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ยนิดตีอ้นรบั
เรยีน วทิยากร

ยนิดตีอ้นรับสู่ We Think Digital โครงการพลเมอืงดจิทิลัที�มคีวามรับผดิชอบ
และความเป็นอยูท่ี�ดใีนโลกดจิทิลั โดย Facebook (Facebook’s digital
citizenship and wellbeing program) ซึ�งไดรั้บการออกแบบมาเพื�อสนับสนุน
คณุและนักการศกึษาคนอื�น ๆ ในยคุที�เทคโนโลยนํีาทางสูอ่นาคตดจิทิลั

นักการศกึษาทั�วโลกตระหนักถงึความสําคญัของการใหค้วามรูแ้กผู่ใ้ชง้านอนิ
เทอรเ์น็ตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลู เขา้ใจพฤตกิรรม และเสรมิทกัษะที�ชว่ยใหผู้ค้นประสบ
ความสําเร็จในโลกดจิทิลัที�ซบัซอ้นและเชื�อมตอ่ถงึกนัมากขึ�น การฝึกฝนการ
เป็นพลเมอืงดจิทิลัและสขุภาวะดจิทิลัสามารถชว่ยใหผู้ค้นปลอดภยั และ
สนับสนุนการสรา้งผลกระทบเชงิบวกตอ่ชมุชนของพวกเขา

We Think Digital ชว่ยใหค้ณุแนะนําเรื�องพลเมอืงดจิทิลัที�มคีวามรับผดิชอบ
และความเป็นอยูท่ี�ดใีนโลกดจิทิลั แกผู่เ้รยีนผา่นบทเรยีนที�รวบรวมมาจาก
พันธมติรผูเ้ชี�ยวชาญตา่ง ๆ บทเรยีนนี�เกดิจากการวจัิยทางวชิาการหลายปีและ
การสะทอ้นความคดิเห็นและประสบการณท์ี�หลากหลายของผูค้นจากทั�วโลก

บทเรยีน We Think Digital มเีนื�อหาแบง่ออกเป็นเสาหลกัสําคญั 6 ดา้น:
ความรูเ้บ ื�องตน้เกี�ยวกบัการเรยีนรูด้จิทิลั (Introduction to Digital
Learning): ชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจวา่อนิเตอรเ์น็ตคอือะไร ระบขุอ้มลูที�สามารถ
แบง่ปันหรอืเปิดเผยผา่นอนิเตอรเ์น็ตได ้ เลอืกใชว้ธิกีารตา่ง ๆ ในการเขา้ถงึ
ขอ้มลูออนไลนไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม และอธบิายประโยชน์ บทบาท และความ
รับผดิชอบของพลเมอืงดจิทิลั
พื�นฐานดา้นดจิทิลั (Digital Foundations): สอนผูเ้รยีนใหส้ามารถใช ้
ประโยชนจ์ากเครื�องมอืตา่ง ๆ เพื�อปกป้องอปุกรณด์จิทิลัและขอ้มลูออน
ไลนส์ว่นตวัของพวกเขา รวมไปถงึของผูอ้ื�นดว้ย
สขุภาวะดจิทิลั (Digital Wellness): สนับสนุนใหผู้เ้รยีนมปีฏสิมัพันธก์บัผูอ้ื�น
(ทั �งระดบับคุคลและระดบักลุม่คนที�ใหญข่ึ�น) ทางออนไลนด์ว้ยความเห็นอก
เห็นใจและสรา้งปฏสิมัพันธเ์ชงิบวก ดแูลสขุภาพกายและจติใจของพวกเขา
และสํารวจตวัตนของพวกเขา
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การมสีว่นรว่มทางดจิทิลั (Digital Engagement): ชว่ยใหผู้เ้รยีนพัฒนา
ทกัษะการจัดการความคดิ การคดิวเิคราะห์ และทกัษะที�จําเป็นในการตรวจสอบ
การแชรส์ื�อและขอ้มลูออนไลน์ ตลอดจนการมสีว่นรว่มกบัวฒันธรรมและบรบิทที�
แตกตา่งกนั
การเสรมิสรา้งพลงัทางดจิทิลั (Digital Empowerment): ชว่ยใหผู้เ้รยีนใช ้
เทคโนโลยแีละสื�อโซเชยีลเพื�อสรา้งการเปลี�ยนแปลงเชงิบวกและเพิ�มโอกาส
สําหรับตนเอง ชมุชน และโลก
โอกาสทางดจิทิลั (Digital Opportunity): การเตรยีมพรอ้มแกผู่เ้รยีนเพื�อ
สรา้งคลื�นลกูตอ่ไปของเทคโนโลยแีละสรา้งโอกาสการประสบความสําเร็จใน
อาชพีและเสน้ทางของพวกเขา

เนื�อหาในบทเรยีนแตล่ะดา้นไดถ้กูคดัสรรและรวบรวมอยา่งรอบคอบ เพื�อชว่ยให ้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูท้กัษะที�จับตอ้งได ้ เชน่ การปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล การระบุ
แหลง่ที�มาที�เชื�อถอืได ้ และการตระหนักถงึความสมัพันธป์ฏสิมัพันธท์ี�ดใีนโลก
ออนไลน์ นอกจากเครื�องมอืสําหรับวทิยากรแลว้ We Think Digital ยงัมแีหลง่
ความรูแ้ละกจิกรรมตา่ง ๆ ที�ผูเ้ขา้รว่มสามารถนําไปเรยีนรูด้ว้ยตนเองได ้

ขอขอบคณุวทิยากรที�ชว่ยใหผู้ใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตกลายเป็นพลเมอืงดจิทิลัที�มคีวาม
รู ้ ความสามารถ และมคีวามรับผดิชอบ เรารูส้กึขอบคณุสําหรับโอกาสที�ไดร้ว่ม
งานกบัคณุ เพื�อเพิ�มโอกาสการเขา้ถงึแหลง่ความรูก้ารเป็นพลเมอืงดจิทิลัและ
ความปลอดภยัสําหรับทกุคนผา่นโครงการ We Think Digital

ขอแสดงความนับถอื,

แอนตกิอน เดวสิ (Antigone Davis)
หวัหนา้ฝ่ายความปลอดภยั, Facebook
(Global Head of Safety, Facebook)
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บทนํา

โครงการ We Think Digital ออกแบบมาสําหรับผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตผา่นวธิกีารที�
หลากหลาย คลอบคลมุการสอนที�เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ รว่มกบั
กจิกรรมตา่ง ๆ โดยเริ�มเป็นสว่นหนึ�งในโครงการ ดว้ยขั �นตอนงา่ย ๆ ดงันี�

ทบทวนสื�อการสอน
ใชเ้วลาทําความคุน้เคยกบัสื�อการสอนกอ่นเริ�มสอนจรงิ สื�อการสอนโครงการ
We Think Digital ประกอบไปดว้ย

● คูม่อืวทิยากร
● การเรยีนรูจ้ากแนวทางปฏบิตัทิี�ด ี(Best Practice)
● บทเรยีน 38 บท จากเสาหลกัสําคญั 6 ดา้น (ดทูี�หวัขอ้ “ทําความเขา้ใจ
โครงสรา้งหลกัสตูร” ดา้นลา่ง

