
แผนบริหารการสอนประจําวิชา 
 

รหัสวิชา  3021101 

รายวิชา   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัส่ือส่ิงพิมพ  3(3-0) 

    (Fundamental of printed matters) 

เวลาเรียนทั้งหมด                                                          48  คาบ/ภาคเรียน   

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและประเภทของสิ่งพิมพ ประวัติและวิวัฒนาการของหนังสือพิมพ 

นิตยสาร วารสาร และส่ิงพมิพตาง ๆ บทบาทหนาที ่ความสําคัญ อิทธิพลของหนงัสือพิมพและ 

ส่ิงพิมพ เสรีภาพของหนงัสอืพิมพและส่ิงพิมพ ปจจัยและขอจํากัดทีม่ีตอบทบาท เสรีภาพของ

หนงัสือพมิพและสิ่งพมิพ  ระบบและเทคนิคการพิมพ กระบวนการผลติหนงัสือพิมพและส่ิงพิมพ  

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดพืน้ฐานของสื่อส่ิงพมิพ บทบาท 

หนาที ่อิทธิพล และเสรีภาพของสื่อส่ิงพมิพ 

2. เพื่อใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติและวิวฒันาการของสื่อส่ิงพิมพ 
ในอดีตและปจจุบัน 

3. เพื่อใหผูศึกษามีความรูความสามารถจาํแนกประเภทของการพิมพและสิ่งพิมพ 
4. เพื่อใหผูศึกษามีความเขาใจและสามารถเลือกใชระบบและเทคนิคการพิมพตาง ๆ  

5. เพื่อใหผูศึกษามีความรูและทักษะเบื้องตนที่จะนาํไปใชเปนแนวทางผลิตสื่อส่ิงพิมพ 
ที่มีคุณคา 

 
เนื้อหา 
บทที ่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับส่ือส่ิงพิมพ                    3  คาบ 

 ความหมายของสื่อส่ิงพิมพ 

  ความสําคัญของสื่อส่ิงพมิพ 

  ประเภทของการพิมพและสิ่งพิมพ 

  ความแตกตางระหวางสื่อส่ิงพิมพกับส่ืออ่ืน ๆ  



 ฎ 

  สรุป 

 แบบฝกหัดทายบท 

เอกสารอางอิง 

บทที ่2  ประวตัิและวิวัฒนาการของสื่อส่ิงพิมพ     6 คาบ 

   ประวัติและววิัฒนาการของการพิมพ 

ประวัติการพมิพของประเทศทางตะวนัออก 

ประวัติการพมิพของประเทศทางตะวนัตก 

ประวัติการพมิพของประเทศไทย 

 รูปแบบและลักษณะของสื่อส่ิงพิมพในประเทศไทย 

รูปแบบสื่อส่ิงพิมพกอนกําเนิดโรงพมิพ 

รูปแบบสื่อส่ิงพิมพระหวาง พ.ศ.2378-ปจจุบัน 

 สรุป 

 แบบฝกหัดทายบท 

 เอกสารอางองิ 

บทที ่3  ประเภทของสื่อส่ิงพิมพ       6  คาบ 

หนงัสือพมิพ 

ประเภทของหนังสือพิมพ 

ลักษณะของหนังสือพิมพ 

องคประกอบของหนงัสือพมิพ 

ขอดีและขอจํากัดของหนังสอืพิมพ 

นิตยสารและวารสาร 

ประเภทของนติยสาร 

ลักษณะของนติยสาร 

องคประกอบของนิตยสาร 

ขอดีและขอจํากัดของนิตยสาร 

ประเภทของวารสาร 

ลักษณะของวารสาร 

องคประกอบของวารสาร 

 



