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• อธิบายความหมาย การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
• อธิบายถึงองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
• อธิบายทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
• อธิบายถึงการประเมินสื่อดิจิทัล



การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  Digital Literacy

หมายถึง ความเข้าใจว่าบุคคลเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเนื้อหา
ของสื่อ และความเข้าใจถึงผลการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งนี้ ท าให้ความสามารถเพื่อการรู้เท่าทันของสื่อทุกวันนี้ 
รวมถึงการคิดวิพากษ์ ทักษะการสื่อสารและการจัดการข้อมูล ที่สะท้อน
ถึงความต้องการและข้อเท็จจริงของวัฒนธรรมดิจิตอล อาทิ คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการสื่อสาร และวิธีประเมินข้อมูลข่าวสารที่สื่อน าเสนอ 
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การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  Digital Literacy

นอกจากนี้ หมายถึงความรู้และความเข้าใจในคุณค่าของบุคคลและ

ทางสังคม หน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ

อย่างมีจริยธรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในบทสนทนาเกี่ยวกับประชาธิปไตย

และวัฒนธรรม
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การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  Digital Literacy
- การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

- การปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูล

- การรักษาความสัมพันธ์และการส่ือสาร

- การปกป้องข้อมูลและแก้ปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์

- การปกป้องข้อมูลและชื่อเสียงทางออนไลน์

- การสร้างอตัลักษณ์ส่วนตัวในโลกออนไลน์

- ข้อมูล ข่าวปลอม

- การใช้ข้อมูลดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
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เกิดจากการบูรณาการ 2 ศาสตร์และทักษะเข้าด้วยกัน ดังนี้คือ
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1) ศาสตร์และทักษะด้าน "การเรียนรู้สื่อ" (Media literacy)

คือการเข้าถึงสื่อ การอ่านสื่อออก เข้าใจความหมาย ลักษณะรูปแบบของ
สื่อและมีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าสื่อนั้นๆ ซึ่งทักษะการ
เรียนรู้สื่อแบ่งออกเป็น 2 ระดับหลักๆ คือ ทักษะขั้นพื้นฐาน คือสามารถเข้าใจสื่อ 
เรียนรู้จากสื่อ และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และพัฒนาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น เช่นสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์สื่อได้ด้วยทักษะการคิดระดับต่างๆ

เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ ฯลฯ เป็นต้น 



เกิดจากการบูรณาการ 2 ศาสตร์และทักษะเข้าด้วยกัน ดังนี้คือ
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2) ศาสตร์และทักษะด้าน "การเรียนรู้ดิจิทัล" 

ความสามารถในการเข้าถึงสื่อดิจิทัล เทคโนโลยีที่หลากหลาย โดยการก าหนดดิจิทัล
ที่ต้องการ การค้นหาดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์เนื้อหา เลือกสรร น ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สร้างเนื้อหาเองและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ จริยธรรมใน
การน าเสนอข้อมูล และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ
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8 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

1.ทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (Digital 
Citizen Identity)

ต้องมีความสามารถในการสร้างสมดุล บริหาร
จัดการ รักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองไว้ให้ได้ ทั้งในส่วน
ของโลกออนไลน์และโลกความจริง โดยตอนนี้ประเด็นเรื่อง
การสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ที่ท า
ให้บุคคลสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตนต่อสังคม
ภายนอก โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมในการอธิบายรูปแบบใหม่ของการสื่อสาร
แบบมีปฏิสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการแสดงออก
เกี่ยวกับตัวตนผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมต่างๆ
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2. ทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอ (Screen Time 
Management)

ทักษะในการบริหารเวลากับการใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทัล 
รวมไปถึงการควบคุมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และ
โลกภายนอก นับเป็นอีกหนึ่งความสามารถท่ีบ่งบอกถึง ความเป็น
พลเมืองดิจิทัล ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ขาดความเหมาะสมย่อมส่งผลเสียตอ่
สุขภาพโดยรวม ทั้งความเครียดต่อสุขภาพจิตและเป็นสาเหตุ
ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยทางกาย ซึ่งน าไปสู่การสูญเสียทรัพย์สิน
เพื่อใช้รักษา และเสียสุขภาพในระยะยาวโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

8 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
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3.ทักษะในการรับมือกับการคุกคามทางโลกออนไลน์ (Cyberbullying 
Management)

จากข้อมูลทางสถิติลา่สุด สถานการณ์ในเรื่อง Cyber bullying 
ในไทย มีค่าเฉลี่ยการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ที่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยโลกอยู่ที่ 47% และเกิดในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การด่าทอ
กันด้วยข้อความหยาบคาย การตัดต่อภาพ สร้างข้อมูลเท็จ รวมไปถึง
การตั้งกลุ่มออนไลน์กีดกันเพื่อนออกจากกลุ่ม ฯลฯ ดังนั้น ว่าที่พลเมือง
ดิจิทัลทุกคน จึงควรมีความสามารถในการรับรู้และรับมือการคุกคามข่มขู่
บนโลกออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาด เพื่อป้องกันตนเองและคนรอบข้างจาก
การคุกคามทางโลกออนไลน์ให้ได้