บทเรยีนออกแบบมาเพื�อสามารถปรับใหเ้ขา้กบัวชิาและความสนใจที�หลาย
หลาย รปูแบบของบทเรยีน และชว่งหรอืระยะเวลา เพื�อใหง้า่ยตอ่การนําไปปรับ
ใชก้บัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ั �งที�เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ โลก
ดจิทิลัไมเ่คยหยดุนิ�ง และสื�อการสอนเหลา่นี�กอ็อกแบบมาเพื�อตอบสนองโลก
ดจิทิลัที�ไมห่ยดุนิ�งดว้ยเชน่กนั ดว้ยเหตนุี� คูม่อืนี�จงึมกีารพัฒนาอยา่งตอ่เนื�อง

การสอนบทเรยีนตา่ง ๆ
โครงการ We Think Digital ออกแบบมาเพื�อสามารถใชเ้ป็นหลกัสตูรเต็มรปู
แบบหรอืเป็นบทเรยีนเดี�ยว ในสภาพแวดลอ้มทั �งที�ใชเ้ทคโนโลยขีั �นสงูหรอื
เทคโนโลยขีั �นพื�นฐาน

บทเรยีนมแีผนการสอนและแนวทางการเตรยีมการสอนในรปูแบบที�เป็นทางการ
และไมเ่ป็นทางการ จงึมคีวามยดืหยุน่มากพอที�ผูส้อนจะสามารถนําไปปรับให ้
เขา้กบัผูเ้รยีนที�หลากหลาย

การใชบ้ทเรยีน
We Think Digital ประกอบไปดว้ยกจิกรรมที�หลากหลายที�คณุสามารถใชเ้ป็น
กจิกรรมกลุม่ หรอืใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเองได ้ สว่นนี�ยงัรวมไปถงึตวัอยา่งของ
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บคุคลที�ไดใ้ชค้วามเป็นพลเมอืงดจิทิลัและทกัษะดา้นความปลอดภยัเพื�อสรา้ง
การเปลี�ยนแปลงเชงิบวกในชมุชนของพวกเขา

ทาํความเขา้ใจโครงสรา้งหลกัสตูร
โครงการ We Think Digital สรา้งและสง่เสรมิพลเมอืงดจิทิลัที�มคีวาม
รับผดิชอบและความเป็นอยูท่ี�ดใีนโลกดจิทิลั ผา่นเนื�อหาที�เป็นเสาหลกั 6 ดา้น
ประกอบดว้ย พื�นฐานทางดจิทิลั สขุภาวะทางดจิทิลั การมสีว่นรว่ม การเสรมิ
พลงั และโอกาสทางดจิทิลั ดา้นลําดบัของเนื�อหา สามารถใชส้อนแบบเป็น
หวัขอ้เดี�ยว หรอืถา้หากสอนเรยีงตามลําดบัของเนื�อหาผูเ้รยีนจะสามารถเรยีนรู ้
จากประสบการณอ์อนไลนท์ั�วไปจนไปสูว่ธิกีารใชท้กัษะดจิทิลัในเสน้ทางอาชพี
ปัจจบุนัและอนาคตได ้

อยา่งไรกต็ามถงึแมว้า่เสาหลกัและบทเรยีนเหลา่นี�สามารถใชส้อนเรยีงตาม
ลําดบัได ้ แตค่วรคํานงึเสมอวา่ลําดบัการใชเ้นื�อหาควรขึ�นอยูก่บัแตล่ะทกัษะที�
คณุหรอืผูเ้รยีนของคณุรูส้กึวา่สําคญัตามบรบิท (ดอูภธิานศพัท)์ ปัจจัยบรบิทที�
อาจตอ้งรว่มพจิาราณาคอื อาย ุเพศ สถานที� ทกัษะ และระดบัการศกึษา

ความรูเ้บ ื�องตน้เกี�ยวกบัการเรยีนรูด้จิทิลั
บทเรยีนและกจิกรรมในสว่นนี�ชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจวา่อนิเทอรเ์น็ตคอือะไร ระบุ
ขอ้มลูที�สามารถแชรบ์นอนิเทอรเ์น็ต พจิารณาวธิกีารตา่ง ๆ ในการเขา้ถงึขอ้มลู
ออนไลน์ และเรยีนรูป้ระโยชน์ บทบาท และความรับผดิชอบของการเป็น
พลเมอืงดจิทิลั

ทกัษะที�ผูเ้รยีนจะไดค้อื การเรยีนรูเ้กี�ยวกบัเทคโนโลยดีจิทิลั ความปลอดภยั
และความเป็นอยูท่ี�ดใีนโลกดจิทิลั

ความรูเ้บ ื�องตน้เกี�ยวกบัการเรยีนรูด้จิทิลั

บทเรี
ยน

หวัขอ้ วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้
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1 อนิเตอรเ์น็ตคอื
อะไรและมวีธิี
เชื�อมตอ่อยา่งไร

ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูว้า่อนิเตอรเ์น็ตคอือะไรและมวีธิเีชื�อม
ตอ่อยา่งไร

2 ขอ้มลูดจิทิลัและ
การแชร์

ผูเ้รยีนจะสามารถระบแุละแยกแยะไดว้า่ขอ้มลู

ดจิทิลัคอือะไร มวีธิแีชรผ์า่นอนิเตอรเ์น็ตอยา่งไร และ
จะปกป้องขอ้มลูไดอ้ยา่งไร

3 การเขา้ถงึขอ้มลู
และชมุชนออ
นไลน์

ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูว้ธิทีี�หลากหลายในการเขา้ถงึขอ้มลู
และชมุชนออนไลนต์า่ง ๆ

4 ตวัตนดจิทิลัและ
ชื�อเสยีงออ
นไลน์

ผูเ้รยีนจะเขา้ใจถงึประโยชนแ์ละความรับผดิชอบที�มา
พรอ้มกบัการเป็นสว่นหนึ�งของชมุชนออนไลนร์วมถงึ
ขอ้มลูที�เปิดเผยตอ่สาธารณะ

5 ความเป็น
พลเมอืง
ดจิทิลัและความ
สําคญั

ผูเ้รยีนจะเขา้ใจถงึประโยชน ์บทบาท และความ
รับผดิชอบในการเป็นพลเมอืงดจิทิลัที�ดี

พื�นฐานทางดจิทิลั
บทเรยีนและกจิกรรมในสว่นนี�จะชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจวธิเีชื�อมตอ่และใชอ้นิ
เทอรเ์น็ตและแพลตฟอรม์อื�น ๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ บทเรยีนนี�ยงัชว่ยใหผู้เ้รยีน
ปกป้องขอ้มลูของตน (และของผูอ้ื�น) ตลอดจนอปุกรณแ์ละทรัพยส์นิดจิทิลั

ทกัษะที�ผูเ้รยีนจะไดค้อื การเขา้ถงึโลกดจิทิลั ความเป็นสว่นตวับนโลกดจิทิลั
และการรูเ้ทา่ทนัดจิทิลั

พื�นฐานทางดจิทิลั
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บทเรี
ยน

หวัขอ้ วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้

1 ความรูพ้ื�นฐาน
ดา้น
ความเป็นสว่นตวั

ผูเ้รยีนจะไดสํ้ารวจความรูส้กึและความเขา้ใจสว่นบคุคล
ของตวัเองเรี�องความเป็นสว่นตวัและผลกระทบที�มตีอ่
ชวีติของตนเอง ผูเ้รยีนจะพจิารณาถงึประเภทของ
ขอ้มลูที�ตอ้งการเกบ็ไวเ้ป็นสว่นตวัและบรบิทที�จะแชร์
หรอืไมแ่ชรข์อ้มลูนั�น ๆ กบัผูอ้ื�นหรอืตอ่สาธารณะ

