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คู่มือการจัดการเรียนการสอน “รู้เท่าทันสื่อ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค าน า 
 

คู่มือการจัดการเรียนการสอนรู้เท่าทันสื่อฉบับนี้ จัดท าขึ้นจากการสังเคราะห์การจัดการเรียนการ
สอนเรื่องรู้เท่าทันสื่อของสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง ตามโครงการการส่งเสริมการน าเรื่องรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-
โทรทัศน์ไปใช้ในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 เนื้อหาสาระของคู่มือ เป็นการน าเสนอหลักสูตร ระยะสั้น เร่ือง “รู้เท่าทันสื่อ”จ านวนครั้งการเรียน    
4 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วยด้านเนื้อหา ด้านเทคนิค/วิธีการสอน สื่อการสอน และ
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางส าหรับอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งด้านนิเทศศาสตร์หรือ
สื่อสารมวลชน ด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์และสาขาวิชาอื่น ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาสามารถน าไปจัดการ
เรียนการสอน โดยอาจสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ เข้าใจ 
เรื่องรู้เท่าทันสื่อ สามารถพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม ทั้งยัง
ก่อให้เกิดการขยายผลการพัฒนาความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของนิสิตนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 คณะผู้จัดท าขอขอบคุณ ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส านักงาน 
กสทช. ที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ที่ร่วมเป็นเครือข่ายน าร่อง
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเร่ืองรู้เท่าทันสื่อ 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอนในสาขาต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนให้นิสิตนักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่ออันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคม สืบไป 
 
                          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                        กุมภาพันธ์ 2561 
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ข้อมูลของหลักสูตร 
 1. หลักสูตรระยะสั้น เร่ือง “รู้เท่าทันสื่อ” 
 2. จ านวนครั้ง/ชั่วโมงการเรียน 
      4 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
1. เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับการรู้เท่าทันสื่อ 
2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อเพื่อน าไปใช ้

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
3. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถสร้างสรรค์สื่อที่มีคุณภาพได้อย่างมีจริยธรรม 

แผนการสอน 

ครั้ง 
ที่ 

เนื้อหา 
จ านวน 
ชั่วโมง 

เทคนิค/ 
วิธีการสอน  
สื่อการสอน 

กิจกรรม 
ผลการ
เรียนรู้ 

1 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อ  
       1. สื่อมวลชน 
ประกอบดว้ย ประเภท
ของสื่อมวลชน 
ความส าคัญและบทบาท
ของสื่อมวลชน 
       2. สื่อใหม่ 
ประกอบดว้ย ประเภท
ของสื่อใหม่ ความส าคัญ
และบทบาทของสื่อใหม ่
       3. อิทธิพลและ
ผลกระทบของสื่อ 
ประกอบดว้ย อิทธพิล
ของสื่อมวลชนและสื่อ
ใหม่ ผลกระทบของ
สื่อมวลชนและสื่อใหม่
ต่อเด็กและเยาวชน  

 3  -บรรยายประกอบสื่อ 
-กรณีศึกษา 
-การมอบหมายงาน 
-การน าเสนอและ 
 อภิปราย 
-Problem-based  
 Learning 
-ต ารารู้เทา่ทันสื่อ     
บทที่ 1, 2 , 5 และ 6 
ตัวอย่างสื่อ 
-มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เร่ืองซีรี่ส์
ฮอร์โมนดาบสองคมที่
คนควรรู้และการ์ตูน
เหมาะส าหรับเด็กจริง
หรือ 

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

-ความรู้และ
ความ 
 เข้าใจ
เกี่ยวกบั 
 สื่อมวลชน 
สื่อใหม่ 
-ความรู้และ
ความ 
 เข้าใจ
อิทธิพลและ 
 ผลกระทบ
ของสื่อ 
-ความรู้และ
ความ เข้าใจ
จริยธรรม 
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ครั้ง 
ที่ 

เนื้อหา จ านวน 
ชั่วโมง 

เทคนิค/ 
วิธีการสอน  
สื่อการสอน 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้

 ผลกระทบของสื่อมวลชน
และสื่อใหม่ต่อผู้บริโภค
และประชาชน 
ผลกระทบของสื่อต่อ
สังคม 
     4. จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบของสื่อ 
ประกอบดว้ย จริยธรรม
ของสื่อมวลชนและสื่อ
ใหม่ ความรับผิดชอบของ
สื่อมวลชนและสื่อใหม ่
ประเด็นปัญหาทาง
จริยธรรมของสื่อ 

