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คานา
เอกสาร มคอ.3 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
การรู้เท่าทันสื่อ (3023103) ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก กลุ่มวิชาวารสารสนเทศ มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับอาจารย์ผู้สอนประจาวิชาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้ง 5 ด้านตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาที่ได้กาหนดไว้
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3023103 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

การรู้เท่าทันสื่อ
Media Literacy

2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก กลุ่มวารสารสนเทศ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ. ศิริมา คงทัพ
อาจารย์ผู้สอน ผศ.ศิริมา คงทัพ
ผศ.ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
6 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญและแนวคิดหลักของการ
รู้เท่าทันสื่อ
1.2 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอิทธิพลและผลกระทบของสื่อที่มีต่อบุคคล
และสังคม
1.3 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห์ ตีความและประเมินสื่อที่ใช้
ในชีวิตประจาวันได้
1.4 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและสามารถเลือกใช้สื่ออย่างปลอดภัยและ
สร้างสรรค์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบันและสามารถนาไปใช้เป็นตาราได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ แนวคิดหลักของการรู้เท่าทันสื่อ อิทธิพลและผลกระทบของ
สื่อที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งสามารถใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ตีความและประเมินสื่อที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
Study meanings, importance and principle concepts of media literacy, influence
and impact of media on individuals and society as well as ability to use skills at critical
thinking, interpreting and evaluating media in daily life.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45

-

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวัน เวลา ในการให้คาปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง และประกาศ
ให้ผู้เรียนทราบ และนอกจากนั้น ยังอนุญาตให้นักศึกษาติดต่อผ่านโทรศัพท์ รวมถึง e-mail address และ
สื่อสังคมออนไลน์ line ฯลฯ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 วินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ จิตสาธารณะ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีค่านิยม
ที่ดีในการดาเนินชีวิตและเข้าใจผู้อื่น
1.1.4 ตระหนักในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.5 ตระหนัก ยอมรับ และเคารพบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น
 1.1.6 เคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม โดยตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 การบรรยาย ยกตัวอย่างและสอนสอดแทรกในรายวิชา
1.2.2 การอภิปรายกรณีศึกษาปัญหาทางจริยธรรม/จรรยาบรรณของสื่อ
1.2.3 การมอบหมายงานกลุ่มเพื่อฝึกเรื่องของการทางานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ที่จะเคารพบทบาท สิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 การสังเกตพฤติกรรมการทางานร่วมกับผู้อื่น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ การตระหนัก
ยอมรับและเคารพบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
1.3.2 ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร สังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมใน การแสดงออกทางความคิดเห็น /การตัดสินใจเชิงจริยธรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขงานตามข้อเสนอแนะของผู้อื่น
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในขอบข่าย ลักษณะเบื้องต้น และหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา
สาระที่สาคัญของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2.1.2 มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และคิดสร้างสรรค์ สามารถนา
ความรู้ด้านการสื่อสารไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพและสามารถปรับตัวสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ หลักการของศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักการบริหาร
จัดการ หลักจิตวิทยา หลักการใช้ภาษา หลักศิลปะ หลักกฎหมายและจริยธรร มนามาประยุกต์ใช้เป็น
พื้นฐานในการประกอบอาชีพได้
2.1.4 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น บรรยาย ยกตัวอย่าง การใช้คาถาม กรณีศึกษา การ
อภิปรายกลุ่ม การระดมความคิด การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ
2.2.2 ใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง เน้นให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ
2.2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
2.2.4 การมอบหมายงานให้จัดทาโครง
การ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
2.3.2 ประเมินผลจากคุณภาพและความสมบูรณ์ของรายงาน
/โครงการ /การนาเสนอผลรายงาน
การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
2.3.3 สอบปลายภาค
2.3.4 การทดสอบย่อย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนานวัตกรรมการสื่อสารไปใช้ในงานเชิงวิชาชีพทาง
นิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 มีความใฝุรู้ รอบรู้ รู้จักใช้แหล่งข้อมูลในการสืบค้นหาข้อเท็จจริง สามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานในแต่ละด้าน
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 3.1.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นปัญหาทางสังคม การสื่อสารประยุกต์ใช้

