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คํานํา 
 
 วิชาการตัดสินใจเชิงจริยธรรมการสื่อสาร รหัส 3014202 เปนรายวิชาบังคับของหลักสูตรนิเทศ 
ศาสตรบัณฑิต ซ่ึงมีเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับความสําคัญของจริยธรรม แนวคิดทฤษฏีการเสริมสรางจริยธรรม 
ปญหาและประเด็นการขัดแยง จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาและกรณีศึกษา
เพ่ือเปนบทวิเคราะหใหกับนักศึกษาท่ีสามารถเปนกิจกรรมทบทวนความเขาใจในการสังเคราะหงานให
สามารถนํามาใชในการประกอบวิชาชีพไดเปนอยางดี 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. รหัสและช่ือรายวิชา 
3014202 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมการสื่อสาร (Ethical Decisions in Mass Media) 

2. จํานวนหนวยกิต 
3 หนวยกิต  3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
3.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
3.2 ประเภทของรายวิชา บังคับ       

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา   อาจารยดร.สุวลักษณ หวงเย็น 
4.2 อาจารยผูสอน   อาจารยดร.สุวลักษณ หวงเย็น /อาจารยดร.กฤษณพร ประสิทธิวิเศษ/ 

อาจารยสุตตมา แสงวิเชียร 
                                                    
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1/59 ชั้นปท่ี 4 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 

ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 

ศูนยการเรียนระนอง 2 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

มีนาคม 2559 
  

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

 
1.1 เพ่ือใหเขาใจความหมายและความสําคัญของจริยธรรมการสื่อสารในวิชาชีพท่ีถูกตอง 
1.2 เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจบทบาทในวิชาชีพของตนในการประกอบอาชีพท่ีสุจริตของสายนิเทศ

ศาสตรใหอยูในกรอบจรรยาบรรณแหงความดีงาม 
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1.3 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการสื่อสารเม่ือจบ
การศึกษาสามารถนําไปใชใหกับสังคมไดเปนอยางดี  

 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
 
  วิชาการตัดสินใจเชิงจริยธรรมการสื่อสารซ่ึงเปนรายวิชาบังคับวัตถุประสงค เพ่ือใหนักศึกษาได
เรียนรูเก่ียวกับความหมายความสําคัญเชิงจริยธรรม แนวคิดทฤษฏีเสริมสรางจริยธรรม หลักจริยธรรมการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนา การผิดจริยธรรมกับปญหาประเด็นการขัดแยง จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนักการ
สื่อสาร การสื่อสารพัฒนาบนพ้ืนฐานจริยธรรม  การสื่อสารเพ่ือพัฒนาสังคม  และกรณีศึกษาการวิเคราะห
วิพากษประเด็นของสื่อท่ีผิดหรือถูกจริยธรรมของนักการสื่อสารท่ีดี เพ่ือสามารถนําไปใชในการประกอบ
อาชีพท่ีดีซ่ือสัตยจริงใจใหสังคมเขาใจอยางถูกตองและเชื่อถือได 
 

หมวดที ่3. ลกัษณะและการดําเนินการ 
 
1. คําอธิบายรายวิชา 
 
              ศึกษาปญหาจริยธรรมและประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมงานวิชาชีพทางนิเทศศาสตร กรอบ
แนวคิดสําหรับการตัดสินใจเชิงจริยธรรม แนวทางในการเตรียมความพรอมของนักนิเทศศาสตรในการเผชิญ 
และแกไขประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
              Study of ethical problems and controversial ethical issues of journalist 
profession, paradigms for ethical decisions, approaches to preparation of journalists for 
efficiently confronting and solving controversial ethical issues. 
 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

  
บรรยาย การฝก 

 
สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

45  ชัว่โมง 
ตอภาคการศึกษา 

ตามความตองการของ
อาจารยและนักศึกษา 

 

การทํากิจกรรมกลุม 75  ชั่วโมง 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 

6 ชั่วโมง / สัปดาห ซ่ึงนักศึกษาสามารถขอคําแนะนําเพ่ิมเติมไดจากการใช Mobile ,face 
book , line , Mobile, e-mail เปนตน 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
- มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริตและตระหนักในบทบาทหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอผูรวม

วิชาชีพและผูอ่ืน (1.1) 
- มีวินัยตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาการ วิชาชีพและสังคม (1.2) 
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขปญหาหรือขอ

ขัดแยง (1.3) 
- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย (1.4) 
- สามารถวิเคราะหงานการตัดสินใจเชิงจริยธรรมการสื่อสารท่ีสงผลประเด็นและปญหาท่ี

ผลกระทบตอสังคมได (1.5) 
 

1.2 วิธีการสอน 
- ใชการสอนแบบสื่อสารสองทาง เปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม หรือ 

