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  1     มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
Course Specification 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี
คณะ/ภาควิชา   : วิทยาการจัดการ/หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑติ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา :  3102106 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 
            (Law and Ethics of Mass Communication) 
2. จ านวนหน่วยกิต :  3(3-0- 6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : 

เป็นรายวิชาบงัคับ ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1) อาจารยส์ิรปกรณ์ ใจแก้ว 

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง สป9101    
  โทร. 086-666-2525   E-mail. Sirapakorn_tae@hotmail.com 
 4.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  1) อาจารยส์ิรปกรณ์ ใจแก้ว 

สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง สป9101    
  โทร. 086-666-2525   E-mail. Sirapakorn_tae@hotmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน  : ภาคการศึกษา 1/2559 ชั้นปีท่ี 2 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
8. สถานท่ีเรียน : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมทุรปราการ 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด :  1 มิถุนายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2     มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา :  

1.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัสทิธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ รวมทัง้
จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชน 
 1.2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักและปรัชญาของกฎหมายในการ
สื่อสารมวลชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1.3 นักศึกษาสามารถประยุกตห์ลกัจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องน ามาใช้
เพื่อการสื่อสารมวลชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา : ปรบัเนือ้หาให้ทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการ และบรบิททางสงัคม รวมถึงเพิ่มการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของมนุษย์ 
ปรัชญากฎหมาย กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์และสิง่พิมพ์ในประเทศไทย กฎหมาย
สื่อสารมวลชน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน 

Study concepts of right, freedom of speech and freedom of expression; 
philosophy of law, laws concerning newspaper and publications in Thailand, mass 
communication law and other related laws; ethics for journalism.  
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา :   
   จ านวนช่ัวโมงบรรยาย            45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการ   - ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนช่ัวโมงการศึกษาด้วยตนเอง 90 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนช่ัวโมงที่สอนเสรมิในรายวิชา  - ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล  

จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพือ่ขอค าปรกึษาและแนะน าสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง โดยท าการแจ้ง
ให้นักศึกษาทราบในช่ัวโมงแรกของการสอน ฯลฯ ดังนี ้
 3.1 วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.30 - 16.30 น. ห้อง 9101 โทร. 086-666-2525  
 3.2 e-mail; Sirapakorn_tae@hotmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
 1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคม 
 1.3 มีภาวะผู้น า ผู้ตาม มีทักษะการท างานเป็นทีม 
 1.4 เคารพสิทธิ/รับฟงัความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
 1.5 เคารพกฎเกณฑ์ของสงัคมและมีความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 1.6 วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้วิชาชีพ 
 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

 
1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model)  
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Performance Based 
Learning) 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ (Media Learning) 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า และความเข้าใจ 
2. การอภิปรายและการน าเสนอรายงาน 
3. การสังเกต การแสดงพฤติกรรม การตอบค าถาม 
4. นักศึกษาประเมินตนเอง และนักศึกษาประเมิน
เพื่อนร่วมร่วมกจิกรรม 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
 2.1 รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีของเนื้อหา 
 2.2 วิเคราะห์ปญัหา อธิบาย และประยุกต์ใช้ความรู้
ได ้
 2.3 วิเคราะห์ ออกแบบ และปรบัปรุงการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีทกัษะ  
 2.4 มีความก้าวหน้าทางวิชาการตามวิวัฒนาการของ
การเปลี่ยนแปลง 
 2.5 รู้และสนใจในการพัฒนาความรู ้

 
1. การบรรยาย (Description) 
2. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ (Media Learning)  
3. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) 
4. ศึกษาด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า และความเข้าใจ 
2. การอภิปรายและการน าเสนอรายงาน 
3. การฝึกตีความจากกรณีศึกษา 
4. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างองิ 
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1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 
 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของรายวิชาที่ศึกษา 
 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้
ความรู้ 
 2.8 บูรณาการความรูท้ี่ศึกษาได้ 
 2.9 มีการทวนสอบมาตรฐานของข้อสอบ 
 
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
 3.1 คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ 
 3.2 สืบค้น ตีความ ประเมินสารสนเทศเพือ่แก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3.3 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นปญัหา
และความต้องการได้ 
 3.4 ประยุกต์ความรู้และทกัษะการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 
 

 
1. การเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลัก (Problem Based 
Learning) 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Performance Based 
Learning) 
3. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

