
มคอ 3 รายละเอียดของรายวิชา  
001238   การรู้เท่าทันส่ือ (Media Literacy) 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศกึษา  มหาวิทยาลยันเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิชาศกึษาทัว่ไป 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 001238   การรู้เท่าทนัส่ือ(Media Literacy) 

2. จ านวนหน่วยกิต  3 (2-2-5) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา  วิชาศกึษาทัว่ไป 

4. อาจารย์ผู้สอน 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นพ.เทิดศกัดิ ์ ผลจนัทร์ 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อ านวย    พิรุณสาร 

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อจัฉรา   ศรีพนัธ์ 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา  จงสขุสมสกลุ 

5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ทิพยรัตน์  สิทธิวงศ์ 

6. อาจารย์กิตตพิงษ์  พุม่พวง 

7. อาจารย์ธญัวดี  ก าจดัภยั 

5. ระดบัการศกึษา/ชัน้ปี  ระดบัปริญญาตรี  ภาคการศกึษาท่ี 1/ชัน้ปีท่ี 1 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน ไมมี่ 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั ไมมี่ 

8. สถานท่ีเรียน   MD 235 

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาครัง้ลา่สดุ 9 กรกฎาคม 2558 

  



หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จดุมุง่หมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้  ความเข้าใจในสิ่งเร้าท่ีผา่นมาทางส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือกระจายเสียงและ

โทรทศัน์  และส่ือสงัคมออนไลน์ 

1.2 เพ่ือให้นิสิตมีความตระหนกัในการเปิดรับส่ืออยา่งรู้เทา่ทนัทัง้กระบวนการผลิต  การน าเสนอ

และการแพร่กระจายไปยงัผู้บริโภค 

1.3 เพ่ือให้นิสิตเกิดพฤตกิรรมเท่าทนัส่ือและสามารถด าเนินชีวิตได้อยา่งเหมาะสม 

 

2. วตัถปุระสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือให้รายวิชามีความสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.

2552 

2.2 หลงัเรียนจบวิชานีแ้ล้ว ผู้ เรียนสามารถประยกุต์ใช้ความรู้จากการฝึกฝนการวิเคราะห์ประเมิน

และตดัสินใจกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยเฉพาะจากส่ือได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม ทนัตอ่เวลา 

2.3 ให้นิสิตเข้าใจ เข้าถึง และมีความตระหนกัในการเปิดรับส่ือทกุประเภท 

2.4 ให้นิสิตมีทศันคตท่ีิเหมาะสมในการด าเนินชีวิตในสงัคมปัจจบุนั 

2.5 ให้นิสิตเกิดวิจารณญาณและสามารถปรับเปล่ียนพฤตกิรรมในการเทา่ทนัส่ือ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ความรู้องค์ประกอบพืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการเข้าถึง  เข้าใจ ตีความวิเคราะห์ลงข้อสรุปท่ี 

เหมาะสมเพ่ือการรู้เทา่ทนัสิ่งเร้าท่ีผา่นมาทางส่ือทกุประเภทในปัจจบุนั  เพ่ือจะให้เป็นบณัฑิตผู้บริโภคส่ือ

อยา่งชาญฉลาดอนัจะน าไปสูค่วามรับผิดชอบตอ่การประพฤตขิองตนเองในสงัคมให้พ้นจากการตกเป็น

เหย่ือและปอ้งปรามปัญหาของสงัคมอีกส่วนหนึง่ด้วย 

  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. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ตอ่ภาคการศกึษา 

บรรยาย/ปฏิบตัิ  60  ชัว่โมง/ภาค 

การศกึษาด้วยตนเอง 75 ชัว่โมง/ภาค 

 

3. จ านวนชัว่โมงตอ่สปัดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบคุคล 

อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาให้แก่นิสิตทราบในคูมื่อรายวิชาท่ีแจก 

ให้แก่นิสิต  นิสิตจองวนัเวลาลว่งหน้า หรือมาพบตามเวลา 

 

หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
1. คุณธรรม จริยธรรม   

คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องการพฒันาการ 

  พฒันาผู้ เรียนให้มีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์ มีวินยั เกิดไหวพริบปฏิภาณ  ผู้ รับผิดชอบ ชัว่ดี 

