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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา MCA1103 รายวิชา จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
๒. จานวนหน่วยกิต

MCA1103
จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน
Ethics and Laws of Mass Communication
๓ (๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
วิชาแกน
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ กลุ่มเรียน ๐๐๙, ๐๑๐
๕. สถานที่ติดต่อ
๕๖๕๑ / E – Mail surasit.vi@ssru.ac.th
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๒ / ๒๕๖๒ ชั้นปีที่ ๑
๖.๒ จานวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณกลุ่มละ ๖๐ คน
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี) …............................-...................................
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี)
…............................-...................................
๙. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
๑๐.วันที่จัดทาหรือปรับปรุง
วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
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ผลลั พธ์ การเรีย นในรายวิ ชานี้ มุ่ ง ให้นั กศึกษามีความรู้ความเข้า ใจในเรื่องสิ ท ธิ เสรีภาพของประชาชนและสื่ อมวลชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งความหมาย ความสาคัญของเสรีภาพสื่อมวลชน จริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจน
กฎหมายสื่อสารมวลชนไทยในสื่อทุกประเภท ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเรื่องลิขสิทธิ์ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะและสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ตลอดจนการเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชนและสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้มีความรู้ด้านกฎหมายสือ่ สารมวลชนไทยในแต่ละประเภทสื่อ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเรื่อง
ลิขสิทธิ์ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สามารถวิเคราะห์และอธิบายกรณีศึกษาทางด้านจริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน
มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ มีทัศนคติที่ดี ตลอดจนมีศักยภาพและความพร้อมในการนาความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกชัน้ เรียนไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม และเพื่อสร้าง
เสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
สิท ธิ แ ละเสรีภาพประชาชนและสื่ อมวลชนตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจั กรไทย ความหมาย ความส าคั ญ ประวั ติ
ความเป็นมาของเสรีภาพและความรับผิดชอบของสื่อมวลชน การกากับดูแลสื่อ การควบคุมกันเองของสื่อมวลชน จริยธรรมและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน กฎหมายสื่อสารมวลชนที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสื่อมวลชน
Right and liberty of civil and mass media according to the Constitute of the Kingdom of Thailand, history
of liberty, mass media responsibility, mass media governance, professional ethic and code of conduct for mass
media, mass media law and other relevant law.
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๔๕

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง)
-

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)
๙๐

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ทอี่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น ๑ ชัว่ โมง / สัปดาห์)
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน ห้อง ๕๖๕๑ ชัน้ ๕ อาคาร ๕๖ คณะวิทยาการจัดการ
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทที่ างาน / มือถือ หมายเลข ๐-๒๑๖๐-๑๕๐๔
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) surasit.vi@ssru.ac.th

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
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(๑) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม

(๒) มีความซื่อสัตย์สจุ ริต

(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

(๔) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม

(๕) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) สอดแทรกประสบการณ์ รวมทัง้ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพมาอธิบายประกอบการสอน
(๒) มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมและนามานาเสนออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยเน้น
ความตรงต่อเวลาในการส่งงานด้วย
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชัน้ เรียน และการส่งงาน
(๒) ประเมินจากการมีสว่ นร่วมการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคาถาม
(๓) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
(๔) ประเมินจากการสังเกตุโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรมและจริยธรรมที่ต้องการเสริมสร้าง

๒. ความรู้

๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์และในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

(๒) มีความรู้ที่เกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการประกอบ
วิชาชีพ

(๓) มีความรู้ภาคปฏิบัติอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และเท่าทันสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

(๔) มีความรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมตลอดชีวิต

(๕) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของสื่อดิจิทลั และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนสามารถ
บูรณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกบั การทางานได้
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถโดยมอบหมายงานให้หาความรู้เพิ่มเติมโดยทารายงาน
เกี่ยวกับกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชน
(๒) ใช้การบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาโดยมุ่งเน้นตามความสนใจของผู้เรียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความรู้ที่สามารถพัฒนาการทางานในเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างยั่งยืนตลอดชีวิต
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคาถาม
(๒) ประเมินจากผลจากการศึกษาค้นคว้า ทารายงาน และการอภิปราย
(๓) ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลซึ่งเป็นฐานความรู้ทจี่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
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(๒) มีศักยภาพทางความคิด อาทิ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดหลายมุม
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นประโยชน์