ทักษะทางสื่อสารเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.4 นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้ง
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ
แนวคิด ทักษะมาใช้สร้างสรรค์ช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมและ
สถานการณ์ปัจจุบัน หรือเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝึกทักษะการคิดวิจารณญาณโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การใช้คาถาม การอภิปราย
กลุ่มจากกรณีปัญหาหรือกรณีตัวอย่าง เพื่อฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ ตีความเนื้อหานัยยะที่ซ่อน
ในสื่อต่างๆ โดยยึด แนวคิดหลักของการรู้เท่าทันสื่อ กรอบกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพสื่อเป็นกรอบ
กาหนดในการวิเคราะห์
3.2.2 ฝึกให้รู้จักตั้งคาถาม ข้อสงสัยกับสื่อ
3.2.3 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งสารสนเทศที่หลากหลายทั้งจากสื่อดั้งเดิม
และสื่อใหม่
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสังเกตการมีส่วนร่วมในการตั้งคาถาม ตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
3.3.2 ประเมินตามคุณภาพ ความสมบูรณ์ของผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3 ประเมินจากผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาในรายงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในจิตวิทยาผู้รับสาร สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
และโลกที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ตัดสินใจเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีบุคลิกภาพเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
ในองค์กร และบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ สังคมและวัฒนธรรมองค์กรได้
 4.1.3 สามารถใช้ความรู้ ทักษะการสื่อสารนาเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะชี้นาสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
 4.1.4 สามารถแสดงออกตามบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายใน
ปัจจุบัน และอนาคต
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4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การจัดการเรียนการสอนใช้การเรียนแบบร่วมมือ กระบวนการกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่ม มอบหมาย
งานให้ทางานเป็นกลุ่ม
4.2.2 ให้นักศึกษารู้จักความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก ความรับผิดชอบ ความร่วมมือร่วมใจในการทางานของ
นักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และการแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ การติดต่อ
ประสานงาน การแสดงบทบาทผู้นา ผู้ร่วมทีม รวมทั้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
4.3.2 ประเมินจากการวางตน การมีมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาในการทางานกลุ่มในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม และพฤติกรรมในการสื่อสาร
4.3.3 ประเมินผลจากคุณภาพและความสมบูรณ์ของรายงานที่ได้รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีความรู้ ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
5.1.2 มีทักษะ กลวิธี เทคนิคในการสื่อสารอธิบายหลักการ สถานการณ์ ตลอดจนการถ่ายทอด
อธิบายความคิด หรือสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และนาเสนองาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.1.4 นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ การทาประชามติ การทาโพลมาใช้ในวิชาชีพทางด้าน
นิเทศศาสตร์
5.1.5 มีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ ตลอดจนสามารถ
เลือก และประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์และ
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการจัดทาโครงการส่งเสริมการ
รู้เท่าทันสื่อ
5.2.2 มอบหมายงานให้สืบค้นข้อมูลและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการสื่อสารและการ
รู้เท่าทันสื่อโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.3 มอบหมายงานให้นาเสนอรายงานโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการเสนอรายงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
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5.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจาก การสังเกต
พฤติกรรม ความสามารถของนักศึกษาในการแสดงออกในการนาเสนอรายงานเดี่ยวและรายงาน กลุ่มในชั้น
เรียนประกอบการใช้สื่อและเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินผลจากคุณภาพและความสมบูรณ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
1
- หัวข้อการสอน
บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสื่อ
- ความหมายและประเภทของสื่อ
- บทบาทและความสาคัญของสื่อ
- แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลและ
ผลกระทบของสื่อ
- Learning Outcome
1) ผู้เรียนสามารถอธิบาย ความหมาย
ประเภท บทบาทและความสาคัญของ
สื่อได้
2) ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลและ
ผลกระทบของสื่อ
2
- หัวข้อการสอน
บทที่ 2 สภาพปัญหา และการกากับ
ดูแลสื่อ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
- แนะนารายวิชา การจัดการเรียนการ
สอนและการวัดและประเมินผล
- การบรรยาย ยกตัวอย่างและใช้คาถาม
- การอภิปรายกลุ่ม
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

3

- การบรรยาย ยกตัวอย่างและใช้คาถาม
- การอภิปรายกลุ่ม
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
รายวิชา
Power Point/ 1.1 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี ผศ.ศิริมา
เอกสาร คาสอน/ ความรู้ความเข้าใจ
ผศ.ดร.
ใบงาน / กรณี เกี่ยวกับความหมาย
จินตนา
ตัวอย่างจาก
ความสาคัญ และแนวคิด
เหตุการณ์ /ข่าว / หลักของการรู้เท่าทันสื่อ
คลิบวิดีโอ /
1.2 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ภาพยนตร์ฯลฯ
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงอิทธิพลและ
ผลกระทบของสื่อที่มีต่อ
บุคคลและสังคม

