ก

คานา

คู่มือการจัดการเรียนการสอน “รู้เท่าทันสื่อ”

คู่มือการจัดการเรียนการสอนรู้เท่าทันสื่อฉบับนี้ จัดทาขึ้นจากการสังเคราะห์การจัดการเรียนการ
สอนเรื่องรู้เท่าทันสื่อของสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง ตามโครงการการส่งเสริมการนาเรื่องรู้เท่าทันสื่อวิทยุ โทรทัศน์ไปใช้ในระดับ อุดมศึก ษา ซึ่งเป็ นโครงการความร่ว มมือ ระหว่า งสานัก งานคณะกรรมการกิจ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เนื้อหาสาระของคู่มือ เป็นการนาเสนอหลักสูตร ระยะสั้น เรื่อง “รู้เท่าทันสื่อ”จานวนครั้งการเรียน
4 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วยด้านเนื้อหา ด้านเทคนิค /วิธีการสอน สื่อการสอน และ
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางสาหรับอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งด้านนิเทศศาสตร์หรือ
สื่อสารมวลชน ด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์และสาขาวิชาอื่น ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาสามารถนาไปจัดการ
เรียนการสอน โดยอาจสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ เข้าใจ
เรื่อ งรู้เท่าทันสื่อ สามารถพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และผลิตสื่ออย่า งสร้า งสรรค์แ ละมีจริย ธรรม ทั้งยัง
ก่อให้เกิดการขยายผลการพัฒนาความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของนิสิตนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
คณะผู้จัดทาขอขอบคุณ สานักงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สานักงาน
กสทช. ที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และสถาบันอุดมศึ กษา 13 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธ รรมราช มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
มหาวิทยาลัย รังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ร่วมเป็ นเครือข่ ายนาร่อ ง
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่องรู้เท่าทันสื่อ
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอนในสาขาต่ าง ๆ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนให้นิสิตนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของการรู้เท่าทันสื่ออันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคม สืบไป
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กุมภาพันธ์ 2561

ข

1

ข้อมูลของหลักสูตร
1. หลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “รู้เท่าทันสื่อ”
2. จานวนครั้ง/ชั่วโมงการเรียน
4 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง

สารบัญ
คานา
สารบัญ
ข้อมูลของหลักสูตร
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แผนการสอน
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
แหล่งข้อมูลค้นคว้า
ข้อคิดการเรียนรู้ “รู้เท่าทันสื่อ”
การจัดการเรียนการสอนรู้เท่าทันสื่อภายใต้โครงการการส่งเสริม
การนาเรื่องรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ไปใช้ในระดับอุดมศึกษา
การถอดบทเรียนและสังเคราะห์การจัดการเรียนการสอน

หน้า
ก
ข
1
1
1
4
5
6
8
9

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1. เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับการรู้เท่าทันสื่อ
2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
3. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถสร้างสรรค์สื่อที่มีคุณภาพได้อย่างมีจริยธรรม

แผนการสอน
ครั้ง
ที่
1

เนื้อหา
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อ
1. สื่อมวลชน
ประกอบด้วย ประเภท
ของสื่อมวลชน
ความสาคัญและบทบาท
ของสื่อมวลชน
2. สื่อใหม่
ประกอบด้วย ประเภท
ของสื่อใหม่ ความสาคัญ
และบทบาทของสื่อใหม่
3. อิทธิพลและ
ผลกระทบของสื่อ
ประกอบด้วย อิทธิพล
ของสื่อมวลชนและสื่อ
ใหม่ ผลกระทบของ
สื่อมวลชนและสื่อใหม่
ต่อเด็กและเยาวชน

จานวน
ชั่วโมง
3

เทคนิค/
วิธีการสอน
สื่อการสอน
-บรรยายประกอบสื่อ
-กรณีศึกษา
-การมอบหมายงาน
-การนาเสนอและ
อภิปราย
-Problem-based
Learning
-ตารารู้เท่าทันสื่อ
บทที่ 1, 2 , 5 และ 6
ตัวอย่างสื่อ
-มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เรื่องซีรี่ส์
ฮอร์โมนดาบสองคมที่
คนควรรู้และการ์ตูน
เหมาะสาหรับเด็กจริง
หรือ