8 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
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4. ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ 
(Cybersecurity Management)

ความสามารถในการป้องกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบ
ความปลอดภัยที่เข้มแข็งและป้องกันการโจรกรรมข้อมูลไม่ให้เกดิขึ้น
ได้ ถ้าต้องท าธุรกรรมกับธนาคารหรือซื้อสินค้าออนไลน์ เช่น ซื้อ
เสื้อผ้า ชุดเดรส เป็นต้น ควรเปลี่ยนรหัสบ่อยๆ และควรหลีกเลี่ยงการ
ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ และหากสงสัยว่าข้อมูลถูกน าไปใช้หรือสูญ
หาย ควรรีบแจ้งความและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที

8 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
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5.ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว (Privacy Management)
ดุลพินิจในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว โดยเฉพาะการ

แชร์ข้อมูลออนไลน์เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวทั้งของตนเองและ
ผู้อื่นเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องประกอบอยู่ในพลเมืองดิจิทัลทุกคน และพวก
เขาจะต้องมีความตระหนักในความเท่าเทียมกันทางดิจิทัล เคารพในสิทธิ
ของคนทุกคน รวมถึงต้องมีวิจารณญาณในการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลตนเองในสังคมดิจิทัล รู้ว่าข้อมูลใดควรเผยแพร่ ข้อมูลใดไม่ควร
เผยแพร่ และต้องจัดการความเส่ียงของข้อมูลของตนในสื่อสังคมดิจิทัล
ได้ด้วย

8 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
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6.ทักษะในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดี (Critical Thinking)
ความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่

ถูกต้องและข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่มีเนื้อหาดีและข้อมูลที่เข้าข่ายอันตราย รู้
ว่าข้อมูลลักษณะใดที่ถูกส่งผ่านมาทางออนไลน์แล้วควรตั้งข้อสงสัย หา
ค าตอบให้ชัดเจนก่อนเชื่อและน าไปแชร์ ด้วยเหตุนี้ พลเมืองดิจิทัล จึง
ต้องมีความรู้ความสามารถในการเข้าถงึ ใช้ สร้างสรรค์ ประเมิน 
สังเคราะห์ และสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องมือดิจิทัล ซึ่งจ าเป็นต้องมี
ความรู้ด้านเทคนิคเพ่ือใช้เครื่องมือดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน 
แท็บเล็ต ได้อย่างเชี่ยวชาญ รวมถึงมีทักษะในการรู้คิดขัน้สูง เช่น ทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่จ าเป็นต่อการเลือก จัดประเภท วิเคราะห์ 
ตีความ และเข้าใจข้อมูลข่าวสาร มีความรู้และทักษะในสภาพแวดล้อม
ดิจิทัล การรู้ดิจิทัลโดยมุ่งให้เป็นผู้ใช้ที่ดี เป็นผู้เข้าใจบริบทที่ดี และเป็น
ผู้สร้างเนื้อหาทางดิจิทัลที่ดี ในสภาพแวดล้อมสังคมดิจิทัล

8 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
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7. ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานทิ้งไว้บนโลกออนไลน์ 
(Digital Footprints)

มีรายงานการศึกษาวิจัยยืนยันว่า คนรุ่น Baby Boomer คือ 
กลุ่ม Aging ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2487 – 2505 มักจะใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อื่น และเปิดใช้งาน WiFi
สาธารณะ เสร็จแล้วมักจะละเลย ไม่ลบรหัสผ่านหรือประวัติการใช้งาน
ถึง 47% ซึ่งเสี่ยงมากที่จะถูกผู้อื่นสวมสิทธิ ขโมยตัวตนบนโลก
ออนไลน์ และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น ความเป็น
พลเมืองดิจิทัล จึงต้องมีทักษะความสามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติของการ
ใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล ว่าจะหลงเหลือร่องรอยข้อมูลทิ้งไว้เสมอ รวมไปถึง
ต้องเข้าใจผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อการดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างมีความ
รับผิดชอบ

8 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
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8.ทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (Digital 
Empathy)

ความสามารถในการเห็นอกเหน็ใจและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์ พลเมืองดิจิทัลที่ดีจะต้อง
รู้ถึงคุณค่าและจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยี ต้องตระหนักถึงผล
พวงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่เกิดจากการใช้
อินเทอร์เน็ต การกดไลก์ กดแชร์ ข้อมูล ข่าวสาร ออนไลน์ รวมถึง
รู้จักสิทธิและความรับผิดชอบออนไลน์ อาทิ เสรีภาพในการพูด การ
เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และการปกป้องตนเองและ
ชุมชนจากความเสี่ยงออนไลน์ เช่น การกลั่นแกล้งออนไลน์ ภาพ
ลามกอนาจารเด็ก สแปม เป็นต้น

8 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล



องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ประกอบด้วย

1. การเข้าถึง (Access)
คือ การได้รับสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และรวดเร็ว Search 

