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รายละเอียดของรายวิชา   

Course Specification 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

คณะ/ภาควชิา    :  วิทยาการจัดการ/หลกัสตูรนิเทศศาสตรบัณฑติ 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชือ่รายวิชา  :   3012106  กฎหมายและจรยิธรรมสื่อสารมวลชน ( Law and Ethics of 

Mass Communication) 

2. จํานวนหนวยกิต  :   3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เปนรายวิชาบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพแกน ในหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  

 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  อ.ลลิตา พวงมหา 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปทีเ่รียน  :  ภาคการศึกษา 1 ช้ันปที่ 2 ระบุตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  :  ไมม ี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  :  ไมม ี

8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสุด :  11 มถิุนายน 2559 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  :  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสิทธิ เสรีภาพ หลัก

และปรัชญาของกฎหมายในการสื่อสารมวลชนและกฎหมายที่เก่ียวของ รวมทั้งหลักจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการสื่อสารมวลชน ตลอดจนสามารถประยุกตหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และ

กฎหมายที่เก่ียวของและสามารถใชหลักการเหลาน้ันเพ่ือการตัดสินใจทางจริยธรรมไดอยางถูกตอง

และเหมาะสม 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูเก่ียวกับหลักจริยธรรม 

จรรยาบรรณ และกฎหมายใหสอดคลองกับหลักจริยธรรมหลักกฎหมายที่ไดรับการยอมรับในปจจุบัน 

ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปและเพ่ิมเติมในบางประการ 

 



2                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธบิายรายวิชา   

    ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของ

มนุษย ปรัชญากฎหมาย กฎหมายที่เก่ียวกับหนังสือพิมพและสิ่งพิมพในประเทศไทย กฎหมาย

สื่อสารมวลชน และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวของ รวมถึงจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
Study concepts of rights, freedom of speech and freedom of expression; 

philosophy of law, laws concerning newspapers and publications in Thailand, mass 

communication law and other related laws; ethics for journalism. 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  

    จํานวนช่ัวโมงบรรยาย                  60 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติการ    -  ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง 120 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบคุคล    

 3.1 วันอังคาร-ศุกร เวลา 14.00 - 16.00 น. คณะวิทยาการจัดการ 

 3.2  e-mail: atarnlalita@gmail.com เวลา 18.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

      

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  

 1.1 ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัยสุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.3 มีภาวะผูนํา ผูตาม ทาํงานเปนทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ

องคกรและสังคม 

 1.6 วิเคราะหผลกระทบจากการใชวิชาชีพ 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง

สิทธิ เสรีภาพ จริยธรรม จรรยาบรรณขอกําหนด และ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการสื่อสารมวลชน 

 - นักศึกษารวมกันแบงกลุมเพ่ืออภิปรายปญหาหรือ

กรณีศึกษาที่ตนสนใจ พรอมทั้งอางหลักจริยธรรม 

จรรยาบรรณ และอางอิงกฎหมายประกอบ 

- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย

ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา  

- มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามารายงานอยางถูกตอง

และเหมาะสม  

- ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา และการแสดง

ความคิดเห็นในช้ันเรียน 

- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 บูรณาการความรูในสาขาวิชา 

2.2 ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ 

2.3 ความรู ความเขาใจ และสนใจพัฒนาความรู 

2.4 มีความรูในแนวลึก รูกวางในศาสตรของ

สาขาวิชา 

2.5 มีการทดสอบมาตรฐานของขอสอบทุกรายวิชา 

- บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน 

การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายใหคนควาหา

บทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ 

การศึกษาโดยใชปญหา และ Case Study โดยเนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง และมุงความสนใจของผูเรียนเปนหลัก 

 

- สอบกลางภาคและปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัด

หลักการและทฤษฎี  

- ประเมินจากการนําเสนอผลการคนควาขอมูล 

กรณีศึกษาหรอืโจทยจาก Problem-based Learning 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