2 ความเป็นสว่นตวั
และ
ตวัคณุ

ผูเ้รยีนจะไดสํ้ารวจวา่ขอ้มลูประเภทใดที�ควรเกบ็ "เป็น
สว่นตวั" มากที�สดุ วธิเีลอืกและปรับเปลี�ยนการตั �งคา่
ความเป็นสว่นตวับนโซเชยีลมเีดยี และวธิอีธบิายขั �น
ตอนการตดัสนิใจสําหรับการตั �งคา่ตา่ง ๆ (เชน่ เหตใุด
เนื�อหาหรอืขอ้มลูบางอยา่งตั �งคา่ความเป็นสว่นตวัเปิด
ใหเ้ห็น สําหรับ "เพื�อนเทา่นั�น" แทนที�จะเป็นการตั �งคา่
แบบเปิด "สาธารณะ")

3 รหสัผา่น ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูว้ธิรัีกษาขอ้มลูออนไลนข์องตนให ้
ปลอดภยัยิ�งขึ�นโดยใชก้ารดแูลรหสัผา่นที�รัดกมุ เรยีนรู ้
เกี�ยวกบัหลกัการออกแบบรหสัผา่นที�รัดกมุและปัญหา
ที�อาจเกดิขึ�นจากการแชรร์หสัผา่นกบัผูอ้ื�น พรอ้มทั �ง
เรยีนรูว้ธิรัีกษารหสัผา่นใหป้ลอดภยัและวธิดํีาเนนิการ
เพื�อป้องกนัการเขา้ถงึบญัชโีดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

4 Wi-fi (ไว-ไฟ)
สาธารณะ

ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบัเครอืขา่ย Wi-Fi สาธารณะ
รวมถงึประโยชนแ์ละความเสี�ยงของเครอืขา่ยเหลา่นี�
โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง พวกเขาจะเรยีนรูว้า่ Wi-Fi แบบใด
ไมป่ลอดภยั เขา้ใจขอ้เสยีของการใช ้ Wi-Fi ที�ไม่
ปลอดภยั และการตดัสนิใจอยา่งชาญฉลาดวา่เมื�อใด
ควรเชื�อมตอ่และใช ้Wi-Fi ที�ไมป่ลอดภยั

5 ความปลอดภยั
ทาง

ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบัผูใ้ชอ้อนไลนท์ี�เป็นอนัตราย
ซึ�งอาจพยายามใชจ้ดุออ่นดา้นความปลอดภยัเพื�อ
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ไซเบอร์ ฟิชชิ�ง
และสแปม

รวบรวมขอ้มลูเกี�ยวกบัพวกเขา ผูเ้รยีนจะสามารถ
อธบิายความเสี�ยงของการใชพ้ื�นที�ออนไลน์ พัฒนา
วธิกีารมสีว่นรว่มในพฤตกิรรมที�ปลอดภยัยิ�งขึ�น ระบุ
ขอ้ความสแปม และทําความเขา้ใจเกี�ยวกบัผูท้ี�ควรและ
สามารถถามหารหสัผา่นของเราไดบ้า้ง

สขุภาวะดจิทิลั
บทเรยีนและกจิกรรมในสว่นนี�ชว่ยใหผู้เ้รยีนไดสํ้ารวจตวัตนของตนเอง การมี
ปฏสิมัพันธก์บัผูอ้ื�น (ทั �งระดบับคุคลและกลุม่ใหญ)่ ทางออนไลนด์ว้ยการที�เห็น
อกเห็นใจ มจีรยิธรรม และปฏสิมัพันธเ์ชงิบวก รวมทั �งรับมอืกบัความเสี�ยงที�มา
พรอ้มกบัโลกดจิทิลัเพื�อปกป้องสขุภาพกายและจติใจ

ทกัษะที�ผูเ้รยีนจะไดค้อื การสํารวจและการสรา้งตวัตนในโลกออนไลน์
พฤตกิรรมเชงิบวก/ความเคารพ ความปลอดภยั และสขุภาวะดจิทิลั

ความปลอดภยัทางดจิทิลั

บทเรี
ยน

หวัขอ้ วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้

1 ชื�อเสยีง ผูเ้รยีนจะพจิารณาวา่ขอ้มลูออนไลนท์ี�เปิดเผยตอ่สาธารณะ
จะสง่ผลตอ่มมุมองและความคดิเห็นของผูอ้ื�นเกี�ยวกบัพวก
เขาไดอ้ยา่งไรบา้ง พวกเขาจะไดร้ะบแุละแยกแยะผูช้ม
สําหรับการสื�อสารออนไลนป์ระเภทตา่ง ๆ ไดล้องพจิารณา
วา่ตอ้งการใหข้อ้มลูใดปรากฏเมื�อมผีูค้น้หาชื�อของพวกเขา
และเรยีนรูว้ธิตีา่ง ๆ ในการตอบสนองตอ่เนื�อหาในอนิ
เทอรเ์น็ตเกี�ยวกบัพวกเขาที�พวกเขาไมช่อบ

2 โซเชยี
ลมเีดยีและ
การแชร์

ผูเ้รยีนจะนกึถงึความเป็นสว่นตวัในแงข่องวธิทีี�พวกเขาแชร์
ขอ้มลูและสื�อสารกบัผูอ้ื�นทางออนไลน ์โดยเฉพาะเกี�ยวกบั
การใชโ้ซเชยีลมเีดยี พวกเขาจะสามารถอธบิายขอ้เสยีดา้น
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ความเป็นสว่นตวัในบรบิทของโซเชยีลมเีดยีและเรยีนรูว้ธิี
ใชก้ารตั �งคา่ความเป็นสว่นตวัออนไลนอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ

3 ภาพลกัษณ์
ที�ปรากฏอยู่
ในโลกออ
นไลน์

ผูเ้รยีนจะสามารถระบขุอ้มลูสว่นบคุคล ทั �งในรปูแบบที�พวก
เขาสามารถจัดการทางออนไลนไ์ด ้และที�ไมส่ามารถ
ควบคมุทางออนไลนไ์ดท้ั �งหมด และสิ�งที�พวกเขาสามารถ
ทําไดเ้กี�ยวกบับางแงม่มุของขอ้มลูสว่นบคุคลทางออน
ไลนท์ี�พวกเขาไมส่ามารถควบคมุไดโ้ดยตรง

4 มมุมองที�
แตกตา่ง

ผูเ้รยีนจะทบทวนมมุมองในการพจิารณาขอ้มลูที�เชื�อมโยง
กบัตวัตนบนออนไลนข์องตนหรอืของผูอ้ื�น พวกเขาจะ
ตระหนักถงึปัจจัยที�สําคญัในบรบิทตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง (เชน่
เวลา วฒันธรรม สงัคม ทอ้งถิ�น/ภมูภิาค/โลก) ที�สง่ผลตอ่
ภาพลกัษณท์ี�ปรากฏอยูใ่นโลกออนไลน ์นอกจากนี� ผูเ้รยีน
จะไดล้องพจิารณาถงึความหมายและความเกี�ยวขอ้งของ
ขอ้มลูบนโลกออนไลนท์ี�เกี�ยวกบัความสมัพันธข์องพวกเขา
กบัครอบครัว เพื�อน คร ูนายจา้ง และอื�น ๆ

5 คณุอยาก
เป็นใคร?