กิจกรรม

ผลการ
เรียนรู้

-กิจกรรมกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้า
นาเสนอและ
อภิปราย
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดย
ให้นิสิต
นักศึกษา
ค้นคว้า
ประเด็น
ปัญหา
เกี่ยวกับ
อิทธิพล
ผลกระทบ
จริยธรรม

-ความรู้และ
ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับ
สื่อมวลชน
สื่อใหม่
-ความรู้และ
ความ
เข้าใจ
อิทธิพลและ
ผลกระทบ
ของสื่อ
-ความรู้และ
ความ เข้าใจ
จริยธรรม

3

2
ครั้ง
ที่

2

เนื้อหา
ผลกระทบของสื่อมวลชน
และสื่อใหม่ต่อผู้บริโภค
และประชาชน
ผลกระทบของสื่อต่อ
สังคม
4. จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบของสื่อ
ประกอบด้วย จริยธรรม
ของสื่อมวลชนและสื่อ
ใหม่ ความรับผิดชอบของ
สื่อมวลชนและสื่อใหม่
ประเด็นปัญหาทาง
จริยธรรมของสื่อ
แนวทางการรู้เท่าทันสื่อ
1. แนวคิดเกี่ยวกับ
การรู้เท่าทันสื่อ
ประกอบด้วย
ความหมายและ
ความสาคัญของการรู้เท่า
ทันสื่อ องค์ประกอบของ
การรู้เท่าทันสื่อ
2. การพัฒนาทักษะ
รู้เท่าทันสื่อ
ประกอบด้วย
คุณลักษณะของการรู้เท่า
ทันสื่อ ทักษะการเข้าถึง
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการประเมินสื่อ
ทักษะการสร้างสรรค์

จานวน
ชั่วโมง

เทคนิค/
วิธีการสอน
สื่อการสอน

กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

และความ
รับผิดชอบของ
สื่อจาก
สือ่ มวลชนและ
สื่อใหม่

และความ
รับผิดชอบของ
สื่อ

ครั้ง
ที่

-บรรยายประกอบสื่อ -กิจกรรม
-การอภิปราย
ศึกษา
-การสอนเชิง
ตัวอย่าง
วิเคราะห์วิพากษ์
รายการข่าว
-กรณีศึกษา
ละคร
-ตารารู้เท่าทันสื่อ บท โฆษณา เกม
ที่ 4 และ 7
โชว์ทาง
ตัวอย่างสื่อ
โทรทัศน์ โดย
-มหาวิทยาลัยสวน
ให้นิสิต
ดุสิต สื่อ Motion
นักศึกษาชม
Graphic
รายการ
-มหาวิทยาลัยราชภัฏ ต่าง ๆ ทาง
นครศรีธรรมราช คลิป โทรทัศน์
วิดีโอเรื่องหลักการ
-กิจกรรมกลุม่
รู้เท่าทันสื่อ เท่าทัน
วิพากษ์และ
ละคร เท่าทันข่าว เท่า
ทันโฆษณา

-ความรู้
เกี่ยวกับ
การรู้เท่าทัน
สื่อ
-ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะ
รู้เท่าทันสื่อ
-ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
รู้เท่า
ทัน ข่าว
ละคร
โฆษณา เกม
โชว์
การตลาด

จานวน
ชั่วโมง

3. การรู้เท่าทันรายการ
ทางวิทยุ-โทรทัศน์
ประกอบด้วยการรู้เท่าทัน
ข่าว การรู้เท่าทันละคร
การรู้เท่าทันโฆษณา การ
รู้เท่าทันเกมโชว์ การ
รู้เท่าทันการตลาด
3