 3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

3.2 สืบคน / ตีความ/ ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช

แกไขปญหา 

3.3 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห สรุปประเด็นปญหา 

ความตองการ 

3.4 ประยุกตความรูและทักษะในการแกไขปญหาได

อยางเหมาะสม 

- ยกตัวอยางกรณีศึกษา ปญหาดานกฎหมายและจริยธรรมที่

ปรากฏในสื่อตางๆ และอภิปรายกลุม 

- มอบหมายใหนักศึกษาทํารายงาน Case Study ที่ให

วิเคราะห แกไขปญหา และการนําเสนอผลงาน  

- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการ

วิเคราะหสถานการณ หรือวิเคราะหแนวคิดในการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- วัดผลจากการประเมินผลการนําเสนอผลงาน  

- สังเกตพฤติกรรมการแกปญหา 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

4.1 สื่อสารกับคนหลากหลายและสนทนาทั้ง

ภาษาไทย / ภาษาตางประเทศ 

4.2 ใหความชวยเหลือ / อํานายความสะดวกในการ

แกปญหาสถานการณตางๆ 

4.3 ใชความรูในศาสตรน้ีมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่

เหมาะสม 

4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง / 

งานกลุม 

4.5 เปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไข

- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา  

- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล อานบทความที่

เกี่ยวของกับรายวิชา  

- การนําเสนอรายงาน 

- ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางาน

เปนทีม  

- ประเมินจากรายงานการคนควาดวยตนเอง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

สถานการณทั้งสวนตัว / สวนรวม 

4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูของ

ตนเอง/ทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง   

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  

Analysis, Communication  and Information 

Technology Skills) 

5.1 ทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนตอการทํางาน

ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ 

5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใช

เทคนิคทางสถติิ 

5.3 การวิเคราะหทางคณิตศาสตรตอปญหาที่

เกี่ยวของทางนิเทศศาสตรอยางสรางสรรค 

5.4 สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ เลือกใชรูปแบบของ

การนําเสนออยางเหมาะสม 

5.5 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การเขียน โดย

การทํารายงาน และการนําเสนอในช้ันเรียน  

- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา  

- พัฒนาทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  

- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การ

สงงานทางอีเมล การสํารวจความคิดเห็นในเรื่องตางๆ เชน 

Webboard Facebook ฯลฯ การสื่อสารการทํางานในกลุม

ผานหองสนทนา Chat Room  

- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจากเว็บไซต 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส และทํารายงาน โดยเนนการนํา

ตัวเลข หรือมีสถิติอางอิงจากแหลงที่มาของขอมูลที่

นาเช่ือถือ  

- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู  (Curriculum Mapping)   

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการเรียนรู 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อ

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล

และความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

3102106 กฎหมาย

และจริยธรรม

สื่อสารมวลชน    
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู   
 

สัปดาหที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชัว่โมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

สัปดาหที ่1 

 

ปฐมนิเทศรายวิชา 

-ทําความเขาใจวิธีการเรียน

การสอนและการประเมินผล 

บรรยาย/อภิปรายกลุม/

ขอเสนอแนะ 

- Powerpoint 

- แบบวิเคราะหผูเรียน 

3 - 6 สังเกตพฤติกรรมในช้ัน

เรียน 

อ.ลลิตา พวงมหา 

สัปดาหที ่2 บทที1่ : สิทธิ เสรีภาพ และ

บทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน

ตามกฎหมาย 

บรรยาย/ตอบคําถาม/

กําหนดกรณีตัวอยาง

ประเด็นปญหาตางๆ 

เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของ

สื่อมวลชนใหนักศึกษา

อภิปรายกลุม และสรุป

รวมกันตามแนวทางของ

กฎหมาย 

- Powerpoint 

- เอกสารบรรยาย 

- กรณีตัวอยางประเด็น

ปญหาตางๆ เกี่ยวกับ

สิทธิเสรีภาพของ

สื่อมวลชน 

3 - 6 สังเกตการซักถาม 

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

และผลการอภิปรายกลุม 

อ.ลลิตา พวงมหา 

สัปดาหที่ 3 บทที2่ : สิทธิของสื่อมวลชนใน

การรับรูขอมูลขาวสาร  

บรรยาย/ยกตัวอยาง/ตอบ

คําถาม/ทําแบบทดสอบ 

- Powerpoint 

- เอกสารบรรยาย 

- แบบทดสอบความรู 

3 - 6 สังเกตการซักถาม และ

ผลการทําแบบทดสอบ 

อ.ลลิตา พวงมหา 

สัปดาหที่ 4-5  บทที3่ : กฎหมายเกี่ยวกับการ บรรยาย/ยกตัวอยาง/ตอบ - Powerpoint 6 - 12 สังเกตการซักถาม และ อ.ลลิตา พวงมหา 
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สัปดาหที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชัว่โมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