ผูเ้รยีนจะทบทวนวา่ตวัตนออนไลนแ์ละเนื�อหาที�สรา้งและ
แชรเ์กี�ยวขอ้งกบัเป้าหมายของตนเองอยา่งไร (เชน่ สิ�งที�
เกี�ยวกบัอาชพี การศกึษาความสนใจที�พวกเขาแสวงหา)
พวกเขาจะเรยีนรูว้ธิจัีดการตวัตนออนไลนโ์ดยพจิารณา
เรื�อง แพลตฟอรม์ ชื�อ การนําเสนอดว้ยภาพ และการตั �งคา่
ความเป็นสว่นตวั

6 ชว่งเวลา
ของฉัน :
ชว่งเวลาพัก
เพื�อใหเ้วลา
กบัการเห็น
อกเห็นใจตวั
เอง สําหรับ

ผูเ้รยีนจะลองเปรยีบเทยีบวธิทีี�พวกเขาปฏบิตัติอ่เพื�อนสนทิ
ในชว่งเวลาที�เศรา้โศกหรอืทกุขใ์จ (เมื�อเทยีบกบัตวัเอง)
และพจิารณาวา่พวกเขาจะปรับเปลี�ยนสิ�งที�พวกเขาบอกกบั
ตวัเองอยา่งไร ในชว่งเวลาที�พวกเขานั�นเศรา้โศกหรอืทกุข์
ใจ
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เยาวชนหรอื
วยัรุน่

7 ชว่งเวลาที�
ฉันรูส้กึ
ขอบคณุ

ผูเ้รยีนจะเรยีนรูก้ารใหค้ณุคา่ของการรูส้กึขอบคณุและยก
ตวัอยา่งเวลาที�พวกเขารูส้กึขอบคณุ และยอมรับ พรอ้ม
สรา้งความเขา้ใจวา่มหีลาย ๆ เรื�อง รอบ ๆ ตวัเรา ที�สามารถ
ทําใหเ้รารูส้กึขอบคณุได ้

การมสีว่นรว่มทางดจิทิลั
บทเรยีนและกจิกรรมในสว่นนี�ชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถตคีวามปัจจัยเชงิบรบิทที�
เกี�ยวขอ้ง (เชน่ วฒันธรรม สงัคม ทอ้งถิ�น/ภมูภิาค/โลก) ในสถานการณต์า่ง ๆ ที�
เกดิขึ�นพรอ้มทั �งมสีว่นรว่มอยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนคน้หา ประเมนิ สรา้ง
และแชรข์อ้มลูและเนื�อหาอื�น ๆ ในสื�อรปูแบบตา่ง ๆ

ทกัษะที�ผูเ้รยีนจะไดค้อื ทกัษะดา้นความเขา้ใจบรบิท คณุภาพของขอ้มลู และ
การรูเ้ทา่ทนัสื�อ

การมสีว่นรว่มทางดจิทิลั

บทเรี
ยน

หวัขอ้ วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้

1 การเคารพ
และมี
ขอบเขต

ผูเ้รยีนจะเขา้ใจถงึมมุมองและความรูส้กึของผูอ้ื�นไดด้ขี ึ�น
ในบรบิทของบคุคลที�แชรข์อ้มลูสว่นบคุคลทางออนไลน์

2 ความสมัพันธ์
ที�ดี

ผูเ้รยีนจะเรยีนรูค้ณุสมบตัทิี�กอ่ใหเ้กดิความสมัพันธท์ี�ดแีละ
ความสมัพันธท์ี�โอบออ้มอาร ีและเรยีนรูว้า่พฤตกิรรมออน
ไลนม์บีทบาทอยา่งไรในความสมัพันธท์ี�ดแีละไมด่ ีผูเ้รยีน
จะพจิารณาโอกาสและความทา้ทายรว่มระหวา่งสื�อสงัคม
ออนไลนแ์ละความสมัพันธใ์นกลุม่เพื�อนของตนเอง และ
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เรยีนรูว้ธิสีง่เสรมิพฤตกิรรมที�ซื�อตรง จรงิใจและใหก้าร
สนับสนุนชว่ยเหลอืกนัในหมูเ่พื�อน

3 การตรวจสอบ
ขอ้มลูคอื
อะไร?

ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูว้า่การตรวจสอบขอ้มลูคอือะไร และ
ทําไมผูบ้รโิภคขา่วสารจะตอ้งตรวจสอบเรื�องราวที�พวกเขา
อา่นหรอืด ูพวกเขาจะพจิารณาถงึความรับผดิชอบของ
องคก์รขา่ว ผูช้ม และบรษัิทโซเชยีลมเีดยีในการสง่เสรมิ
ภมูทิศันส์ื�อของขอ้มลูขา่วสารที�เป็นจรงิ

4 ขั �นตอนการ
ตรวจสอบ
ขอ้มลู

ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบัรายการตรวจสอบขอ้มลู 5 ขั �น
ตอนที�สามารถใชเ้พื�อยนืยนัตน้กําเนดิ แหลง่ที�มา วนัที�
สถานที� และแรงจงูใจของภาพขา่วหรอืวดิโีอ พวกเขาจะ
ตระหนักถงึขอ้จํากดัในกระบวนการตรวจสอบ และเริ�ม
พจิารณาเครื�องมอืออนไลนแ์ละออฟไลนต์า่ง ๆ ที�สามารถ
ใชต้รวจสอบความถกูตอ้งของเนื�อหาออนไลนไ์ด ้ผูเ้รยีน
จะไดไ้ตรต่รองวา่แรงจงูใจของแหลง่ขา่วอาจจะสง่ผลตอ่
การนําเสนอขา่วอยา่งไรบา้ง

5 รปูแบบตา่ง ๆ
ของขอ้ความ
สื�อ

ผูเ้รยีนจะทําความเขา้ใจวา่ scrape (สําเนาจากตน้ฉบบั)
คอือะไร และอธบิายไดว้า่ทําไมขอ้ความสื�อที�แพรห่ลาย
ประเภทนี�จงึทําใหก้ระบวนการตรวจสอบขอ้มลูยากขึ�นใน
ระหวา่งการรายงานขา่วดว่น พวกเขาจะสรา้งและแชร์
scrape ของตวัเองทางออนไลนใ์นขณะที�พวกเขา
ไตรต่รองเมื�อจําเป็นตอ้งระบแุหลง่ที�มาของ scrape หรอื
บรบิทดั �งเดมิของเหตกุารณข์า่ว

6 ตวัตนในแบบ
ที�ดทีี�สดุ

ผูเ้รยีนจะจนิตนาการและเขยีนวา่ชวีติของตนเองในวยั 40
น่าจะเป็นอยา่งไร

การเสรมิสรา้งพลงัทางดจิทิลั
บทเรยีนและกจิกรรมในสว่นนี�ชว่ยใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในเรื�องสาธารณะ
สนับสนุนประเด็นที�พวกเขาสนใจ สรา้งเนื�อหา และทําความเขา้ใจพรอ้มทั �ง
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ประยกุตใ์ชแ้นวคดิในการสรา้งการเปลี�ยนแปลงเชงิบวกหรอืสรา้งการตระหนักรู ้
ใหก้บัชมุชนหรอืสงัคม

ทกัษะที�ผูเ้รยีนจะไดค้อื การมสีว่นรว่มดา้นพลเมอืงทางสงัคม และการสรา้ง
เนื�อหา

การเสรมิสรา้งพลงัทางดจิทิลั

บทเรี
ยน

หวัขอ้ วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้

1 การสนับสนุน
และการสรา้ง
การ
เปลี�ยนแปลง

ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบัแนวคดิของการสนับสนุนโดย
การระบปัุญหาที�สง่ผลตอ่ชมุชนของพวกเขา และระดม
ความคดิเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลง 2 ประการที�พวกเขา
ตอ้งการเห็นในอนาคต

