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รายละเอยีดของรายวชิา 

มคอ. 3 

ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะนิเทศศาสตร์/สาขานวัตกรรมส่ือสารมวลชน 

หมวดที ่1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1. รหัสและชือ่รายวิชา  

CI 146 พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 

2. จ านวนหนว่ยกิต   

3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสื่อสารมวลชน 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

อาจารย์ ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล  

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปีทีเ่รยีน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปีที่ 2-4 

6. รายวชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

7. รายวชิาที่ต้องเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน    

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ 

สิงหาคม 2560 

 

 



หมวดที ่2 จดุมุง่หมายและวัตถปุระสงค์ 

1. จดุมุง่หมายของรายวชิา 

     เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข่าวสารในสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างรู้เท่า

ทันสื่อ 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา 

1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ 

2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดส าคัญท่ี

เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ 

3. เพ่ือให้มีทักษะในการวิเคราะห์ข่าวสารในสื่อประเภทต่างๆเพ่ือการ

รู้เท่าทันสื่อ 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธบิายรายวชิา  

ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ อิทธิพลของสื่อท่ีมีต่อผู้บริโภค หลักการ

และแนวคิดส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อจ าแนกตามประเภทของสื่อ 

ได้แก่ ภาพข่าว โฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อ

อินเทอร์เน็ต โดยเน้นท าความเข้าใจเกี่ยวกับปริบทของสื่อต่าง  ๆ อาทิ 

อุตสาหกรรมสื่อ เทคโนโลยีสื่อ จิตวิทยาการสร้างสาร รูปแบบและภาษาในสื่อ 

ฝึกวิเคราะห์ข่าวสารในสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือการรู้เท่าทันสื่อ 

2. จ านวนชั่วโมงทีใ่ชต้่อภาคการศกึษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การฝกึปฏบิัต/ิ

งานภาคสนาม/

การฝกึงาน 

การศกึษาดว้ย

ตนเอง 

45 ชั่วโมง 

(3 ชม.x 15 

สัปดาห์) 

- - 

45 ชั่วโมง 

(3 ชม.x 15 

สัปดาห์) 

3. จ านวนชั่วโมงตอ่สปัดาห์ที่อาจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ

แกน่กัศกึษาเปน็รายบคุคล 

    3 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยระบุวัน เวลา ไว้ในประมวลค าสอน และแจ้งให้



นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนกัศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จรยิธรรมที่ตอ้งพฒันา 

1. มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อการท างานและต่อผู้อื่น อาทิ มีวินัย มีความ

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ  อดทนและเข้าใจมนุษย์  

2. มีทัศนคติท่ีดีและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

3. มีความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนัก

สื่อสารมวลชน 

1.2 วธิีการสอน  

1. เช็คชื่อทุกครั้งท่ีเข้าสอน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. มีการท ารายงานกลุ่มเพ่ือให้ท างานร่วมกันเป็น 

3. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นผลกระทบจาก

สื่อมวลชน รวมท้ังประเด็นเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพท่ี

เกี่ยวข้อง 

4. ต้ังโจทย์กรณีศึกษาให้นักศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นผลกระทบจาก

สื่อสารมวลชน รวมท้ังประเด็นเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

1.3 วธิีการประเมนิผล 

1. ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย

ตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 

2. มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3. ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

4. ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู ้ 

2.1 ความรู้ทีต่้องไดร้บั  



1. มีความรู้ด้านนิเทศศาสตร์แบบหลอมรวมและสร้างสรรค์ 
2. มีความรู้อันเกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนิเทศ

ศาสตร์ 

2.2 วธิีการสอน 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบท้ังการบรรยาย การ

อภิปราย การวิเคราะห์กรณีศึกษา การน าเสนอรายงาน รวมท้ังเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

2.3 วธิีการประเมนิผล 

              1 .ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและรายงาน  

              2 .ประเมินจากค าตอบข้อสอบอัตนัยเก่ียวกับ การรู้เท่าทันสื่อ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปญัญาที่ตอ้งพฒันา 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถานการณ์  เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ 

รวมทั้งสามารถวางแผนงานหรือแก้ไขปัญหาได้ 

2. สามารถประยุกต์แนวคิดใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่จากศาสตร์ต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องมาใช้ในการเรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ 

 

3.2 วธิีการสอน 

1. การค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง  
2. การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3. การอภิปรายกลุ่ม และการวิเคราะห์กรณีศึกษา  

3.3 วธิีการประเมนิผล 

1. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน และการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

2. ประเมินจากรายงานกลุ่มท่ีเน้นการวิเคราะห์ 
3. ประเมินจากการสอบปลายภาคแบบอัตนัยท่ีเน้นการวิเคราะห์  

 

4. ทักษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ  



4.1 ทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบที่ตอ้งพฒันา  

1. สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองและกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 

4.2 วธิีการสอน 

1. จัดอภิปรายกลุ่ม และวิเคราะห์กรณีศึกษา  

2. มอบหมายงานรายกลุ่ม 

3. การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

4.3 วธิีการประเมนิผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วม และการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในการ

อภิปรายกลุ่ม 

3. ประเมินจากคุณภาพของงานที่น าเสนอ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตอ้งพฒันา       

1. สามารถใช้ทักษะการสื่อสาร ท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 วธิีการสอน       

1. ให้ฝึกน าเสนอผลงานวิจัยปากเปล่าประกอบสื่อใหม ่

2. ให้ฝึกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูลท่ี เกี่ยงข้องจาก
ฐานข้อมูลต่าง ๆ 

3. ให้ท ารายงานท่ีได้จากการค้นคว้า และศึกษาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ 

5.3 วธิีการประเมนิผล 

1. ประเมินจากการน าเสนอรายงานปากเปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากรายงาน 

3. ประเมินจากการสอบปลายภาค 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 



 

1.  แผนการสอน 

 

สปัด

าหท์ี ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

*  

(ชัว่โมง

)  

กิจกรรมการเรียน

การสอนและสือ่ที่

ใช ้ 

ผู้สอน 

1 แนะน าเค้าโครงการ

เรียนการสอน เกณฑ์

การวัดผล 

3 บรรยาย อภิปราย 

ท าประเมินความรู้

ความเข้าใจ

เกี่ยวกับรายวิชา 

และมอบหมาย

งานค้นคว้าแต่ละ

หัวข้อเป็นกลุ่ม

ส าหรับการเรียน

ในครั้งต่อไป 

ดร.โสภาค 

พาณิชพาพิบูล 

2 ความหมายของการ

รู้เท่าทันสื่อ  

อิทธิพลของสื่อท่ีมีต่อ

ผู้บริโภค 

3 บรรยาย 

อภิปราย

กรณีศึกษา 

ดร.โสภาค 

พาณิชพาพิบูล 

3 ทฤษฎีเกี่ยวกับ

อิทธิพลของสื่อ 
3 บรรยาย 

อภิปราย

กรณีศึกษา 

ดร.โสภาค 

พาณิชพาพิบูล 

4 Privacy 3 บรรยาย 

อภิปราย

กรณีศึกษา 

ดร.โสภาค 

พาณิชพาพิบูล 

5 Grow up digital 3 บรรยาย 

อภิปราย

กรณีศึกษา 

ดร.โสภาค 

พาณิชพาพิบูล 



6 ภาพตัวแทนในสื่อ (1) 3 บรรยาย 

อภิปราย

กรณีศึกษา 

ดร.โสภาค 

พาณิชพาพิบูล 

7 ภาพตัวแทนในสื่อ (2) 3 บรรยาย 

อภิปราย

กรณีศึกษา 

ดร.โสภาค 

พาณิชพาพิบูล 

8 กฎหมายเพ่ือการ

รู้เท่าทันสื่อ - 1 

3 บรรยาย 

อภิปราย

กรณีศึกษา 

ดร.โสภาค 

พาณิชพาพิบูล 

9 กฎหมายเพ่ือการ

รู้เท่าทันสื่อ - 2 

3 บรรยาย 

อภิปราย

กรณีศึกษา 

ดร.โสภาค 

พาณิชพาพิบูล 

10 การรู้เท่าทันโฆษณา 3 บรรยาย 

อภิปราย

กรณีศึกษา 

ดร.โสภาค 

พาณิชพาพิบูล 

11 ฝึกวิเคราะห์ข่าวสาร

ในสื่อประเภทต่างๆ

เพ่ือการรู้เท่าทันสื่อ 

ประเด็น “ความงาม” 

3 บรรยาย 

อภิปราย

กรณีศึกษา 

ดร.โสภาค 

พาณิชพาพิบูล 

12 ฝึกวิเคราะห์ข่าวสาร

ในสื่อประเภทต่างๆ

เพ่ือการรู้เท่าทันสื่อ 

ประเด็น “การพนัน”  

3 บรรยาย 

อภิปราย

กรณีศึกษา 

ดร.โสภาค 

พาณิชพาพิบูล 

13 ฝึกวิเคราะห์ข่าวสาร

ในสื่อประเภทต่างๆ

เพ่ือการรู้เท่าทันสื่อ 

ประเด็น “ไสยศาสตร์ ”  

3 บรรยาย 

อภิปราย

กรณีศึกษา 

ดร.โสภาค 

พาณิชพาพิบูล 

14 ฝึกวิเคราะห์ข่าวสาร

ในสื่อประเภทต่างๆ

เพ่ือการรู้เท่าทันสื่อ 

ประเด็น “ชาตินิยม”  

3 บรรยาย 

อภิปราย

กรณีศึกษา 

ดร.โสภาค 

พาณิชพาพิบูล 



15 สรุปและทบทวน 3 ส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย ให้

น าเสนอแผนธุรกิจ

สื่อใหม่ 

ดร.โสภาค 

พาณิชพาพิบูล 

* จ านวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิต 

 

 

