
มคอ 3 รายละเอียดของรายวชิา  

001238  การรูเทาทันสื่อ(Media Literacy) 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 001238   การรูเทาทันสื่อ(Media Literacy) 

2. จํานวนหนวยกิต  3 (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  วิชาศึกษาทั่วไป 

4. อาจารยผูสอน 

1. ผูชวยศาสตราจารย นพ.เทิดศักดิ์  ผลจนัทร 

2. ผูชวยศาสตราจารยอํานวย    พิรุณสาร 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัจฉรา   ศรีพันธ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พนดิา  จงสุขสมสกุล 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทพิยรัตน  สิทธวิงศ 
6. อาจารยกิตตพิงษ  พุมพวง 
7. อาจารยธัญวดี  กาํจัดภัย 

5. ระดับการศึกษา/ชั้นป  ระดับปริญญาตรี  ภาคการศกึษาที่ 1/ชั้นปที่ 1 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

8. สถานที่เรียน   อาคารปราบไตรจักร 42 

9. วันที่จัดทาํหรอืปรับปรุงรายละเอียดรายวชิาครั้งลาสุด 28 พฤศจิกายน 2557 

 

 

 

หมวดที่ 2 จดุมุงหมายและวัตถุประสงค 



1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อใหนิสิตมคีวามรู  ความเขาใจในสิ่งเราที่ผานมาทางสื่อส่ิงพิมพ ส่ือกระจายเสยีงและ
โทรทัศน  และสื่อสังคมออนไลน 

1.2 เพื่อใหนิสิตมคีวามตระหนกัในการเปดรับส่ืออยางรูเทาทนัทัง้กระบวนการผลิต  การนําเสนอ

และการแพรกระจายไปยงัผูบริโภค 

1.3 เพื่อใหนิสิตเกดิพฤติกรรมเทาทนัสื่อและสามารถดาํเนนิชีวิตไดอยางเหมาะสม 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 

2.1 เพื่อใหรายวิชามีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2552 

2.2 หลังเรียนจบวชิานี้แลว ผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูจากการฝกฝนการวิเคราะหประเมิน

และตัดสินใจกับปญหาที่เกดิขึ้น โดยเฉพาะจากสื่อไดอยางถูกตองเหมาะสม ทนัตอเวลา 

2.3 ใหนิสิตเขาใจ เขาถึง และมีความตระหนกัในการเปดรับส่ือทุกประเภท 

2.4 ใหนิสิตมทีัศนคติที่เหมาะสมในการดําเนนิชีวิตในสังคมปจจุบัน 

2.5 ใหนิสิตเกิดวิจารณญาณและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเทาทันสื่อ 

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ความรูองคประกอบพืน้ฐานที่จําเปนในการเขาถึง  เขาใจ ตีความวิเคราะหลงขอสรุปที ่

เหมาะสมเพื่อการรูเทาทนัสิง่เราที่ผานมาทางสื่อทกุประเภทในปจจุบัน  เพื่อจะใหเปนบัณฑิตผูบริโภคสื่อ

อยางชาญฉลาดอันจะนําไปสูความรับผิดชอบตอการประพฤติของตนเองในสังคมใหพนจากการตกเปน

เหยื่อและปองปรามปญหาของสังคมอีกสวนหนึ่งดวย 

  Knowledge, basic attributes necessary to access, understand, interpret , 

analyze leading to appropriate  conclusions, so as to come up to par  with stimuli  coming  

through various  contemporary  media. The  aim is focused on nurturing  wise  media  

consumers in graduates, responsible  for  one’s own behaviors in society, not victimized and 

carry out preventive measures  for the society  being as  a whole as well. 



