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9. คําอธิบายรายวิชา      
บทบาทและความสําคัญของสารสนเทศและการสื่อสาร  รูปแบบและทกัษะการสื่อสาร การดําเนิน

ชีวิตในยุคสารสนเทศ  การใชสารสนเทศและแหลงสารสนเทศเพื่อการดํารงชวีิตอยางมีประสิทธิภาพ  
อิทธิพลของสารสนเทศและการสื่อสาร  ทกัษะการคนควาและการนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการฝก
ทักษะการสื่อสารและมีทัศนคติเชิงวิเคราะห 
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10. วัตถุประสงค 
10.1  เพื่อใหผูเรยีนสามารถอธิบายถึงบทบาท  ความสําคัญของสารสนเทศที่มีตอการดํารงชีวิตใน

สังคมสารสนเทศ 
10.2  เพื่อใหผูเรยีนสามารถอธิบายความหมายและจําแนกรูปแบบการสื่อสารได 
10.3  เพื่อใหผูเรยีนตระหนกัถึงความสําคญัของทักษะการสื่อสารและการแสวงหาสารสนเทศ 
10.4  เพื่อใหผูเรยีนสามารถคนควาและแสวงหาสารสนเทศเพื่อการดําเนินชีวติท่ีดีในยุคสารสนเทศ 
10.5  เพื่อใหผูเรยีนเกดิทักษะการสื่อสารและสามารถสื่อสารไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
10.6  เพื่อใหผูเรยีนไดพัฒนาวิธีคิดเชิงวเิคราะห การตดัสินใจ และแกไขปญหาในการสื่อสาร 

 

11. วิธกีารเรียนการสอน 
11.1  บรรยายและแบงกลุมยอยอภิปรายในชั้นเรยีน 
11.2  ศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสารวารสาร และแหลงสารสนเทศบนอินเทอรเนต็ 
11.3  ศึกษาและวิเคราะหลักษณะการสื่อสารสารสนเทศจากสื่อประเภทตาง ๆ 
11.4  ฝกปฏิบัติการสืบคนในหองคอมพิวเตอร 
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13. งานที่มอบหมาย 

13.1  แบบฝกหัด 
13.2  โครงการวิเคราะหการนําเสนอสารสนเทศจากสื่อฯ 
13.3  การศึกษาคนควาตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย 

 
14. การประเมนิผล 

14.1  งานที่มอบหมายใหศึกษาคนควา   40 %   
14.2  การนําเสนอโครงการการสื่อสารสารสนเทศ 

       (งานกลุม)      10 %  
14.3  จิตพิสัย (การซักถาม/อภิปรายในชั้น)   10 % 
14.4  สอบกลางภาค      20 % 
14.5  สอบปลายภาค      20 % 

 
 
 
 
 
 



15. แผนการเรยีนการสอน 
 

สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
1 แนะนําแผนการเรียน 

สังคมและการสื่อสาร   
    บทบาท  ความสําคัญของการสื่อสาร  และอิทธิพล        
    การสื่อสารในสังคมไทย 

1.   แจกเอกสารแนะนํารายวิชา 
2. บรรยายเรื่องสังคมและการสื่อสาร   
3. อภิปรายประเดน็บทบาทและ 

ความสัมพันธระหวางบุคคล 
        4.   นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 

1. แฟมขอมูล  Keynote  
       2.  คลิปวิดีโอ 

1.  ใหนิสิตแสดงความ 
คิดเห็นในการอภิปรายรวมกัน 

2. สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู 

3. ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 

2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ 
     ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศ  ความรู  
             และปญญา  
    บทบาทของสารสนเทศ 
    แหลงสารสนเทศ 
    วิธีการแสวงหาสารสนเทศ 
    ความหมายและลกัษณะของสังคมสารสนเทศ 
    การดาํเนินชีวิตในยุคสารสนเทศ 

1. บรรยายเรื่องแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ 
สารสนเทศ 

2. อภิปรายประเดน็วิธีการแสวงหา      
สารสนเทศและลักษณะของสังคมสารสนเทศ
ในสังคมไทย 
        3.  นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 

1. แฟมขอมูล  Keynote  
       2.  คลิปวิดีโอ 
       3.  สื่อมัลตมิเีดีย 

1.  ใหนิสิตแสดงความ 
คิดเห็นในการอภิปรายรวมกัน 

2.  สังเกตพฤตกิรรม 
การเรียนรู 

3. ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 

3 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร 
    ความหมายและรูปแบบของการสื่อสาร   
    วิวัฒนการของการสื่อสาร 
    องคประกอบของการสื่อสาร 
    กระบวนการของการสื่อสาร 
    วัตถุประสงคของการสื่อสาร 

1.   บรรยายเรื่องแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ 
การสื่อสาร 

2. อภิปรายประเดน็องคประกอบและ 
กระบวนการสื่อสาร 
        3.  นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 

1. แฟมขอมูล  Keynote  
       2.  คลิปวิดีโอ 

1.  ใหนิสิตแสดงความ 
คิดเห็นในการอภิปรายรวมกัน 

2.  สังเกตพฤตกิรรม 
การเรยีนรู 

4. ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 

4 
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สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

4-5 ประเภทของการสื่อสาร 
       การสื่อสารระหวางบุคคล 
       การสื่อสารกลุมยอย 
       การสื่อสารระหวางองคกร 
       การสื่อสารมวลชน 
       การสื่อสารตางวัฒนธรรม 
รูปแบบของสื่อ  