  และความ
รับผิดชอบของ
สื่อจาก
สือ่มวลชนและ
สื่อใหม่ 

และความ 
รับผิดชอบของ
สื่อ 

2 แนวทางการรู้เท่าทันสื่อ  
     1. แนวคิดเกี่ยวกับ
การรู้เท่าทันสื่อ 
ประกอบดว้ย 
ความหมายและ
ความส าคัญของการรู้เท่า
ทันสื่อ องค์ประกอบของ
การรู้เท่าทันสื่อ  
     2. การพัฒนาทักษะ
รู้เท่าทันสื่อ  
ประกอบดว้ย 
คุณลักษณะของการรู้เท่า
ทันสื่อ ทักษะการเข้าถึง 
ทักษะการวิเคราะห ์
ทักษะการประเมินส่ือ 
ทักษะการสร้างสรรค์  
      

3 -บรรยายประกอบสื่อ 
-การอภิปราย 
-การสอนเชิง 
 วิเคราะหว์ิพากษ ์
-กรณีศึกษา 
-ต ารารู้เทา่ทันสื่อ บท
ที่ 4 และ 7 
ตัวอย่างสื่อ 
-มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต สื่อ Motion 
Graphic 
-มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครศรีธรรมราช คลิป
วิดีโอเร่ืองหลักการ
รู้เท่าทันสื่อ เท่าทัน
ละคร เท่าทันข่าว เท่า
ทันโฆษณา 

-กิจกรรม 
 ศึกษา 
 ตัวอย่าง 
 รายการข่าว 
 ละคร  
 โฆษณา เกม 
 โชว์ทาง 
 โทรทัศน์ โดย 
 ให้นิสิต 
 นักศึกษาชม 
 รายการ 
 ต่าง ๆ ทาง 
 โทรทัศน์ 
-กิจกรรมกลุ่ม 
 วิพากษ์และ 

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

 

 

 

ครั้ง 
ที่ 

เนื้อหา จ านวน 
ชั่วโมง 

เทคนิค/ 
วิธีการสอน  
สื่อการสอน 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้

 3. การรู้เท่าทันรายการ
ทางวิทย-ุโทรทัศน์
ประกอบดว้ยการรู้เท่าทัน
ข่าว การรู้เท่าทันละคร 
การรู้เท่าทันโฆษณา การ
รู้เท่าทันเกมโชว์ การ
รู้เท่าทันการตลาด 

 - มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ คลิป
วิดีโอเร่ืองรู้เท่าทันสื่อ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม คลิปวิดีโอ
เร่ืองรู้เท่าทันสื่อ 
- มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี คลิป
วิดีโอ Before/After 

อภิปราย 
 ตัวอย่าง 
 รายการข่าว
ละคร 
โฆษณา เกม 
 โชว์ที่ได้ชม 
 ทางโทรทัศน์ 

 

 

3 การวิเคราะห์สารและสื่อ  
     1. การวิเคราะห์สาร
และภาษายอ้มส ี
ประกอบดว้ย การ
วิเคราะห์เนื้อหาสารในสื่อ 
ข้อเท็จจริง ความจริง 
และความคิดเห็น การ
วิเคราะห์ภาษาย้อมสีจาก
สื่อ 
     2. การวิเคราะห์สื่อ 
ประกอบดว้ย การ
ประกอบสร้างของสื่อ 
ความน่าเช่ือถือของสื่อ   
     3. การใช้ประโยชน์
จากสื่อ ประกอบด้วย 
การเลือกเปิดรับสื่อ การ
เลือกแสวงหาขา่วสาร
จากสื่อ การใช้ประโยชน์
จากเนื้อหาข่าวสาร การ
ใช้ประโยชน์เพื่อการ
ด าเนินชีวิตที่มีคุณภาพ 

3 -บรรยายประกอบสื่อ 
-การสอนเชิง 
 วิเคราะหว์ิพากษ ์
-ตัวอย่างสื่อและสาร 
 ในส่ือวิทย-ุโทรทัศน์ 
-ต ารารู้เทา่ทันสื่อ     
บทที่ 8 
ตัวอย่างสื่อ 
-มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานีเร่ืองการ
วิเคราะห์สื่อโฆษณา 
-มหาวิทยาลยันเรศวร 
คลิปวิดีโอเร่ือง The 
Myth of The Mask 
-มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา คลิป
วิดีโอเร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

