
 

 
 
 
 

มคอ. 3 รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิชาศึกษาทั่วไป 

 
หมวดที่  1   ขอมูลโดยทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
    001238     “การรูเทาทันส่ือ” (Media Literacy) 
2. จํานวนหนวยกิต  
    3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

วิชาศึกษาทั่วไป 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน   

1.1 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ (ผูจัดการรายวิชา) 0819893125 drsiriksem@yahoo.com 
1.2 พันเอก นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร 0817853161 tawe1959@yahoo.com 
1.3 ผศ.นพ.เทิดศักดิ์ ผลจันทร 0819628276 thirdsakp@yahoo.com 
1.4 รศ.ดร.พรชุลี อาขวอํารุง 0816546881 pornchuleeaa@nu.ac.th 
1.5 ผศ.ดร.ไพฑูรย ชวงฉ่ํา 0862024433 mrspaitoon@gmail.com 
1.6 ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล 0833248998 pinitta@gmail.com 
1.7 ผศ.ดร.พนมสิทธ์ิ สอนประจักษ 0813448965 pnomsit@hotmail.com 
1.8 อาจารยกิตติพงษ พุมพวง 0866381564 kittipongp@nu.ac.th 
1.9 อาจารยธัญวดี กําจัดภัย 0891930048 gumjudpai@gmail.com 
1.10 นายอธิศ ปทุมวรรณ 0819537766 atitp@nu.ac.th 

5. ระดับการศกึษา / ช้ันป 
   ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่1/ชั้นปที่ 1 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) (ถามี)  
     ไมมี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)  
         ไมมี 
8. สถานที่เรียน 
    อาคารเรียนรวม และอาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลยันเรศวร 
9. วันทีจ่ัดทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
   วันที ่12 มิถุนายน 2556 

 
 



 

 
 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1  เพ่ือใหนิสิตมีความรู ความเขาใจในสิ่งเราที่ผานมาทางสื่อสิ่งพิมพ สื่อกระจายเสียงและโทรทัศน และสื่อ
สังคมออนไลน 

1.2 เพ่ือใหนิสิตมีความตระหนักในการเปดรับสื่ออยางรูเทาทันทั้งกระบวนการผลิต การนําเสนอและการ
แพรกระจายไปยังผูบริโภค 

1.3 เพ่ือใหนิสิตเกิดพฤติกรรมเทาทันสื่อและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือใหรายวิชามีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
2.2 หลังเรียนจบวิชาน้ีแลว ผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูจากการฝกฝนการวิเคราะหประเมินและตัดสินใจ

กับปญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะจากสื่อไดอยางถูกตองเหมาะสม ทันตอเวลา 
2.3 ใหนิสิตเขาใจ เขาถึง และมีความตระหนักในการเปดรับสื่อทุกประเภท 
2.4 ใหนิสิตมีทัศนคติที่เหมาะสมในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน 
2.5 ใหนิสิตเกิดวิจารณญาณและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเทาทันสื่อ 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1.  คําอธิบายรายวิชา 
ความรูองคประกอบพ้ืนฐานที่จําเปนในการเขาถึง เขาใจ ตคีวามวิเคราะห ลงขอสรุปที่เหมาะสมเพ่ือการ

รูเทาทันสิง่เราที่ผานมาทางสื่อทุกประเภทในปจจุบัน เพ่ือจะใหเปนบัณฑติผูบริโภคสื่ออยางชาญฉลาดอันจะนําไปสู
ความรับผดิชอบตอการประพฤตขิองตนเองในสังคมใหพนจากการตกเปนเหยื่อและปองปรามปญหาของสังคมอีก
สวนหนึ่งดวย 

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. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย/ปฏบิัต ิ สอนเสริม ปฏิบัติการในช้ันเรียน การศึกษาดวยตนเอง 
60 ชั่วโมง /ภาค - - 75 ชั่วโมง/ภาค 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 
อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาใหแกนสิติทราบในคูมือรายวิชาที่แจกใหแกนิสตินสิติจอง

วันเวลาลวงหนา หรือมาพบตามเวลา 



 

 
หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนาการ 

พัฒนาผูเรียนใหมคีวามรับผิดชอบ ซื่อสัตย มีวินัย เกิดไหวพริบปฏภิาณ รูผดิชอบ ชั่วด ี

    วิธีการสอน 
วิเคราะหกรณีศึกษาเกีย่วกับประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวของกับการมีวถิีชีวติอยูในโลกที่ตองเกีย่วของกับ