 
1. การสอบวัดระดับการวิเคราะห์  
การสงัเคราะห์ และการน าไปใช้ 
2. การฝึกตีความและการตอบค าถาม 
3. การน าเสนอผลการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
 4.1 สื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
 4.2 ให้ความช่วยเหลือ/อ านวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า 

 
 
 
1. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Performance Based 
Learning)  
2. การเรียนรู้โดยการใช้โครงงาน (Project Based 

 
 
 
1. การประเมินการปฏิบัตจิากการอภิปราย การ
น าเสนอรายงาน และการท าแบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัต ิ
2. การสังเกต การแสดงพฤติกรรม การตอบค าถาม 



  5     มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
 4.3 ใช้ความรู้ในศาสตร์ช้ีน าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม  
 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและ
งานกลุม่ 
 4.5 เป็นผูร้ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทัง้ส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 
 4.6 มีความรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ของ
ตนเอง/ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนือ่งและ
ตรงตามมาตรฐานสากล  
 

Learning) 
 

3. นักศึกษาประเมินตนเอง และนักศึกษาประเมิน
เพื่อนร่วมร่วมกจิกรรม 
 
 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
Analysis, Communication and Information 
Technology Skills) 
 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมอืทีจ่ าเป็นต่อการ
ท างานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ  
 5.2 แนะน าประเด็นการแก้ไขปญัหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์/การแสดงสถิติประยกุต์ต่อ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
1. การบรรยาย (Description) 
2. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ (Media Learning) 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Performance Based 
Learning) 
4. ศึกษาด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) 

 
 
 
 
1. การประเมินการปฏิบัติจากการอภิปราย การ
น าเสนอรายงาน และการตอบค าถาม 
2. การท าแบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัต ิ
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างองิ 



  6     มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 
 5.3 สื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถ
เลือกรปูแบบการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)  
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลกั   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง   - หมายถึง  ไม่ก าหนดผลการเรียนรู ้
 

หมวดวิชา รหัส
และชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปญัญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรับผดิชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 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 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
3102106 
กฎหมายและ
จริยธรรม
สื่อสารมวลชน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู้  

 

สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
สัปดาห์ที่ 1 - แนะน าแนวการเรียนการสอน 

- ความคิดรวบยอดรายวิชา 
- กฎหมายว่าด้วยสทิธิเสรีภาพ ในการ
แสดงความคิดเห็น การสื่อสาร และ
การเผยแพร่ 

- บรรยายพร้อมเอกสารการสอน 
- การวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 
 

- สไลด์และเอกสารประกอบ 
- ภาพนิ่งและภาพยนตร์สั้น 

3 0 6 - การสังเกต การแสดงพฤติกรรม 
- การวิเคราะห์ การยกตัวอย่าง 
และการตอบค าถาม 

อ.สิรปกรณ์  ใจแก้ว 

สัปดาห์ที่ 2 - กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
เก่ียวกับการพิมพ์และหนังสือพิมพ์ 

- บรรยายพร้อมเอกสารการสอน 
- การวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 

- สไลด์และเอกสารประกอบ 
- กรณีศึกษา (ข่าวและภาพ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ) 

3 0 6 - การสังเกต การแสดงพฤติกรรม 
- การวิเคราะห์ การยกตัวอย่าง 
และการตอบค าถาม 

อ.สิรปกรณ์  ใจแก้ว 

สัปดาห์ที่ 3 - กฎหมายว่าด้วยความผดิต่อชื่อเสียง 
ความมั่นคงของรัฐ และเก่ียวกับ
ศาสนา 

- บรรยายพร้อมเอกสารการสอน 
- การวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 
- เปิดโอกาสให้เสนอข้อกฎหมายที่
ต้องการให้มีการฝึกตีความจากประเด็น
ที่นักศึกษาพบเห็นในชีวิตประจ าวัน 

- สไลด์และเอกสารประกอบ 
- ภาพนิ่งและภาพยนตร์สั้น 
- ใบงาน 

3 0 6 - การน าเสนอผลการฝึกตีความ 
- การตอบค าถามจากใบงาน 

อ.สิรปกรณ์  ใจแก้ว 

สัปดาห์ที่ 4-5 - กฎหมายที่เก่ียวกับการละเมิดส่วน
บุคคล การละเมิดอ านาจศาล และ
การละเมิดลิขสิทธิ ์

