
มคอ 3 รายละเอียดของรายวิชา  

001238  การรู้เท่าทันสื่อ(Media Literacy) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิชาศึกษาทั่วไป  

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 001238   การรู้เท่าทันสื่อ(Media Literacy) 

2. จ านวนหน่วยกิต  3 (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  วิชาศึกษาทั่วไป  

4. อาจารย์ผู้สอน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์   เด็ดแก้ว 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย    พิรุณสาร  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เทิดศักด์ิ  ผลจันทร์ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา  จงสุขสมสกุล 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา   ศรีพันธ์  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพยรัตน์  สิทธิวงศ์ 

7. อาจารย์กิตติพงษ์  พุ่มพวง 

8. อาจารย์ธัญวดี  ก าจัดภัย 

5. ระดับการศึกษา/ชั้นปี  ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปีที่ 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ไม่ม ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ไม่มี  

8. สถานที่เรียน   อาคารปราบไตรจักร 42 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาครั้งล่าสุด 26 กรกฎาคม 2557 

 

 

 



หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อให้นิสิตมีความรู้  ความเข้าใจในสิ่งเร้าที่ผ่านมาทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกระจายเสียงและ

โทรทัศน์  และสื่อสังคมออนไลน์ 

1.2 เพื่อให้นิสิตมีความตระหนักในการเปิดรับสื่ออย่างรู้เท่าทันทั้งกระบวนการผลิต  การน าเสนอ

และการแพร่กระจายไปยังผู้บริโภค 

1.3 เพื่อให้นิสิตเกิดพฤติกรรมเท่าทันสื่อและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพื่อให้รายวิชามีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2552 

2.2 หลังเรียนจบวิชานี้แล้ว ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกฝนการวิเคราะห์ประเมิน

และตัดสินใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะจากสื่อได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทันต่อเวลา  

2.3 ให้นิสิตเข้าใจ เข้าถึง และมีความตระหนักในการเปิดรับสื่อทุกประเภท  

2.4 ให้นิสิตมีทัศนคติที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน  

2.5 ให้นิสิตเกิดวิจารณญาณและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเท่าทันสื่อ  

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ความรู้องค์ประกอบพื้นฐานที่จ าเป็นในการเข้าถึง  เข้าใจ ตีความวิเคราะห์ลงข้อสรุปที่  

เหมาะสมเพื่อการรู้เท่าทันสิ่งเร้าที่ผ่านมาทางสื่อทุกประเภทในปัจจุบัน  เพื่อจะให้เป็นบัณฑิตผู้บริโภคสื่อ

อย่างชาญฉลาดอันจะน าไปสู่ความรับผิดชอบต่อการประพฤติของตนเองในสังคมให้พ้นจากการตกเป็น

เหยื่อและป้องปรามปัญหาของสังคมอีกส่วนหนึ่งด้วย 

  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 านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย/ปฏิบัติ  60  ชั่วโมง/ภาค 

การศึกษาด้วยตนเอง 75 ชั่วโมง/ภาค 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาให้แก่นิสิตทราบในคู่มือรายวิชาที่แจก  

ให้แก่นิสิต  นิสิตจองวันเวลาล่วงหน้า หรือมาพบตามเวลา  

 

หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม   

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพัฒนาการ 

  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย เกิดไหวพริบปฏิภาณ  ผู้รับผิดชอบ ชั่วดี  

  วิธีการสอน 

  วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีวิถีชีวิตอยู่ในโลกที่

ต้องเกี่ยวข้องกับการมีวิถีชีวิตอยู่ในโลกที่ต้องเกี่ยวข้องกับสื่อ  

- อภิปรายกลุ่ม 

- ผลิตสื่อมัลติมีเดียและน าเสนอ 

วิธีการประเมินผล  

1. ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน 

2. วิเคราะห์ความสนใจเรียน (Class participation) 

3. ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา จากงานกลุ่ม 

4. การน าเสนอรายงาน ลักษณะรายงานกลุ่ม 

การตัดเกรด  แบบอิงเกณฑ์ 



2 ความรู้ 

 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

- รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบันและอนาคต  

- รู้เท่าทันต่อการเป็นพลเมืองโลก 

- รู้เท่าทันต่การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง และการปกครอง  