Engine ค้นหาข้อมูลที่ต้องการจาก อินเทอร์เน็ต สามารถรับรู้และเข้าใจเนื้อหา
ประเภทต่างๆได้อย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งท าความเข้าใจความหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ประกอบด้วย
1. การเข้าถึง (Access)

- อ่านเนื้อหาจากสื่อต่างๆ เช่น Facebook และท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้
- จดจ าและเข้าใจความหมายของค าศัพท์ สัญลักษณ์  และเทคนิคที่ใช้ในการสื่อสาร
- พัฒนากลยุทธ์ เพื่อหาที่มาของข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่หลากหลาย
- เลือกคัดกรองข้อมูล ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

17



องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ประกอบด้วย
2. การวิเคราะห์ (Analyze)

การตีความเนื้อหาของสื่อตามองค์ประกอบและแบบฟอร์มของสื่อดิจิทัล
เว็บไซต์ปลอม   แต่ละประเภทว่าสิ่งที่สื่อน าเสนอนั้นส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อสังคม 
การเมืองหรือเศรษฐกิจ โดยใช้พื้นความรู้เดิมและประสบการณ์ในการคาดการณ์ถึง
ผลที่จะเกิดขึ้น โดยอาจใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การแยกองค์ประกอบย่อย
ต่างๆ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเหตุและผลการท าความเข้าใจเนื้อหาบริบทที่
ต้องการสื่อ
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องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ประกอบด้วย
2. การวิเคราะห์ (Analyze)

- ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมเพื่อท านายผลที่จะเกิด
- ตีความเนื้อหา โดยใช้หลักการวิเคราะห์พื้นฐาน Facebook, Twitter ก็ยิ่งท าให้คนหลงเชื่อ

ได้ง่าย 
- ใช้กลวิธีต่างๆ ได้แก่การเปรียบเทียบ/หาความแตกต่าง/ข้อเท็จจริง/ความคิดเห็น เว็บไซต์

ปลอมถูกแชร์แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการปลอมเว็บส านักข่าว ที่ท าให้น่าเชื่อถือ
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับบริบททางสื่อดิจิทัลที่ผ่านมา

19
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องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ประกอบด้วย
3. การประเมินค่าสื่อ (Evaluate)

การประเมินค่าของสื่อดิจิทัล เป็นผลจากการวิเคราะห์สื่อดิจิทัลที่ผ่านมาท าให้
สามารถที่จะประเมินคุณภาพ ของเนื้อหาที่มี คุณค่าต่อผู้รับสารมากน้อยเพียงใด 
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับสารในด้านใดได้บ้าง คุณค่าที่เกิดขึ้นเป็นคุณค่าที่
เกิดขึ้นทางใจ อารมณ์ ความรู้สึก หรือมีคุณค่าทางศีลธรรม จรรยาบรรณ สังคม วัฒนธรรม
หรือประเพณี 

ความสามารถในการประเมินเนื้อหา โดยสร้างความเกี่ยวข้องของเนื้อหากับ
ประสบการณ์ พร้อมเสนอความเห็นในแง่มุมที่หลากหลาย
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องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ประกอบด้วย
3. การประเมินค่าสื่อ (Evaluate)

22

ตัวอย่างการประเมินค่าสื่อ
สื่อนี้ใครท า ?
สื่อนี้น าเสนอด้วยวิธีใด ?
สื่อนี้ผู้รับจะได้รับในแง่มุมไหนได้บ้าง ?
สื่อนี้น าเสนออะไรบ้าง ? 
สื่อนี้หวังผลอะไรบ้าง ?



องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ประกอบด้วย
4. การสร้างสรรค์ (Create)

การเรียนรู้สื่อดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาทักษะ การสร้างสื่อในแบบฉบับของ
ตนเองขึ้นมา เมื่อมีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินค่าสื่อได้อย่าง
ถ่องแท้แล้ว ทุกคนจะต้องวางแผน เขียนบท ค้นคว้าข้อมูล เนื้อหามาประกอบ
ความสามารถในการสร้างสรรค์ โดยการใช้สื่อดิจิทัลที่เหมาะสม 

เนื้อหาโดยการเขียนบรรยายความคิด ใช้ค าศัพท์ ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และสื่อดิจิทัลที่จะน าเสนอ
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องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ประกอบด้วย
4. การสร้างสรรค์ (Create)
- ใช้ประโยชน์จากขั้นตอนการระดมสมอง วางแผน เรียบเรียง และแก้ไข
- ใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดตามหลักของภาษาศาสตร์
- สร้างสรรค์และเลือกภาพอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่ก าหนดไว้
- ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการวางโครงสร้างของเนื้อหา

24



สิ่งที่ไม่ควรแชร์ในโลกออนไลน์

25

ข้อมูลส่วนตัว
ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล
จริง , วันเกิด , อายุ , ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ 
หรือ สิ่งที่แสดงรายละเอียดเก่ียวกับตัวคุณ 
เพราะนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้ข้อมูลต่างๆ ของเราถูก
แฮกได้