2 การสรา้งเครอื
ขา่ยนัก
เคลื�อนไหว
หรอืนักสรา้ง
การ
เปลี�ยนแปลง
ของคณุ

ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูว้า่สามารถใชป้ระโยชนจ์ากเครอืขา่ย
สงัคมออนไลนเ์พื�อสง่เสรมิการสนับสนุนในการสรา้ง
ความเปลี�ยนแปลงไดอ้ยา่งไร และไดเ้รยีนรูว้ธิกีาร
พัฒนาเนื�อหาออนไลนเ์พื�อเผยแพรข่อ้มลูเกี�ยวกบัเรื�องที�
สนใจ

3 การสรา้ง
จติสํานกึและ
ความตระหนักรู ้
ผา่นสื�อ

ผูเ้ขา้รว่มจะไดเ้รยีนรูแ้ละระบวุธิทีี�สื�อประเภทตา่ง ๆ ที�
สามารถนํามาใช ้ เพื�อสง่เสรมิการตระหนักรูใ้นประเด็นนั�น
ๆ

4 แฮชแท็ก (#) ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูว้า่แฮชแท็กมปีระสทิธภิาพในการ
สง่เสรมิการเคลื�อนไหวทางสงัคมอยา่งไร ผูเ้รยีนจะ
สามารถระบไุดว้า่แฮชแท็กบนสื�อโซเชยีลสามารถชว่ย
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สรา้งความตระหนักรูเ้กี�ยวกบัประเด็นที�ตอ้งการสนับสนุน
ไดอ้ยา่งไร และจะสรา้งแฮชแท็ก พรอ้มทั �งวธิกีารโปรโม
ตแฮชแท็กของตนเองสําหรับประเด็นที�พวกเขาสนใจ

5 ถงึเวลาลงมอื
ทํา!

ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารวางแผนเบื�องตน้สําหรับการ
สรา้งกจิกรรมรณรงคห์รอืแคมเปญสนับสนุน

6 คน้หาคณุคา่
ของตวัคณุเอง

ผูเ้รยีนจะจัดลําดบัคา่นยิม/คณุคา่ที�พวกเขาใหค้วาม
สําคญัและและสะทอ้นวา่คา่นยิมที�สําคญัที�สดุสง่ผลตอ่
ชวีติและแผนการในอนาคตอยา่งไร

โอกาสทางดจิทิลั
บทเรยีนและกจิกรรมในสว่นนี�จะชว่ยใหนั้กเรยีนเรยีนรูท้กัษะที�จําเป็นในการใช ้
ประโยชนจ์ากโอกาสที�โลกดจิทิลัไดม้อบใหอ้ยา่งเต็มที� ซ ึ�งรวมถงึความสามารถ
ในการทําความเขา้ใจและมสีว่นรว่มในการสนทนาเกี�ยวกบัปัญญาประดษิฐ์
ทําความเขา้ใจและประยกุตใ์ชแ้นวคดิทางคอมพวิเตอร์ มสีว่นรว่มในการสรา้ง
ขอ้มลู การรวบรวมขอ้มลู การตคีวามและการวเิคราะหข์อ้มลู และนําไปสู่
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ ทั �งออนไลนแ์ละออฟไลน์

ทกัษะที�ผูเ้รยีนจะไดค้อื ทกัษะเกี�ยวกบัปัญญาประดษิฐ์ การคดิเชงิคํานวณ
ขอ้มลู และเศรษฐกจิดจิทิลั

โอกาสทางดจิทิลั

บทเรี
ยน

หวัขอ้ วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้

1 สํารวจ
ประสบกา
รณ์

ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูท้ี�จะระบแุละแยะแยกประสบการณท์ี�สรา้ง
ใหพ้วกเขาเป็นในแบบที�เป็นอยูใ่นทกุวนันี� ไตรต่รองวา่
ประสบการณด์งักลา่วอาจมอีทิธพิลตอ่อนาคตของพวกเขา
อยา่งไร และพจิารณาวธิทีี�พวกเขาสามารถสรา้งประสบการณ์
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ใหมท่ี�ชว่ยใหพ้วกเขาบรรลเุป้าหมายได ้

2 การรูจั้ก
จดุแข็ง
ของเรา

ผูเ้รยีนจะระบทุกัษะสามประเภทที�ตนม ี(สิ�งที�ถา่ยทอดได ้
ความรูแ้ละทกัษะ และทกัษะเฉพาะตวั) และพจิารณาวา่พวก
เขาจะรวมทกัษะเหลา่นี� และนําไปใชก้บัโอกาสในอนาคตได ้
อยา่งไร

3 การสรา้ง
ประวตัยิอ่
(เรซเูม)่

ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูถ้งึประวตัยิอ่ (เรซเูม)่ รปูแบบตา่ง ๆ  และ
ฝึกเขยีนประวตัยิอ่ตามความสนใจ ประสบการณ ์ทกัษะ และ
เป้าหมาย ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูว้า่ resume และ CV คอือะไร
และเหตใุดจงึมคีวามสําคญัสําหรับเป้าหมายระยะยาวของพวก
เขา

4 อลักอริ
ทมึคอื
อะไร?

ผูเ้รยีนจะเขา้ใจวา่อลักอรธิมึคอือะไร เหตใุดอลักอรธิมึจงึมคี
วามสําคญั และวธิกีารใชอ้ลักอรธิมึในชวีติประจําวนัและวทิยา
การคอมพวิเตอร์

5 โซเชยี
ลมเีดยีแล
ะอลักอริ
ทมึ

ผูเ้รยีนจะสามารถเขา้ใจวธิตีา่ง ๆ ที�อลักอรธิมึชว่ยกําหนด
เนื�อหาที�พวกเขาเห็นบนโซเชยีลมเีดยี และนําความเขา้ใจ
เหลา่นี�ไปใชก้บัฟีดบทโซเชยีลมเีดยีของพวกเขาเอง

คาํศพัทท์ี�เป็นประโยชน ์(อภธิานศพัท)์
จดุเชื�อมตอ่: จดุเชื�อมตอ่คอืสิ�งที�สง่ (ออกอากาศ) สญัญาณ Wi-Fi และใหก้าร
เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต

ปญัญาประดษิฐ ์ (AI): ความสามารถในการทําความเขา้ใจอลักอริ
ธมึที�เกี�ยวขอ้งกบัแพลตฟอรม์ที�ใช ้ AI ที�คนสื�อสารโตต้อบและการถกเถยีงดา้น
จรยิธรรมที�เกี�ยวกบัการพัฒนาเทคโนโลยี

การมสีว่นรว่มของพลเมอืงและการเมอืง: ความสามารถในการมสีว่นรว่มใน
เรื�องสาธารณะ (เชน่ สทิธิ LGBTQ การสรา้งสนัตภิาพ หรอืเรื�องการพดูหรอืการ
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สื�อความหมายที�สรา้งความเกลยีดชงัระหวา่งกลุม่คนในสงัคม(ประทษุวาจา)
เป็นตน้) และสนับสนุนประเด็นที�เราสนใจโดยใชเ้ครื�องมอืดจิทิลัและไม่
ใชด่จิทิลั เพื�อสง่เสรมิคณุภาพชวีติในชมุชนของตน จากระดบัจลุภาคไปจนถงึ
ระดบัมหภาค (Levine, 2007)