แสดงความคิดเปนท่ีเก่ียวของกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสตางๆ   
- เนนการมีสวนรวมของนักศึกษา มีการปฏิบัติงานเปนกลุม เพ่ือสรางภาวะผูนํา  และเรียนรู

การเปนผูตามท่ีดี ตลอดจนพยายามกระตุนจิตสํานึก และความคิดเชิงวิเคราะหและสังเคราะหสื่อท่ีมีความ
เก่ียวของกับจริยธรรม 

 - มอบหมายงานใหนักศึกษาไดทําการศึกษาเก่ียวกับประเด็นของสื่อมวลชนในสังคมปจจุบัน 
 - การทํากิจกรรมโครงการท่ีเก่ียวของประเด็นการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในวิชาชีพ 
 - เรียนรูวิธีการนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

1.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียน พฤติกรรมกลุม 
- ประเมิน จากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห/สังเคราะหงานการนําเสนอ 
 

2. ความรู 
2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

- มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการสําคัญของจริยธรรมการสื่อสารในวิชาชีพ 
(2.1) 

- สามารถวิเคราะห/สังเคราะหจริยธรรมกับปญหาสังคมไดอยางเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการ
สื่อสาร   (2.2)   
          2.2 วิธีการสอน 

 - การใชการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Co- Operative  
Learning)  ไดแก การสอนบรรยายรวมกับการสื่อสารสองทาง โดยเนนใหนักศึกษาหาทางคนควาหาขอมูล
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เพ่ิมเติม ใหเรียนรูวิธีการวางแผนหรือการตัดสินใจบนฐานของขอมูลท่ีไดมาจากการวิจัยและการคนควา 
               - เพ่ิมการสอนนอกหองเรียน โดยศึกษาจากประสบการณจริงเพ่ือสรางความเขาใจ (จาก

กิจกรรมโครงการท่ีผูสอนจัดข้ึน) 
               - การจัดหาตัวอยางท่ีใหนักศึกษาสามารถวิเคราะห/สังเคราะหกับเหตุการณปจจุบันใหทันสมัย

และทันเหตุการณตอการศึกษาใหมาก 
 

 2.3 วิธีการประเมินผล 
               ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาทางพุทธิพิสัย จิตพิสัยและ
ทักษะพิสัย ประเมินจากการสอบ การวิเคราะหกรณีศึกษา และการทํารายงานท้ังรายกลุมและรายบุคคล 
 
3. ทักษะทางปญญา 
 3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

- สามารถคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ (3.1) 
- สามารถสืบคน ตีความ  และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาหรือพัฒนางาน

อยางสรางสรรค (3.2) 
- สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการการศึกษากรณีศึกษาไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ (3.3) 
 

 3.2 วิธีการสอน 
- ฝกตอบปญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นตอปญหา และระดมสมองในการแกไข

ปญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็นท่ีกําหนดไวแลว โดยแบงนักศึกษาเปนกลุม ภายในกลุมจะตองกําหนด
แนวทางไปสูการแกปญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีมีความนาเชื่อถือและความเปนไปได 

 
         3.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนรายบุคคลและกลุม 
- ประเมินจากรายงานกลุม 
- ประเมินจากการสอบ 

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
- สามารถสื่อสาร ประสานงาน และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ (4.1) 
- สามารถแกปญหาและตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ (4.2) 
- มีมนุษยสัมพันธ และแสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถแกไขปญหา 

ตามสถานการณไดอยางเหมาะสม (4.3) 
 
4.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายงานกลุม เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสสื่อสาร ประสานงานและทํางานรวมกับผูอ่ืน  
- การแสดงความคิดเห็นตอประเด็น สถานการณหรือกรณีศึกษาในหองเรียน  
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4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํางาน 
- ประเมินจากการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน  
- สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ ในและนอกชั้นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพและความสมบูรณของงานท่ีมอบหมาย 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
- มีทักษะการประยุกตใชขอมูลทางสถิติเพ่ือประโยชนในการดําเนินงานหรือการแกปญหาท่ี

เก่ียวของอยางสรางสรรค (5.1) 
- สามารถสื่อสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ดวยวัจนะและอวัจนะภาษา และ 

เลือกใชรูปแบบของสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (5.2) 
- สามารถเลือกใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยางเหมาะสม (5.3) 
 

5.2 วิธีการสอน 
- การวิเคราะหกรณีศึกษา/ประเด็นปญหา โดยใชสารสนเทศเปนขอมูล 
- การมอบหมายงานท่ีตองมีการสืบคนขอมูล  
- การมอบหมายงานท่ีตองนําเสนอท้ังในรูปเอกสารและดวยวาจา ประกอบการใชเทคโนโลยี