Power Point/ 1.1 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
เอกสาร คาสอน/ ความรูค้ วามเข้าใจ
ใบงาน / กรณี เกี่ยวกับความหมาย

ผศ.ศิริมา
ผศ.ดร.
จินตนา

มคอ. 3
- สภาพปัญหาของสื่อ
- แนวทางการกากับดูแลสื่อ

สัปดาห์ที่

3-4

หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
- Learning Outcome
1) ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างและระบุ
สภาพปัญหาของสื่อ ที่ ปรากฏใน
สังคมไทยได้
2) ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจ
จรรยาบรรณสื่อ การกากับดูแลกันเอง
ของสื่อ และการกากับตรวจสอบการ
ทางานของสื่อโดยประชาชน
- หัวข้อการสอน
6
บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทัน
สื่อ
- ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ
- ประวัติความเป็นมาของการรู้เท่าทัน
สื่อ

- การแสดงบทบาทสมมติ

กิจกรรมการเรียนการสอน

ตัวอย่างจาก
เหตุการณ์ /ข่าว /
คลิบวิดีโอ /
ภาพยนตร์ฯลฯ
สื่อการสอน

- บรรยายและยกตัวอย่าง
Power Point/
- อภิปรายกลุ่ม สนทนาแลกเปลี่ยนความ เอกสาร คาสอน/
คิดเห็น
ใบงาน
- การนาเสนอผลงานของนักศึกษา
- ระดมความคิด รวบรวมพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาในการเลือกรับและใช้สื่อของ

ความสาคัญ และแนวคิด
หลักของการรู้เท่าทันสื่อ
1.2 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
รายวิชา
ตระหนักถึงอิทธิพลและ
ผลกระทบของสื่อที่มีต่อ
บุคคลและสังคม

1.1 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมาย
ความสาคัญ และแนวคิด
หลักของการรู้เท่าทันสื่อ

ผศ.ศิริมา
ผศ.ดร.
จินตนา

มคอ. 3
- ความสาคัญของการรู้เท่าทันสื่อ
- แนวคิดหลักของการรู้เท่าทันสื่อ
- องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ
- คุณลักษณะของผู้ที่รู้เท่าทันสื่อ
- ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- Learning Outcome
1) ผู้เรียนสามารถอธิบาย ความหมาย
และความสาคัญของการรู้เท่าทันสื่อได้
2) ผู้เรียนสามารถ บรรยายประวัติ
ความเป็นมาของการรู้เท่าทันสื่อได้
3) ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิดหลักของการรู้เท่าทันสื่อ
4) ผู้เรียนสามารถ
บอกถึง
องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อได้
5) ผู้เรียนสามารถบอกถึงคุณลักษณะ
ของผู้ที่รู้เท่าทันสื่อได้

เยาวชนในปัจจุบันว่ามีอะไรบ้าง รวมทั้ง
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของ
ปัญหาและวิธีการแก้ไขหรือปูองกันปัญหา
- ตั้งคาถาม-ตอบคาถาม
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- มอบหมายงานให้วิเคราะห์ปัญหาในการ
บริโภคสื่อของผู้เรียนแต่ละคน
จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
รายวิชา

มคอ. 3
6) ผู้เรียนสามารถ วิเคราะห์ ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อได้
7) ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาในการ
เลือกรับและใช้สื่อของเยาวชน รวมทั้ง
วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบจาก
ปัญหาดังกล่าวได้
5-6 - หัวข้อการสอน
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บทที่ 4 การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ
- แนวทางการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ
- กระบวนการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ
- เนื้อหาการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ
สัปดาห์ที่
หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
- กิจกรรมการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ
- บทบาทของสถาบันทางสังคมกับการ
ปลูกฝังและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ
- ปัจจัยความสาเร็จในการพัฒนาการ
รู้เท่าทันสื่อ
- Learning Outcome
1) ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการ

- บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายกลุ่ม สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- ตั้งคาถาม-ตอบคาถาม
- การนาเสนอผลงานของนักศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
- มอบหมายงาน กลุ่ม ให้ สารวจและ
วิเคราะห์ปัญหาในการบริโภคสื่อของ ผู้รับ
สารหรือผู้บริโภคสื่อในแต่ละช่วงวัย
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