สิ่งที่ไม่ควรแชร์ในโลกออนไลน์

26

ถ่ายส่วนหนึ่งของบ้าน
แชร์ข้อมูล “บ้านเราอยู่ไหน” แต่อันตรายมากกว่า
เยอะ อย่าไปคิดว่า “การถ่ายภาพหรือ Live ในบ้าน
โชว์คนในโซเชียลว่า จัดบ้านใหม่ รีโนเวทบ้าน นั้น
จะไม่เป็นอะไร” เพราะ การโชว์ภายในตัวบ้านให้
เห็น เหมือนอนุญาตให้โจรเข้ามาแล้ว ท าให้พวกนั้น
รู้มุมต่างๆ ของบ้านเรา ยิ่งไปกว่านั้นอาจพบเห็นของ
มีค่าที่อยู่ภายในบ้าน สร้างสิ่งล่อตาล่อใจให้กับโจร
ไปอีก



สิ่งที่ไม่ควรแชร์ในโลกออนไลน์

27

โพสเรื่องราวตัวเองมากเกินไป 
จริงอยู่ว่าพื้นที่ของเรา เราจะแชร์อะไร

ออกไปก็ได้ แต่การที่เราโพสต์เรื่องราวของตัวเอง
บ่อย และ ถี่ เต็มไปเรื่องราวดราม่า ร้ายกว่านั้นคือ 
หยาบคายด้วย ก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ลบ
ให้กับตัวคุณเอง สร้างความน่าร าคาญให้กับคนรอบ
ข้างด้วย มีผลต่อการสมัครงาน (ถ้าบริษัทแอบเข้ามา
เช็คประวัติเราก่อนนะ) สิ่งที่ควรท าคือ ต้องมีสติ 
และ ยับยั้งอารมณ์ชั่ววูบที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ เวลา
มีอารมณ์โกรธ โมโห อย่าพิมพ์เมื่อก าลังโกรธ เพราะ 
จะเสียใจในภายหลัง



สิ่งที่ไม่ควรแชร์ในโลกออนไลน์

28

วิจารณ์ที่ท างาน
เป็นการสร้างภาพลักษณ์แย่ๆ ให้กับตัวคุณเอง 

บ่นเรื่องราวในที่ท างาน เอาเรื่องราวไปบอก หรือ ที่ร้าย
กว่านั้นคือ เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานของคุณมาเห็นเอง 
มันจะสร้างสถานการณ์ที่น่าอึดอัดของคุณอย่างมากเมื่อ
อีกฝ่ายรู้เรื่องแล้ว มองหน้ากันไม่ติด ความสัมพันธ์
เลวร้ายลงไป จนถึงขั้นลาออกจากงานก็เป็นไปได้ ดังนั้น
ถ้าจะวิจารณ์ “ตั้งค่าก่อน” ไม่ให้คนที่ท างานเห็นก็ดีนะ



สิ่งที่ไม่ควรแชร์ในโลกออนไลน์
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ทัศนคติที่ลบ ความเชื่อ การเมือง ศาสนา



สิ่งที่ไม่ควรแชร์ในโลกออนไลน์

30

ข่าวปลอม
“ตั้งสติก่อนแชร์” ดูก่อนว่าข่าวที่เห็นในโซเชียลนั้นเป็นเรื่อง
จริงหรือไม่ น่าเช่ือถือแค่ไหน มีที่มาอย่างไร เพราะ การแชร์
ข่าวสารที่ปลอมออกไป อาจเป็นการสร้างการตื่นตระหนก ท า
ให้คนที่พบเห็นเกิดการเขา้ใจผดิได้ ดังนั้น “ไม่ชัวร์ อย่าแชร”์
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รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
เว็บไซต์ปลอม Facebookปลอม ภัยออนไลน์ที่หลอกให้คุณหลงเชื่อโดยไม่รู้ตัว

ถ้าพูดถึง อาชญากรรมไซเบอร์ หลายๆ คนอาจจะนึกถึง การปลอมเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อหลอกให้เหยื่อที่
หลงเชื่อ ป้อนข้อมูลชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน เลขบัตรเครดิต หมายเลขโทรศัพท์ โอนเงิน แต่ยุคนี้เราเห็น เว็บปลอม ปลอม
เว็บไซต์ของส านักข่าว ต้องตรวจสอบให้ดี ยิ่งตอนนี้มี Social Media อย่าง Facebook, Twitter ก็ยิ่งท าให้คนหลงเชื่อ
ได้ง่าย และท าให้เว็บไซต์ปลอมถูกแชร์แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการปลอมเว็บ ส านักข่าวที่ท าให้
น่าเชื่อถือ และหลงเชื่อได้ง่าย แต่จะมีสักกี่คนที่คิดเอะใจ ว่าใช้เว็บส านักข่าวจริงๆ หรือไม่ จะมีสักกี่คน ที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงก่อนแชร์
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รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
เว็บไซต์ปลอม Facebookปลอม ภัยออนไลน์ที่หลอกให้คุณหลงเชื่อโดยไม่รู้ตัว