- ตระหนัก รู้เท่าทันต่อการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จักรวาล  

- เรียนรู้สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข โดยการเข้าใจมนุษย์ เข้าใจธรรมชาติ  

 วิธีการสอน 

- โดยการบรรยาย 

- โดย Team-based learning 

- โดย Problem-based learning  

- โดยการมอบหมายงานเป็นกิจกรรมกลุ่ม 

- โดยการศึกษาด้วยตนเองโดยอาศัย ICT 

- โดยการน าเสนอผลงานรายบุคคลและกลุ่มโดยใช้สื่อต่างๆ ประกอบการสอน เช่น 

Video Clip ,Game, etc. 

วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 

- มีการอ้างอิงอย่างถูกต้องและเหมาะสมในรายงาน 

- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

- การน าเสนอรายงาน 

- การจัดท ารายงาน ลักษณะรายงานกลุ่ม (Group report) 

3.ทักษะทางปัญญา 

 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา   

- สามารถแยกแยะวิเคราะห์บนหลักการของเหตุผล  

- มุ่งศึกษาตลอดชีวิต 

  



 

 วิธีการสอน  

- การค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ฟังบรรยายในห้องเรียน  

- การเรียนรู้จากปัญหาของกรณีศึกษา 

วิธีการประเมินผล 

- การน าเสนอด้วยวาจา การวิเคราะห์กรณีศึกษา  

- การประเมินผลจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

- มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม  

- มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีศึกษา  

- มีทักษะความสัมพันธ์กับสมาชิกกลุ่ม 

- มีทักษะการประสานงาน เพื่อให้บรรลุงานที่มอบหมาย 

วิธีการสอน 

- มอบหมายงานรายกลุ่ม 

- การน าเสนอและอภิปราย 

วิธีการประเมินผล 

- การสังเกตพฤติกรรมและการสุ่มตอบค าถามการอภิปรายในกลุ่ม  

- การน าเสนองานกลุ่มด้วยวาจาและรายงาน 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  

- สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิพล  

- ทักษะในการวิเคราะห์และความหมายข้อมูลจากสถานการณ์จ าลอง  



- ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อท ารายงาน  

- มีทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

วิธีการสอน 

- อภิปราย 

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก web site,e-learning และท ารายงาน 

- มอบหมายงานให้เตรียมและน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

วิธีการประเมินผล 

- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและคุณภาพอภิปราย 

- รายงาน 

- การน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/คะแนน
กิจกรรม 

อาจารย์ผู้สอน 

1 
 

แนะน ารายวิชา 12 สค- หยุดวันแม่ 
14 สค – Lecture  

 
ผศ.พัทธนันท์ 
เด็ดแก้ว และ 
คณาจารย์ 

2 สังคมยุค IT และแนวโน้ม  19 สค- Lecture 
21 สค- Lecture 

ผศ.อ านวย  
พิรุณสาร 

3 สังคมยุค IT และแนวโน้ม
(ต่อ)  
 
การสื่อสารเบื้องต้นใน
ชีวิตประจ าวัน 

26 สค-กิจกรรม/รายงาน(5 คะแนน) 
 
 
28 สค-Lecture 

ผศ.อ านวย 
พิรุณสาร 
 
ผศ.พัทธนันท์ 
เด็ดแก้ว 
 



สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/คะแนน
กิจกรรม 

อาจารย์ผู้สอน 

4 -การสื่อสารเบื้องต้นใน
ชีวิตประจ าวัน (ต่อ) 
-Media  Literacy and 
Self Awareness 

2 กย –กิจกรรม/รายงาน (5 คะแนน) 
 
4 กย- Lecture 

ผศ.พัทธนันท์ 
เด็ดแก้ว 
ผศ.นพ.เทิดศักด์ิ  
ผลจันทร์ 

5 Information Literacy 9 กย-Lecture 
11 กย.- กิจกรรม/รายงาน(5 คะแนน) 

ผศ.ดร.อัจฉรา  
ศรีพันธ์ 

6 Media Literacy 
:Marketing 

16 กย.-Lecture 
18 กย.- Lecture 

ผศ.ดร.พนิดา จง
สุขสมสกุล 

7 -Media Literacy 
:Marketing 
-การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 