การคดิเชงิคาํนวณ: ความสามารถในการเขา้ใจและประยกุตใ์ชแ้นวคดิ แนว
ปฏบิตั ิ และมมุมองทางคอมพวิเตอร์ แนวคดิเกี�ยวกบัการคํานวณรวมถงึแนวคดิที�
บคุคลใช ้ ขณะที�พวกเขาเขยีนหรอืสรา้งโปรแกรม (เชน่ "การจัดลําดบั" หรอืการ
ระบชุดุของขั �นตอนสําหรับงาน "วนซํ�า" หรอืการเรยีกใชข้ั �นตอนชดุเดยีวกนั
หลายครั�ง) แนวปฏบิตัทิางคอมพวิเตอรแ์สดงถงึแนวทางปฏบิตัทิี�แตล่ะคน
ปลกูฝังในขณะที�พวกเขาเขยีนหรอืสรา้งโปรแกรม (เชน่ "ทดลองและทําซํ�า"
"การนํากลบัมาใชใ้หมแ่ละการรมีกิซ"์ หรอืสรา้งบางสิ�งโดยสรา้งจากแนวคดิหรอื
โครงการในปัจจบุนั) สดุทา้ย มมุมองดา้นคอมพวิเตอรห์มายถงึมมุมองที�แตล่ะ
คนมเีกี�ยวกบัตนเอง ความเชื�อมโยงกบัผูอ้ื�น (เชน่ ภายในบรบิทของชมุชนออน
ไลนท์ี�ทํางานรว่มกนั) และโลกเทคโนโลยใีนวงกวา้งมากขึ�น (เชน่ "การเชื�อม
ตอ่" หรอืความเขา้ใจถงึพลงัของการพัฒนาเนื�อหาทั �งกบัและสําหรับคนอื�น ๆ)
(Brennan & Resnick, 2012).

การผลติเนื�อหา: ความสามารถในการผลติเนื�อหา (ดจิทิลั) โดยใชเ้ครื�องมอื
(ดจิทิลั)

บรบิท: ความสามารถในการรับรู ้ เขา้ใจ และตคีวามปัจจัยเชงิบรบิทของความ
เกี�ยวขอ้ง (เชน่ วฒันธรรม สงัคม ทอ้งถิ�น/ภมูภิาค/ทั�วโลก) ในสถานการณต์า่ง ๆ
โดยเนน้เฉพาะประสบการณแ์ละมมุมองของกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส ไมว่า่ในแงข่อง
อายุ ชาตพัินธุ์ เชื�อชาติ เพศ และอตัลกัษณท์างเพศ ศาสนา ชาตกํิาเนดิ ที�ตั �ง
ทกัษะ และระดบัการศกึษา และ/หรอืสถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม และมสีว่น
รว่มในสถานการณอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ขอ้มลู: ความสามารถในการรับรู ้ สรา้ง รวบรวม เป็นตวัแทน ประเมนิ ตคีวาม
และวเิคราะหข์อ้มลูจากแหลง่ดจิทิลัและที�ไมใ่ชด่จิทิลั

การเขา้ถงึดจิทิลั: ความสามารถในการเชื�อมตอ่และเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต ทั �ง
แบบเดี�ยวและแบบรวม (เชน่ เทคโนโลยเีครอืขา่ย)
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เศรษฐกจิดจิทิลั: ความสามารถในการสํารวจกจิกรรมทางเศรษฐกจิทางออน
ไลนแ์ละออฟไลนเ์พื�อสรา้งตน้ทนุทางเศรษฐกจิ สงัคม และ/หรอืวฒันธรรมใน
รปูแบบตา่ง ๆ (เชน่ การหารายได ้ การเพิ�มการเชื�อมตอ่ทางสงัคม การสรา้งแบ
รนดส์ว่นบคุคล)

การรูเ้ทา่ทนัดจิทิลั: ความสามารถในการใชอ้นิเทอรเ์น็ต เครื�องมอื และ
แพลตฟอรม์ดจิทิลัอื�น ๆ ในการคน้หา โตต้อบ ประเมนิ สรา้ง และนําขอ้มลูกลบั
มาใชใ้หมอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ (Palfrey & Gasser, 2016) ความสามารถใน
การทําความเขา้ใจและทํางานผา่นปัญหาเชงิแนวคดิในพื�นที�ดจิทิลั (Carretero,
Vuorikari & Punie, 2017)

การสาํรวจตวัตนและการหลอ่หลอมเอกลกัษณข์องเรา: ทกัษะในการใช ้
เครื�องมอืดจิทิลัเพื�อสํารวจองคป์ระกอบตา่ง ๆ ของตวัตนของเรา เพื�อระบุ
เอกลกัษณ์ และสรา้งความเขา้ใจวา่สงัคมตา่ง ๆ มสีว่นในการหลอ่หลอมตวัตน
ของแตล่ะคน

คณุภาพของขอ้มลู: ความสามารถในการคน้หา โตต้อบ ประเมนิ สรา้งและนํา
ขอ้มลูกลบัมาใชใ้หม่ (เชน่ ขา่ว ขอ้มลูดา้นสขุภาพ ขอ้มลูสว่นบคุคล) อยา่งมี
ประสทิธภิาพ (Palfrey & Gasser, 2016)

อนิเทอรเ์น็ต: เครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์นาดใหญท่ี�เชื�อมโยงเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรข์นาดเล็กทั�วโลก อนิเทอรเ์น็ตรวมถงึเครอืขา่ยเชงิพาณชิย์ การ
ศกึษา ภาครัฐ และเครอืขา่ยอื�น ๆ

กฎหมาย: ความสามารถในการมสีว่นรว่มกบักรอบกฎหมาย แนวคดิ และทฤษฎี
เกี�ยวกบัอนิเทอรเ์น็ตและเครื�องมอืดจิทิลัอื�น ๆ (เชน่ ลขิสทิธิ� การใชง้านโดย
ชอบธรรม) และความสามารถในการนํากรอบเหลา่นี�ไปใชก้บักจิกรรมของตนเอง

การรูเ้ทา่ทนัสื�อ: ความสามารถในการวเิคราะห์ ประเมนิ เผยแพร่ และสรา้ง
เนื�อหาในรปูแบบสื�อใด ๆ (เชน่ การพมิพ์ ภาพ การโตต้อบ เสยีง) และเพื�อเขา้
รว่มในชมุชนและเครอืขา่ย "การรูเ้ทา่ทนัสื�อ" แบบพหพูจน์ ไดแ้ก่ "การรูเ้ทา่ทนั
สื�อ" (Hobbs, 2010) สิ�งที�นักวจัิยบางคนมองวา่เป็น "ความรูใ้หม"่ (Lankshear
& Knobel, 2007) และ "การรูเ้ทา่ทนัสื�อใหม"่ (Jenkins, Clinton,
Purushotma, Robison & Weigel, 2549) เป็นการรวมแนวทางการรูเ้ทา่ทนัที�
ไมเ่พยีงแตมุ่ง่เนน้ไปที�การมสีว่นรว่มของปัจเจกบคุคลกบัสื�อ (การรูเ้ทา่ทนัสื�อ)
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แตย่งัรวมถงึความสามารถในการมสีว่นรว่มของชมุชนและวฒันธรรมการมสีว่น
รว่มดว้ย “การรูเ้ทา่ทนัสื�อ” ยงัรวมถงึความสามารถ เชน่ การอา่นและการเขยีน