  วิธีการสอน 

  วิเคราะห์กรณีศกึษาเก่ียวกบัประเดน็ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการมีวิถีชีวิตอยูใ่นโลกท่ี

ต้องเก่ียวข้องกบัการมีวิถีชีวิตอยู่ในโลกท่ีต้องเก่ียวข้องกบัส่ือ 

- อภิปรายกลุม่ 

- ผลิตส่ือมลัตมีิเดียและน าเสนอ 

วิธีการประเมินผล  

1. ตรวจสอบการเข้าชัน้เรียน 

2. วิเคราะห์ความสนใจเรียน (Class participation) 

3. ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึษา จากงานท่ีได้รับมอบหมาย 

4. การน าเสนอรายงาน ลกัษณะรายงานทีได้รับมอบหมาย 

การตัดเกรด  แบบอิงเกณฑ์ 

2. ความรู้ 

 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

- รู้เทา่ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจบุนัและอนาคต 

- รู้เทา่ทนัตอ่การเป็นพลเมืองโลก 

- รู้เทา่ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง และการปกครอง 

- ตระหนกั รู้เทา่ทนัตอ่การด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม จกัรวาล 



- เรียนรู้สถานการณ์ ปัญหา อปุสรรค การแก้ไข โดยการเข้าใจมนษุย์ เข้าใจธรรมชาติ 

 วิธีการสอน 

- โดยการบรรยาย 

- โดย Team-based learning 

- โดย Problem-based learning  

- โดยการมอบหมายงานเป็นกิจกรรมกลุม่ 

- โดยการศกึษาด้วยตนเองโดยอาศยั ICT 

- โดยการน าเสนอผลงานรายบคุคลและกลุม่โดยใช้ส่ือตา่งๆ ประกอบการสอน เชน่ 

Video Clip ,Game, etc. 

วิธีการประเมินผล 

- พฤตกิรรมการเข้าเรียน และสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลา 

- มีการอ้างอิงอย่างถกูต้องและเหมาะสมในรายงาน 

- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึษา 

- การน าเสนอรายงาน 

- การจดัท ารายงาน ลกัษณะรายงานกลุม่ (Group report) 

3. ทักษะทางปัญญา 

 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา   

- สามารถแยกแยะวิเคราะห์บนหลกัการของเหตผุล 

- มุง่ศกึษาตลอดชีวิต 

 วิธีการสอน 

- การค้นคว้าเพิ่มเตมิจากเอกสารวิชาการอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีฟังบรรยายในห้องเรียน 

- การเรียนรู้จากปัญหาของกรณีศกึษา 

วิธีการประเมินผล 

- การน าเสนอด้วยวาจา การวิเคราะห์กรณีศกึษา 

- การประเมินผลจากรายงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

  



4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

- มีความรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย ทัง้งานรายบคุคลและงานกลุม่ 

- มีความรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นกรณีศกึษา 

- มีทกัษะความสมัพนัธ์กบัสมาชิกกลุม่ 

- มีทกัษะการประสานงาน เพ่ือให้บรรลงุานท่ีมอบหมาย 

วิธีการสอน 

- มอบหมายงานรายกลุม่ 

- การน าเสนอและอภิปราย 

วิธีการประเมินผล 

- การสงัเกตพฤตกิรรมและการสุม่ตอบค าถามการอภิปรายในกลุม่ 

- การน าเสนองานกลุม่ด้วยวาจาและรายงาน 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

- สามารถติดตอ่ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิผล 

- ทกัษะในการวิเคราะห์และความหมายข้อมลูจากสถานการณ์จ าลอง 

- ทกัษะในการสืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือท ารายงาน 

- มีทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

วิธีการสอน 

- อภิปราย 

- มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก web site, e-learning และท ารายงาน 

- มอบหมายงานให้เตรียมและน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

วิธีการประเมินผล 

- การมีสว่นร่วมในการอภิปรายและคณุภาพอภิปราย 

- รายงาน 

- การน าเสนอด้วยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
  



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน  
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/
คะแนนกิจกรรม 

