
แผนจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์(เทคโนโลยี) ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทนั เวลา 5 ชัว่โมง 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
มาตรฐาน 

ว 4.2 เขา้ใจและใช้แนวคดิเชงิค านวณในการแก้ปญัหาที่พบในชวีติจรงิอย่างเป็นขัน้ตอนและเป็น
ระบบ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการเรยีนรู ้การท างาน และการแก้ปญัหาไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ รูเ้ท่าทนั และมจีรยิธรรม 

ตวัช้ีวดั 
ว 4.2 ม.3/3 ประเมนิความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู วเิคราะหส์ื่อและผลกระทบจากการใหข้่าวสารทีผ่ดิ 

เพื่อการใชง้านอยา่งรูเ้ท่าทนั 
ว 4.2 ม.3/4 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างปลอดภยัและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ปฏบิตัติาม
กฎหมายเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์ใชล้ขิสทิธิข์องผูอ้ื่นโดยชอบธรรม 

สาระส าคญั 
1. ถ้าขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการเรยีนรูแ้ละการท างาน มคีวามถูกต้อง เหมาะสม และน่าเชื่อถอื จะท า

ให้เกดิการเรยีนรู ้และท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ก่อนการน าขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้
ต้องผ่านกระบวนการประเมนิ ความน่าเชื่อถอืด้วยการตรวจสอบและยนืยนัขอ้มูล  โดยอาจใช้
หลกัการ PROMPT ซึง่ไดแ้ก่ การน าเสนอ ความสมัพนัธ์ วตัถุประสงค์ วธิกีาร แหล่งทีม่า และ
เวลา (Presentation, Relevance, Objectivity, Method, Provenance, Timeliness: PROMPT) 

2. เหตุผลวบิตั ิ(logical fallacy) เป็นการโต้แยง้โดยใช้เหตุผลที่ไม่ถูกต้องหรอืไม่สอดคล้องกบั
ประเดน็ทีก่ าลงั โตแ้ยง้ เพื่อน ามาสนับสนุนความคดิเหน็ของตนเอง เหตุผลวบิตัสิามารถจ าแนก
ได้เป็น 2 แบบ คือ แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ซึ่งเหตุผลที่น ามาใช้ไม่ได้น าไปสู่
ข้อสรุปที่ถูกต้องหรือได้ข้อสรุปที่ขดัแย้งกับความเป็นจรงิ เหตุผลวิบัติอาจเกิดขึ้นในหลาย
ลกัษณะ เช่น การใหเ้หตุผลโดยละเวน้ขอ้เทจ็จรงิ การกล่าวถงึสิง่ทีอ่ยู่นอกประเดน็ การมองไม่
รอบดา้น 

3. การรูเ้ท่าทนัในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศซึง่จะช่วยใหผู้ใ้ชรู้ว้่าควรปฏบิตัอิย่างไรในการใชง้าน
เทคโนโลย ี  สารสนเทศในชวีติประจ าวนั รวมทัง้การปฏบิตัเิมื่อพบกบัข่าวลวงหรอืเนื้อหาทีไ่ม่
เหมาะสม ซึง่จะช่วยใหก้ารใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามปลอดภยัยิง่ขึน้ ในขณะทีก่ารใช้
งานอย่างมคีวามรับผิดชอบจะช่วยให้ปญัหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศลดน้อยลง 



4. ขอ้ก าหนด ระเบยีบ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มวีตัถุประสงค์เพื่อให้การใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย 

ประเทศไทยมพีระราชบญัญตั ิ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ และมกีาร
ปรบัปรุงให้ทนัสมยัอยู่สม ่าเสมอ โดยสามารถศกึษารายละเอยีดต่าง ๆ ไดจ้ากพระราชบญัญตัิ
การพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. 2560 และพระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระท า
ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2560 