2. จํานวนชัว่โมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย/ปฏิบัติ  60  ชั่วโมง/ภาค 

การศึกษาดวยตนเอง 75 ชั่วโมง/ภาค 

 

3. จํานวนชัว่โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาแนะนาํทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 

อาจารยประจาํรายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาใหแกนิสิตทราบในคูมือรายวิชาทีแ่จก 

ใหแกนิสิต  นสิิตจองวันเวลาลวงหนา หรือมาพบตามเวลา 

 

หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรยีนรูของนิสิต 

1. คุณธรรม จรยิธรรม   

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการพัฒนาการ 

  พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย มีวนิัย เกิดไหวพริบปฏิภาณ  ผูรับผิดชอบ ชั่วดี 

  วิธีการสอน 

  วิเคราะหกรณศึีกษาเกีย่วกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกีย่วของกับการมวีิถีชีวิตอยูในโลกที่

ตองเกี่ยวของกับการมวีิถีชวีติอยูในโลกที่ตองเกี่ยวของกบัส่ือ 

- อภิปรายกลุม 

- ผลิตสื่อมัลติมีเดียและนําเสนอ 

วิธีการประเมินผล  

1. ตรวจสอบการเขาชั้นเรียน 

2. วิเคราะหความสนใจเรียน (Class participation) 

3. ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา จากงานที่ไดรับมอบหมาย 

4. การนาํเสนอรายงาน ลักษณะรายงานทีไดรับมอบหมาย 

การตัดเกรด  แบบอิงเกณฑ 

2 ความรู 

 ความรูที่ตองไดรับ  



- รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกในปจจบัุนและอนาคต 

- รูเทาทันตอการเปนพลเมืองโลก 

- รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเงนิ การเมือง และการปกครอง 

- ตระหนัก รูเทาทันตอการดําเนินชวีิตที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม จักรวาล 

- เรียนรูสถานการณ ปญหา อุปสรรค การแกไข โดยการเขาใจมนษุย เขาใจธรรมชาติ 

 วิธีการสอน 

- โดยการบรรยาย 

- โดย Team-based learning 

- โดย Problem-based learning  

- โดยการมอบหมายงานเปนกจิกรรมกลุม 

- โดยการศึกษาดวยตนเองโดยอาศัย ICT 

- โดยการนําเสนอผลงานรายบุคคลและกลุมโดยใชส่ือตางๆ ประกอบการสอน เชน 

Video Clip ,Game, etc. 

วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา 

- มีการอางอิงอยางถูกตองและเหมาะสมในรายงาน 

- ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 

- การนาํเสนอรายงาน 

- การจัดทาํรายงาน ลักษณะรายงานกลุม (Group report) 

3.ทกัษะทางปญญา 

 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา   

- สามารถแยกแยะวิเคราะหบนหลกัการของเหตุผล 

- มุงศึกษาตลอดชีวิต 

 วิธีการสอน 

- การคนควาเพิม่เติมจากเอกสารวิชาการอืน่ๆ นอกเหนือจากที่ฟงบรรยายในหองเรียน 

- การเรียนรูจากปญหาของกรณีศึกษา 



วิธีการประเมินผล 

- การนาํเสนอดวยวาจา การวเิคราะหกรณีศึกษา 

- การประเมนิผลจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย 

 

4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพฒันา 

- มีความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม 

- มีความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายเปนกรณีศึกษา 

- มีทักษะความสัมพันธกับสมาชิกกลุม 

- มีทักษะการประสานงาน เพือ่ใหบรรลุงานที่มอบหมาย 

วิธีการสอน 

- มอบหมายงานรายกลุม 

- การนาํเสนอและอภิปราย 

วิธีการประเมินผล 

- การสังเกตพฤติกรรมและการสุมตอบคําถามการอภิปรายในกลุม 

- การนาํเสนองานกลุมดวยวาจาและรายงาน 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพฒันา 

- สามารถติดตอส่ือสารไดอยางมปีระสิทธิผล 

- ทักษะในการวเิคราะหและความหมายขอมูลจากสถานการณจําลอง 

- ทักษะในการสบืคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตเพื่อทาํรายงาน 

- มีทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

วิธีการสอน 

- อภิปราย 



- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจาก web site, e-learning และทาํรายงาน 

- มอบหมายงานใหเตรียมและนําเสนอโดยใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

วิธีการประเมินผล 

- การมีสวนรวมในการอภิปรายและคุณภาพอภิปราย 

- รายงาน 

- การนาํเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.แผนการสอน  

 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/คะแนน
กิจกรรม 

อาจารยผูสอน 

1  -แนะนาํรายวชิา 

 

 

-ความสําคัญและความ 

หมายของการรูเทาทันสื่อ 

ในยุคโลกาภิวฒัน 

6 ม.ค. 2558 – แนะนาํรายวิชา   

 

 

8 ม.ค. 2558 – Lecture 

 

ผศ.ดร.วนาวัลย 

ดาตี้และ

คณาจารย 

อ.ธัญวดี       

กําจัดภัย 

2  - Media Literacy and 

Self Awareness 

-สังคมยุค IT และ

แนวโนม  

13 ม.ค. 2558 - Lecture 

 

15 ม.ค. 2558 - Lecture 

 

ผศ.นพ.เทิดศักดิ์ 

ผลจันทร 

ผศ.อํานวย  พรุิณ

สาร 

3 สังคมยุค IT และแนวโนม 

(ตอ)  

20 ม.ค. 2558 – Lecture  

22 ม.ค. 2558 - กิจกรรม/รายงาน          

(5 คะแนน) 

ผศ.อํานวย  พรุิณ

สาร 

4 องคประกอบพื้นฐานใน

การรูเทาทนัสือ่ 

27 ม.ค. 2558 – Lecture  

29 ม.ค. 2558 - กิจกรรม/รายงาน           

(5 คะแนน)  

อ.ธัญวดี       

กําจัดภัย 



5 

 

Information Literacy  3 ก.พ. 2558 – Lecture  

5 ก.พ. 2558 - กิจกรรม/รายงาน            

(5 คะแนน) 

ผศ.ดร. อัจฉรา   

ศรีพันธ 

 

6 Media Literacy : 

Marketing  

10 ก.พ. 2558 – Lecture  

12 ก.พ. 2558 - กิจกรรม/รายงาน           

(5 คะแนน) 

ผศ.ดร.พนิดา      

จงสุขสมสกุล 

7 Media Literacy : 

Marketing (ตอ) 

17 ก.พ. 2558 – Lecture  

19 ก.พ. 2558 - กิจกรรม/รายงาน          

(5 คะแนน 

ผศ.ดร.พนิดา      

จงสุขสมสกุล 

8  ไมมี  

9 การรูเทาทนัสือ่ออนไลน  3 มี.ค. 2558 – Lecture  

5 มี.ค. 2558 - กิจกรรม/รายงาน            

(5 คะแนน) 

 

ผศ.ดร.ทิพยรัตน  

สิทธิวงศ 

10 การรูเทาทนัสือ่ออนไลน 

(ตอ) 

10 มี.ค. 2558 – Lecture  

12 มี.ค. 2558 - กิจกรรม/รายงาน            

(5 คะแนน) 

ผศ.ดร.ทิพยรัตน  

สิทธิวงศ 

11 มายาคติ (Myth) และวาท

กรรม (Discourse) ที่มา

กับตัวสื่อ 

17 มี.ค. 2558 – Lecture  

19 มี.ค. 2558 - กิจกรรม/รายงาน          

(5 คะแนน) 

อ.ธัญวดี       

กําจัดภัย 

12 การรูเทาทนัสือ่มวลชน 

กรณีศึกษาดานสุขภาพ

และดานการเมือง 

24 มี.ค. 2558 – Lecture  

26 มี.ค. 2558 - กิจกรรม/รายงาน          

(5 คะแนน) 

อ.ธัญวดี       

กําจัดภัย 

13 การผลิตสื่อ 

 

31 มี.ค. 2558 – Lecture  

2 เม.ย. 2558 - กิจกรรม/รายงาน          

(5 คะแนน) 

