นสารสนเทศออนไลน์ 

2. สรปุผลการทาํกจิกรรม 

3. ทาํใบกจิกรรมเร่ือง การประเมิน

สารสนเทศ 

4. สรปุผล/อภปิรายผลการทาํกจิกรรม 

เรียนรู้ ด้วยตนเองในหัวข้อ “จริยธรรมใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร” จากเวบ็ไซต์ 

http://course.ilc.swu.ac.th 

4 

(4-8 ก.ย. 60) 

จริยธรรมในการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

1. การบรรยาย 

2. ดูวิดีทศัน์ 

3. ทาํใบกจิกรรมเร่ือง จริยธรรมและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้

สารสนเทศ 

4. สรปุผล/อภปิรายผลการทาํกจิกรรม 

เรียนรู้ ด้วยตนเองในหัวข้อ “การลอกเลียน

วรรณกรรม และแนวทางการหลีกเล่ียงการ 

ลอกเลียนวรรณกรรม” จากเวบ็ไซต์ 

http://course.ilc.swu.ac.th  

5 

(11-15 ก.ย. 60) 

การลอกเลียนวรรณกรรม 

และแนวทางการหลีกเล่ียงการ 

ลอกเลียนวรรณกรรมด้วยการเขียน

อ้างองิและบรรณานุกรม 

1. การบรรยาย 

2. ทาํใบกจิกรรมเร่ือง การเขียนอ้างองิ

และบรรณานุกรม 

เรียนรู้ ด้วยตนเองในหัวข้อ “เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่น่าสนใจ 

ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” จาก

เวบ็ไซต์ http://course.ilc.swu.ac.th  

6 

(18-22 ก.ย. 60) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่น่าสนใจ 

ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

1. ทาํใบกจิกรรมเร่ือง เทคโนโลยีที่

น่าสนใจในโลกดิจิทลั 

2. สรปุผล/อภปิรายผลการทาํกจิกรรม 

เรียนรู้ ด้วยตนเองในหัวข้อ “การนาํเสนอ

สารสนเทศในรปูแบบต่าง ๆ” จากเวบ็ไซต์ 

http://course.ilc.swu.ac.th 

7 

(25-29 ก.ย. 60) 

การนาํเสนอสารสนเทศในรปูแบบ

ต่างๆ 

1. การบรรยาย 

2. ดูวิดีทศัน์ 

3. ทาํกจิกรรมกลุ่ม 

1. เรียนรู้ ด้วยตนเองในหัวข้อ “ภยัอนัตราย

ในโลกยุคดิจิทลัและแนวทางการ

ป้องกนั” จากเวบ็ไซต์ 

http://course.ilc.swu.ac.th 

2. งานมอบหมายในหัวข้อ การนาํเสนอ

สารสนเทศในรปูแบบต่าง ๆ 

8 

(2-6 ต.ค. 60) 

ภยัอนัตรายในโลกยุคดจิิทลั และ

แนวทางการป้องกนั 

1. ดูตัวอย่างจากกรณีศกึษาต่างๆ 

2. ดูวิดีทศัน์ 

3. การบรรยาย 

4. การอภปิราย 

งานมอบหมายในหัวข้อ  

ภยัอนัตรายในโลกยุคดจิิทลัและแนว

ทางการป้องกนั 
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สปัดาห์ หัวข้อ/รายละเอยีด กจิกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ งานมอบหมาย 

(9-16 ต.ค. 60) สอบกลางภาค 

9 

(17-20 ต.ค. 60) 

ฝึกปฏบิตัิเพ่ือให้สามารถ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การศกึษา 

การบรรยาย และฝึกปฏบิัติ เร่ืองการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การศกึษา 

งานมอบหมายเร่ือง การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการศกึษา 

10 

(23-27 ต.ค. 60) 

ฝึกปฏบิตัิเพ่ือให้สามารถ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การศกึษา (ต่อ) 

1. การบรรยาย และฝึกปฏบิัติ เร่ือง การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การศกึษา 

2. อธบิายงานมอบหมาย เร่ือง การ

เขียนบทความ 

1. งานมอบหมายเร่ือง การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการศกึษา 

2. งานมอบหมายเร่ือง การเขียนบทความ 

11 

(30 ต.ค.-3 พ.ย. 60) 

การประเมินบทความ 1. นิสติแลกกนัประเมินบทความ ตาม 

Rubrics ที่กาํหนด 

2. อธบิายการทาํโครงงานในรายวิชา 

งานมอบหมายโครงงานชีวิตในโลกดิจทิลั 

 

12 

(6-10 พ.ย. 60) 