พื้นฐานของการโจมตีภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งจะใช้การล่อหลอกเป็นหลัก เพื่อขอข้อมูล
ผู้ใช้งาน และ เมื่อแฮกเกอร์รวบรวมข้อมูลมาได้แล้วก็จะปลอมแปลงตัวเองเป็นผู้ใช้งาน และน าข้อมูล
ส าคัญต่าง ๆ ที่ขโมยได้มาใช้เพื่อสร้างประโยชน์แก่ตัวเอง ตัวอย่างเช่น การขโมยเงินในบัญชีจาก E-
Banking, การโจมตีระบบเครือข่ายขององค์กร หรือ ขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ามาติดต่อกับ
ผู้ใช้งาน เป็นต้น ซึ่งการหลอกล่อขอข้อมูลนั้น ใช้หลักการท า “Phishing” มาช่วยเพื่อสร้างเว็บไซต์
ปลอม หรือ ลิงก์ปลอม เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ โดยเหยื่อส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ใช้งานทั่วไป อาจจะไม่มีความรู้
เรื่องภัยคุกคาม



33

รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
เว็บไซต์ปลอม Facebookปลอม ภัยออนไลน์ที่หลอกให้คุณหลงเชื่อโดยไม่รู้ตัว

Phishing เป็นค าเปรียบเทียบทีพ่้องเสียงมาจาก Fishing ที่แปลว่า การตกปลา โดย
ในการตกปลานั้น ต้องมีเหยื่อล่อให้ปลามาติดเบ็ด จึงเปรียบเทียบถึงการสร้างสถานการณ์โดย
การส่งข้อความ อีเมล หรือเว็บไซต์ปลอม เพื่อเป็นเหยื่อล่อให้ผู้ใชง้านเข้ามาติดเบ็ด และหลอก
ล่อผู้ใช้ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ หรือ ส่งโปรแกรมให้ติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่แฮก
เกอร์ต้องการ ซึ่งการท า Phishing ที่พบเห็นบ่อยในประเทศไทยมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ
1.Email Phishing
2.Web Phishing
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รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
เว็บไซต์ปลอม Facebookปลอม ภัยออนไลน์ที่หลอกให้คุณหลงเชื่อโดยไม่รู้ตัว

1. Email Phishing
Email Phishing เป็นการส่ง Email หลอกลวงต่าง ๆ โดยอาจจะ

ใช้ความสัมพันธ์ของบุคคล สถาบันการเงิน หรือต าแหน่ง เช่น CEO, 
เจ้าของบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

เพื่อให้ผู้ที่ได้รับ Email ไม่สงสัยและเชื่อถือ ซึ่งเนื้อหาใน Email 
นั้น อาจบอกถึงความจ าเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องกรอกข้อมูล หรือแจ้งการให้
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น username และ password ส าหรับเข้าระบบของ
องค์กร หรือจะเป็น username และpassword ส าหรับใช้ในการท า
ธุรกรรมทาง การเงินอย่าง E-Banking เป็นต้น
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รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
เว็บไซต์ปลอม Facebookปลอม ภัยออนไลน์ที่หลอกให้คุณหลงเชื่อโดยไม่รู้ตัว

2. Web Phishing
Web Phishing คือ การปลอมแปลงหน้าเว็บไซต์จริง เพื่อ

หลอกเอาข้อมูล เช่น username & password ของผู้ใช้งาน ถ้าหาก
ผู้ใช้งานไม่ระมัดระวังก็อาจจะกรอกข้อมูลต่าง ๆ ส่งให้แฮกเกอร์โดยที่ไม่
รู้ตัว 

โดย Web Phishing มักจะเป็นลิงกป์ลอมที่แนบมากับอีเมล 
เมื่อเหยื่อกดเปิดก็จะเข้าสู่ Web Phishing (เว็บไซต์ปลอมที่ท าเลียนแบบ
เว็บไซต์ของจริง) ที่แฮกเกอรส์ร้างขึ้นเพื่อหลอกให้เหยื่อกรอก username 
และ password หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ทันที 

โดยทั้งหมดท าผ่านหน้าเว็บที่คล้ายของจริง ที่แฮกเกอร์เป็นคน
ตั้งขึ้นมา เมื่อกรอกข้อมูลลงไป จึงส่งข้อมูลตรง ๆ ไปยังแฮกเกอร์
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รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
เว็บไซต์ปลอม Facebookปลอม ภัยออนไลน์ที่หลอกให้คุณหลงเชื่อโดยไม่รู้ตัว

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ปลอม
1. ตรวจสอบ URL ก่อนที่จะคลิกไปยังเว็บไซต์

ใดนั้นผู้ใช้งานต่องตรวจสอบ URL ให้แน่ใจว่ามันใช่ที่อยู่ที่
ถูกต้องของเว็บไซต์ดังกล่าวหรือไม่ 

เช่น หากได้รับอีเมลจาก Netflix แล้วมลีิ้งค์แนบ
มาด้วยให้สังเกตชื่อของเว็บไซต์ว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะหาก
เป็นเว็บไซต์ปลอมจะมีความคล้ายคลึง เช่น
http://www.netflixx.com/th/ 
http://www.nettflix.com/th/ 
http://www.netfllix.com/th/