5. เจา้ของผลงานทีม่ลีขิสทิธิส์ามารถดดัแปลง แก้ไข ท าซ ้า เผยแพร่ และอนุญาตใหผู้อ้ื่นใชผ้ลงาน
ของตนเองได้ การใช้ผลงานลิขสิทธิข์องผู้อื่นจะต้องขออนุญาตก่อนเสมอ อย่างไรก็ตาม
กฎหมายกม็ขีอ้ยกเวน้ในบางกรณทีีส่ามารถใชผ้ลงานทีม่ลีขิสทิธิไ์ดโ้ดยไมต่อ้งขออนุญาต 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. บอกวธิกีารประเมนิความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู 
2. บอกลกัษณะขอ้มลูทีเ่ป็นเหตุผลวบิตั ิ
3. ประเมนิความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ 
4. อภปิรายขอ้มลูทีเ่ป็นเหตุผลวบิตั ิ
5. อธบิายผลกระทบ แนวทางป้องกนั และวธิกีารแกป้ญัหาขา่วลวง 
6. เลอืกวธิปีฏบิตัเิมือ่พบขา่วลวง 
7. บอกขอ้ควรค านึงและแนวทางปฏบิตัใินการท าธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 
8. อภปิรายลกัษณะการใชง้านลขิสทิธิท์ีเ่ป็นธรรม 
9. ใชง้านลขิสทิธิท์ีเ่ป็นธรรม 

ทกัษะ/กระบวนการคิด 
1. ทกัษะการท างานรว่มกนั 
2. ทกัษะการคดิวเิคราะห ์
3. ทกัษะการสื่อสาร 

การวดัผลและประเมินผล 
1. ตรวจค าตอบจากการท าใบกจิกรรม 
2. ประเมนิการท าใบกจิกรรม 
3. สงัเกตพฤตกิรรมการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 
4. ประเมนิการท างานกลุ่ม 
5. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยอียา่งรูเ้ท่าทนั ซึง่จะสงัเกตภาพรวมทัง้ภาคเรยีน 

กิจกรรมการเรียนรู ้
คาบท่ี 1 เร่ือง การประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมลู 

1. ผูส้อนถามผูเ้รยีนว่า 
1) ขอ้มลูที่น ามาจากอนิเทอรเ์น็ตเพื่อท ารายงานหรอืสรา้งชิน้งานในรายวชิาต่าง  ๆ เชื่อถอืได้

หรอืไม ่



2) เราทราบไดอ้ยา่งไรว่าขอ้มลูทีน่ ามาท ารายงานน่าเชื่อถอื 
2. ผู้สอนตัง้ค าถามในประเดน็ส าคญัหรอืประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัผู้เรยีน เช่น จงัหวดัที่มปีระชากร

น้อยทีสุ่ดคอืจงัหวดัอะไร และมปีระชากรจ านวนกี่คน แล้วใหผู้เ้รยีนสบืคน้ขอ้มลูเพื่อหาค าตอบ 
โดยใชแ้หล่งขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืทีสุ่ด โดยก าหนดใหแ้ต่ละกลุ่มตอ้งใชแ้หล่งขอ้มลูทีไ่มซ่ ้ากนั 

3. ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มตอบค าถาม พรอ้มระบุแหล่งขอ้มูลลงในเอกสารออนไลน์ที่ผูส้อนแชรไ์ว้ เช่น 
Google Docs, Padlet พรอ้มบอกเหตุผลว่าเพราะเหตุใด ขอ้มูลที่ตนเองค้นหามาจงึมคีวาม
น่าเชื่อถอื 

4. แทรกเนื้อหาในโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่
พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 

เร่ืองที่ 1. Cyber Balance การใช้เทคโนโลยีอย่างสมดุล 

 เร่ืองที่ 2. Cyber Balance สุขภาวะดิจิทัล 

5. ผูเ้รยีนศกึษาหวัขอ้ 6.1 การประเมนิความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู จากหนงัสอืเรยีนในบทที ่6 
6. ผูส้อนสุ่มผูเ้รยีนตอบค าถามเพื่อประเมนิความรูข้องผูเ้รยีนจากการศกึษาดว้ยตนเอง ดงันี้ 

1) ขอ้มลูทีด่ตีอ้งมลีกัษณะอยา่งไรบา้ง 
2) ประเมนิความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูไดอ้ยา่งไร 
3) ประเมนิว่าขอ้มลูมคีวามทนัสมยัไดอ้ย่างไร 
4) ประเมนิว่าแหล่งทีม่าของขอ้มลูมคีวามน่าเชื่อถอืไดอ้ยา่งไร 

7. ผูส้อนใหผู้เ้รยีนรว่มกนัตอบค าถามกจิกรรมที่ 6.1 ขอ้ 1 จากหนงัสอืเรยีน 
8. ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มน าเสนอขอ้มลูของตนเองหน้าชัน้เรยีนโดยการเขา้ไปที่ URL ทีเ่ป็นแหล่งขอ้มลู

ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3 แลว้ใหเ้พื่อนในชัน้เรยีนรว่มกนัอภปิรายตามหลกัการ PROMPT ดงันี้ 
1) ขอ้มลูชดัเจนหรอืไม่ 
2) ขอ้มลูหรอืค าตอบตรงกบัความความตอ้งการหรอืไม่่ 
3) ขอ้มลูตรงตามวตัถุประสงคห์รอืไม่ 
4) ขอ้มลูเป็นขอ้เทจ็จรงิหรอืความคดิเหน็ของบุคคล 
5) แหล่งขอ้มลูมคีวามน่าเชื่อถอืหรอืไม่ 
6) ขอ้มลูมคีวามทนัสมยัหรอืเป็นปจัจบุนัหรอืไม ่

9. ผูเ้รยีนและผูส้อนร่วมกนัพจิารณาว่าขอ้มลูของกลุ่มใดน่าเชื่อถอื และกลุ่มใดไม่น่าเชื่อถอื พรอ้ม
ทัง้ใหเ้หตุผลประกอบ 

10. ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรยีนแต่ละกลุ่มออกมาจบัสลากที่เกี่ยวกับลกัษณะของข้อมูล 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ บทความ รปูภาพ วดิโีอ 
11. ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มศกึษาและท าใบกจิกรรมที ่1.1 เชค็ใหช้วัร ์ 
12. ผู้เรยีนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอผลที่ได้จากการท าใบกิจกรรมที่ 1.1 หน้าชัน้เรยีน โดย

น าเสนอเว็บไซต์ที่อ้างถึง หลงัจากการน าเสนอเสรจ็สิ้นในแต่ละกลุ่ม ผู้สอนเปิดโอกาสแสดง
ความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 



13. ผู้สอนสุ่มผู้เรยีนให้อภปิรายถงึประโยชน์และความส าคญัของการประเมนิความน่าเชื่อถอืของ
ขอ้มลู     และการน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชง้าน 

คาบท่ี 2 เร่ือง ตรรกะวิบติั 
1. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรยีนโดยเปิดวดิโีอที่เป็นสถานการณ์เกี่ยวกบัเหตุผลวบิตัใิห้ผูเ้รยีนชม อย่าง

น้อย 2 เรือ่ง จากตวัอยา่งสถานการณ์ต่อไปนี้ 
 https://www.youtube.com/watch?v=B3BAh086sYs (สบืคน้ เมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2562) 
 https://www.youtube.com/watch?v=d1YDrL9bEh0 (สบืคน้ เมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2562) 
 https://www.youtube.com/watch?v=iyCZnj9Z6jg (สบืคน้ เมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2562) 
 https://www.youtube.com/watch?v=eTLeg2Rfjho (สบืคน้ เมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2562) 
 https://www.youtube.com/watch?v=ajRkGzjBatI (สบืคน้ เมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2562) 

2. ผูส้อนตัง้ค าถามแลว้สุ่มใหผู้เ้รยีนตอบค าถามดงันี้ 
1) จากตวัอยา่งผูเ้รยีนสงัเกตเหน็พฤตกิรรมอะไรบา้ง 
2) ผูเ้รยีนเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยกบัอะไรบา้ง อยา่งไร 

3. แทรกเนื้อหาในโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่
พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
เรื่องท่ี 1 Cyber Identification อัตลักษณ์พลเมืองไซเบอร์ 
เรื่องท่ี 2  Cyber Communication การจัดการร่องรอยทางไซเบอร์ 

4. ผูเ้รยีนศกึษาหวัขอ้ 6.2 เหตุผลวบิตั ิจากหนงัสอืเรยีนในบทที ่6 
5. ผู้สอนแบ่งผู้เรยีนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน จบัสลากเพื่อเลอืกสถานการณ์ตามหนังสอืเรยีน

กจิกรรมที ่6.2 จากนัน้ท าใบกจิกรรมที ่2.1 รว่มดว้ยช่วยกนัพจิารณา 
6. ตวัแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลทีไ่ดจ้ากการท าใบกจิกรรมที ่2.1 หน้าชัน้เรยีน 
7. ผูเ้รยีนรว่มกนัยกตวัอย่างสถานการณ์ของเหตุผลวบิตัทิีเ่คยพบในชวีติประจ าวนั ที่แตกต่างจาก

สถานการณ์ในใบกจิกรรม และรว่มกนัอภปิรายว่าท าไมผูเ้รยีนจงึคดิว่าเป็นเหตุผลวบิตัิ 
8. ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มท าใบกจิกรรมที ่2.2 เหตุผลวบิตัใินโลกออนไลน์ 
9. ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มน าเสนองาน โดยเปิด URL แหล่งขอ้มูลทีเ่ลอืกมา แลว้ใหเ้พื่อนในชัน้เรยีน