อ.กิตติพงษ      

พุมพวง 

14 การผลิตสื่อ (ตอ) 

 

7 เม.ย. 2558 – Lecture  

9 เม.ย. 2558 - กิจกรรม/รายงาน            

(5 คะแนน) 

อ.กิตติพงษ      

พุมพวง 

15 การผลิตสื่อ (ตอ) 14 เม.ย. 2558 - Lecture อ.กิตติพงษ      



 16 เม.ย. 2558 - กิจกรรม/รายงาน         

(5 คะแนน) 

พุมพวง 

16 สอบปลายภาค 40 คะแนน คณาจารย 

 

2.แผนประเมินผลการเรยีนรู 

 การประเมนิทีใ่ช เนนวธิีการประเมินแท (Authentic Assessment) 

  โดยการวัดผลการวิเคราะหตัดสินใจและปฏิบัติจริงจากองคความรูทกัษะและทัศนคติที่ได

จากการศึกษาในรายวิชานี้ เชน การกาํหนดใหอาจารยผูสอนเปนที่ปรึกษาของนิสิตจํานวนหนึ่ง มงีานที่

มอบหมายใหนิสิตวิเคราะหขอสรุป แกปญหาและบงชีแ้นวปฏิบัติที่จะทําจริงในกรณีดังกลาว เพือ่ใหเกิด

ความรูเทาทันสภาพอันสมัพนัธกับส่ือสมัยใหมอันเปนสาระสําคัญเชิงปฏิบัติของวิชานี้  โดยการมอบหมาย

รายงานสวนบคุคล หรือ การนําเสนอรายงานกลุม และการเขาชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 

สัดสวนของการประเมินผล 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน ชวงเวลาที่ประเมิน สัดสวนการ
ประเมินผล
(เปอรเซ็นต) 

1-5 -การสังเกตพฤติกรรม 

-การทํารายงานหรือ

กิจกรรมกลุม 

ตลอดรายวิชา 40% 

1(1) , 

1(2),2(4),3(4),5(4) 

-การสอบ 

 

ปลายภาค 40% 

1(1) , 

1(2),2(4),3(4),5(4) 

-การทํารายงานหรือ

กิจกรรม 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

2(4),3(4) การนาํเสนอรายงาน ตลอดภาครายวิชา 10% 

1(1),3(4) การเขาชัน้เรียน ตลอดภาคการศึกษา พิจารณาการมีสิทธิ์สอบ

(ขาดเรียนไมเกิน4 คร้ัง) 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 



1.เอกสารและตําราหลัก 

 - เอกสารประกอบการสอนภาคบรรยาย 

2.เอกสารและขอมูลสําคัญ (ไมมี) 

3.เอกสารและขอมูลแนะนาํ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวิชา 

 

1.กลยทุธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

 1.1 แบบประเมินรายวิชาโดยนิสิต 

 1.2 การสะทอนคิด 

 1.3การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

 1.4 การสงัเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน 

2.กลยทุธการประเมินการสอน 

 2.1 การสงัเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 



 2.2 ผลการสอบและทักษะการเรียนรู 

 

3.การปรับปรุงการสอน 

 3.1 ประชุมการจัดการเรียนการสอน สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขเมื่อส้ินสุดการสอน เพื่อ

เปนขอมูลเบื้องตนในการปรบัปรุงรายวชิาในภาคการศึกษาตอไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 4.1การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒ ิ

ที่ไมใชอาจารยผูสอน แตอาจารยทีท่วนสอบตองมีความรูในวิชานี ้

 4.2 มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรยีนรูของนิสิต โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธกีารให

คะแนนสอบ 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 นําผลที่ไดจากการประเมนิของนิสิต คะแนนสอบของนิสิต การประชุมของคณาจารยผูสอนเพื่อ

พัฒนารายวิชากอนการสอนในปการศึกษาตอไป 