Power Point/ 1.1 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี ผศ.ศิริมา
เอกสาร คาสอน/ ความรูค้ วามเข้าใจ
ผศ.ดร.
ใบงาน
เกี่ยวกับความหมาย
จินตนา
ความสาคัญ และแนวคิด
หลักของการรู้เท่าทันสื่อ
สื่อการสอน
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
รายวิชา

มคอ. 3
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อได้
2) ผู้เรียนสามารถบอกถึงกระบวนการ
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อได้
3) ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาและกิจกรรมการพัฒนา การ
รู้เท่าทันสื่อ
4) ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทของ
สถาบันทางสังคมกับการปลูกฝังแล ะ
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อได้
5) ผู้เรียนสามารถ วิเคราะห์ ปัจจัย
ความสาเร็จในการพัฒนาการรู้เท่าทัน
สื่อได้
6) ผู้เรียนสามารถ วิเคราะห์ ปัญหาใน
การบริโภคสื่อของ ผู้รับสารหรือ
ผู้บริโภคสื่อในแต่ละช่วงวัยได้
สัปดาห์ที่
หัวข้อการสอน /
จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
7-8 - หัวข้อการสอน
6
- บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ
บทที่ 5 การรู้เท่าทันสื่อ และ
- อภิปรายกลุ่ม สนทนาแลกเปลี่ยนความ
สารสนเทศ : ทักษะการเรียนรู้ใน
คิดเห็น

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
รายวิชา
Power Point/ 1.1 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี ผศ.ศิริมา
เอกสาร คาสอน/ ความรู้ความเข้าใจ
ผศ.ดร.
ใบงาน
เกี่ยวกับความหมาย
จินตนา

มคอ. 3
ศตวรรษที่ 21
- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- การรู้เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทัน
สารสนเทศ
- การรู้เท่าทันสื่อ และสารสนเทศ กับ
การคิดวิจารณญาณ
- การพัฒนา การรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศด้วยแนวทางการฝึก คิด
วิจารณญาณ
Learning Outcome
1) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2) ผู้เรียนสามารถ วิเคราะห์แยกแยะ
ระหว่างการรู้เท่าทันสื่อและการรู้เท่า
ทันสารสนเทศได้
3) ผู้เรียนสามารถ อธิบายความหมาย
และทักษะการคิดวิจารณญาณได้
4)
ผู้เรียนสามารถ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันสื่อ
สัปดาห์ที่
หัวข้อการสอน /
จานวน

- ฝึกตั้งคาถามกับสื่อ
- ระดมสมอง วิเคราะห์แยกแยะระหว่าง
การรู้เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทัน
สารสนเทศ
- นาเสนอผลการสารวจและ วิเคราะห์
ปัญหาในการบริโภคสื่อของ ผู้รับสารหรือ
ผู้บริโภคสื่อในแต่ละช่วงวัย
- มอบหมายงานกลุ่มให้ทา โครงการ
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ความสาคัญ และแนวคิด
หลักของการรู้เท่าทันสื่อ
1.3 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดวิจารณญาณ
สามารถ คิดวิเคราะห์
ตีความและประเมินสื่อที่
ใช้ในชีวิตประจาวันได้

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

มคอ. 3
Learning Outcome

9-10

และสารสนเทศและการคิด
วิจารณญาณได้
5) ผู้เรียนสามารถบรรยายการ
พัฒนาการคิดวิจารณญาณเพื่อ
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
ได้
- หัวข้อการสอน
บทที่ 6 การรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
- แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณา
- อิทธิพลของการโฆษณา
- แนวทาง การควบคุมและ แก้ ปัญหา
อิทธิพลของการโฆษณา
- แนวคิดเกี่ยวกับ การรู้เท่าทันสื่อ
โฆษณา
- หลักการของการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา- แนวทางการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ
โฆษณา
- Learning Outcome

ชั่วโมง

6

รายวิชา

- บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายกลุ่ม สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- ฝึกตั้งคาถามกับสื่อ
- ตอบคาถามจากการรับชมสื่อโฆษณา
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