สื่อตีพิมพ 
สื่อไมตีพิมพ 
สื่ออิเลก็ทรอนิกส 

         สื่อสารมวลชน 

1.   บรรยายเรื่องภาษาเพื่อการสื่อสาร 
2.  อภิปรายประเด็นปญหาที่สงผลตอ    

การสื่อสารระหวางบุคคล 
        3.  นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 

1. แฟมขอมูล  Keynote  
       2.  คลิปวิดีโอ 
       3.  ภาพยนตร 

1.  ใหนิสิตแสดงความ 
คิดเห็นในการอภิปรายรวมกัน

2.  สังเกตพฤตกิรรม 
การเรียนรู 

3.  ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 
        4.  แบบฝกปฏิบัติ 

6-7 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
               วิวัฒนาการของภาษา 
 ความสําคัญของภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 ลักษณะของภาษาที่ใชเพื่อการสื่อสาร 
                ทักษะการฟง-พูด-อาน-เขียน 
ปญหาการใชภาษาไทยในสังคมปจจุบัน 

1.   บรรยายเรื่องภาษาเพื่อการสื่อสาร 
2.  อภิปรายประเด็นภาษาการสื่อสารของ 

วัยรุนไทยในปจจุบัน 
        3.  นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 

1. แฟมขอมูล  Keynote  
       2.  คลิปวิดีโอ 
       3.  บทความวารสาร 

1.  ใหนิสิตแสดงความ 
คิดเห็นในการอภปิรายรวมกัน

2.  สังเกตพฤตกิรรม 
การเรียนรู 

3.  ความสามารถใน 
การพดูและเขียน 
        4.  แบบฝกปฏิบัติ 
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สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

8 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสาร 
 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 เทคโนโลยีการสือ่สารขอมลู 
 เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 
การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสาร 
ในสังคมไทย 

      1.   บรรยายเรื่องเทคโนโลยสีารสนเทศกับ
การสื่อสาร 
       2.  อภิปรายประเด็นการประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการสื่อสารในสังคมไทย 
        3.  นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 

1. แฟมขอมูล  Keynote  
       2.  คลิปวิดีโอ 

1.  ใหนิสิตแสดงความ 
คิดเห็นในการอภิปรายรวมกัน

2.  สังเกตพฤตกิรรม 
การเรียนรู 

3.  ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 
        4.  แบบฝกปฏิบัติ 

9 สอบกลางภาค    
10-11 จิตวิทยาประยุกตเพื่อการสื่อสาร 

       การรับรูกับการสื่อสาร 
       การเรียนรูกับการสื่อสาร 
       ปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร 
       ลักษณะทางจิตวิทยาของผูรบัสาร 
 

      1.   บรรยายเรื่องจิตวิทยาประยุกตเพื่อ       
การสื่อสาร 
       2.  อภิปรายประเด็นจิตวิทยาประยุกตเพื่อ
การสื่อสาร 
        3.  นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 

1. แฟมขอมูล  Keynote  
       2.  คลิปวิดีโอ 
       3.  ภาพยนตร 

1.  ใหนิสิตแสดงความ 
คิดเห็นในการอภิปรายรวมกัน

2.  สังเกตพฤตกิรรม 
การเรียนรู 

3.  ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 
        4.  แบบฝกปฏิบัติ 
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สัปดาหที่ หัวขอ-เนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล

12-13 การคิดและวิธีคิดแบบตาง ๆ 
      การคิดเชิงวิเคราะห 
      การคิดเชิงสงัเคราะห 
      การคิดอยางเปนระบบ 
      การคิดเชิงสรางสรรค 
การพัฒนาทักษะการคิด 

       1.   บรรยายเรื่องการคดิและวิธีคิดแบบตาง ๆ 
        2.  อภิปรายประเด็นการพัฒนาทักษะการคิด 
        3.  นิสิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 

1. แฟมขอมูล  Keynote  
       2.  คลิปวิดีโอ 

1.  ใหนิสิตแสดงความ 
คิดเห็นในการอภิปรายรวมกัน

2.  สังเกตพฤตกิรรม 
การเรียนรู 

3.  ความสามารถใน 
การวิเคราะหปญหาและ
เสนอแนวทางแกไข 
        4.  แบบฝกปฏิบัติ 

14-16 ทักษะการแสวงหาและการนําเสนอสารสนเทศ 
       เครื่องมือแสวงหาความรูในเทคโนโลยีตาง ๆ 
       หองสมุดดิจทิัล 
       ฐานขอมูลคลังความรู 
       เครือขายเวิลดไวลเว็บ 
การนําเสนอสารสนเทศ 
      การนําเสนอดวยวาจา 
       การนําเสนอดวยสื่อสิ่งพิมพ 
      การนําเสนอดวยสื่อโสตทศัน 
      การนําเสนอดวยสื่ออิเลก็ทรอนิกส 

       1.   บรรยายเรื่องการแสวงหาและการ
นําเสนอสารสนเทศ 
        2.  อภิปรายประเด็นอิทธิพลของเวิลดไวล
เว็บกับการใชสารสนเทศในทางที่ผิด 
        3.  นสิิตและอาจารยสรุปสาระการเรียนรู 

1. แฟมขอมูล  Keynote  
       2.  คลิปวิดีโอ 
       3.  บทความวารสาร 
       4.  ขาวจาก
หนังสือพิมพ 

1.  ใหนิสิตแสดงความ 
คิดเห็นในการอภิปรายรวมกัน

2.  สังเกตพฤตกิรรม 
การเรียนรู 

3.  ความสามารถใน 
การตอบคําถาม 
        4.  แบบฝกปฏิบัติ 
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