โมเด็ม: โมเด็มเป็นอปุกรณท์ี�สรา้งและรักษาการเชื�อมตอ่กบัผูใ้หบ้รกิารอนิ
เทอรเ์น็ต (ISP) เพื�อใหค้ณุเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตได ้ โดยจะแปลงสญัญาณจาก
ภายนอกตําแหน่งของคณุใหเ้ป็นสญัญาณที�คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณด์จิทิลัอื�น
ๆ ของคณุอา่นได ้

เครอืขา่ย: คอืชดุของระบบคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณท์ี�เชื�อมโยงกนัทั�วโลก

พฤตกิรรมเชงิบวก/การใหเ้กยีรต:ิ ความสามารถในการโตต้อบกบัผูอ้ื�น (ทั �ง
ระดบับคุคลและกลุม่ใหญ)่ ทางออนไลนด์ว้ยความเคารพ มจีรยิธรรม รับผดิชอบ
ตอ่สงัคม และมคีวามเห็นอกเห็นใจ

ความเป็นสว่นตวัและชื�อเสยีง: ความสามารถในการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล
ออนไลนข์องตนเองและของผูอ้ื�น ความเขา้ใจเกี�ยวกบั "รอ่งรอย" ดจิทิลัที�ทิ�งไว ้
เบื�องหลงัอนัเป็นผลมาจากกจิกรรมที�ทําทางออนไลน์ ผลที�ตามมาในระยะสั �น
และระยะยาว การจัดการรอ่งรอยดจิทิลัอยา่งเหมาะสม พรอ้มทั �งสรา้งความ
เขา้ใจเกี�ยวกบัขอ้มลูที�ไดจ้ากการอนุมาน (inferred data) (ขอ้มลูที�ไดจ้ากการ
อนุมาน (inferred data) Van der Hof ไดอ้ธบิายไวว้า่เป็นขอ้มลูใหมท่ี�ไดม้า
จากการประมวลหรอืการเกบ็มาจากขอ้มลูอื�นๆ ซึ�งสามารถนําไปปะตดิปะตอ่
กนัใหเ้กดิเป็นขอ้มลูใหมท่ี�บง่บอกความเป็นตวัตนของเราได)้

เราเตอร:์ คอือปุกรณท์ี�สรา้งเครอืขา่ยระหวา่งอปุกรณท์ั �งหมด (เชน่
คอมพวิเตอร์ แท็บเล็ต โทรศพัทม์อืถอื) ในตําแหน่งที�กําหนด (เชน่ โรงเรยีน
หอ้งสมดุ หรอืบา้นของคณุ)

ความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ ี�ด:ี ความสามารถในการรับมอืกบัความ
เสี�ยงที�โลกดจิทิลัอาจมาพรอ้มกบัการปกป้องสขุภาพรา่งกายและจติใจ (เชน่
การป้องกนัการเสพตดิอนิเทอรเ์น็ตและกลุม่อาการเครยีดซํ�า ๆ) ความเสี�ยงทาง
ออนไลนส์ามารถจําแนกไดเ้ป็น 3 มติหิลกั: ดา้นพฤตกิรรม (เชน่ การกลั�นแกลง้
ทางอนิเทอรเ์น็ต (cyberbullying) การลว่งละเมดิทางเพศ หรอื "เพศสมัพันธ์
ผา่นตวัอกัษร") ดา้นการตดิตอ่ (เชน่ การประชมุแบบเห็นหนา้กนัหลงัการตดิตอ่
ทางออนไลน์ การสื�อสารกบับคุคลที�แอบอา้งเป็นบคุคลอื�น) และ ดา้นเนื�อหา
(เชน่ การเปิดเผยเนื�อหาลามกอนาจาร เนื�อหาที�รนุแรงหรอืกา้วรา้ว คําพดูที�
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เป็นอนัตราย เนื�อหาเกี�ยวกบัยาเสพตดิ เนื�อหาเกี�ยวกบัการแบง่แยกเชื�อชาต)ิ
(Livingstone, Kirwall, Ponte & Staksrud, 2013)

ความปลอดภยั: ความสามารถในการปกป้องความสมบรูณข์องขอ้มลู
อปุกรณด์จิทิลั และทรัพยส์นิ (เชน่ ขอ้มลูการเขา้สูร่ะบบ เชน่ รหสัผา่น โปรไฟล์
และเว็บไซต)์

คาํถามที�พบบอ่ย

บทเรยีนเหลา่นี�สาํหรบัใครและออกแบบมาอยา่งไร?
บทเรยีนสรา้งจากแหลง่ขอ้มลูจากพันธมติรและผูเ้ชี�ยวชาญที�หลายหลากที�มี
ประสบการณก์ารออกแบบเนื�อหาและหลกัสตูร

บทเรยีนเป็นอยา่งไร?
แตล่ะบทเรยีนมกีารเขยีนบทบรรยายไวอ้ยา่งสมบรูณ์ แตม่คีวามยดืหยุน่ใหก้บั
นักการศกึษาในการปรับเนื�อหาใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนเฉพาะ
ของตน บทเรยีนเหมาะสําหรับทั �งชมุชนที�มเีทคโนโลยขีั �นสงูและใชเ้ทคโนโลยี
ขั �นพื�นฐาน โดยในหลายบทเรยีนไดรั้บการพัฒนาใหเ้หมาะสําหรับรปูแบบการ
เรยีนรูท้ี�เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตไดน้อ้ยหรอืไมไ่ดเ้ลย

บทเรยีนเหลา่นี�ใชส้าํหรบัการสอนออนไลนไ์ดห้รอืไม?่
สามารถใชไ้ด ้ บทเรยีนออกแบบใหส้ามารถใชก้บัการเรยีนทั �งตอ่หนา้และออ
นไลน ์โดยมแีนวทางการสอนสําหรับวทิยากรในการสอนออนไลนใ์ห ้

ยกตวัอยา่งการบรูณาการบทเรยีนเขา้กบัหอ้งเรยีนของฉนัไดห้รอืไม?่
บทเรยีนสามารถบรูณาการเขา้กบัหลกัสตูรของโรงเรยีนได ้ ตวัอยา่งการ
บรูณาการเขา้กบั 5 สาขาวชิา : ประวตัศิาสตร์ ภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์
คณติศาสตร ์และภาษาสากล

ประวตัศิาสตร์
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● การมสีว่นรว่มของพลเมอืงและการเมอืง - เปรยีบเทยีบระหวา่งความ
เคลื�อนไหวทางสงัคมในอดตีและปัจจบุนั ผูค้นสื�อสารกนัภายในขบวนการ
ไดอ้ยา่งไร? การเคลื�อนไหวในสื�อเป็นอยา่งไร? ในสว่นของแบบฝึกหดันี�
คณุสามารถแนะนําผูเ้รยีนใหรู้จั้กกบับทเรยีน "แฮชแท็ก"

ภาษาองักฤษ
● ความปลอดภยั – ใหนั้กเรยีนเขยีนเรยีงความชกัชวนในหวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง
กบัความปลอดภยั ตวัอยา่งอาจรวมถงึผูเ้รยีนที�ถกเถยีงหรอืตอ่ตา้นการ
เชื�อมตอ่อปุกรณส์ว่นตวักบัเครอืขา่ย Wi-Fi ของโรงเรยีน ในกระบวนการนี�
นักเรยีนมกัจะไดใ้ชข้อ้ความหรอืคําศพัทท์างเทคนคิ หนึ�งในเป้าหมาย
ของพวกเขา คอืการทําใหข้อ้มลูนี�เขา้ใจไดสํ้าหรับผูอ้า่นทั�วไป สว่นหนึ�ง
ของกจิกรรมนี� คณุสามารถแนะนําผูเ้รยีนใหรู้จั้กกบับทเรยีน "Wi-Fi
สาธารณะ"