(๓) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผน การบริหารจัดการและการปฏิบัตงิ าน
ตามแผน และการประเมินผลในแต่ละวิชาชีพ

(๔) มีความสามารถในการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบและนาเสนอได้อย่างสร้างสรรค์

(๕) มีความสามารถในการเชื่อมโยงและประยุกต์สาระความรูไ้ ปสู่การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถโดยมอบหมายงานให้หาความรู้เพิ่มเติมโดยทารายงาน
เกี่ยวกับกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชน
(๒) ใช้การบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาโดยมุ่งเน้นตามความสนใจของผู้เรียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์สาระความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคาถาม
(๒) ประเมินจากผลจากการศึกษาค้นคว้า ทารายงาน และการอภิปราย
(๓) ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค


๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

(๑) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

(๒) มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รับมอบหมาย

(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป

(๕) สามารถแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึ้น

(๖) มีภาวะผู้นาและผู้ตามทีด่ ี
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) สอดแทรกประสบการณ์ รวมทัง้ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพมาอธิบายประกอบการสอน
(๒) มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมและนามานาเสนออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยเน้น
หน้าที่ความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลาในการส่งงานด้วย
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถามและการตอบคาถาม
(๒) ประเมินโดยการสังเกตและการทางานเป็นกลุ่ม
(๓) ประเมินผลจากผลงานทีน่ าเสนอ

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

(๑) มีทักษะการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิในการวิเคราะห์สถานการณ์
การตัดสินใจ การวางแผน การบริหารแผนและปฏิบัตงิ านและการประเมินผลการปฏิบัติงาน



(๒) มีทักษะการสื่อสารซึ่งเอื้อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ านในแต่ละวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน และเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างสารและการนาเสนอ
(๓) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ การ
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สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายงานให้นักศึกษาเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลและนามานาเสนออภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกัน
(๒) สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นจริงในสังคม โดยมีการแนะนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
กฏหมายและสมาคมวิชาชีพทีน่ า่ สนใจในปัจจุบัน
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถาม และการตอบคาถาม
(๒) การประเมินจากผลงานและการนาเสนอ

๖. ทักษะพิสัย

๖.๑ มีการฝึกปฏิบัติและมีการวัดผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในแต่ละวิชาชีพ

(๑) มีความรู้ทบี่ ูรณาการจากการเรียนการสอนและสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ
๖.๒ วิธีการสอน
(๑) ฝึกปฏิบัตโิ ดยใช้กิจกรรมและกรณีศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
๖.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากผลงานทีไ่ ด้จากกิจกรรมและการอภิปรายพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หมายเหตุ
สัญลักษณ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๑

 คาอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ของ

จานวน
(ชม.)
๓

รายวิชา วิธีสอน กิจกรรมการเรียน
การสอน วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล

 ความรับผิดชอบของผู้สอนและ






นักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนทั้ง
ในและนอกชั้นเรียน

 ข้อปฏิบัติเบื้องต้นสาหรับผู้สอนและ



ผู้เรียน

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
การแนะนาตัวผู้สอนและผู้เรียน รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
การอธิบายคาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมการเรียน การสอน
การวัดผลและการประเมินผล
ซักถามและตอบคาถาม
สนทนาถามตอบพร้อมรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษาเกี่ยวกับวิชานี้
แบบทดสอบก่อนการเรียน

 อธิบายและแจ้งนักศึกษาถึง
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ
มรภ.สวนสุนันทา
๒

๓

 จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน
๓

๓

 จรรยาบรรณนักสื่อสารมวลชน
๔

 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของ

๓

สื่อมวลชน
๕

๓

 ปัญหาทางจริยธรรมของสื่อมวลชน

 บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
 การอภิปราย แสดงความคิดเห็น
 บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
 การอภิปราย แสดงความคิดเห็น
 บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
 การอภิปราย แสดงความคิดเห็น
 บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
 การอภิปราย แสดงความคิดเห็น

รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

/ มอบหมายงาน
๖

๓

 งานวิจัยจริยธรรมสื่อมวลชน

 บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
 การอภิปราย แสดงความคิดเห็น

รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๗

จานวน
(ชม.)
๓

 การเสริมสร้างจริยธรรมสื่อมวลชน
๘
๙

 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและ

๓

 สื่อมวลชนและความรับผิดทางอาญา

๓

และทางแพ่ง
๑๑

๑๒

 พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๕๐
 พ.ร.บ. เกี่ยวกับการจัดสรรคลื่น

๓

๓

ความถี่ฯ วิทยุโทรทัศน์ฯ
๑๓

๓

 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

๑๔

 พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.

๓

๒๕๕๑
๑๕

 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาผิดทาง

๓

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
๑๖
๑๗

 บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
 การอภิปราย แสดงความคิดเห็น

รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

สอบกลางภาค
สื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญฯ

๑๐

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้

 สรุป / ทบทวนเนื้อหา

๓

 บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
 กรณีศึกษา และอภิปราย
 บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
 การอภิปราย แสดงความคิดเห็น
 บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
 กรณีศึกษา และอภิปราย
 บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
 กรณีศึกษา และอภิปราย
 บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
 แบ่งกลุ่มและมอบหมายงาน
 กรณีศึกษา และอภิปราย
 บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
 การอภิปราย แสดงความคิดเห็น
 บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
 การอภิปราย แสดงความคิดเห็น
 บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint

รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

สอบปลายภาค
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน)

ผลการเรียนรู้
๒.๓.๒

วีธีการประเมินผลการเรียนรู้



๑.๓.๒, ๒.๓.๑,
๕.๓.๑
๑.๓.๑






การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค
การทางานกลุ่มค้นคว้า – นาเสนอ
การนาเสนอโครงการ
การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน

สัปดาห์ทปี่ ระเมิน

สัดส่วน
ของการประเมินผล

สัปดาห์ที่ ๘
สัปดาห์ที่ ๑๗

ร้อยละ ๓๐
ร้อยละ ๓๐

ตลอดภาคการศึกษา

ร้อยละ ๓๐

ตลอดภาคการศึกษา

ร้อยละ ๑๐

การประเมินผลการเรียน
ระดับคะแนน
86 – 100
82 – 85
78 – 81
74 – 77
70 – 73
66 – 69
62 – 65
58 – 61
54 – 57
50 – 53
46 – 49
0 – 46

ผลการเรียน
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
๑) สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์. (๒๕๕๙). จริยธรรมสื่อมวลชน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา.
๒) สมคิด บางโม. (๒๕๕๑). กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ: เอสเค บุ๊คส์.

๒.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
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๑) พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช. (๒๕๔๙). กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน. พิมพ์ครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพฯ: บ้านหนังสือโกสินทร์.

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
๑) เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย http://www.krisdika.go.th
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผูส้ ังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น)

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์การสอน
- ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
- ผลงานของนักศึกษา
- ผลการทดสอบภาคทฤษฎี
๓. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง
การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น)

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- ปรับปรุงตัวอย่างและกรณีศึกษาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน)

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวม โดยข้อสอบจากคณะกรรมประจาหลักสูตร ดังนี้
- มีการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบจากข้อสอบซึ่งวัดประสิทธิภาพกระบวนการเรียนการสอน
- การสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อหาข้อบกพร่องและข้อแนะนาในการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(อธิบายกระบวนการในการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา
เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงเนื้อหา สื่อการสอน รูปแบบการมอบหมายงานให้ทันสมัยและตรงต่อความต้องการในการสร้างประสิทธิภาพของ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มคอ. ๒
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

MCA1103 จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน
Ethics and Laws of Mass Communication



๑ ๒ ๓ ๔ ๕

   

๒. ความรู้

๓. ทักษะทางปัญญา

๕. วิเคราะห์
๖.
เชิงตัวเลข ทักษะพิสัย
การสื่อสาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓
๑

    

    

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ



๑. คุณธรรมจริยธรรม



คุณลักษณะบัณฑิต

    

 



ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ
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