2 แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้ 

กิจกร

รมที ่

ผลการ

เรียนรู*้ 
วธิีการประเมนิ 

สัปดา

ห์ที่

ประเมิ

น 

สดัสว่น

ของการ

ประเมนิผ

ล 

1 

1.1 – 

1.3 

 

การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม

ในการอภิปรายในชั้นเรียน 
ทุก

สัปดา

ห ์

5 % 

2 

1.1,1.2

,1.3, 

2.1,2.3

,2.2, 

3.4,4.2

,5.1 

 

 

การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม

กลุ่ม 

  

25% 

3 

1.1,1.2

,1.3, 

2.1,2.3

,3.2, 

3.4,4.2

,5.1 

 

 

การท ารายงาน 

  

30%  



4 

1.1,1.2

,1.3, 

2.1,2.3

,3.2, 

3.4,5.1 

 

 

การสอบ 

 

 

  

40 % 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 

1. เอกสารและต าราหลัก 

ธาม เชื้อสถาปนศิริ(บรรณาธิการ) และคณะ. ( 2553 .(รู้ทันสื่อ. กรุงเทพส ั ออฟ

เซ็ท ครีเอชั่น.  

ประเวศ วะสี และคณะ, 2554. รู้ทันสื่อ. กรุงเทพมหานคร ั ออฟเซ็ท ครีเอชั่น. 

 

2. เอกสารและขอ้มลูส าคัญ 

Philip Rayer, et al. ( 2004.( Media studies ั the essential introduction. 

2nd ed. London ั  

 Routledge. 

Potter, W. J. ( 2013 .( Media literacy. 6th edition, CAัSage 

 Stanley J. Baran. ( 2002 .( Introduction to mass communication ั 

media literacy and culture. 

  4th ed. Boston ั McGraw – Hill.  

    กาญจนา แก้วเทพ  ,) 2542). การวิเคราะห์ส่ือ แนวคิดและเทคนิค. พิมพ์ครั้งที่ 

2. กรุงเทพมหานคร ั  

  เอดิสัน เพรส โพรดักส์ 

    กาญจนา แก้วเทพ. ( 2553 .(แนวพินิจใหม่ในการสื่อสารศึกษา. กรุงเทพส ั 

ภาพพิมพ์    .  

     มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย, รู้ทันสื่อICT.  



httpั//inetfoundation.or.th/icthappy/download/learn/pdf/1.ICT_Book1.

pdf 

      พรทิพย์ เย็นจะบก ,2549. เบญจทัศน์การรู้เท่าทันสื่อ ั การสังเคราะห์

ความรู้ การรู้เท่าทันสื่อใน 

               ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร ั โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สื่อ

แห่งประเทศไทย   

      พรทิพย์ เย็นจะบก ,2552. ถอดรหัส ลับความคิด เพ่ือการรู้เท่าทันสื่อ. 

กรุงเทพมหานคร ั ปิ่นโต  

              พับบลิชชิ่ง 

      ปาริชาติ สถาปิตานนท์ ,2551. การสื่อสารประเด็นสาธารณะและการ

เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย.  

                           พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร ั ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.  

      อารีย์ ชื่นวัฒนา ,2551. โมเดลและมาตรฐานการรู้สารสนเทศ เอกสาร

ประกอบการอบรมเชิง 

              ปฏิบัติการเรื่องทักษะการรู้สารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร ั องค์การ

ยูเนสโกร่วมกับ    

                            มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ 

 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 

 

หมวดที ่2 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อธิบายให้นักศึกษาทราบถึง

ความส าคัญของการศึกษารายวิชานี้ 

2. ในวันแรกของการเรียนการสอน ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับสื่อ การเสพสื่อ 

3. ในวันสุดท้ายของการเรียนการสอน ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการ

http://inetfoundation.or.th/icthappy/download/learn/pdf/1.ICT_Book1.pdf
http://inetfoundation.or.th/icthappy/download/learn/pdf/1.ICT_Book1.pdf


ของตนเอง โดยเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชา

ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้ 

4. ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา และแสดงความ
คิดเห็นต่อการเรียนการสอนและการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา

และท ารายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรคและแนว

ทางแก้ไข เพ่ือปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

3. การปรับปรุงการสอน  

1. เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนด าเนินการประมวลความคิด

ของนักศึกษา ประเมินการสอนของตนเอง และสรุปปัญหา อุปสรรค 

แนวทางแก้ไข เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาค

การศึกษาต่อไป 

2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทันสมัยและเหมาะสมกับ

นักศึกษารุ่นต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ตรวจพิ จารณ าข้ อสอบไล่  แล ะผ ลการวัดผลการศึ กษ า  โดย

คณะกรรมการ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ

รายวิชา 

1. น าข้อคิดเห็นของนักศึกษาในการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา

จากข้อ 1 มาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ีควรปรับปรุง และ

วิธีการเรียนการสอนท่ีควรปรับปรุง 

2. น าผลการประเมินการสอนของตนเอง จากข้อ 2 มาประมวล โดยจัด

กลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศึกษา เพ่ือสรุปข้อคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางการพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชา 

ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับ

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 

 



 

 