● การสํารวจและการสรา้งตวัตนทางดจิทิลั – ใหผู้เ้รยีนสรา้งโปรไฟลโ์ซ
เชยีลมเีดยี (สามารถเป็นของจรงิหรอืของปลอม) สําหรับตวัละครใน
บทความวรรณกรรมที�ชั �นเรยีนกําลงัอา่น ใหผู้เ้รยีนเลอืกรปูโปรไฟล์
หมายเลขอา้งองิหรอืชื�อผูใ้ช ้ สว่นที� "เกี�ยวกบัฉัน (about me)" รายชื�อ
เพื�อน และตวัอยา่งโพสตแ์ละ/หรอืรปูภาพที�ตวัละครจะแชร์ ใหผู้เ้รยีน
พจิารณาถงึสิ�งที�ตวัละครแชรน์ตอ่สาธารณะและสิ�งที�คณุซึ�งเป็นผูอ้า่นรู ้
จากการวเิคราะหข์องผูบ้รรยาย ใหผู้เ้รยีนหลายคนสรา้งโปรไฟลสํ์าหรับ
ตวัละครตวัเดยีวกนั จากนั�นใหช้ั �นเรยีนเปรยีบเทยีบแตล่ะโปรไฟลท์ี�สรา้ง
ขึ�น เหตใุดผูเ้รยีนจงึตดัสนิใจวา่จะใสข่อ้มลูอะไรไวใ้นโปรไฟลท์ี�พวกเขา
สรา้งขึ�น แตล่ะโปรไฟลแ์สดงถงึสิ�งที�เรารูจ้ากบทความอยา่งถกูตอ้งหรอื
ไม?่ เพราะเหตใุดถงึใช่ หรอืเพราะเหตใุดถงึไมใ่ช่ สว่นหนึ�งของกจิกรรมนี�
คณุสามารถแนะนําผูเ้รยีนใหรู้จั้กกบับทเรยีน "ตวัตนบนโลกออนไลน"์

วทิยาศาสตร์
● เศรษฐกจิดจิทิลั - สื�อออนไลนท์ี�สอนเกี�ยวกบัแนวคดิทางวทิยาศาสตรไ์ด ้
รับความนยิมเพิ�มขึ�น ดงัเชน่ ผูใ้ช ้YouTube บล็อกเกอร์ และบคุคลสําคญั
เชน่ Science Lab ที�ใชเ้ครื�องมอืสื�อสารดจิทิลัเพื�อสรา้งแบรนดอ์อน
ไลนท์ี�ทําใหผู้ช้มจํานวนมาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใหเ้ขา้ถงึแนวคดิ
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ทางวทิยาศาสตรท์ี�ซบัซอ้นได ้ ใหผู้เ้รยีนของคณุระบวุธิทีี�ผูส้รา้งเนื�อหา
วทิยาศาสตรอ์อนไลนย์อดนยิมเหลา่นี�สรา้งความไวว้างใจกบัผูช้มของ
พวกเขา วธิทีี�พวกเขาอา้งองิขอ้มลูทางวทิยาศาสตร์ และกลยทุธต์า่ง ๆ ที�
พวกเขาใชเ้พื�อทําใหเ้นื�อหาของพวกเขาสนุกสนานสําหรับผูช้ม อภปิราย
ทกัษะที�นักเรยีนคดิวา่เกี�ยวขอ้งกบัการพัฒนาเนื�อหานี� (เชน่ การวจัิย
ความคดิสรา้งสรรค์ การผลติสื�อ) โดยใชแ้นวทางปฏบิตัทิี�ดทีี�สดุเหลา่นี�
ใหนั้กเรยีนของคณุสรา้งเนื�อหาสําหรับชอ่ง หนา้เว็บ หรอืบล็อก YouTube
วทิยาศาสตรย์อดนยิม และใหนั้กเรยีนไดส้ะทอ้นความคดิเกี�ยวกบัทกัษะ
บางอยา่งที�พวกเขาพัฒนาขึ�นในกระบวนการนี� อภปิรายความแตกตา่งใน
การเตรยีมเนื�อหาสําหรับผูช้มจากสายวชิาชพีวทิยาศาสตรก์บัผูช้มทั�วไป
สว่นหนึ�งของกจิกรรมนี� ทา่นสามารถแนะนําผูเ้รยีนใหรู้จั้กบทเรยีน “การ
รูจั้กจดุแข็งของเรา”

คณติศาสตร์
● คณุภาพของขอ้มลู – ระบเุรื�องราวขา่วที�นําเสนอแนวคดิทางคณติศาสตร์
ในลกัษณะที�ไมช่ดัเจน ตวัอยา่งเชน่ สถติทิ ี�ทาํใหเ้ขา้ใจผดิ ใหผู้เ้รยีน
ระบแุหลง่ที�มาของสถติิ (เชน่ สถติมิาจากบทความวจัิยใด) พวกเขาเห็น
สถติทิี�นําเสนอในขา่วอื�น ๆ หรอืไม?่ ถา้เป็นเชน่นั�น กระตุน้ใหผู้เ้รยีนสรา้ง
ไทมไ์ลนข์องแหลง่ขอ้มลูที�สถตินิี�ปรากฏ และอภปิรายวา่ อะไรเป็นแรง
จงูใจใหนํ้าสถติไิปใชใ้นแตล่ะแหลง่ อะไรคอืผลกระทบ (ที�อาจเกดิขึ�น
หรอืที�เกดิขึ�นจรงิ) ของการรวมสถติดิงักลา่วไวใ้นเรื�องราวตา่งๆ? สว่นหนึ�ง
ของกจิกรรมนี� ทา่นสามารถแนะนําผูเ้รยีนใหรู้จั้กกบับทเรยีน “นอกเหนอื
จากตน้ฉบบั (Beyond the Original)”

ภาษาสากล
● การมสีว่นรว่มของพลเมอืงและการเมอืง – ใหผู้เ้รยีนเลอืกประเด็นการ
สนับสนุนที�พวกเขาสนใจ กระตุน้ใหพ้วกเขาคน้หามมี (memes) ตา่ง ๆ
เกี�ยวกบัประเด็นนั�นในภาษาที�ตอ้งการ และอภปิรายกบัผูเ้รยีนวา่ มกีารใช ้
ระเบยีบแบบแผนใดที�เหมอืนหรอืแตกตา่งจากวฒันธรรมมมี (memes) ที�
สอดคลอ้งกบับรบิททอ้งถิ�น/ภมูภิาคของคณุ รปูภาพเดยีวกนันี�ใชส้รา้งมมี
(memes) ในภาษาเป้าหมายหรอืไม่ ตามแบบแผนที�พวกเขาสงัเกตเห็น
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แนะนําใหพ้วกเขาสรา้งมมี (memes) ของตนเองในภาษาเป้าหมายและ
ระดมความคดิเกี�ยวกบัวธิทีี�พวกเขาอาจเผยแพรข่อ้ความสื�อทางออนไลน์
เพื�อเพิ�มการมองเห็นใหก้บัสิ�งที�พวกเขาสนใจ สว่นหนึ�งของกจิกรรมนี�
ทา่นสามารถแนะนํานักเรยีนใหรู้จั้กกบับทเรยีน “การสรา้งความตระหนักรู ้
ผา่นสื�อ”
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