3

เนื้อหา

การวิเคราะห์สารและสื่อ
1. การวิเคราะห์สาร
และภาษาย้อมสี
ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์เนื้อหาสารในสื่อ
ข้อเท็จจริง ความจริง
และความคิดเห็น การ
วิเคราะห์ภาษาย้อมสีจาก
สื่อ
2. การวิเคราะห์สื่อ
ประกอบด้วย การ
ประกอบสร้างของสื่อ
ความน่าเชื่อถือของสื่อ
3. การใช้ประโยชน์
จากสื่อ ประกอบด้วย
การเลือกเปิดรับสื่อ การ
เลือกแสวงหาข่าวสาร
จากสื่อ การใช้ประโยชน์
จากเนื้อหาข่าวสาร การ
ใช้ประโยชน์เพื่อการ
ดาเนินชีวิตที่มีคุณภาพ

3

เทคนิค/
วิธีการสอน
สื่อการสอน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ คลิป
วิดีโอเรื่องรู้เท่าทันสื่อ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม คลิปวิดีโอ
เรื่องรู้เท่าทันสื่อ
- มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี คลิป
วิดีโอ Before/After
-บรรยายประกอบสื่อ
-การสอนเชิง
วิเคราะห์วิพากษ์
-ตัวอย่างสื่อและสาร
ในสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
-ตารารู้เท่าทันสื่อ
บทที่ 8
ตัวอย่างสื่อ
-มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเรื่องการ
วิเคราะห์สื่อโฆษณา
-มหาวิทยาลัยนเรศวร
คลิปวิดีโอเรื่อง The
Myth of The Mask
-มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา คลิป
วิดีโอเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

อภิปราย
ตัวอย่าง
รายการข่าว
ละคร
โฆษณา เกม
โชว์ที่ได้ชม
ทางโทรทัศน์
-กิจกรรม
วิเคราะห์และ
นาเสนอ
ตัวอย่างสื่อ
และสารในสื่อ
วิทยุ-โทรทัศน์
-กิจกรรมกลุ่ม
นาเสนอการ
เลือกใช้
ประโยชน์จาก
สื่อ โดยให้
นิสิต
นักศึกษา
นาเสนอ
ตัวอย่างของ
สื่อที่
เหมาะสมและ
ประโยชน์ที่
ได้รับจากสื่อ

-ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาร
และ
สื่อ
-ความสามารถ
ใน
การวิเคราะห์
สาร
และสื่อ
-ความสามารถ
ใน
การเลือกใช้
ประโยชน์จาก
สื่อ

4
ครั้ง
ที่

เนื้อหา

จานวน
ชั่วโมง

4

การสร้างสรรค์สื่ออย่างมี
จริยธรรม
1. การสร้างสรรค์
เนื้อหาสารในสื่อ
ประกอบด้วย การ
กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
และจุดมุ่งหมาย การ
ออกแบบเนื้อหาสารที่มี
คุณภาพ
2. การผลิตสื่ออย่างมี
จริยธรรม ประกอบด้วย
วิธีการผลิตสื่อ การ
ประเมินคุณภาพสื่อ การ
นาสื่อไปใช้

3

เทคนิค/
วิธีการสอน
สื่อการสอน
-บรรยายประกอบ
-Active Learning
-การมอบหมายงาน
ฝึกปฏิบัติ
ตัวอย่างสื่อ
-มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิถต์
สื่อ Infographic
-มหาวิทยาลัยรังสิต
คลิปวิดีโอเรื่องรู้เท่า
ทันสื่อ
-มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
คลิปวิดีโอ 5 ชุด
-มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
สื่อออนไลน์
Moodle รู้เท่าทัน
สื่อ

กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

-กิจกรรมกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติ
(Workshop)
สร้างสรรค์
เนื้อหาและ
ผลิตสื่อ โดย
ให้นิสิต
นักศึกษา
นาความรู้
ความเข้าใจ
เรื่องรู้เท่าทัน
สื่อประยุกต์
ในการ
สร้างสรรค์
และผลิตสื่อที่
ดีและมี
คุณภาพ