จากสามชื่อข้างต้นนั้นแทบจะดูไม่ออกเลยใช่ไหมว่ามันแต่กต่างกันกับของ
จริงที่ชื่อว่า https://www.netflix.com/th/ ยังไงหากไม่มีการสังเกต ฉะนั้น
ก่อนจะคลิกเว็บไซต์ไหนสังเกตให้ดีจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อ
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รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
เว็บไซต์ปลอม Facebookปลอม ภัยออนไลน์ที่หลอกให้คุณหลงเชื่อโดยไม่รู้ตัว

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ปลอม
2. แหล่งที่มาของลิ้งค์
ในทางเทคนิคแล้วฟิชเชอร์สามารถท าบัญชีอีเมลของธุรกิจหรือบุคคลอ่ืนเพื่อท าการ

หลอกลวงได้ แต่นี่ก็เป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นและโดยปกติแล้วพวกเขาจะใช้บัญชีที่มีลักษณะคลา้ยกับ
แหล่งที่มาที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงและหากเป็นอีเมลที่ได้จากเว็บไซต์จริงอีเมลนั้นจะที่อีเมลโดยตรง 
แต่หากเป็นของปลอมอีเมลยืนยันการใช้งานจะไปอยู่ในอีเมลขยะแทน ฉะนั้นหากคุณได้สมัครสมาชิก
ไม่ว่าจะเว็บไซต์ใดก็ตามหากการยืนยันด้วยอีเมลนั้นไปอยู่ที่อีเมลขยะแล้วละกใ็ห้หยุดคิดนิดหนึ่งว่านั่น
เป็นเว็บไซต์หรือเปล่า
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รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
เว็บไซต์ปลอม Facebookปลอม ภัยออนไลน์ที่หลอกให้คุณหลงเชื่อโดยไม่รู้ตัว

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ปลอม
3. HTTPS
แสดงถึงความปลอดภัยได้ เว็บไซต์ที่เป็น

มาตรฐานในปัจจุบันนั้นนิยมจะใช้ HTTPS แทน HTTP 
เพราะว่าการเข้าใช้งานแบบ HTTPS หมายความว่าการ
สื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและเซิร์ฟเวอรน์ั้นได้รับการ
เข้ารหัสและปลอดภัย ซึ่งนับว่าเป็นมาตรฐานความ
ปลอดภัยของยุคนี้เลยก็ว่าได้ส าหรับเว็บไซต์ที่เป็นมาตรฐาน 
นอกจากจะช่วยเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานแล้ว ยังท า
ให้เว็บไซต์นั้นปลอดภัยจากการถูกโจมตีด้วยสแปมอีกด้วย
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รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
เว็บไซต์ปลอม Facebookปลอม ภัยออนไลน์ที่หลอกให้คุณหลงเชื่อโดยไม่รู้ตัว

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ปลอม
4. เครื่องมือตรวจสอบเว็บไซต์ปลอม
เครื่องมือตรวจสอบเว็บไซต์ปลอม การเรียกใช้

เว็บไซต์ผ่านตัวตรวจสอบเวบ็ไซตป์ลอม ของ Google เป็น
เครื่องมือ Safe Browsing ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพียง
วาง URL ที่ต้องสงสัยแล้วตัวตรวจสอบจะตัดสินว่า
ปลอดภัยหรือไม่ที่จะเข้าชม หรือไม่หากหลายคนบอกว่าไม่
อยากเสียเวลา สามารถใช้ Extension Antivirus ที่เป็น
เครื่องมือตรวจสอบและกันไม่ให้เราเข้าเวบ็ไซต์ที่ไม่
ปลอดภัยได้เป็นอย่างดี
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รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
เว็บไซต์ปลอม Facebookปลอม ภัยออนไลน์ที่หลอกให้คุณหลงเชื่อโดยไม่รู้ตัว

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ปลอม
5. มีโฆษณาแปลกๆ แบนเนอร์แปลกๆ เยอะ 

สงสัยไว้ก่อน
พวกเว็บแนว Clickbait มักจะมีโฆษณาเยอะๆ 

รกๆ หน้าจอ ยิ่งดูบนคอมยิ่งสังเกตง่าย แต่บนมือถือ
อาจจะสังเกตยาก ถ้าโฆษณาเยอะเกินเหตุ ก็ตรวจสอบ
หลายๆ ข่าว หลายๆ เว็บให้แน่ใจ ตอนนี้ถ้าเป็นเว็บไซต์
ส านักข่าว ก็มักจะมีโฆษณาเยอะ แต่ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน
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แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette)

มารยาทเน็ต (Netiquette)
มาจากค าว่า Network Etiquette หมายถึง จรรยามารยาทของการอยู่ 