สื่อ 
- อภปิรายกลุม 
- ผลติสื่อมลัติมีเดยีและนําเสนอ  

    วิธีการประเมินผล แบงเปน 2 แบบ คือ  
แบบทีห่นึ่ง การประเมินโดยผูสอน  
1. Pop – quiz 6 คร้ัง คร้ังละ 15 นาท ีตามแนวคําถามของอาจารยที่เขาคลาสในแตละคร้ัง 
2. ตรวจสอบการเขาชั้นเรียน  
3. วิเคราะหความสนใจเรียน (Class participation)  
4. วิเคราะหพัฒนาการทางความคดิจากการนําเสนอผลงานและความสนใจในการทํางานรวมกับกลุม

แบบวิธีกลุมคดิ (Group thinking) 
5. ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
6. Formative assessment การนําเสนอรายงาน  การจัดทํารายงาน ลักษณะรายงานกลุม (Group 

report) 
แบบทีส่อง การประเมินแบบ peer – to – peer 
เพ่ือนประเมินเพ่ือนในกลุมโดยการกรอกตามใบประเมินทีค่ณาจารยสรางรวมกัน 

 
2. ความรู                                                                                          

    ความรูที่ตองไดรับ 
           มคีวามรูที่สามารถประยุกตใชได เม่ือตองตดัสินใจเก่ียวกบัปญหาอันเกดิจากสื่อ 

    วิธีการสอน 
- โดยการบรรยาย   
- โดย Team-based learning (TBL) 
- โดย Problem-based learning (PBL) 
- โดยการมอบหมายงานเปนกิจกรรมกลุม  
- โดยการพัฒนากระบวนการคิด ตามทฤษฎีของ Marzano and Kendall  
- โดยวิธีการ 3 P (Prime – Prompt – Probe) 
- โดยการศึกษาดวยตนเองโดยอาศยั ICT  
- โดยการนําเสนอผลงานรายบุคคลและกลุมโดยใชสื่อตางๆประกอบการสอน เชน Video Clip, Game, 

etc.,  



 

    วิธีการประเมินผล 
พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา 
มีการอางอิงอยางถูกตองและเหมาะสมในรายงาน 
ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
Formative assessment 
การนําเสนอรายงาน 
การจัดทํารายงาน ลักษณะรายงานกลุม (Group report) 

3. ทกัษะทางปญญา                                                                            
    ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

สามารถคดิ วิเคราะหอยางเปนระบบ 
วิธกีารสอน 

- การคนควาเพ่ิมเตมิจากเอกสารทางวชิาการอ่ืนๆนอกเหนือจากที่ฟงบรรยายในหองเรียน 
- การเรียนรูจากปญหาของกรณีศกึษา 
- การเรียนรูโดยการกํากับตนเอง (self directed learning) 

    วิธีการประเมินผล 
- การนําเสนอดวยวาจา การวิเคราะหกรณีศึกษา  
- การประเมินผลจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย  

4. ทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ                            
ทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบทีต่องพัฒนา 

- มีความรับผดิชอบงานที่ไดรับมอบหมาย ทัง้งานรายบคุคลและงานกลุม 
- มีความรับผดิชอบงานที่ไดรับมอบหมายเปนกรณีศึกษา  
- มีความรับผดิชอบในงานทีไ่ดรับมอบหมายทัง้ระดับกลุมเลก็ 3-4 คนและระดับกลุมใหญ10คน 
- มีทักษะความสมัพันธกับสมาชิกกลุม 
- มีทักษะการประสานงาน เพื่อใหบรรลุงานที่มอบหมาย 

วิธกีารสอน 
- มอบหมายงานรายบคุคลและรายกลุม  
- การทํางานในพื้นที ่
- การนําเสนอและอภิปราย 

วิธกีารประเมินผล 
- การสังเกตพฤตกิรรมและการสุมตอบคําถามการอภปิรายในชั้นเรียนและในกลุมยอยโดยผูสอน  
- การนําเสนองานกลุมดวยวาจาและรายงาน 

5. ทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
- ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การอาน การเขยีน โดยการทํารายงานและเสนอในชั้นเรียน 
- ทักษะในการวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลจากสถานการณจําลอง 
- ทักษะในการสืบคนขอมลูทางอินเตอรเน็ตเพ่ือทํารายงาน 
- มีทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

วิธกีารสอน 
- อภิปราย 



 

- มอบหมายงานใหศกึษาคนควาดวยตนเองจาก web site, e-learning และทํารายงาน 
- มอบหมายงานใหเตรียมและนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