 ฏ 

หนงัสือเลม 

ประเภทของหนังสือเลม 

ลักษณะของหนังสือเลม 

องคประกอบของหนงัสือเลม 

ขอดีและขอจํากัดของหนังสอืเลม 

ขอแตกตางระหวางหนงัสือเลมกับส่ือส่ิงพมิพอ่ืน ๆ  

ส่ือส่ิงพิมพเฉพาะกิจ 

ประเภทของสือ่ส่ิงพิมพเฉพาะกิจ 

ลักษณะของสือ่ส่ิงพิมพเฉพาะกิจ 

องคประกอบของสื่อส่ิงพมิพเฉพาะกิจ 

สรุป 

แบบฝกหัดทายบท 

เอกสารอางอิง 

บทที ่4  บทบาทและหนาทีข่องสื่อส่ิงพมิพ      6  คาบ 

 บทบาทของสือ่ส่ิงพิมพ 

บทบาทในการพัฒนาทางการเมือง 

บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

บทบาทในการพัฒนาสังคม 

บทบาทในการพัฒนาการศกึษา 

 หนาที่ของส่ือส่ิงพิมพ 

หนาที่ในการใหขาวสาร  ความรู และความบันเทิง 

หนาที่ในการสืบสวนและจงูใจ 

หนาที่ในการเปนองคการควบคุมทางสังคม 

หนาที่ในการแสวงหากาํไรทางธุรกจิ 

 ขอจํากัดของบทบาทและหนาที่ของสื่อส่ิงพิมพ 

ขอจํากัดดานกฎหมาย 

ขอจํากัดดานนโยบายของสือ่ส่ิงพิมพ 

ขอจํากัดดานระบบการผลิตและการเผยแพร 

ขอจํากัดดานผูอาน 



 ฐ 

สรุป 

แบบฝกหัดทายบท 

เอกสารอางอิง 

บทที ่5  เสรีภาพและความรบัผิดชอบของสื่อส่ิงพิมพ    6  คาบ 

 แนวคิดของเสรีภาพ  

  เสรีภาพตามทฤษฎีทางธรรมชาติ                                                                             

เสรีภาพตามทฤษฎีทางศาสนา                                                                                

เสรีภาพตามปรัชญา                                                                                               

 ความเปนมาของเสรีภาพหนงัสือพิมพ                                                                                  

 เสรีภาพของสือ่ส่ิงพิมพ                                                                                                       

เสรีภาพในกรอบกฎหมาย                                                                                       

เสรีภาพในกรอบจริยธรรม                                                                                       

เสรีภาพในกรอบมโนธรรม                                                                                       

 เสรีภาพของหนังสือพิมพ                                                                                                     

  เสรีภาพในดานขาวสาร 

  เสรีภาพในการพิมพ 

  เสรีภาพในการวิพากษวจิารณ                                                                                 

  เสรีภาพในการจําหนายจายแจก                                                                              

 เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น                                                                            

ปจจัยที่เปนอปุสรรคตอเสรีภาพของหนงัสือพิมพ                                                                   

  นายทนุหรือเจาของหนังสือพิมพ                                                                            

  ผูจัดทํา                                                                                                                  

  ผูอาน                                                                                                                    

  นักธุรกิจ                                                                                                                

นักการเมือง                                                                                                           

กฎหมายควบคุมการพิมพ                                                                                       

 ความรับผิดชอบของสื่อส่ิงพิมพ                                                                                           

ความรับผิดชอบในฐานะเปนสถาบนัการศึกษา                                                         

ความรับผิดชอบในฐานะเปนสถาบนัแหงความเที่ยงธรรม                                          



 ฑ 

ความรับผิดชอบในฐานะเปนสมบัติของประชาชน                                                     

 ความรับผิดชอบของหนงัสอืพิมพ                                                                                         

  การบอกกลาวขาวสาร                                                                                            

  การเปนสื่อกลาง                     

  การใหคําแนะนํา                                                                                                    

  การใหความบนัเทงิ                                                                                                 

สรุป 

แบบฝกหัดทายบท 

เอกสารอางอิง 

บทที ่6  อิทธพิลของสื่อส่ิงพิมพ       3  คาบ 

 แนวคิดเกี่ยวกบัอิทธิพลของสื่อส่ิงพิมพ 

  ความหมายของอิทธพิลของสื่อส่ิงพิมพ 

ลักษณะของอทิธิพลของสื่อส่ิงพิมพ 

องคประกอบของอิทธพิลของสื่อส่ิงพิมพ 

ระดับของอิทธพิลของสื่อส่ิงพิมพ 

ประเภทของอทิธิพลของสื่อส่ิงพิมพ 

ปจจัยกาํหนดอิทธิพลของสือ่ส่ิงพิมพ 

อิทธิพลของสือ่ส่ิงพิมพ 

ปจจัยที่เปนอปุสรรคตออิทธิพลของสื่อส่ิงพิมพ 

ทฤษฎีเกีย่วกบัอิทธิพลของบุคคล 

ผลของอิทธพิลของสื่อส่ิงพมิพ 

อิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจ 

อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติและพฤติกรรม 

อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

อิทธิพลของหนังสือพิมพ 

อิทธิพลของนติยสารและสิ่งพิมพอ่ืน ๆ  

 

 

 



 ฒ 

 การใชส่ือส่ิงพมิพ 

การใชส่ือส่ิงพมิพเพื่อการดํารงชีวิตในสังคม 

การใชส่ือส่ิงพมิพเพื่อการดําเนินงานทางการเมือง 

การใชส่ือส่ิงพมิพเพื่อการดําเนินงานทางธรุกิจ 

 สรุป 

แบบฝกหัดทายบท 

เอกสารอางอิง 

บทที ่7  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกบัส่ือส่ิงพิมพ      3  คาบ 

