
                                                                        มคอ. 5 (AUN-QA) 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา SU 129 -62 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ /คณะอักษรศาสตร์/ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา SU 129-62 ทักษะการรูเ้ท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
๒. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้าม)ี  - 
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุม่เรียน  (Section) 
 ผศ.นาตยา  อยู่คง   
๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
๕. สถานที่เรียน 

    - 
 

หมวดที่ ๒   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ  จ านวนชั่วโมง
ตามแผนการ
สอน 

จ านวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหาก
มีความแตกต่างเกิน ๒๕% 

หัวข้อ – ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ  
-ประเภทของสื่อสารสนเทศ 
กิจกรรม บรรยาย  ชมวีดทิัศน์ และเขียนสรุปประเด็นจากการชมวีดทิัศน์ 

3 3  

หัวข้อ  -เครื่องมือช่วยค้น และการคัดเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อการสรา้งงาน 
-การอ้างอิงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ลกัษณะข่าวสารในแตล่ะยุค 

3 1 ระยะเวลาการสอนไม่
เพียงพอ  พร้อมกับนกัศึกษา
ได้มีการฝกึงาน จึงมกีารปรับ
เลื่อนการเรียนการสอน 

หัวข้อ -ลักษณะสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือก 
-การรู้เท่าทันสื่อ ลักษณะข่าวสาร/สื่อสารมวลชนในแตล่ะยุค 
-การผลติข่าวสาร 
กิจกรรม บรรยาย  สอดแทรกกรณีศึกษาจากข่าวของหนังสือพิมพ์   และท า
การบ้าน   

6 8  

หัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสารกับการเมือง 
กิจกรรม  บรรยาย  ชมวีดิทัศน์ ท าการบ้าน  

6 6  

หัวข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสารกับการเศรษฐกิจ 
กิจกรรม บรรยาย  ชมวีดทิัศน์  

6 6  

หัวข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสารกับสังคมและวัฒนธรรม 
กิจกรรม  บรรยาย  ชมวีดทิัศน์ และท าการบา้น   

3 3  

หัวข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสารกับเพศภาวะ เพศวิถี 
กิจกรรม บรรยาย  ชมวีดทิัศน์  และน าความก้าวหน้าของรายงาน 

6 6  

หัวข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสารกับความรุนแรง 
กิจกรรม บรรยาย  ชมวีดิทัศน์ และและน าความก้าวหน้าของรายงาน 

3 3  
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หัวข้อ  จ านวนชั่วโมง
ตามแผนการ
สอน 

จ านวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหาก
มีความแตกต่างเกิน ๒๕% 

หัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสารกับวัฒนธรรมอาหาร 
 

3 3  

หัวข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสารกับวัฒนธรรมกีฬา 
กิจกรรม บรรยาย  ชมวีดิทัศน์ และและน าความก้าวหน้าของรายงาน 

3 3  

หัวข้อ  สิ่งแวดล้อม และสังคมผู้สูงอายุ  สรุป 
กิจกรรม  บรรยาย  และชมวีดิทัศน์  

3 3  

น าเสนอรายงาน วิเคราะห์ภาพยนตร์โฆษณาในประเด็นทางสังคมและ
วัฒนธรรม  

3 3  

 
๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน แนวทางชดเชย 
- ไม่ม ี   

 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวชิา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ

รายวิชา (CLOs) 
กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรู้ท่ีได้ด าเนินการ 
วิธีการประเมินผลท่ีได้ด าเนินการ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

CLO1 อธิบายความส าคัญ
ความส าคัญของการรู้
สารสนเทศ ประเภทของสื่อ
สารสนเทศ เครื่องมือช่วย
ค้น และการคัดเลือกแหล่ง
สารสนเทศเพื่อการสร้าง
งานและการอา้งอิงข้อมูล
รูปแบบต่าง ๆ  

1) การเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)   
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์/เทคโนโลยี  
3) ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
ประเมิน และบูรณาการข้อมูล
ข่าวสาร หรือสารสนเทศ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีวจิารณญาณและ
สร้างสรรค์ 

การประเมินตามสภาพ
จริงในขณะ ท ากิจกรรม
การเรียนรู้ โดยการสังเกต
พฤติกรรม การประเมิน
ตนเอง     การประเมิน
โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือ
กลุ่มงาน  
การสอบข้อเขียน    การ
สอ บ ป ฏิ บั ติ  แ ละ ก า ร
ประเมิน ผลงาน  
โดยประเมินความสามารถ
ในการระบุความต้องการ
ใช้สื่อได้ถูกต้อง เลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
ตรงตามการใช้งานอย่าง
ป ล อ ด ภั ย        ถู ก
กฎหมายและมีจริยธรรม 
 