วิธกีารประเมินผล 
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและคุณภาพการอภปิราย 
- รายงาน 
- การนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
  สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด กจิกรรมการเรียนการสอน อาจารยผูสอน 

สัปดาหท่ี 1 Introduction to Media 
Literacy Course 

Lecture: Learning outcome, how to learn, regulation, and 
evaluation 
Lecture: Evidence-based practice 
 

คณาจารย 

สัปดาหท่ี 2 Facts and Fallacies Lecture: Lecture: A code of conduct for effective rational 
discussion, 60 common fallacies. 
Exercises 

รศ.ดร. พรชุล ีอาชวอํารุง    

สัปดาหท่ี 3 Media Literacy and Self 
Awareness 

Lecture: The influence of sensory impressions, You are the 
sum of your actions, Being aware of your body and mind, 
Liberating ourselves from our false notions 

ผศ.นพ.เทิดศักดิ ์ผลจันทร 
ผศ.ดร.ไพฑูรย ชวงฉ่ํา           

สัปดาหท่ี 4 Media Literacy: Definition 
and political approach. 

Lecture: Group process in PBL  
Exercise: Group work to identify PBL learning objectives for 
principle of marketing, politics and new media 

ผศ.ดร. พนมสิทธ์ิ สอน
ประจักษ 
อาจารยธัญวดี กําจัดภยั 

สัปดาหท่ี 5 Behind the scene: Media 
production practical concept 

Lecture: Academic oral presentation 
Lecture: ppt. Design for academic oral presentation 
TBL: Critical appraisal of ppt. examples 

ผศ.ดร. พนิดา จงสุขสมสกลุ 
อาจารยกิตพิงษ พุมพวง 

สัปดาหท่ี 6 Health and Marketing in 
Business 

Oral presentations in class: Principles of marketing in health 
business 
Reflection: What have you learned from Principles of 
Marketing in Health Business? 
Assignment: Media in business marketing -social impacts;  
impacts on health problems/ life styles/ morality and ethics 

นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร 

สัปดาหท่ี 7 Social networks and their 
impacts. 

Lecture: social networks and social media literacy; reputation 
management, critical thinking and network awareness 
Reflection: Learner having the proficiency to communicate 
appropriately, responsibly, and to 
evaluate conversations critically within the realm of socially-

based technologies.   

ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลกัษณ 
อาจารยอธิศ ปทมุวรรณ 



 

สัปดาหที่ 8–9 Media in Business 
Marketing- its social impacts 
และ Media Production 

Lecture: Media in business marketing –their impacts 
Reflection: What have you learned from Media in Business 
Marketing - Its impacts  
Assignment: Media design for marketing 

ผศ.ดร. พนิดา จงสุขสมสกลุ 
อาจารยกิตพิงษ พุมพวง 

สัปดาหท่ี 10–13 Media Production Group presentation follow up:  
- Facts and Fallacies  
- News and political marketing,  
- Advertisement literacy,  
- Hoax, crimes, games and sexuality 
- Social networks 

คณาจารย 

สัปดาหท่ี 14-15 Media Award Public 
presentations 
 

Presentations of media as evidence of lessons learned in class. คณาจารย 

สัปดาหท่ี 16 Wrap up and lesson learned  Feed forward by the faculty.  คณาจารย 
 
 



 

 
2. แผนประเมินผลการเรียนรู 

การประเมินที่ใช เนนวิธีการประเมินแท (Authentic Assessment)  
โดยการวัดผลการวิเคราะหตัดสินใจและปฏบิตัิจริงจากองคความรูทักษะและทศันคตทิี่ไดจากการ ศึกษาใน

รายวิชาน้ี เชน การกําหนดใหอาจารยผูสอนเปนที่ปรึกษาของนิสติจํานวนหนึ่ง ใหมีการสังเกตและทํา Log Book 
บันทึกพฤติกรรมที่มีการพัฒนาของนิสติเปนรายบุคคล ลักษณะน้ีคือ formative evaluation หรือการประเมิน
พัฒนาการและอีกสวนหน่ึงสําหรับ summative evaluation จะใช scenario protocol น่ันคือกําหนดสถานการณ
ใหนิสติวิเคราะหขอสรุป แกปญหาและบงชีแ้นวปฏิบตัทิี่จะทําจริงในกรณีดังกลาว เพื่อใหเกิดความรูเทาทันสภาพอัน
สัมพันธกับสื่อสมัยใหมอันเปนสาระสําคัญเชงิปฏิบตัขิองวิชาน้ี 
Formative assessment:   