PowerPoint/
เอกสาร คาสอน/
ใบงาน / กรณี
ตัวอย่างจาก
โฆษณา /คลิบ
วิดีโอ ฯลฯ

1.1 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมาย
ความสาคัญ และแนวคิด
หลักของการรู้เท่าทันสื่อ
1.2 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงอิทธิพลและ
ผลกระทบของสื่อที่มีต่อ
บุคคลและสังคม
1.3 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดวิจารณญาณ
สามารถ คิดวิเคราะห์

ผศ.ศิริมา
ผศ.ดร.
จินตนา

มคอ. 3
1) ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณา
สัปดาห์ที่
หัวข้อการสอน /
จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
2) ผู้เรียนสามารถอธิบายอิทธิพลของ
สื่อโฆษณาได้
3) ผู้เรียนสามารถ อธิบายแนวคิดและ
หลักการของ การรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
ได้
4) ผู้เรียนสามารถ ระบุ แนวทาง การ
ควบคุมและแก้ปัญหาอิทธิพลของการ
โฆษณารวมทั้งแนวทางการพัฒนาการ
รู้เท่าทันสื่อโฆษณาได้
11-12 - หัวข้อการสอน
6
- บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายกลุ่ม สนทนาแลกเปลี่ยนความ
บทที่ 7 การรู้เท่าทันสื่อใหม่
คิดเห็น
- แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่
- ฝึกตั้งคาถามกับสื่อ
- สภาพปัญหาและผลกระทบของสื่อ
- กรณีศึกษา
ใหม่
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
- แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อใหม่
- การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อใหม่

สื่อการสอน

เอกสารคาสอน /
PowerPoint/
ใบงาน / กรณี
ตัวอย่างจาก
เหตุการณ์ /ข่าว /
โฆษณา/ คลิบ
วิดีโอ / กระทู้

ตีความและประเมินสื่อที่ใช้
ในชีวิตประจาวันได้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
รายวิชา

1.1 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมาย
ความสาคัญ และแนวคิด
หลักของการรู้เท่าทันสื่อ
1.2 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและ

ผศ.ศิริมา
ผศ.ดร.
จินตนา

มคอ. 3
- Learning Outcome
1) ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่และการรู้เท่า
ทันสื่อใหม่
สัปดาห์ที่

13-14

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
2) ผู้เรียนสามารถ ระบุปัญหาและ
ผลกระทบของสื่อใหม่ได้
3) ผู้เรียนสามารถ อธิบาย การ
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อใหม่ได้
4) ผู้เรียนสามารถ วิเคราะห์ ตีความ
และประเมินสื่อใหม่ได้

- หัวข้อการสอน
บทที่ 8 การวิเคราะห์สื่อ กรณีศึกษา
จากแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อสู่การ
ประยุกต์ใช้
- การวิเคราะห์สื่อ
- กรณีศึกษา จากแนวคิดการรู้เท่าทัน
สื่อสู่การประยุกต์ใช้

แสดงความ
คิดเห็น/ ฯลฯ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

6

- สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
อภิปรายกลุ่ม
- ฝึกตั้งคาถามกับสื่อ
- นาเสนอ กรณี ปัญหาเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ ตีความและประเมินสื่อ
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

เอกสารคาสอน /
PowerPoint/
ใบงาน / กรณี
ตัวอย่างจาก
เหตุการณ์ /ข่าว /
โฆษณา/ คลิบ
วิดีโอ / กระทู้

ตระหนักถึงอิทธิพลและ
ผลกระทบของสื่อที่มีต่อ
บุคคลและสังคม
1.3 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดวิจารณญาณ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
รายวิชา
สามารถ คิดวิเคราะห์
ตีความและประเมินสื่อที่
ใช้ในชีวิตประจาวันได้

1.3 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดวิจารณญาณ
สามารถ คิดวิเคราะห์
ตีความและประเมินสื่อที่
ใช้ในชีวิตประจาวันได้
1.4 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการรู้เท่า

ผศ.ศิริมา
ผศ.ดร.
จินตนา

มคอ. 3
- กรณีศึกษา ละครโทรทัศน์
- กรณีศึกษา โฆษณา
- กรณีศึกษา ข่าว
- Learning Outcome
1) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการวิเคราะห์สื่อ
2) ผู้เรียนสามารถ วิเคราะห์ ตีความ
และประเมินสื่อจากกรณีศึกษาต่างๆ
ได้
สัปดาห์ที่
หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
15
- หัวข้อการสอน
- จากแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อสู่การ
ประยุกต์ใช้
- การนาเสนอโครงการส่งเสริมการ
รู้เท่าทันสื่อ
-สรุปเนื้อหารายวิชา
- Learning Outcome
1) ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จาก
การเรียนวิชาการรู้เท่าทันสื่อมา