อาจารย์ผู้สอน 

1  แนะน ารายวิชา 
 
ความส าคญัและความหมายของ
การรู้เทา่ทนัสือ่ในยคุโลกาภิวฒัน์ 

11 สงิหาคม 2558  – แนะน ารายวิชา   
 
13 สงิหาคม 2558  – Lecture 
 

ผ ศ .ด ร .ว น า วั ล ย์  ด า ตี ้      
และคณาจารย์ 
อ.ธญัวดี  ก าจดัภยั 

2  Media Literacy and Self 
Awareness 
สงัคมยคุ IT และแนวโน้ม  

18 สงิหาคม 2558 - Lecture 
 
20 สงิหาคม 2558 - Lecture 

ผศ.นพ.เทิดศกัดิ์ ผลจนัทร์ 
 
ผศ.อ านวย  พิรุณสาร 

3 สงัคมยคุ IT และแนวโน้ม (ตอ่)  25 สงิหาคม 2558 – Lecture  
27 สิงหาคม 2558 - กิจกรรม/รายงาน  
(5 คะแนน) 

ผศ.อ านวย  พิรุณสาร 

4 องค์ประกอบพื น้ ฐานในการ  
รู้เทา่ทนัสือ่ 

1 กนัยายน 2558 – Lecture  
3 กันยายน 2558 - กิจกรรม /รายงาน    
(5 คะแนน)  

อ.ธญัวดี   ก าจดัภยั 

5 
 

การผลติสือ่ 8 กนัยายน 2558 – Lecture  
10 กันยายน 2558 - กิจกรรม/รายงาน  
(5 คะแนน) 

อ.กิตติพงษ์      พุม่พวง 

6 การผลติสือ่ (ตอ่) 15 กนัยายน 2558 – Lecture  
17 กันยายน 2558 - กิจกรรม/รายงาน  
(5 คะแนน) 

อ.กิตติพงษ์      พุม่พวง  

7 Media Literacy : Marketing  22 กนัยายน 2558 – Lecture  
24 กันยายน 2558 - กิจกรรม/รายงาน        
(5 คะแนน) 

ผศ.ดร.พนิดา  จงสขุสมสกลุ 

8 สอบกลางภาค 26 กนัยายน 2558 – 4 ตลุาคม 2558 
9 Media Literacy : Marketing 

(ตอ่) 
6 ตลุาคม 2558 – Lecture  
8 ตุลาคม 2558 - กิจกรรม /รายงาน            
(5 คะแนน) 

ผศ.ดร.พนิดา  จงสขุสมสกลุ 

10 การรู้เทา่ทนัสือ่ออนไลน์  13 ตลุาคม 2558 – Lecture  
15 ตุลาคม 2558 - กิจกรรม /รายงาน            
(5 คะแนน) 

ผศ.ดร.ทิพยรัตน์  สทิธิวงศ์ 



11 การรู้เทา่ทนัสือ่ออนไลน์ (ตอ่) 20 ตลุาคม 2558 – Lecture  
22 ตุลาคม 2558 - กิจกรรม /รายงาน          
(5 คะแนน) 

ผศ.ดร.ทิพยรัตน์  สทิธิวงศ์ 

12 มายาคติ (Myth) และวาทกรรม 
(Discourse) ที่มากบัตวัสือ่ 

27 ตลุาคม 2558 – Lecture  
29 ตุลาคม 2558 - กิจกรรม /รายงาน          
(5 คะแนน) 

อ.ธญัวดี       ก าจดัภยั 

13 การรู้เทา่ทนัสือ่มวลชน 
กรณีศึกษาด้านสขุภาพและด้าน
การเมือง 

3 พฤศจิกายน 2558 – Lecture  
5 พฤศจิกายน 2558 - กิจกรรม/รายงาน          
(5 คะแนน) 

อ.ธญัวดี       ก าจดัภยั 

14 Information Literacy 10 พฤศจิกายน 2558 – Lecture  
12 พฤศจิกายน 2558 -กิจกรรม/รายงาน            
(5 คะแนน) 

ผศ.ดร. อจัฉรา   ศรีพนัธ์ 

 