โฆษณากับสื่อมวลชน คําถาม - เอกสารบรรยาย พฤติกรรมในช้ันเรียน 

สัปดาหที่ 6-7  บทที่4 : กฎหมายควบคุม

สื่อมวลชน  

 

ใหนักศึกษาศึกษาคนควา

ดวยตนเอง/นําเสนอผล

การศึกษาคนควาดวยวิธีการ

สรางสรรค/ตอบคําถาม/รับ

ฟงขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ 

- Powerpoint 

- เอกสารบรรยาย 

6 - 12 สังเกตพฤติกรรมในช้ัน

เรียน และผลการ

นําเสนองานกลุม 

อ.ลลิตา พวงมหา 

สัปดาหที่ 8 สอบกลางภาค       อ.ลลิตา พวงมหา 

สัปดาหที่ 9 บทที5่ : ความรับผิดของ

สื่อมวลชนฐานดูหมิ่น-หมิ่น

ประมาท 

บรรยาย/ยกตัวอยาง/ตอบ

คําถาม/ใหนักศึกษาหากรณี

ตัวอยางของการกระทําผิด

ฐานดูหมิ่น-หมิ่นประมาท

และวิเคราะหรวมกันตาม

แนวทางของกฎหมาย 

- Powerpoint 

- เอกสารบรรยาย 

- กรณีตัวอยางของการ

กระทําผิดฐานดูหมิ่น-

หมิ่นประมาท 

3 - 6 สังเกตการซักถาม 

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

และผลการวิเคราะห

กรณีตัวอยาง 

อ.ลลิตา พวงมหา 

สัปดาหที่ 10 บทที6่ : ความรับผิดของ

สื่อมวลชนฐานละเมิดลิขสทิธ์ิ 

บรรยาย/ยกตัวอยาง/ตอบ

คําถาม/ใหนักศึกษาหากรณี

ตัวอยางของการกระทําผิด

- Powerpoint 

- เอกสารบรรยาย 

- กรณีตัวอยางของการ

3 - 6 สังเกตการซักถาม

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

และผลการวิเคราะห

อ.ลลิตา พวงมหา 
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สัปดาหที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชัว่โมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิ และ