รว่มกนัวพิากษ์ว่าเป็นเหตุผลวบิตัจิรงิหรอืไม่ 
10. ผูเ้รยีนรว่มกนัอภปิรายว่า เหตุผลวบิตัสิ่งผลเสยีต่อสงัคมอย่างไร และมวีธิกีารป้องกนัหรอืแก้ไข

ไมใ่หเ้กดิเหตุผลวบิตัไิดอ้ยา่งไรบา้ง 
คาบท่ี 3 เร่ือง รู้เท่าทนั ฉันปลอดภยั 

1. ผูส้อนยกตวัอย่างสถานการณ์ 2 สถานการณ์ เพื่อใหผู้เ้รยีนพจิารณาว่าสถานการณ์ใดเป็นข่าว
ลวง หรอืเป็นขอ้เทจ็จรงิ เช่น สถานการณ์ที่ 1 “สิ้นต านานนักบู๊ไทย โทนี่ จา ทชัชกรยรีมัย ์
เคลื่อนยา้ยกลบัสุรนิทรท์ าพธิ ีผูก้ ากบั Fast 9 แถลงเยน็นี้” สถานการณ์ที่ 2 “การใหเ้ดก็ต ่ากว่า 
2 ขวบเล่นอินเทอร์เน็ต แท็บเล็ต หรือโซเชียลมีเดียต่าง  ๆ จะท าให้เด็กสมาธิสัน้ ” ถ้ามี
สถานการณ์ทีเ่ป็นขา่วลวง ใหผู้เ้รยีนรว่มกนัอภปิรายเพื่อตอบค าถามต่อไปนี้                



1) ผูส้รา้งหรอืผูเ้ผยแพรข่า่วนัน้หวงัผลอะไร 
2) มบีุคคลใดทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์นี้บา้งอย่างไร 
3) ผูเ้รยีนมแีนวทางปฏบิตัเิพื่อแกไ้ขปญัหาน้ีอย่างไร 

2. ผูส้อนสุ่มผูเ้รยีนเพื่อตอบค าถามว่ามหีลกัการพจิารณาขอ้เทจ็จรงิหรอืขา่วลวงอยา่งไร 
3. แทรกเนื้อหาในโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่

พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 

เรื่องท่ี 1. Cyber Ability การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

เรื่องท่ี 2 . Cyber Ability การคิดเชิงวิพากย์ 

4. ผูเ้รยีนศกึษาหวัขอ้ 6.3.2 การรูเ้ท่าทนัสื่อ และ 6.3.3 ข่าวลวงและผลกระทบ จากหนังสอืเรยีน
ในบทที ่6 

5. ผูส้อนแบ่งผูเ้รยีนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แลว้แจกบตัรสถานการณ์ใบกจิกรรมที ่3.1 
6. ผูส้อนใหผู้เ้รยีนคน้หาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ทีไ่ดร้บั แลว้ท าใบกจิกรรมที่ 3.1 รูเ้ท่าทนั 

ฉนัปลอดภยั 
7. ผูส้อนสุ่มผูเ้รยีนน าเสนอผลทีไ่ดจ้ากการท าใบกจิกรรมที่ 3.1 
8. ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนัอภปิรายสรุป การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมคีวามรบัผดิชอบ เช่น 

ไม่สรา้งข่าวลวง ไม่แชรข์อ้มูลโดยไม่ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และแนวทางการป้องกนัตนเองจาก
การถูกโน้มน้าวด้วยเนื้อหาที่เป็นเทจ็และมผีลกระทบต่อผู้อื่น เพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมอืทาง
การตลาดหรอืท าใหเ้กดิผลประโยชน์กบับุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

9. ผู้สอนให้ผู้เรยีนศึกษาหวัข้อ 6.3.1 การท าธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์อย่างปลอดภยั จากหนังสอื
เรยีนในบทที ่6 

10. ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มอภปิรายเกีย่วกบัการท าธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสใ์นชวีติประจ าวนั ซึง่จะต้อง     
ระมดัระวงัและมคีวามรอบคอบ เช่น การซื้อสนิค้าออนไลน์ ผู้ซื้อสนิค้าไม่เหน็สนิค้าจรงิ และ
ไม่ไดร้บัสนิค้าทนัทหีลงัจากช าระเงนิ ซึง่อาจเป็นช่องทางให้เกดิการฉ้อโกง นอกจากนี้สนิค้าที่
ได้รบัมาไม่ตรงตามข้อมูลที่โฆษณา และไม่มคีุณภาพ โดยยกตวัอย่างสถานการณ์ที่มปีญัหา 
เช่น “สาวโวยถูกโกง 3,000 ซือ้ของออนไลน์แต่ไม่ได้ของ ไลน์ไปกบ็ลอ็ก โทรไปก็ไม่รบั” โดย
ใหผู้เ้รยีนร่วมกนัอภปิรายว่า ก่อนการสัง่ซือ้สนิคา้ออนไลน์ ผูเ้รยีนต้องพจิารณาประเดน็ใดบา้ง
เพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

11. ผูเ้รยีนท าใบกจิกรรมที ่3.2 ปลอดภยั ไดต้รงปก 
12. ผูส้อนสุ่มผูเ้รยีนออกมาน าเสนอผลทีไ่ดจ้ากการท าใบกจิกรรมที่ 3.2 พรอ้มกบัสรุปแนวคดิในการ     

พจิารณารายละเอยีดสนิคา้และรา้นคา้ก่อนการสัง่ซือ้สนิคา้ รวมทัง้การตดิตามผลหลงัการสัง่ซือ้ 
13. ผูส้อนและผู้เรยีนร่วมกนัอภปิรายสรุป การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอย่างปลอดภยั เช่น การท า

ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์การซือ้สนิคา้ ซือ้ซอฟตแ์วร ์ซือ้ไอเทม็ และการช าระค่าบรกิารสมาชกิ 
คาบท่ี 4 เร่ือง กฎหมายน่ารู้ 



1. ผู้สอนร่วมสนทนากับผู้เรียน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรให้ถูกกฎหมาย 

ยกตัวอย่าง การกระท าที่มคีวามผดิตามพระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับ
คอมพวิเตอรเ์ช่น ผบช.น. เตรยีมเรยีกสอบผูโ้พสต์ภาพ ตกึโรงแรมหรโูรดวูด้ บรเิวณแยกเพลนิ
จติเอยีง เหมอืนจะพงัถล่มลงมา ชีห้ากมเีจตนาท าใหเ้กดิความวุ่นวาย ปชช.แตกตื่น เจอเอาผดิ 
พ.ร.บ.คอมพวิเตอรห์วงัเชอืดใหด้เูป็นตวัอยา่ง อยา่โพสตด์ว้ยความคกึคะนอง 
(ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1040567) แล้วให้ผู้ เ รียนร่วมกัน
อภปิรายเพื่อตอบค าถามต่อไปนี้ 
1) ผูส้รา้งหรอืผูเ้ผยแพรข่า่วนัน้หวงัผลอะไร 
2) มบีุคคลใดทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์นี้บา้ง อยา่งไร 
3) การกระท าดงักล่าวมคีวามผดิตาม พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระท าความผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ 

หรอืไม ่เพราะเหตุใด 
2. แทรกเนื้อหาในโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่

พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
           เรือ่งที ่1 Cyber Rights สิทธิทางไซเบอร์ 
           เรือ่งที ่2 Cyber Safety การจัดการเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 

  เร่ืองที่ 3  Cyber Empathy การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

3. ผูส้อนใหผู้เ้รยีนศกึษาหวัขอ้ 6.4 กฎหมายเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์จากหนงัสอืเรยีนในบทที ่6 
4. ผูส้อนแบ่งผูเ้รยีนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แลว้ใหท้ าใบกจิกรรมที ่4.1 ท าแบบน้ีผดิหรอืไม่ 
5. ผูส้อนสุ่มตวัแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลทีไ่ดจ้ากการท าใบกจิกรรมที่ 4.1 
6. ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนัอภปิรายสรุป การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมคีวามรบัผดิชอบ เช่น 

ไมส่รา้งขา่วลวง ไมแ่ชรข์อ้มลูโดยไมต่รวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
7. ผู้สอนเปิดคลิปสถานการณ์ตัวอย่าง การกระท าที่มคีวามผิดตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการ

กระท า     ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์เช่น คลปิโพสต์ด่าคนอื่นบนโซเชยีลเสีย่งตดิคุก (ชวัร์
หรอ?) (ทีม่า: https://www.youtube.com/watch?v=gHemSPnyC8o) 

8. ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มท าใบกจิกรรมที ่4.2 ผดิหรอืถูก 
9. ผูส้อนสุ่มผูเ้รยีนออกมาน าเสนอผลทีไ่ดจ้ากการท าใบกจิกรรมที่ 4.2 
10. ผูส้อนและผู้เรยีนร่วมกนัอภปิรายสรุป ขอ้ก าหนด ระเบยีบ และกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหส้ามารถใช้งานไดอ้ย่างปลอดภยัและเป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย 

คาบท่ี 5 เร่ือง การใช้งานลิขสิทธ์ิท่ีเป็นธรรม 
1. ผูส้อนถามผูเ้รยีนว่า 

1) ลขิสทิธิห์มายถงึอะไร 
2) งานสรา้งสรรคอ์ะไรบา้งทีม่ลีขิสทิธิ ์



2. ผูส้อนตัง้ค าถามทีเ่ป็นประเดน็ส าคญัหรอืประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูเ้รยีน เช่น นกัเรยีนมวีธิศีกึษา
ขอ้มลู     ก่อนน ารปูภาพมาใชง้านอยา่งไร เพื่อไมใ่หล้ะเมดิลขิสทิธิ ์หลงัจากนัน้อาจใหผู้เ้รยีนดู
คลปิวดิโีอทีเ่กีย่วกบัลขิสทิธิ ์เช่น รูท้นัลขิสทิธิจ์าก 
https://www.youtube.com/watch?v=XPRrvR69Iyc แลว้รว่มกนัสรุปสิง่ทีไ่ด้ 

3. แทรกเนื้อหาในโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่
พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
เรื่องท่ี 1  Cyber Security การจัดการความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ส่วนบุคคล 

เรื่องท่ี 2. Cyber Security การจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์องค์กร 

4. ผูส้อนน าอภปิรายว่าผูเ้รยีนอาจน างานที่มลีขิสทิธิม์าใช้ได้ แต่ต้องใช้อย่างเป็นธรรมกบัเจา้ของ
ผลงานนัน้ โดยใหผู้เ้รยีนศกึษาหวัขอ้ 6.5 การใชง้านลขิสทิธิท์ีเ่ป็นธรรม จากหนังสอืเรยีนในบท
ที ่6 พรอ้มร่วมกนัสรุปเนื้อหาลงในเอกสารออนไลน์ทีผู่้สอนแชรไ์ว้ เช่น Google Docs, Padlet 
แลว้ใหผู้เ้รยีนรว่มกนัอภปิรายสรปุ 

5. ผูส้อนแบ่งผูเ้รยีนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน และใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาจบัสลากเพื่อ
เลอืกบตัรสถานการณ์ 

6. ผู้สอนให้ผู้เรยีนศึกษาเนื้อหาจากหนังสอืเรยีนและศกึษาเพิม่เตมิจากอนิเทอรเ์น็ตในเนื้อหาที่
เกีย่วขอ้ง     กบับตัรสถานการณ์ทีไ่ดร้บั แลว้ท าใบกจิกรรมที ่5.1 ลขิสทิธิใ์ชอ้ยา่งไร ใหถู้กตอ้ง 

7. ผูส้อนสุ่มตวัแทนกลุ่มออกมาสรปุค าตอบจากการท าใบกจิกรรมที่ 5.1 
8. ผูส้อนตัง้ค าถามเพื่อประเมนิความรูข้องผูเ้รยีน ดงันี้ 

1) ขอ้ยกเวน้การละเมดิลขิสทิธิท์ีก่ าหนดตอ้งไมข่ดักบัสิง่ใดบา้ง 
2) การน ารปูภาพจากอนิเทอรเ์น็ตมาใชง้านในลกัษณะใดทีจ่ าเป็นต้องขออนุญาต และลกัษณะ

ใดไมจ่ าเป็นตอ้งขออนุญาต จากเจา้ของลขิสทิธิ ์
3) หากนกัเรยีนซือ้ซดีเีพลงมาอยา่งถูกตอ้ง เมือ่ใชแ้ลว้นกัเรยีนสามารถน าไปขายต่อไดห้รอืไม่ 
4) นักเรยีนสามารถส าเนาโปรแกรมคอมพวิเตอรไ์ว้ใชง้านส าหรบัป้องกนัต้นฉบบัสูญหายได้

หรอืไม ่
9. ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนัอภปิรายสรุปการใชผ้ลงานลขิสทิธิข์องผูอ้ื่นโดยชอบธรรม 

 