แสดงความ
คิดเห็น/ ฯลฯ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ชั่วโมง
3
- ฝึกปฏิบัติทาโครงการและนา เสนอ เอกสารคาสอน/
รายงานปากเปล่าประกอบการใช้สื่อ
PowerPoint/
- สนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สื่อประสมต่าง ๆ
- การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาผลงาน
- ทบทวน ความรู้และ สรุปเนื้อหา ของ
รายวิชา

ทันสื่อและสามารถเลือกใช้
สื่ออย่างปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
รายวิชา
1.1 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี ผศ.ศิริมา
ความรู้ความเข้าใจ
ผศ.ดร.
เกี่ยวกับความหมาย
จินตนา
ความสาคัญ และแนวคิด
หลักของการรู้เท่าทันสื่อ
1.2 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงอิทธิพลและ
ผลกระทบของสื่อที่มีต่อ

มคอ. 3
ประยุกต์ ใช้ในการนาเสนอโครงการ
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ
2) ผู้เรียนสามารถนาเสนอรายงาน
ปากเปล่าประกอบการใช้สื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์

บุคคลและสังคม
1.3 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดวิจารณญาณ
สามารถ คิดวิเคราะห์
ตีความและประเมินสื่อที่
ใช้ในชีวิตประจาวันได้
1.4 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการรู้เท่า
ทันสื่อและสามารถเลือกใช้
สื่ออย่างปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1.

2.

3.

4.

ผลการเรียนรู้ที่ได้
วิธีการประเมิน
(ระบุข้อ)
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5
การประเมิน
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 พฤติกรรมด้านการมี
3.1.2, 3.1.4
ส่วนร่วมในชั้นเรียน
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4
3.1.2, 3.1.4
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4
3.1.2, 3.1.4
4.1.1, 4.1.2
5.1.2, 5.1.5
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4

สัปดาห์ที่ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
15%

รายงานเดี่ยว

3-12

20%

รายงานกลุ่ม
การนาเสนอผลงาน

5-15

35%

สอบปลายภาค

16

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (256
1) . การรู้เท่าทันสื่อ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์
มสด.
2.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา. (2559). รู้เท่าทันสื่อ คือ ภารกิจพลเมือง. สงขลา: เอสพริ้นท์ (2004).
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย.(ม.ป.ป.). รู้เท่าทันสื่อ ICT. http://www.inetfoundation.or.th/
icthappy/index.php?act=media .
Potter, W, J. (2013). Media literacy. (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
จินตนา ตันสุวรรณนนท์. (2550)
“ผลการฝึ
. กอบรมเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์
. 14 (1) มกราคม 2551.

จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2558)
“ความสั
. มพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันสื่อโฆษณากับพฤติกรรมบริโภคนิยมของ
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิจัยมสด.สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
. 11 (1) มกราคม เมษายน 255
8.
จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2558)
“รู้เท่. าทันสื่อ: แนวทางการพัฒนาตนเพื่อก้าวพ้นภัยสื่อ” รวมบทความวิธีวิทยา
และทฤษฎีเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมในชุมชนและโรงเรียน สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 60 ปี 28 สิงหาคม 2558
จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (255
9) .“ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน :สอนอย่างไร
ให้เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 20(1) กรกฎาคม –
ธันวาคม 2559.
จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (255
9) .“สร้างการรู้เท่าทันสื่อ คือ การพัฒนาคุณภาพสื่อและผู้บริโภคสื่อในสังคมไทย
อย่างยั่งยืน” วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ) 9 (2) กรกฎาคม –ธันวาคม 2559
- หนังสือพิมพ์รายวัน ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
- เว็บไซต์สื่อทุกประเภท และเว็บไซต์องค์กรของภาครัฐ และเอกชน สถาบัน NGO ที่ทางานเกี่ยวข้อง
กับการรู้เท่าทันสื่อ และการคุ้มครองผู้บริโภค

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการ
ประเมิน online ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทารายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
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การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
เปรียบเทียบเกณฑ์การให้คะแนนกับผลงานของนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงเอกสาร แนวการสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนตามการประเมินจากนักศึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