วิเคราะหรวมกันตาม

แนวทางของกฎหมาย 

กระทําผิดฐานละเมิด

สิทธิสวนบุคคล-ละเมิด

ลิขสิทธ์ิ 

กรณีตัวอยาง 

สัปดาหที่ 11 บทที7่ : ความรับผิดของ

สื่อมวลชนฐานละเมิดสิทธิ

สวนบุคคล 

บรรยาย/ยกตัวอยาง/ตอบ

คําถาม/ใหนักศึกษาหากรณี

ตัวอยางของการกระทําผิด

ฐานละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

และวิเคราะหรวมกันตาม

แนวทางของกฎหมาย 

- Powerpoint 

- เอกสารบรรยาย 

- กรณีตัวอยางของการ

กระทําผิดฐานละเมิด

สิทธิสวนบุคคล-ละเมิด

ลิขสิทธ์ิ 

3 - 6 สังเกตการซักถาม

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

และผลการวิเคราะห

กรณีตัวอยาง 

อ.ลลิตา พวงมหา 

สัปดาหที่ 12 บทที8่ : แนวคิดและทฤษฎี

จริยธรรม  

บรรยาย/ยกตัวอยาง/ตอบ

คําถาม 

- Powerpoint 

- เอกสารบรรยาย 

3 - 6 สังเกตการซักถาม และ

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

อ.ลลติา พวงมหา 

สัปดาหที่ 13 บทที9่ : จริยธรรม

สื่อสารมวลชน 

บรรยาย/ยกตัวอยาง/ตอบ

คําถาม 

- Powerpoint 

- เอกสารบรรยาย 

3 - 6 สังเกตการซักถาม และ

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

อ.ลลิตา พวงมหา 

สัปดาหที่  

14-15  

บทที1่0 : จรรยาบรรณวิชาชีพ

สื่อสารมวลชน  

บรรยาย/ยกตัวอยาง/ตอบ

คําถาม 

- Powerpoint 

- เอกสารบรรยาย 

6 - 12 สังเกตการซักถาม และ

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

อ.ลลิตา พวงมหา 

สัปดาหที่ 16 ทบทวนกอนสอบปลายภาค รวมกันแสดงความคิดเห็น

ตอตัวอยางการกระทําผิด

- Powerpoint 

- เอกสารบรรยาย 

3 - 6 สังเกตการซักถาม และ

พฤติกรรมในช้ันเรียน 

อ.ลลิตา พวงมหา 
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สัปดาหที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชัว่โมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของสื่อมวลชนในกรณี

ตางๆ/ตอบคําถามและให

ขอเสนอแนะ  

- ตัวอยางการกระทํา

ผิดจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของ

สื่อมวลชน 

สัปดาหที่ 17 สอบปลายภาค       อ.ลลิตา พวงมหา 

รวมจํานวนชัว่โมง 45 - 90   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู    
  

ผลการเรยีนรู 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 

ที่ประเมิน 

สัดสวนของ

การประเมินผล 

1.1, 1.6, 1.7, 2.1,  

2.4-2.7, 3.2  

- สอบกลางภาคเรียน 

- สอบปลายภาคเรียน 

9  

17  

60 

1.1, 1.6, 1.7, 2.1,  

2.4–2.6, 3.2, 4.1- 4.6,  

5.3 – 5.4  

- การวิเคราะหกรณีศึกษา 

- การคนควา การนําเสนอ 

รายงาน  

- การทํางานกลุมและผลงาน  

- การสงงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาคการศึกษา 

 

30 

1.1–1.7, 3.1  - การเขาช้ันเรียน  

- การมสีวนรวมในการ

อภิปราย และการเสนอความ

คิดเห็นในช้ันเรียน  

ตลอดภาคการศึกษา 

 

10 

รวม 100% 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน   

สมคิด บางโม. (2551). กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ  

เอส เค บุคส. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม   

ดรุณี หิรัญรักษ และคณะ. (2558). จริยธรรมสื่อ. กรุงเทพมหานคร : จรัลสนิทวงศการพิมพ. 

ศูนยศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน. (2556).  คูมอืการสอนวิชากฎหมายสื่อมวลชน 

และวิชาจริยธรรมสื่อมวลชน. จรัลสนิทวงศการพิมพ. 
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3. เอกสารและขอมูลแนะนาํที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

- พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด

และความเห็นจากนักศึกษาไดดังน้ี  

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน  

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา  

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธดังน้ี  

- ผลการเรียนของนักศึกษา  

- อาจารยผูสอนทําการประเมินตนเอง 
3. การปรับปรุงการสอน    

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการ

ระดมสมองระหวางอาจารยผูสอนและนักศึกษาเพ่ือหาขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนรวมกัน 

 

- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

- ประมวลกฎหมายอาญา 

- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

- พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2556 

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2554 

- พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2530 

- พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ.2551 

- พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2535 

- พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.2553 

- พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 

- พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ.2550 

- พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถีแ่ละกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาจากคะแนนขอสอบ งานที่ไดรับมอบหมาย นักศึกษา

ประเมินตนเอง และจากผลการประเมินโดยระบบการเรียนการสอนออนไลน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 จากผลการประเมนิและทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนปรับปรุง

การสอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้นในปการศึกษาถัดไป 
 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                       อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา 

        (..................................................) 

 

ลงชื่อ     อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

        (..................................................) 


	สมคิด บางโม. (2551). กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์  เอส เค บุ๊คส์.