23 กย.-กิจกรรม/รายงาน (5 คะแนน) 
 
25 กย.-Lecture 

ผศ.ดร.พนิดา จง
สุขสมสกุล 
ผศ.ดร.ทิพยรัตน์  
สิทธิวงศ์ 

8  -  
9 การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 

(ต่อ) 
7  ตค -Lecture 
9 ตค-กิจกรรม/รายงาน(5คะแนน) 

ผศ.ดร.ทิพยรัตน์  
สิทธิวงศ์ 

10 มายาคติ (Myth) และวาท
กรรม (Discourse) ที่มา
กับตัวสื่อ 

14  ตค –Lecture 
16  ตค-กิจกรรม/รายงาน(5คะแนน) 

อ.ธัญวดี  ก าจัด
ภัย 

11 การรู้เท่าทันสื่อมวลชน 
(กรณีศึกษาด้านสุขภาพ
และการเมือง) 

21  ตค –Lecture 
23  ตค - วันหยุดปิยมหาราช 

อ.ธัญวดี  ก าจัด
ภัย 

12 การผลิตสื่อ 28  ตค –Lecture    
30  ตค- กิจกรรม/รายงาน (5คะแนน) 

อ.กิตติพงษ์ พุ่ม
พวง 

13 การผลิตสื่อ (ต่อ) 4พย–Lecture 
6   พย- กิจกรรม/รายงาน (5คะแนน) 

อ.กิตติพงษ์ พุ่ม
พวง 

14-15 น าเสนองานกลุ่ม (ต่อ) 
(กลุ่มละ 10 คน/5 นาท)ี 

11/13/18/20   พย. 
- เล่มรายงาน (10คะแนน) 
- น าเสนองาน (10 คะแนน) 

คณาจารย์ 

16 สอบปลายภาค 40 คะแนน  



2.แผนประเมินผลการเรียนรู้ 

 การประเมินที่ใช้ เน้นวิธีการประเมินแท้ (Authentic Assessment) 

  โดยการวัดผลการวิเคราะห์ตัดสินใจและปฏิบัติจริงจากองค์ความรู้ทักษะและทัศนคติที่ได้

จากการศึกษาในรายวิชานี้ เช่น การก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนเป็นที่ปรึกษาของนิสิตจ านวนหนึ่ง มีงานที่

มอบหมายให้นิสิตวิเคราะห์ข้อสรุป แก้ปัญหาและบ่งชี้แนวปฏิบัติที่จะท าจริงในกรณีดังกล่าว เพื่อให้เกิด

ความรู้เท่าทันสภาพอันสัมพันธ์กับสื่อสมัยใหม่อันเป็นสาระส าคัญเชิงปฏิบัติของวิชานี้  โดยการมอบหมาย

รายงานส่วนบุคคล หรือ การน าเสนอรายงานกลุ่ม และการเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา  

สัดส่วนของการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ช่วงเวลาที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมินผล
(เปอร์เซ็นต์) 

1-5 -การสังเกตพฤติกรรม 
-การท ารายงานหรือ
กิจกรรมกลุ่ม 

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) 

-การท ารายงานหรือ
กิจกรรม 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

2(4),3(4) การน าเสนอรายงาน ตลอดภาครายวิชา 10% 
1(1),3(4) การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา พิจารณาการมีสิทธิ์สอบ

(ขาดเรียนไม่เกิน4 ครั้ง) 
 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.เอกสารและต าราหลัก 

 - เอกสารประกอบการสอนภาคบรรยาย  

2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ (ไม่มี) 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 1.1 แบบประเมินรายวิชาโดยนิสิต 

 1.2 การสะท้อนคิด 

 1.3การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

 1.4 การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน 

2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 

 2.2 ผลการสอบและทักษะการเรียนรู้ 

 

3.การปรับปรุงการสอน 

 3.1 ประชุมการจัดการเรียนการสอน สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อ

เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป  



4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

 4.1การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอน แต่อาจารย์ที่ทวนสอบต้องมีความรู้ในวิชานี้  

 4.2 มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้

คะแนนสอบ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 น าผลที่ได้จากการประเมินของนิสิต คะแนนสอบของนิสิต การประชุมของคณาจารย์ผู้สอนเพื่อ

พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในปีการศึกษาต่อไป  