ความสามารถ
ในการ
สร้างสรรค์และ
ผลิตสื่ออย่างมี
จริยธรรม

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

การสังเกตเจตคติในการเรียน
การสังเกตพฤติกรรมการทากิจกรรมในชั้นเรียน
การทดสอบด้วยข้อสอบและกรณีศึกษา
การประเมินผลจากการรายงานการศึกษาค้นคว้าและการนาเสนอ
การประเมินจากผลงานการสร้างสรรค์และผลิตสื่อ
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กิจกรรมสาหรับนิสิตนักศึกษาในการตั้งคาถามจากสื่อก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อ

ข้อคิดการเรียนรู้ “รู้เท่าทันสื่อ”

คนส่วนใหญ่รับสื่อโดยไม่เคยคิดหรือตั้งคาถาม จึงรู้ไม่เท่าทันตัวเองและไม่เท่าทันสื่อ สื่อทั้งหลาย
ล้วนแต่ถูกประกอบสร้างขึ้นด้วยเทคนิค กลวิธีต่าง ๆ โดยเป็นแหล่งสร้างภาพ ความเป็นจริง (ที่อาจไม่เป็นจริง
เสมอไป) ทั้งนี้เพื่อหวังผลทางการค้า ธุรกิจ และกาไร
การเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และตั้งคาถาม จึงเป็นการรู้เท่าทันตนเอง เช่น มีสิ่งใดที่ได้นาเสนอ หรือ
สิ่งใดที่นาเสนอเกินความเป็นจริง หรือเป็นเท็จ เว้นการวิเคราะห์และค้นหาคาตอบจากประเด็นง่าย ๆ เหล่านี้จะ
นาไปสู่การใช้สื่ออย่างมีสติ รู้ตัว และตื่นตัว ดังปรากฏตามภาพหน้า 7

7

8

9
การถอดบทเรียนและสังเคราะห์การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนรู้เท่าทันสื่อ
ภายใต้โครงการการส่งเสริมการนาเรื่องรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
ไปใช้ในระดับอุดมศึกษา
เกริ่นนา
ข้ อ มูลและเนื้อ หาของการนาเสนอนี้ เป็ นที่มาของการจั ดทาคู่มือ การจั ดการเรีย น
การสอน “รู้เท่าทันสื่อ” Media Literacy เกิดขึ้นภายใต้โครงการ “การส่งเสริมการนาเรื่องรู้เท่าทันสื่อ
วิทยุ-โทรทัศน์ ไปใช้ในระดับอุดมศึกษา” ซึ่งเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเรื่องรู้เท่าทันสื่อ
ให้กับนิสิตนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน และด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ โดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นเครือข่าย 4 ภาค รวม 13 แห่ง ที่ร่วมนาร่องในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน เรื่อง
รู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร มหาวิ ท ยาลั ย อุ บลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ซึ่งเป็นคณะผู้จัดทา
ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยด้านเนื้อหา ด้านเทคนิค/วิธีการสอน สื่อ การสอน ด้านกิจกรรม
ตลอดจนการวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งนอกจากจะเป็นการ บูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้นิสิตนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการรู้เท่าทันสื่อ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม สืบไป

