มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รหัสวิชา MCA1103 รายวิชา จริยธรรมและกฎหมายสือ่ สารมวลชน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
MCA1103
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Ethics and Laws of Mass Communication
๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน 009 (section) ให้รายงานเป็นรายกลุม่
อาจารย์นิธธิ ร อุน้ พิพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจทิ ลั
รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ อาจารย์ผสู้ อน
๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา ๒/๒๕๖๒
๕. สถานที่เรียน

ห้อง ๕๖๓๕

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑.รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวข้อ

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน

จานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน ๒๕%
หน้า | ๑
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หัวข้อ

จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน
จรรยาบรรณนักสื่อสารมวลชน
การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของสื่อมวลชน
ปัญหาทางจริยธรรมของสื่อมวลชน
งานวิจัยจริยธรรมสื่อมวลชน
การเสริมสร้างจริยธรรมสื่อมวลชน
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญ
สื่อมวลชนและความรับผิดทางอาญาและทางแพ่ง
พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๕๐
พ.ร.บ. เกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ฯ วิทยุโทรทัศน์ฯ
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

จานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน

จานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน ๒๕%

๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสาคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรูข้ องรายวิชาและหลักสูตร ใน
กรณีท่มี ีนัยสาคัญให้เสนอแนวทางชดเชย
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)
-

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
รายวิชา
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
มี
ไม่มี
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มคอ. ๕
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ผลการเรียนรู้

(๑) คุณธรรม จริยธรรม

(๒) ความรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

ประสิทธิผล

(๑) สอดแทรกประสบการณ์
รวมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษา
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
สังคมเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพมาอธิบายประกอบการ
สอน
(๒) มอบหมายงานให้นักศึกษา
ศึกษาเพิ่มเติมและนามานาเสนอ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน โดยเน้นความ
ตรงต่อเวลาในการส่งงานด้วย



(๑) ใช้การเรียนการสอนที่เน้น
ให้ผู้เรียนมีความสามารถโดย
มอบหมายงานให้หาความรู้
เพิ่มเติมโดยทารายงานเกี่ยวกับ
กฎหมาย จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของสื่อมวลชน
(๒) ใช้การบรรยายพร้อม
ยกตัวอย่าง กรณีศึกษาโดย
มุ่งเน้นตามความสนใจของ
ผู้เรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้ที่สามารถ
พัฒนาการทางานในเชิงวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ได้อย่างยั่งยืนตลอด
ชีวิต



มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ผลการเรียนรู้

(๓) ทักษะทางปัญญา

(๔) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

ประสิทธิผล

(๑) ใช้การเรียนการสอนที่เน้น
ให้ผู้เรียนมีความสามารถโดย
มอบหมายงานให้หาความรู้
เพิ่มเติมโดยทารายงานเกี่ยวกับ
กฎหมาย จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของสื่อมวลชน
(๒) ใช้การบรรยายพร้อม
ยกตัวอย่าง กรณีศึกษาโดย
มุ่งเน้นตามความสนใจของ
ผู้เรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้ที่สามารถ
เชื่อมโยงและประยุกต์สาระ
ความรู้ไปสู่การปฏิบตั ิงานด้าน
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้
(๑) สอดแทรกประสบการณ์
รวมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษา
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
สังคมเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพมาอธิบายประกอบการ
สอน
(๒) มอบหมายงานให้นักศึกษา
ศึกษาเพิ่มเติมและนามานาเสนอ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน โดยเน้นหน้าที่
ความรับผิดชอบและความตรง
ต่อเวลาในการส่งงานด้วย



มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

(๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิง (๑) มอบหมายงานให้นักศึกษา
ตัวเลข การสื่อสารและการ เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลและ
นามานาเสนออภิปรายและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
(๒) สอดแทรกประสบการณ์
และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องและ
เกิดขึ้นจริงในสังคม โดยมีการ
แนะนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
กฏหมายและสมาคมวิชาชีพที่
น่าสนใจในปัจจุบนั
(๖) ทักษะพิสยั
(๑) ฝึกปฏิบัตโิ ดยใช้กิจกรรม
และกรณีศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ
กฏหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข






๔. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ระบุข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ ๓
นักศึกษาขาดข้อมูลความรูร้ อบตัวซึ่งเป็นพื้นฐานการแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน จึงเห็นควรแก้ไขโดยเพิ่มเติมการมอบหมาย
ให้ค้นคว้ารายบุคคลเพื่อนาเสนอและแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน และประเมินเป็นคะแนนเก็บ

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ๔๙ คน
๒. จานวนนักศึกษาที่คงอยูเ่ มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ๔๖ คน
๓. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W) ๓ คน
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
A-