ร่วมกันในสังคมอินเทอร์เน็ต หรือ โลกดิจิทัลซึ่งเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนเข้ามา 
แลกเปลี่ยน สื่อสารและท ากิจกรรมรวม กัน ทั้งในชุมชนใหญ่หรือโลก บนอินเทอร์เน็ต 
ก็ไม่ต่างจากสังคมบนโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งจ าเป็นต้องมี กฎ กติกาเพื่อ ใช้เป็น
กลไกส าหรับการก ากับดูแลพฤติกรรมและการปฏิสัมพันธ์ของ สมาชิก

https://sites.google.com/ska1.go.th/digitalliteracy/
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แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette)
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แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette)

การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying)
การข่มขู่ คุกคาม ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการกระท าอย่างใดอย่าง หนึ่งผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต โดยการใช้โทรศัพท์มือถือ หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ใน การรังแก กัน เช่น 
การส่งข้อความไปก่อกวนผู้อื่น การน าข้อมูลที่ท าให้ผู้อื่นเสื่อม เสียไปเผยแพร่ การน าข้อมูล
ส่วนตัวหรือข้อมูล ที่เป็นความลับของผู้อื่นน าไป เปิดเผย โดยผู้กระท ามีเจตนาให้ผู้อื่นรู้สึก
เจ็บปวดทางจิตใจ ได้รับความเสียหาย เกิดความ ทุกข์ใจ อับอาย เสื่อมเสีย และขาดความ
น่าเชื่อถือ (ธันยากร ตุดเกื้อ , 2557) 
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แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette)

การน าข้อมูล/สารสนเทศมาใช้อย่างมืออาชีพ
- ให้เครดิตเจ้าของ 
- ติดต่อเจ้าของข้อมูล 
- ขออนุญาตใช้ข้อมูล 
- บอกที่มาข้อมูล เช่น Cr. ...เจ้าของภาพ / 

เว็บไซต์... Photo by …. เจ้าของภาพ.... 
ขอขอบคุณ ...เจ้าของข้อมูล...

https://sites.google.com/ska1.go.th/digitalliteracy/
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แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette)

การน าข้อมูล/สารสนเทศมาใช้อย่างมืออาชีพ
ใช้รูป/วิดีโอ แจกฟรี 
• Pixabay
• Freepik
• Streetwill.co 
• Lifeofpix • ฯลฯ

https://sites.google.com/ska1.go.th/digitalliteracy/
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แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette)

การน าข้อมูล/สารสนเทศมาใช้อย่างมืออาชีพ
ดูสัญลักษณ์ Creative Common (CC) 
CC0 : ไม่สงวนลิขสิทธิ์ 
CC-BY : ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา 
CC-BY-SA : ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา และอนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน 
CC-BY-ND : ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา และห้ามดัดเเปลง 
CC-BY-NC : ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา และห้ามน าไปใช้เพื่อการค้า 
CC-BY-NC-SA : ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้า และให้
อนุญาต ต่อไปแบบเดียวกัน 
CC-BY-NC-ND : ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามน าไปใช้เพื่อการค้า 
และห้าม ดัดแปลง

https://sites.google.com/ska1.go.th/digitalliteracy/
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คุณลักษณะหลักๆ ของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

ตัวชี้วัด MIL (Media and Information Literacy) 
ตัวชี้วัด หรือคุณลักษณะหลักๆ ของการรู้เท่าทันสื่อและสาร (Media and Information 

Literacy) โดยภาพรวมจะมีลักษณะที่คล้ายกันและแบ่งออกเป็นหลายระดับ หรือมีความ
หลากหลายแตกต่างกันไปโดยเริ่มจากฐานการคิดและทักษะการคิดต่างๆเป็นฐานหลัก
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คุณลักษณะหลักๆ ของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

ความสามารถในการคิดและการตอบค าถามต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
1) เกิดค าถามอะไรขึ้นในใจเราบ้างขณะที่เรารับสื่อและสารสนเทศนั้นๆ
2) สื่อและสารสนเทศนั้นๆ น าเสนอค่านิยมทางสังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจอย่างไร
3) ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากสื่อและสารสนเทศนั้นๆสะท้อนความสัมพันธ์ทางสังคมหรือส่วนบุคคลอย่างไร
4) บริบททางสังคมและวัฒนธรรมขณะนั้นเป็นอย่างไร
5) สื่อและสารสนเทศนั้นๆน าเสนอความคิดหรือค่านิยมใดบ้าง
6) สื่อและสารสนเทศนั้นๆสร้างบุคลิกลักษณะของตัวแสดงต่าง ๆ อย่างไร
7) เป้าหมายของสื่อและสารสนเทศนั้นๆ คือ กลุ่มใด
8) เมื่อรับสื่อและสารสนเทศนั้นๆแล้ว น่าจะมีพฤติกรรมหรือผลสืบเนื่องอย่างไร
9) มีเรื่องใดบ้างในสื่อและสารสนเทศนั้นๆนั้นที่ไม่ได้น าเสนอออกมา (ทั้ง ๆ ที่ควรน าเสนอ)



"แม่รู้อะไรบ้าง? Mother Knows Best"
เพราะอะไร? ทั้งที่ใกล้ชิด แต่บางครั้งกลับเหมือนพูดกันคนละเรื่อง หรือเพราะเราอาจอยู่กันคนละโลก? 53
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คุณลักษณะหลักๆ ของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