 ทฤษฎีสังคมอาํนาจนยิม 

 ทฤษฎีเสรีนยิมหรืออิสรภาพนิยม 

 ทฤษฎีความรบัผิดชอบตอสังคม 

ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสตหรือเบ็ดเสร็จนิยม 

 ทฤษฎีส่ือสารเพื่อการพัฒนา 

 ทฤษฎีส่ือสารของประชาชน 

สรุป 

แบบฝกหัดทายบท 

เอกสารอางอิง 

บทที ่8  ระบบการพิมพ        6  คาบ 

การพิมพเชงิศลิปะ 

  การพิมพระบบแมพิมพพืน้นูน 

 การพิมพระบบแมพิมพรองลึก 

  การพิมพระบบแมพิมพพืน้ราบ 

 การพิมพระบบแมพิมพฉลุ 

การพิมพเชงิอตุสาหกรรม 

  การพิมพระบบเลตเตอรเพรส 

 การพิมพระบบกราววัร 

  การพิมพระบบออฟเซต 

 การพิมพระบบซิลคสกรีน 

  การพิมพระบบผสม 



 ณ 

การเปรียบเทยีบระบบการพิมพเชิงศิลปะกับระบบการพิมพเชิงอุตสาหกรรม 

การเลือกใชระบบการพมิพทีเ่หมาะสมกับส่ือส่ิงพิมพ 

 ส่ือส่ิงพิมพทีเ่หมาะสมกับการพิมพระบบเลตเตอรเพรส 

 ส่ือส่ิงพิมพทีเ่หมาะสมกับการพิมพเฟลกโซกราฟฟ 

  ส่ือส่ิงพิมพทีเ่หมาะสมกับการพิมพระบบออฟเซต 

 ส่ือส่ิงพิมพทีเ่หมาะสมกับการพิมพระบบกราวัวร 

  ส่ือส่ิงพิมพทีเ่หมาะสมกับการพิมพระบบซิลคสกรีน 

 สรุป 

แบบฝกหัดทายบท 

เอกสารอางอิง 

บทที ่9  กระบวนการผลิตสื่อส่ิงพิมพ      6  คาบ

 กระบวนการวางแผนกอนการผลิต                                                                                       

  การวางแผนการผลิต                                                                                         

  การเตรียมตนฉบับ                                                                                                  

  การบรรณาธิกร                                                                                                      

 กระบวนการผลิต                                                                                                                

  การเรียงพิมพ                                                                                                         

  การจัดวางหนาหรือเลยเอาท                                                                                   

  การจัดทาํตนแบบสื่อส่ิงพิมพ                                                                                   

  การจัดทาํอารตเวิรค                                                                                               

  การพิสูจนอักษร                                                                                                    

  การทาํแมพิมพ                                                                                                       

  การพิมพ                                                                                                               

 กระบวนการหลังการผลิต                                                                                                    

  การเขาเลม                                                                                                            

  การอาบพลาสติก                                                                                                   

  การเคลือบพลาสติก                                                                                               

  การเดินทองและปมนนู                                                                                           

สรุป 



 ด 

แบบฝกหัดทายบท 

เอกสารอางอิง       

บทที ่ 10  สภาพปจจุบนั ปญหา และแนวโนมของสื่อส่ิงพิมพ                                    3 คาบ 

 สภาพปจจุบนัของสื่อส่ิงพมิพ                                                                                               

 สภาพปญหาของสื่อส่ิงพมิพ                                                                                                

 แนวโนมของสือ่ส่ิงพิมพ                                                             

สรุป 

แบบฝกหัดทายบท                                           

เอกสารอางอิง                                                                                                                                

 
วิธีสอนและกิจกรรม 
 1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับส่ือส่ิงพมิพ 

2.  บรรยายประกอบแผนใส แผนภูมิ แผนภาพ และชมวิดทีัศนที่เกี่ยวของ   

3. แบงกลุมศึกษาคนควาเนื้อหา และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษา 

มีสวนรวมในชัน้เรียน 

4.  มอบหมายแบบฝกหัดใหทําเปนการบาน 

5.  รวมอภิปรายเนื้อหาตามใบงานและทาํแบบฝกหัดในชั้นเรียน 

 6.  ฝกปฏิบัติผลิตสื่อส่ิงพิมพขนาดเลก็ในชั้นเรียน 

 7.  นําเสนอผลงาน พรอมรับฟงแสดงความคิดเหน็   

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. แผนใส 

3. แผนภูมิ 
4. แผนภาพ 

5. วิดีทัศน 
6. ใบงาน 

7. ตัวอยางสื่อส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ  



 ต 

การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผล 

 1. คะแนนระหวางภาค      60 คะแนน ประกอบดวย :- 

  - ความสนใจในการเรียน                   10   คะแนน 

  - ทําแบบฝกหดั,แบบฝกหัดทายบท    10  คะแนน 

  - ทําใบงาน                   10   คะแนน 

  - จัดปายนิเทศผลงาน                    5   คะแนน 

- ผลิตสื่อส่ิงพมิพขนาดเล็ก                 5   คะแนน 

- ทดสอบกลางภาค                20   คะแนน 

 2. คะแนนสอบปลายภาค      40  คะแนน 
การประเมินผล 

 

        80 - 100 =  A 

75 -  79 =  B+ 

70 -  74 =  B 

65 -  69 =  C+ 

60 -  64 =  C 

55 -  59 =  D+ 

50 -  54 =  D 

0 -  49 =  E 
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