-กิจกรรม 
 วิเคราะห์และ 
 น าเสนอ 
 ตัวอย่างสื่อ 
 และสารในสื่อ 
 วิทย-ุโทรทัศน์ 
-กิจกรรมกลุ่ม 
 น าเสนอการ 
 เลือกใช ้
 ประโยชนจ์าก 
 สื่อ โดยให ้
 นิสิต 
 นักศึกษา  
 น าเสนอ 
 ตัวอย่างของ 
 สื่อที่  
 เหมาะสมและ
ประโยชน์ที ่
 ได้รับจากสื่อ 

-ความเข้าใจ  
 เกี่ยวกับสาร
และ 
 สื่อ 
-ความสามารถ
ใน 
 การวิเคราะห์
สาร 
 และสื่อ 
-ความสามารถ
ใน 
 การเลือกใช ้
 ประโยชนจ์าก
สื่อ 
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ครั้ง 
ที่ 

เนื้อหา จ านวน 
ชั่วโมง 

เทคนิค/ 
วิธีการสอน  
สื่อการสอน 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้

4 การสร้างสรรค์สื่ออย่างมี
จริยธรรม 
     1. การสร้างสรรค์
เนื้อหาสารในสื่อ 
ประกอบดว้ย การ
ก าหนดกลุ่มเปา้หมาย 
และจุดมุ่งหมาย การ
ออกแบบเนื้อหาสารที่มี
คุณภาพ   
     2. การผลิตส่ืออยา่งมี
จริยธรรม ประกอบดว้ย 
วิธีการผลิตส่ือ การ
ประเมินคุณภาพสื่อ การ
น าสื่อไปใช้ 

3 -บรรยายประกอบ 
-Active Learning 
-การมอบหมายงาน 
 ฝึกปฏบิัติ 
ตัวอย่างสื่อ 
-มหาวิทยาลยั      
ราชภัฏอุตรดิถต ์    
สื่อ Infographic 
-มหาวิทยาลยัรังสิต 
คลิปวิดีโอเร่ืองรู้เท่า
ทันสื่อ 
-มหาวิทยาลยั        
ศรีนครินทรวิโรฒ 
คลิปวิดีโอ 5 ชุด 
-มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา           
สื่อออนไลน์ 
Moodle รู้เท่าทัน
สื่อ 

-กิจกรรมกลุ่ม 
 ฝึกปฏบิัติ 
 (Workshop)  
 สร้างสรรค์ 
 เนื้อหาและ 
 ผลิตสื่อ โดย 
 ให้นิสิต 
นักศึกษา 
 น าความรู ้ 
 ความเข้าใจ 
 เร่ืองรู้เท่าทัน 
 สื่อประยกุต ์
 ในการ 
 สร้างสรรค์ 
 และผลิตสื่อที ่
 ดีและม ี
 คุณภาพ 

ความสามารถ
ในการ
สร้างสรรค์และ
ผลิตสื่ออย่างมี
จริยธรรม 

 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1. การสังเกตเจตคติในการเรียน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
3. การทดสอบด้วยข้อสอบและกรณีศึกษา 
4. การประเมินผลจากการรายงานการศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอ 
5. การประเมินจากผลงานการสร้างสรรค์และผลิตสื่อ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
แหล่งข้อมลูค้นคว้า 

แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน. (2554). รวมบทความ แนวคิดทฤษฎี เทคนิคและ 
ประสบการณ์ด้านการรู้เท่าทันสื่อ. กรุงเทพฯ: บริษัท ออฟเซทครีเอชั่น. 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต และคณะ. (2557). รู้เท่าทันสื่อ. กรุงเทพฯ: หลักสูตรนิเทศศาสตร์    
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.   

ยูทูบ www.youtube.com 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส http://www.thaipbs.or.th 
ส่วนงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์. 

(2555). 100 เรื่องน่ารู้ ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์. กรุงเทพฯ: 
ส านักงาน กสทช.  