น าไปสู่การทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสือ่และสาร ดังต่อไปนี้
1) มีความสามารถในการเปิดรับสื่อและสารสนเทศ โดยสามารถที่จะเข้าถึงสื่อและสารสนเทศตามที่ตนเองต้องการได้
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์สือ่และสารสนเทศที่ไดม้า โดยพิจารณาความครอบคลุมของสื่อและสารสนเทศนั้นได้ ความ

ถูกต้อง ความชัดเจน ฯลฯ
3) มีความสามารถในการเข้าใจสื่อและสารสนเทศ โดยเฉพาะภาษาของสื่อและสารสนเทศนั้นๆ เช่น ตัวอักษร สัญญลักษณ์

เนื้อหา วัจนภาษาและอวจันภาษาต่างๆ
4) มีความสามารถในการประเมินค่าสือ่และสารสนเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นความเที่ยงตรง ความถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะ

ความเหมาะสมกับบริบทของสื่อและสารสนเทศ ภายใต้กรอบของสังคมในขณะนั้น เช่น กรอบหรือบริบท เสรีภาพของการ
แสดงออก ความรับผิดชอบ บริบททางสังคม กฎหมาย จรรยาบรรณ และวัฒนธรรม เป็นต้น
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คุณลักษณะหลักๆ ของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

5) มีความสามารถในการใช้สื่อและสารสนเทศให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมภายใต้กรอบของความ
เป็นประชาธิปไตย เสรีภาพของการแสดงออก ความรับผิดชอบ บริบททางสังคม กฎหมายจรรยาบรรณ และวัฒนธรรม เช่น

5.1) ใช้สื่อและสารสนเทศเพื่อการสื่อสารข่าวสารข้อมูลต่างๆ
5.2) ใช้สื่อและสารสนเทศเพื่อการศึกษาและให้ความรู้
5.3) ใช้สื่อและสารสนเทศเพื่อความบันเทิงและการพักผอ่นหย่อนใจ
5.4) ใช้สื่อและสารสนเทศเพื่อความจรรโลงใจ
5.5) ใช้สื่อและสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ความทรงจ าของสังคม
5.6) ใช้สื่อและสารสนเทศเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของสังคม
5.7) ใช้สื่อและสารสนเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ของสังคม
5.8) ใช้สื่อและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
5.9) ใช้สื่อและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
5.10) ใช้สื่อและสารสนเทศเพื่อให้การศกึษาผู้ใช้ให้เป็นผูร้ักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ผู้มีทักษะการรู้สื่อดิจิทัล คือผู้ที่มีความสามารถในการรู้ว่า เขาต้องการสารสนเทศอะไร หรือประเภทใด 
สามารถที่จะหา หรือเข้าถึงสื่อ หรือแหล่งของสื่อดิจิทัลนั้นได้ที่ไหน และอย่างไร อีกทั้งสามารถก าหนด ระบุ 
ประเมินผล จัดการ และสามารถใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ส าคัญและมีผลต่อทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลคือ ทักษะในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหา และรับรู้อย่างชัดเจนร่วมกันว่า
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ดังลักษณะหลักๆ ดังต่อไปนี้
1) รู้ว่าตนเองได้รับสื่อที่ถูกต้องมีความสมบูรณ์หรือเพียงพอ หรือมีความส าคัญต่อการตัดสินใจที่มีประสทิธิภาพ
2) รู้ว่าตนเองมีความต้องการสื่อดิจิทัล ประเภทใด เพื่ออะไร
3) สามารถตั้งค าถามจากความต้องการจากสื่อดิจิทัล นั้นๆได้
4) สามารถระบุแหล่งของสื่อดิจิทัล ที่จะเป็นประโยชน์ หรือตรงกับความต้องการของตนเองของงาน
5) มีทักษะในการค้นหาสื่อดิจิทัล ตามที่ตนต้องการ ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดทักษะ และกลยุทธต์่างๆการค้นหา 
6) มทีักษะในการเข้าถึงแหล่งสื่อดิจิทัล ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
7) มทีักษะในการประเมินสื่อดิจิทัล ทีไ่ด้มา เช่น ความถูกต้อง ความชัดเจน ความเท่าทันสถานการณ์และอื่นๆ
8) มทีักษะในการบริหารจัดการ การจัดเก็บเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9) มทีักษะในการบูรณาการสื่อดิจิทัลใหมเ่ขา้กับฐานความรู้เดมิหรือองค์ความรูเ้ดิม
10) มีทักษะในการใช้สื่อดิจิทัลจากแหล่งต่างๆเพื่อการคิดเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์การแก้ปัญหา และการใช้ประโยชน์ต่างๆได้
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Workshop 1

https://sites.google.com/ska1.go.th/digitalliteracy/
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Workshop 2

https://sites.google.com/ska1.go.th/digitalliteracy/
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Workshop 3

https://sites.google.com/ska1.go.th/digitalliteracy/



61

Workshop 4

https://sites.google.com/ska1.go.th/digitalliteracy/