นิสตินาํเสนอหัวข้อโครงงาน และ

วิธกีารดาํเนินการ 

นิสติทุกกลุ่มนาํเสนอ หัวข้อ และวิธกีาร

ดาํเนินการโครงงาน 

ปรับปรงุโครงงาน และประเมินด้วย

กระบวนการสะท้อนคิด (Reflection 

Process) 

13 

(13-17 พ.ย. 60) 

นิสตินาํเสนอหัวข้อโครงงาน และ

วิธกีารดาํเนินการ (ต่อ) 

นิสติทุกกลุ่มนาํเสนอ หัวข้อ และวิธกีาร

ดาํเนินการโครงงาน 

ปรับปรงุโครงงาน และประเมินด้วย

กระบวนการสะท้อนคิด (Reflection 

Process) 

14 

(20-24 พ.ย.60) 

นิสตินาํเสนอโครงงาน นิสติทุกกลุ่มนาํเสนอโครงงาน ปรับปรงุโครงงานตามข้อเสนอแนะ 

15 

(27 พ.ย.-1 ธ.ค.60) 

นิสตินาํเสนอโครงงาน นิสติทุกกลุ่มนาํเสนอโครงงาน ปรับปรงุโครงงานตามข้อเสนอแนะ 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

สาระการ

ประเมิน 
การเรียนรู้  วิธกีารประเมิน 

สดัส่วนของ 

การประเมิน 

ภาคเน้ือหา 2.1 มีความรู้ พ้ืนฐานศกึษาทั่วไป 

3.3 สามารถประเมิน วพิากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้ เป็นฐาน 

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเดน็ปัญหา 

1. การประเมินงาน

มอบหมาย 

2. การสอบกลางภาค 

20% 

 

30% 

ภาคกจิกรรม 

- โครงงาน 

1.1 ซ่ือสตัย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 

1.2 มีจิตสาํนึกสาธารณะ เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

2.1 มีความรู้ พ้ืนฐานศกึษาทั่วไป 

3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกดิประโยชน์ 

3.2 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาได้ 

3.4 มีความคดิริเร่ิม สร้างสรรค์นวัตกรรม 

4.1 ทาํงานร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้นาํและผู้ ร่วมงานได้ 

4.2 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากบัสถานการณ์ต่างๆ 

5.2 สื่อสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.3 ใช้เทคโนโลยใีนการสบืค้น เกบ็รวบรวมข้อมูล และเลือกใช้ได้เหมาะสมกบั

สถานการณ ์

1. การประเมิน

โครงงานคร้ังที่ 1 

และคร้ังที่ 2 ด้วย

การสะท้อนคิด 

(Reflection 

process) 

2. การนาํเสนอ

โครงงาน 

35% 

ภาคพฤติกรรม

การมีส่วนร่วม 

1.1 ซ่ือสตัย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 

1.2 มีจิตสาํนึกสาธารณะ เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

4.1 ทาํงานร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้นาํและผู้ ร่วมงานได้ 

4.2 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

การประเมินการ

มีส่วนร่วมใน

กจิกรรมกลุ่ม 

15% 

   100% 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

Alvermann, D. E. (2002). Adolescents and Literacies in a Digital World: P. Lang. 

Scheyen, C. (2015). Beyond Media Literacy: New Paradigms in Media Education: Five 

Rivers Chapmanry. 

Shelly, G., & Vermaat, M. (2011). Discovering Computers, Introductory: Your Interactive 

Guide to the Digital World: Cengage Learning. 

Solomon, A., Wilson, G., & Taylor, T. (2011). 100% Information Literacy Success: 

Cengage Learning. 
 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

- ไม่มี - 
 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

- ไม่มี - 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

1.2 การสะท้อนคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน 

1.3 การประเมินจิตพิสยั แบบฝึกหัดและงานมอบหมาย 

1.4 การประเมินโครงงาน 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

2.1 การสงัเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.3 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินความพึงพอใจต่อรายวิชา 

3. การปรบัปรุงการสอน 

3.1 นาํผลการประเมินรายวิชาโดยนิสติ และผลการประชุมระหว่างภาค และปลายภาคของผู้สอนมา

พิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกีารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ 

3.2 จัดประชุมระหว่างอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

4.1 ประชุมพิจารณาการออกขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้

4.2 ประชุมติดตามผลการจดัการเรียนการสอนระหว่างภาคใหเ้ป็นไปตาม มคอ. 3 

4.3 ประชุมพิจารณาการให้คะแนนข้อสอบของอาจารย์แต่ละทา่น ให้เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมิน 

(Rubrics) เพ่ือให้มีมาตรฐานการให้คะแนนใกล้เคียงกนั  
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและการวิพากษ์ของคณาจารย์เพ่ือปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 

5.2 การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของนิสติเพ่ือปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
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