15 Information Literacy (ตอ่) 
 

17 พฤศจิกายน 2558 - Lecture 
19 พฤศจิกายน 2558 -กิจกรรม/รายงาน          
(5 คะแนน) 

ผศ.ดร. อจัฉรา   ศรีพนัธ์ 

 

16 การผลติสือ่ (ตอ่) 
 

24 พฤศจิกายน 2558 - Lecture 
26 พฤศจิกายน 2558 -กิจกรรม/รายงาน          
(5 คะแนน) 

อ.กิตติพงษ์      พุม่พวง 

17 สอบปลายภาค 28 พฤศจิกายน 2558 – 13 ธนัวาคม 2558 
(35 คะแนน) 

คณาจารย์ 

 
2.แผนประเมินผลการเรียนรู้ 

 การประเมินท่ีใช้ เน้นวิธีการประเมินแท้ (Authentic Assessment) 

  โดยการวดัผลการวิเคราะห์ตดัสินใจและปฏิบตัจิริงจากองค์ความรู้ทกัษะและทศันคตท่ีิได้

จากการศกึษาในรายวิชานี ้เชน่ การก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาของนิสิตจ านวนหนึง่ มีงานท่ี

มอบหมายให้นิสิตวิเคราะห์ข้อสรุป แก้ปัญหาและบง่ชีแ้นวปฏิบตัิท่ีจะท าจริงในกรณีดงักลา่ว เพ่ือให้เกิด

ความรู้เท่าทนัสภาพอนัสมัพนัธ์กบัส่ือสมยัใหมอ่นัเป็นสาระส าคญัเชิงปฏิบตัขิองวิชานี ้ โดยการมอบหมาย

รายงานสว่นบคุคล หรือ การน าเสนอรายงานกลุม่ และการเข้าชัน้เรียน ตลอดภาคการศกึษา 

  



สัดส่วนของการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ช่วงเวลาที่ประเมิน สัดส่วนการประเมินผล
(เปอร์เซ็นต์) 

1-5 - การสงัเกตพฤติกรรม 
- การท ารายงานหรือกิจกรรม
กลุม่ 

ตลอดรายวิชา 45% 

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

- การสอบ 
 

ปลายภาค 35% 

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

- การท ารายงานหรือกิจกรรม ตลอดภาคการศกึษา 10% 

2(4),3(4) การน าเสนอรายงาน ตลอดภาครายวชิา 10% 
1(1),3(4) การเข้าชัน้เรียน ตลอดภาคการศกึษา พิจารณาการมีสทิธ์ิสอบ   

(ขาดเรียนไมเ่กิน 7 ครัง้) 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.เอกสารและต าราหลกั 

 - เอกสารประกอบการสอนภาคบรรยาย 

2.เอกสารและข้อมลูส าคญั (ไมมี่) 

3.เอกสารและข้อมลูแนะน า 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1.กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 

 1.1 แบบประเมินรายวิชาโดยนิสิต 

 1.2 การสะท้อนคดิ 

 1.3การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 

 1.4 การสงัเกตจากพฤตกิรรมของผู้ เรียน 

 

2.กลยทุธ์การประเมินการสอน 

 2.1 การสงัเกตการณ์สอนของผู้ ร่วมทีมการสอน 

 2.2 ผลการสอบและทกัษะการเรียนรู้ 

 

3.การปรับปรุงการสอน 

 3.1 ประชุมการจัดการเรียนการสอน สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเม่ือสิน้สุดการสอน      

เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศกึษาตอ่ไป 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชา 

 4.1การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคณุวฒุิ 

ท่ีไมใ่ชอ่าจารย์ผู้สอน แตอ่าจารย์ท่ีทวนสอบต้องมีความรู้ในวิชานี ้

 4.2 มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้

คะแนนสอบ 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 น าผลท่ีได้จากการประเมินของนิสิต คะแนนสอบของนิสิต การประชุมของคณาจารย์ผู้ สอน      

เพ่ือพฒันารายวิชาก่อนการสอนในปีการศกึษาตอ่ไป 