ส านักข่าวอิศรา http://www.isranews.org 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 

แห่งชาติ (กสทช.). (2557). คู่มือจริยธรรมและก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
 แห่งชาติ http://www.nbtc.go.th 
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กิจกรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาในการตั้งค าถามจากสื่อก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อ 
 
 
 

ข้อคิดการเรียนรู้ “รู้เท่าทันสื่อ” 
 
 
 
 
 คนส่วนใหญ่รับสื่อโดยไม่เคยคิดหรือตั้งค าถาม จึงรู้ไม่เท่าทันตัวเองและไม่เท่าทันสื่อ สื่อทั้งหลาย
ล้วนแต่ถูกประกอบสร้างขึ้นด้วยเทคนิค กลวิธีต่าง ๆ โดยเป็นแหล่งสร้างภาพ ความเป็นจริง (ที่อาจไม่เป็นจริง
เสมอไป) ทั้งนี้เพื่อหวังผลทางการค้า ธุรกิจ และก าไร 
 การเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และตั้งค าถาม จึงเป็นการรู้เท่าทันตนเอง เช่น มีสิ่งใดที่ได้น าเสนอ หรือ    
สิ่งใดที่น าเสนอเกินความเป็นจริง หรือเป็นเท็จ เว้นการวิเคราะห์และค้นหาค าตอบจากประเด็นง่าย ๆ เหล่านี้จะ
น าไปสู่การใช้สื่ออย่างมีสติ รู้ตัว และตื่นตัว ดังปรากฏตามภาพหน้า 7 
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การจัดการเรียนการสอนรู้เท่าทันสื่อ 
ภายใต้โครงการการส่งเสริมการน าเรื่องรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์  

ไปใช้ในระดับอุดมศึกษา 
 

เกริ่นน า 
 ข้อมูลและเนื้อหาของการน าเสนอนี้ เป็นที่มาของการจัดท าคู่มือการจัดการเรียน      

การสอน “รู้เท่าทันสื่อ” Media Literacy เกิดขึ้นภายใต้โครงการ “การส่งเสริมการน าเรื่องรู้เท่าทันสื่อ
วิทยุ-โทรทัศน์ ไปใช้ในระดับอุดมศึกษา” ซ่ึงเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเรื่องรู้เท่าทันสื่อ
ให้กับนิสิตนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน และด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ โดยมีสถาบัน 
อุดมศึกษาเป็นเครือข่าย 4 ภาค รวม 13 แห่ง ที่ร่วมน าร่องในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน เรื่อง
รู้เท่าทันสื่อ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ซ่ึงเป็นคณะผู้จัดท า  

ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยด้านเนื้อหา ด้านเทคนิค/วิธีการสอน สื่อการสอน ด้านกิจกรรม 
ตลอดจนการวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงนอกจากจะเป็นการ บูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้นิสิตนักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการรู้เท่าทันสื่อ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม สืบไป 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การถอดบทเรยีนและสังเคราะห์การจดัการเรยีนการสอน 

 
  จากการถอดบทเรียนและสังเคราะห์การจัดการเรียนการสอนตามที่สถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง 
ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่องรู้เท่าทันสื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สรุปข้อมูลการจัดการเรียน
การสอนดังกล่าวไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านเนื้อหา 
     เนื้อหาที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเร่ืองรู้เท่าทันสื่อ เป็นเนื้อหาในรายวิชาทั้งด้านนิเทศ
ศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน และด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ซ่ึงสามารถน ามาเชื่อมโยงในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างกลมกลืนและเหมาะสม เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนได้สอดแทรกสถานการณ์ และ
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน ให้นิสิตนักศึกษาร่วมคิดวิเคราะห์ ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทันต่อ
เหตุการณ์ 
2. ด้านเทคนิค/วิธีการสอน สื่อการสอน 
    การใช้เทคนิค/วิธีการสอน และสื่อการสอนในจัดการเรียนการสอนรู้เท่าทันสื่อ อาจารย์ผู้สอนใช้
เทคนิคการสอนที่หลากหลายวิธีด้วยกัน เช่น การวิเคราะห์ วิพากษ์ กรณีศึกษา การบรรยาย Active 
Learning Outcome – based Learning การน าเสนอ การสอนแบบมีส่วนร่วม ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอน
พิจารณาตามความเหมาะสมของเนื้อหา สื่อที่ใช้ ระยะเวลา ตลอดจนบริบทของนิสิตนักศึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง 
3. ด้านกิจกรรม 
  การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมเสริมในชั้น เรียน การจัด
กิจกรรมนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งส าหรับการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของนิสิตนักศึกษาแล้ว นิสิต
นักศึกษายังสามารถน ากิจกรรมต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน สามารถคิดวิเคราะห์ 
วิพากษ์ บนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจที่ส่งผ่านกิจกรรม ทั้งยังเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษาใน
การน าไปใช้ประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
4. ด้านการผลิตสื่อรู้เท่าทันสื่อ 
    การผลิตส่ือรู้เท่าทันสื่อมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนผลิตสื่อส าหรับใช้ในการเรียนการสอน
เร่ืองรู้เท่าทันสื่อ โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละแห่งได้ผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
นิสิตนักศึกษา เช่น คลิปวิดีโอ หนังสั้น Motion Graphic Infographic มัลติมีเดีย เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนยังสร้างการตระหนักถึงจริยธรรมการผลิตสื่ออันส่งผลต่อการประกอบอาชีพด้าน
สื่อสารมวลชน และวิชาชีพด้านการศึกษาต่อไป 
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5. ผลการเรียนรู้การบูรณาการการจดัการเรียนการสอน 