ใหอาจารยผูสอนเปนทีป่รึกษาของนิสติตามที่กําหนด ใหคําแนะนําเพ่ือทํา Log Book บันทึกพฤติกรรมของ
นิสติเปนรายบคุคล และอาจารยใหคําแนะนําเพ่ือใหผูเรียนพัฒนาตนเอง 
Summative evaluation:  

1. 1.ใช scenario protocol กําหนดสถานการณใหนสิติวิเคราะห ลงขอสรุป บงชีแ้นวปฏิบตัทิี่จะทําจริง
เพ่ือแกปญหาในกรณีที่เกีย่วของกับสือ่ เพ่ือประเมินการรูเทาทันและความสามารถในการใชประโยชน
จากสื่อ 

2. รายงานสวนบุคคล 
3. การนําเสนอรายงานกลุม 
4. การเขาชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 

สัดสวนของการประเมินผล  

ผลการเรียนรู 
 

วิธกีารประเมิน 
 

  ชวงเวลาทีป่ระเมิน 
สัดสวนการ
ประเมินผล 
(เปอรเซ็นต) 

ทุกขอ Formative assessment: 

เปนการตดิตามความกาวหนาของนิสติไมนําคะแนนไป
คดิในการตดัเกรด เชน การซักถามรายบคุคล  การสงัเกต

พฤตกิรรม 

ตลอดรายวชิา - 

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

Summative assessment: 

Pop – quiz 6 คร้ัง (5%/ time) 

ตลอดภาคการศึกษา 30% 

2(4),3(4) รายงานสวนบคุคล ตลอดภาคการศึกษา 30% 

2(4),3(4) การนําเสนอรายงานกลุม ตลอดภาคการศึกษา 20% 
1(1),3(4) การเขาชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 20% 

 
 



 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลกั 
      - เอกสารประกอบการสอนภาคบรรยาย 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (ไมมี) 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
ธาม เชื้อสถาปนศิริ (บรรณาธิการ) (2554). รวมบทความ  แนวคิด  ทฤษฎ ี เทคนิค 

และประสบการณดานการรูเทาทันสือ่. กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ท ครีเอชั่น. 
พรทิพย  เย็นจะบก (2552). ถอดรหัส ลับความคดิ เพ่ือการรูเทาทันสื่อ. กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ท                          

ครีเอชั่น.     
อมรรัตน ทิพยเลศิ (2550). รูทันตนเองรูเกงใชสื่อ : แนวคดิใหมของการรูเทาทันสื่อเพื่อสขุภาพ. 

นนทบุรี : โครงการสื่อสรางสรรคสขุภาพ. 
Achava-Amrung, Pornchulee, (2001). Knowledge management in higher education. 

Bangkok: Chulalongkorn University.  
Burn,  Andrew (2009). Making new media : creative production and digital 

literacies. New York : Peter Lang Pub.  
Cortada, J.W. and Woods, J.A. Eds. (2000). Knowledge management yearbook. 

Boston: Butterworth-Hiennemann. 
Robert J. Marzano and John S. Kendall,(2007).The new Taxonomy of education 
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Robert J. Marzano and John S. Kendall,(2008).Designing and assessing education 

objective applying the new Taxonomy. 
Hoechsmann, Michael  and Poyntz, Stuart R (2012). Media literacies : a critical 

introduction. Malden, MA : Wiley-Blackwell. 
Potter, W. James (2013). Media  Literacy. 6th  Thousand Oaks,California: Sage. 
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: Routledge.     
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 แบบประเมินรายวชิาโดยนิสติ  
1.2 การสะทอนคดิ    
1.3 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
1.4 การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน 

2. กลยทุธการประเมินการสอน 
2.1 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
2.2 ผลการสอบและทักษะการเรียนรู 



 

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 ประชุมการจัดการเรียนการสอน สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขเม่ือสิ้นสดุการสอน เพ่ือเปน

ขอมลูเบื้องตนในการปรับปรุงรายวชิาในภาคการศึกษาตอไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา 
4.1 การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนสิติโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒ ิที่ไมใช

อาจารยผูสอน แตอาจารยทีท่วนสอบตองมีความรูในวิชานี ้
4.2 มีการ ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสติ โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนน

สอบ   
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 

นําผลที่ไดจากการประเมินของนิสติ คะแนนสอบของนิสติ การประชุมของคณาจารยผูสอนเพื่อพัฒนา
รายวิชากอนการสอนในปการศึกษาตอไป 

 