จากการถอดบทเรียนและสังเคราะห์การจัดการเรียนการสอนตามที่สถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง
ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่องรู้เท่าทันสื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สรุปข้อมูลการจัดการเรียน
การสอนดังกล่าวไว้ 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องรู้เท่าทันสื่อ เป็นเนื้อหาในรายวิชาทั้งด้านนิเทศ
ศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน และด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ซึ่งสามารถนามาเชื่อมโยงในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างกลมกลืนและเหมาะสม เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนได้ สอดแทรกสถานการณ์ และ
สภาพแวดล้ อ มปั จ จุ บั น ให้ นิสิ ตนั ก ศึ ก ษาร่ ว มคิด วิเ คราะห์ ก่อ ให้ เกิ ดความรู้ ความเข้ า ใจและทัน ต่ อ
เหตุการณ์
2. ด้านเทคนิค/วิธีการสอน สื่อการสอน
การใช้เทคนิค/วิธีการสอน และสื่อการสอนในจัดการเรียนการสอนรู้เท่าทันสื่อ อาจารย์ผู้สอนใช้
เทคนิคการสอนที่ห ลากหลายวิธีด้วยกัน เช่น การวิเคราะห์ วิพ ากษ์ กรณีศึกษา การบรรยาย Active
Learning Outcome – based Learning การนาเสนอ การสอนแบบมีส่วนร่วม ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอน
พิจ ารณาตามความเหมาะสมของเนื้อ หา สื่อ ที่ใช้ ระยะเวลา ตลอดจนบริบ ทของนิสิตนัก ศึก ษา และ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
3. ด้านกิจกรรม
การจั ดการเรีย นการสอนให้ มีป ระสิทธิภ าพ จ าเป็นต้อ งมีก ารจั ดกิจ กรรมเสริมในชั้น เรีย น การจั ด
กิจกรรมนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งสาหรับการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของนิสิตนักศึกษาแล้ว นิสิต
นักศึกษายังสามารถนากิจกรรมต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับการดาเนินชีวิตประจาวัน สามารถคิดวิเคราะห์
วิพากษ์ บนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจที่ส่งผ่านกิจกรรม ทั้งยังเป็นพื้ นฐานที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษาใน
การนาไปใช้ประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านการผลิตสื่อรู้เท่าทันสื่อ
การผลิตสื่อรู้เท่าทันสื่อมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนผลิตสื่อสาหรับใช้ในการเรียนการสอน
เรื่องรู้เท่าทันสื่อ โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละแห่งได้ผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
นิสิตนักศึกษา เช่น คลิปวิดีโอ หนังสั้น Motion Graphic Infographic มัลติมีเดีย เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ ผู้ ส อนยั ง สร้ า งการตระหนั ก ถึ ง จริ ย ธรรมการผลิ ต สื่ อ อั น ส่ ง ผล ต่ อ การประกอบอาชี พ ด้ า น
สื่อสารมวลชน และวิชาชีพด้านการศึกษาต่อไป
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5. ผลการเรียนรู้การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน

ผลการเรียนรู้การเรียนการสอนเรื่องรู้ เท่าทันสื่อผ่านเนื้อหา เทคนิค /วิธีการสอน สื่อการสอน
ตลอดจนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของนิสิตนักศึกษา ทาให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ เข้าใจเรื่อง
รู้เท่าทันสื่อ สามารถคิดวิเคราะห์วิพากษ์สื่อ ตลอดจนสร้างสรรค์และผลิตสื่ออย่างมีจริยธรรม ส่งผลให้เกิดการ
เข้าถึงสื่อได้หลากหลาย เข้าใจคิดวิเคราะห์สื่อได้ และเข้าร่วมร้องเรียนสื่อไม่ดี ชื่นชมและผลิตสื่อดี ๆ
อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการถอดบทเรียนและการสังเคราะห์การเรียนการสอนเรื่องรู้เท่าทันสื่อใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง 13 สถาบั น ข้ า งต้ น น ามาสู่ แ นวทางการพั ฒ นาการส่ ง เสริ ม เรื่ อ งการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านเทคนิค/วิธีการสอน ด้านสื่อการสอน และด้านกิจกรรม เพื่อนิสิต
นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากการรู้เท่าทันสื่อ ทั้งยังขยายสู่ระบบการศึกษาในวงกว้าง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้เสนอกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการรู้เท่าทันสื่อ ให้เกิดการตระหนักถึงการ
รู้เท่าทันสื่อ อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและวิชาชีพกับประชาชนทุกระดับในสังคม

เนื้อหาที่สอดแทรกเรื่องรู้เท่าทันสื่อไปใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งด้านนิเทศศาสตร์ หรือ
สื่อสารมวลชน และด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
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กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างการตระหนังถึงการมีส่วนร่วมใน
การรู้เท่าทันสื่อ
เทคนิค / วิธีการสอน สื่อการสอนที่มีความหลากหลายโดยอาจารย์ผู้สอน
13 สถาบันนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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อาจารย์ผู้สอน 13 สถาบัน ผลิตสื่อรู้เท่าทันสื่อเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ที่มีความหลากหลายรูปแบบ

ผลการเรียนรู้ก่อให้เกิดการเข้าถึง เข้าใจ และเข้าร่วม
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