- บรรยายพร้อมเอกสารการสอน 
- การวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 
- มอบหมายงาน 
- ทดสอบผลการเรียนรู้ 

- สไลด์และเอกสารประกอบ 
- ภาพนิ่งและภาพยนตร์สั้น 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบ 

6 0 12 - การน าเสนอผลการวิเคราะห์ 
- การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพ่ือน 
- การประเมินผลจากแบบทดสอบ 

อ.สิรปกรณ์  ใจแก้ว 

สัปดาห์ที่ 6-7 - กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
เก่ียวกับการโฆษณา 
- พระราชบัญญัติยา อาหาร และ
เครื่องส าอาง 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

- บรรยายพร้อมเอกสารการสอน 
- การวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 
- กิจกรรมกลุ่ม (การฝึกตีความจาก
กรณีศึกษาที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน) 

- สไลด์และเอกสารประกอบ 
- ภาพนิ่งและภาพยนตร์สั้น 
- กรณีศึกษา (ภาพยนตร์
โฆษณา จ านวน 6 เร่ือง) 

6 0 12 - การสังเกต การแสดงพฤติกรรม 
- การน าเสนอผลการฝึกตีความ 
และการตอบค าถาม 
- การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพ่ือน 

อ.สิรปกรณ์  ใจแก้ว 
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สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค 
สัปดาห์ที่ 9-10 - กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ

เก่ียวกับวิทยุกระจายเสียงและวทิยุ
โทรทัศน ์

- บรรยายพร้อมเอกสารการสอน 
- การวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(ร่วมกันน าเสนอแนวทางการแก้ไข
ผลกระทบจากการชมรายการโทรทัศน์ที่
ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย) 

- สไลด์และเอกสารประกอบ 
- ภาพนิ่งและภาพยนตร์สั้น 
- ผลการวิจัยที่เก่ียวกับ
ผลกระทบจากการชมรายการ
โทรทัศนท์ี่ไม่เหมาะสมกับ
สภาพสังคมไทย 

6 0 12 - การสังเกต การแสดงพฤติกรรม 
- การน าเสนอแนวทางการแก้ไข
ตามโจทยท์ี่ได้รับมอบหมาย และ
การตอบค าถาม 
- การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพ่ือน 

อ.สิรปกรณ์  ใจแก้ว 

สัปดาห์ที่ 11-12 - กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
เก่ียวกับการควบคุมกิจการเทป วัสดุ
โทรทัศน ์และภาพยนตร ์

- บรรยายพร้อมเอกสารการสอน 
- การวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 
- การฝึกตีความค าจ ากัดความ (กิจการ
เทป วัสดุโทรทัศน์ และภาพยนตร์) 

- สไลด์และเอกสารประกอบ 
- ภาพนิ่งและภาพยนตร์สั้น 
- วัสดุบันทึกข้อมูลประเภท
ต่างๆ 
- ใบงาน 

6 0 12 - การน าเสนอผลการตีความ 
- การประเมินผลจากใบงาน 

อ.สิรปกรณ์  ใจแก้ว 

สัปดาห์ที่ 13 - ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับจริยธรรม
ของวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
- ความหมายและความส าคัญ 
- ความเหมือนและความต่างระหวา่ง
จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย 
- หลักปรัชญาและแนวคิดทฤษฎี ที่
เก่ียวข้องกับจริยธรรมของ
สื่อสารมวลชน 

- บรรยายพร้อมเอกสารการสอน 
- การวิเคราะห์ความเหมือนและความ
ต่างระหว่างจริยธรรม จรรยาบรรณ 
และกฎหมาย 

- สไลด์และเอกสารประกอบ 
- ภาพนิ่งและภาพยนตร์สั้น 

3 0 6 - การสังเกต การแสดงพฤติกรรม 
- การวิเคราะห์ การยกตัวอย่าง 
และการตอบค าถาม 

อ.สิรปกรณ์  ใจแก้ว 

สัปดาห์ที่ 14 - จริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
- หลักการแสวงหาและน าเสนอความ
จริง 
- เมื่อสิทธิที่จะรู้เผชิญกับสิทธิส่วน
บุคคล 
- ความเป็นกลางในการรายงานข่าว 

- บรรยายพร้อมเอกสารการสอน 
- การวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(ร่วมกันน าเสนอแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่ของนักสื่อสารมวลชนที่ดี) 