1.นักศึกษามีความรู้เกีย่วกับ 
เบื้องหลังของสื่อและ 
สารสนเทศในระดับต่าง ๆ  
และแต่ละประเภท 
2.นักศึกษาสามารถรู้เท่าทัน 
บทบาทของสื่อในแต่ละ 
ประเภทในการสร้าง 
ความจริงทั้งทางการเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคม และ 
วัฒนธรรม 
3.นักศึกษาสามารถ 
วิเคราะห์ความหมายแฝง 
และชุดความคิด/อุดมการณ์ 
ต่าง ๆ  ที่ปรากฏอยู่ในส่ือ 
ในแต่ละรูปแบบ 

นักศึกษามปีัญหาในการจับประเด็น  และไม่
สามารถน าแนวความคิดไปประยกุต์ได ้  อาจารย์
จะตอ้งยกตวัอยา่งให้นกัศึกษาได้มีโอกาส 
ฝึกฝนมากขึน้  
อาจารย์ผู้สอนจะต้องเนน้ย้ าลักษณะ 
การเรียนการสอนวา่จะมกีารฝกึวิเคราะห ์
 เพือ่ให้นกัศึกษาไม่เน้นการทอ่งจ า  
 แต่ให้ความส าคัญกับน าแนวความคิด 
ที่เรียนไปวิเคราะห์/ประยกุต์ใช้   

CLO2 อธิบายลักษณะสื่อ
กระแสหลักและทางเลือก  
การรู้เท่าทันสื่อ   
กระบวนการผลิตสารสนเทศ
ทั้งในระดับโลกและ
ระดับประเทศ  และเสรีภาพ
ในการรับรู้ข่าวสาร 

มอบหมายการบา้นและรายงาน การประเมินจากกิจกรรม
กลุ่ม     การประเมินผล
จากสถานการณ์จริง การ
ประเมินความสามารถใน      
ก ารป ฏิ บั ติ ข อ งผู้ เรี ย น
ในขณะท ากิจกรรมการ
เรียนรู้  
พิจารณา จากผลงานที่
เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
รายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ท่ีได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลท่ีได้ด าเนินการ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

CLO3 อธิบายและ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
สารสนเทศกับประเด็น
ทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของ
สังคมไร้พรมแดนอันน าไปสู่
การรู้เท่าทันข่าวสารและ
สาระต่างๆ 

    

CLO4  ใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลและกระบวนการท างาน
ได้รับมอบหมายเพื่ออธิบายและ
ตั้งประเด็นเกี่ยวกับสารสนเทศ
กับประเด็นทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของสังคมไร้พรมแดนโดยยึดมั่น
ในความซ่ือสัตย์สุจริตในการ
อ้างอิงข้อมูล  และตรงต่อเวลา 
มีความรับผิดชอบตนเองมีความ
เข้าใจ/ยอมรับวัฒนธรรม
ความคิดที่แตกต่างหลากหลาย 
ในการท ารายงาน 
 

  

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
- 
 

หมวดที่ ๓    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
๑. จ านวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียน 18 คน   
๒. จ านวนนักศกึษาที่คงอยู่เมื่อสิน้สุดภาคการศึกษา   18  คน                                                         
๓. จ านวนนักศกึษาทีถ่อน  (W)        - คน 
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 
A 6 33.33 
B+ 4 22.22 
B 7 38.89 
C+ 1 5.56 
รวม 18 100.00 

 
๕. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ามี)  
               ไม่ม ี
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
         ๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
                               -                         - 
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         ๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

                      - - 
๗. การทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
   1.ให้นักศึกษาได้รับทราบการท าการบ้าน  และคะแนน
การบ้าน  คะแนนรายงาน   ส าหรบัเกรดได้มีการแจ้งให้
รับทราบในfacebook ที่ได้ตั้งกลุม่ขึ้นมา 

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการเรียน 

 
หมวดที่ ๔   ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

(ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

ไม่ม ี ไม่ม ี
๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบรหิารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
ไม่ม ี ไม่ม ี

 
หมวดที่ ๕   การประเมินรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  ค่าเฉลี่ย  
         ๑.๑  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศกึษา 

      -พูดเร็ว    
      - อาจารย์ใช้ค าพดูค่อนข้างแรง   

         ๑.๒  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
  

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
         ๒.๑  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
       ๒.๒  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
                ไม่มี 
 

 
หมวดที่ ๖   แผนการปรับปรุง 

๑.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวชิาคร้ังที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่าน

มา 
ผลการด าเนินการ 

ปรับปรุงเนื้อหาการสอนเพิม่เนื้อหา/เอกสารประกอบการ
สอน 

ด าเนินตามที่ได้ปรับเนื้อการสอน  

๒. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
       ไม่มี 
 
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
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1.ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 
 

 ผศ.นาตยา  อยู่คง 

 
๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       ไม่ม ี
 
ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา                          ผศ. นาตยา   อยู่คง 
 ลงช่ือ.................................................. วันท่ีรายงาน  29 เมษายน  2564  
ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร: ………………………………………………………………………….. 
 
 ลงช่ือ.................................................. วันท่ีรับรายงาน ......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