   ผลการเรียนรู้การเรียนการสอนเรื่องรู้เท่าทันสื่อผ่านเนื้อหา เทคนิค/วิธีการสอน สื่อการสอน 
ตลอดจนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของนิสิตนักศึกษา ท าให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ เข้าใจเรื่อง  
รู้เท่าทันสื่อ สามารถคิดวิเคราะห์วิพากษ์สื่อ ตลอดจนสร้างสรรค์และผลิตสื่ออย่างมีจริยธรรม ส่งผลให้เกิดการ
เข้าถึงส่ือได้หลากหลาย เข้าใจคิดวิเคราะห์สื่อได้ และเข้าร่วมร้องเรียนสื่อไม่ดี ชื่นชมและผลิตสื่อดี ๆ 

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการถอดบทเรียนและการสังเคราะห์การเรียนการสอนเรื่องรู้เท่าทันสื่อใน
ระดับอุดมศึกษาทั้ง 13 สถาบันข้างต้น น ามาสู่แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมเรื่องการรู้ เท่าทันสื่อ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านเทคนิค/วิธีการสอน ด้านสื่อการสอน และด้านกิจกรรม เพื่อนิสิต
นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากการรู้เท่าทันสื่อ ทั้งยังขยายสู่ระบบการศึกษาในวงกว้าง 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้เสนอกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการรู้เท่าทันสื่อ ให้เกิดการตระหนักถึงการ
รู้เท่าทันสื่อ อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและวิชาชีพกับประชาชนทุกระดับในสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เนื้อหาที่สอดแทรกเร่ืองรู้เท่าทันสื่อไปใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งด้านนิเทศศาสตร์ หรือ
สื่อสารมวลชน และด้านครศุาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ 
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เทคนิค / วิธีการสอน สื่อการสอนที่มีความหลากหลายโดยอาจารย์ผู้สอน                       
13 สถาบันน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสร้างการตระหนังถึงการมีส่วนร่วมใน 

การรู้เท่าทันสื่อ 
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อาจารย์ผู้สอน 13 สถาบัน ผลิตสื่อรู้เท่าทันสื่อเพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

ที่มีความหลากหลายรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

ผลการเรียนรู้ก่อให้เกิดการเข้าถึง เข้าใจ และเข้าร่วม 
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ขอขอบคณุ 

         

 

รศ.ดร.ศิโรจน ์ผลพนัธิน    อธิการบดีมหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

ดร.รมดิา จรินทิพยพ์ทิกัษ ์ ผูอ้ านวยการส านกัคุม้ครองผูบ้ริโภค 

   ในกจิการกระจายเสียงและโทรทศัน ์ส านกังาน กสทช. 

ดร.ตรี บญุเจือ 

คณุราตรี จลุคีรี 

คณุณัฐกานต ์หวานแกว้ 

เครือขา่ยสถาบนัอดุมศึกษา 13 แห่ง  

- มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์ 

- มหาวิทยาลยันเรศวร 

- มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

- มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

- มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

- มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

- มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

- มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

- มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

- มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

- มหาวิทยาลยัรังสิต 

- มหาวิทยาลยักรงุเทพธนบรีุ 

 และคณะท างานมหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
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