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

๗
๗

๑๕.๒๒
๑๕.๒๒
หน้า | ๕
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ระดับคะแนน (เกรด)
B+
B
BC+
C
CD+
D
DF
I

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

๓
๑
๔
๒
๖
๔
๓
๕
๑
๒
๑

๖.๕๒
๒.๑๗
๘.๖๙
๔.๓๕
๑๓.๐๔
๘.๖๙
๖.๕๒
๑๐.๘๗
๒.๑๗
๔.๓๕
๒.๑๗

๕. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท้ ี่กาหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลือ่ นด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การปรับการเรียนการสอนให้เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาให้มหาวิทยาลัย
ฯ มีประกาศสั่งปิดมหาวิทยาลัย
๖.๒ ความคลาดเคลือ่ นด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
- การสุ่มนักศึกษาแต่ละระดับผลการเรียนเพื่อสอบ
- นักศึกษามีความรูแ้ ละความเข้าใจเนือ้ หาวิชาตาม
ปากเปล่าความรูแ้ ละความเข้าใจในเนือ้ หาวิชา
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
หน้า | ๖
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

วิธีการทวนสอบ
- การทบทวนคะแนนจิตพิสัย เพื่อทบทวนพฤติกรรม
ในการเรียนจากคะแนนจิตพิสยั เป็นรายบุคคล
- การทบทวนคะแนนส่วนร่วมในการเรียน เพื่อ
ทบทวนพฤติกรรมในการเรียนจากคะแนนการมี
ส่วนร่วมในการเรียนเป็นรายบุคคล
- การทบทวนผลสัมฤทธิ์ในภาคปฏิบัติจากผล
งานค้นคว้ารายบุคคลของนักศึกษาที่ส่งในรายวิชา

สรุปผล
- นักศึกษาที่มีเรียนสาย และขาดเรียนมีระดับคะแนน
ด้านจิตพิสยั ต่า
- นักศึกษาบางคนขาดการมีส่วนร่วมในการเรียน เช่น
การแสดงความคิดเห็น ทาให้มีระดับคะแนนด้านการ
มีส่วนร่วมในการเรียนต่า
- งานการค้นคว้ารายบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์การ
เรียนรูพ้ อสมควร แต่ขาดการวิเคราะห์

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
(ถ้ามี)

ผลกระทบ

๒.ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี)
-

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้อวิพากษ์ท่สี าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผสู้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอี ื่น
๒.๑ ข้อวิพากษ์ท่สี าคัญจากผลการประเมินโดยวิธอี ื่น
ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑
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หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผา่ นมา

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
การเพิ่มกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งงานเดี่ยว
และงานกลุ่มเพิม่ ขึน้ จากการภาคการศึกษาก่อนหน้านีเ้ พือ่
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ตนเองเป็นศูนย์กลางในการเรียน
มากยิ่งขึน้

ผลการดาเนินการ
ได้มกี ารเพิ่มให้นักศึกษามีการแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนต่อประเด็นที่เพื่อนนักศึกษาไปค้นคว้ารายบุคคลมา
นาเสนอ โดยให้คะแนนการแสดงความคิดเห็นและ
เปลี่ยนเป็นคะแนนการมีสว่ นร่วมในชั้นเรียน ซึ่งนักศึกษา
มีความพึงพอใจ

๒. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา

อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์
การสอนแบบใหม่ เป็นต้น
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
แก้ไขโดยเข้มงวดการเข้าเรียนให้ตรงเวลา และกาชับ
การขาดเรียนโดยไม่จาเป็น กาหนดกติกาการเรียนใหม่
1. การเข้าชั้นเรียน = ๑๐ คะแนน
- ขาดเรียน หรือลาเรียน ตัดครั้งละ ๒ คะแนน
- มาสาย ตัดครั้งละ ๐.๕ คะแนน สาย ๒ ครั้ง ตัด
๑ คะแนน
2 การมีส่วนร่วมในการเรียน = ๑๐ คะแนน
ให้แสดงความคิดเห็น กรณีจะถาม ก็ต้องมีการแสดง
ความคิดเห็นของตนเองด้วย ในประเด็นกรณีศึกษาได้ไม่
น้อยกว่า คนละ ๕ ครั้งๆ ละเต็ม ๒ คะแนน (ตลอดทัง้
เทอมไม่มีการแสดงความคิดเห็นตัด ๑๐ คะแนน)

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
…................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………………………………………………………
(รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ)

ลงชื่อ ……………………………………………………………
(อาจารย์นิธธิ ร อุน้ พิพัฒน์)
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อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา
วันที่ .๗.. เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ...๒๕๖๓...

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........
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