- สไลด์และเอกสารประกอบ 
- ภาพนิ่งและภาพยนตร์สั้น 

3 0 6 - การบูรณาการความรู้กับสภาพ
ความเป็นจริงของสังคมในปัจจุบัน 
- การน าเสนอผลการเรียนรู้ และ
การตอบค าถาม 

อ.สิรปกรณ์  ใจแก้ว 
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สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
- ความรับผิดชอบและความภักดตี่อ
สาธารณชน 

สัปดาห์ที่ 15 - จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
- ความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน 
- บทบาทส าคัญของสื่อมวลชน “สื่อ
ควบคุมสื่อ” 

- บรรยายพร้อมเอกสารการสอน 
- กิจกรรมกลุ่ม (การวิเคราะห์ในหัวข้อ 
“ท าไมจึงต้องควบคุมสื่อ”)  

- สไลด์และเอกสารประกอบ 
- ใบงาน 

3 0 6 - การสังเกต การแสดงพฤติกรรม 
- การน าเสนอผลการวิเคราะห์ และ
การตอบค าถาม 

อ.สิรปกรณ์  ใจแก้ว 

สัปดาห์ที่ 16 - จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ
วิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ การโฆษณา และการ
ประชาสัมพันธ์ 

- บรรยายพร้อมเอกสารการสอน 
- การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

- สไลด์และเอกสารประกอบ 
- ใบงาน 

3 0 6 - การสังเกต การแสดงพฤติกรรม 
- การตอบค าถามจากใบงาน 

อ.สิรปกรณ์  ใจแก้ว 

สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค 
รวมจ านวนชัว่โมง 45 0 90   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ท่ีประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 
1.7, 2.1, 2.2, 2.5, 2.8, 
3.1, 3.3, 4.2, 4.4 

การเข้าช้ันเรียน การมสี่วนร่วมกจิกรรม
และการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

ทุกสปัดาห ์ 10% 

2.1, 2.2, 2.5, 2.8 การทดสอบยอ่ย 1 ครั้ง 5  10% 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.8 

การสอบกลางภาค 8 20% 

1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 
2.5, 2.6, 3.1, 3.3, 3.4, 
4.1, 4.4, 5.3, 5.4 

การน าเสนอรายงาน 4, 6, 10, 15 30% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.8, 3.1, 3.4 

การสอบปลายภาค 17 30% 

รวม 100% 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรยีนการสอน  
พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช.  (2538).  กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน  (พิมพ์ครัง้ที่ 6).   
       กรุงเทพมหานคร: สามัคคีสาร (ดอกหญ้า). 
พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช.  (2555).  กฎหมายสื่อสารมวลชน  (พิมพ์ครั้งที่ 17).  กรุงเทพมหานคร: บเีจ  
       เพลท โปรเซสเซอร์. 
สุทิติ  ขัตติยะ.  (2556).  กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน.  กรุงเทพมหานคร: เปเปอรเ์ฮาส.์ 
สมาคมโฆษณาธุรกจิแห่งประเทศไทย.  (2545).  ครบเครื่องเรื่องกฎหมายโฆษณา.  
       กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 
ประมวลกฎหมายอาญา แพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2535 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2550 
พระราชบัญญัตกิารพมิพ์ พุทธศักราช 2484 
พระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พุทธศักราช 2551 
พระราชบัญญัตจิดแจง้การพิมพ์ พุทธศักราช 2550 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พุทธศักราช 2522 
พระราชบัญญัตลิิขสทิธ์ิ พุทธศักราช 2537 
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พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พุทธศักราช 2551 
พระราชบัญญัตเิครื่องส าอาง พุทธศักราช 2535 
พระราชบัญญัติยา พุทธศักราช 2510 
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พุทธศักราช 2518 
พระราชบัญญัตอิาหาร พทุธศักราช 2522 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
http://www.thaimedialaw.org/ 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิด

และความคิดเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี ้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้เรียนและผูส้อน 
- แบบประเมินผูส้อน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเกบ็ข้อมลูเพือ่ประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี ้

- ผลการเรียนของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน    
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการวิจัยในและนอกช้ันเรียน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาผลสอบของนักศึกษา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 จากผลการประเมิน ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิด
คุณภาพมากข้ึน โดยเปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอนหรือเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้เพื่อน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       
 
ลงชื่อ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงชื่อ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