การสื่อสาร 
 

5.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นปญหาหรือการวิเคราะหกรณีศึกษา 
- ประเมินจากรายงานกลุมท่ีนําเสนอเปนเอกสารรายงาน การใชสื่อและการนําเสนอรายงาน

หนาชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรคงาน 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน   
  
สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

1 ปฐมนิเทศแนะแนวการ
เรียนการสอน 

3 ชี้แจงการเรียน/ บรรยาย/ 
แนะนําวิธีการและแหลง
สืบคนขอมูล 

อาจารย ดร.สุว
ลักษณ หวงเย็น /
อาจารย ดร.
กฤษณพร ประ
สิทธิวิเศษ/
อาจารยสุตตมา 
แสงวิเชียร    
                                          

2  ความหมายความสําคัญ
จริยธรรม ,จริยธรรมคือ
อะไร ,แนวคิดเก่ียวกับ
คุณธรรมจริยธรรม,
ความสําคัญเชิงจริยธรรม,
ความสําคัญของคุณธรรม
จริยธรรม 

3 เอกสารประกอบการสอน 
และ power point 
เปดประเด็นคําถามเพ่ือ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูในชั้นเรียน/
แบบฝกหัด /ยกตัวอยาง / 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
 

อาจารย ดร.สุว
ลักษณ หวงเย็น /
อาจารย ดร.
กฤษณพร ประ
สิทธิวิเศษ /
อาจารยสุตตมา 
แสงวิเชียร    
                                         

3 หลักการเชิงคุณธรรม
จริยธรรม,ปรัชญาวาดวย
เสรีภาพ, แนวคิดของ
ปรัชญาคนสําคัญเชิง
จริยธรรม,จริยธรรม
เก่ียวเนื่องกับคุณธรรมและ
มนโนธรรม 
สรุป 

3 เอกสารประกอบการสอน 
และ power point 
เปดประเด็นคําถามเพ่ือ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูในชั้นเรียน/
แบบฝกหัด /ยกตัวอยาง /
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

อาจารย ดร.สุว
ลักษณ หวงเย็น / 
อาจารย ดร.
กฤษณพร ประ
สิทธิวิเศษ/
อาจารยสุตตมา 
แสงวิเชียร                                                                                                                                                                                       

4 แนวคิดทฤษฏีเสริมสราง
จริยธรรม,การตัดสินคุณคา
ความดี,ทฤษฏีของนัก
ปรัชญา, แนวทฤษฏีการ
ปลูกฝงและเสริมสราง
จริยธรรม 

3 เอกสารประกอบการสอน 
และ power point 
เปดประเด็นคําถามเพ่ือ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูในชั้นเรียน/
แบบฝกหัด /ยกตัวอยาง /
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

อาจารย ดร.สุว
ลักษณ หวงเย็น /
อาจารย ดร.
กฤษณพร ประ
สิทธิวิเศษ/
อาจารยสุตตมา 
แสงวิเชียร                                                                                                                                                                                        
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คิดเห็น 
 5 การพัฒนาจริยธรรมของ

มนุษย,การวิเคราะห
จริยธรรมของนักปรัชญา
,หลักจริยศึกษา,การ
ประเมินจริยธรรม,เกณฑ
ตัดสินจริยธรรม 
สรุป 

3 เอกสารประกอบการสอน 
และ power point 
เปดประเด็นคําถามเพ่ือ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูในชั้นเรียน/
แบบฝกหัด /ยกตัวอยาง /
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
 

อาจารย ดร.สุว
ลักษณ หวงเย็น/
อาจารย ดร.
กฤษณพร ประ
สิทธิวิเศษ/
อาจารยสุตตมา 
แสงวิเชียร    
                                        

6  หลักจริยธรรมการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนา,เจตคติตอความ
รับผิดชอบตอสังคม,
ลักษณะการทําผิดจริยธรรม
ของสื่อมวลชน,การ
เสริมสรางจริยธรรม
สื่อมวลชน,จริยธรรมของ
ผูบริหารองคกรสื่อมวลชน 

3 เอกสารประกอบการสอน 
และ power point 
เปดประเด็นคําถามเพ่ือ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูในชั้นเรียน/
แบบฝกหัด /ยกตัวอยาง /
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
 

อาจารย ดร.สุว
ลักษณ หวงเย็น/
อาจารย ดร.
กฤษณพร ประ
สิทธิวิเศษ/
อาจารยสุตตมา 
แสงวิเชียร       
                                        

7 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
จริยธรรมของพนักงานและ
สื่อมวลชน,คุณธรรมสําหรับ
พนักงานและสื่อมวลชน,
ลักษณะจริยธรรม,ทฤษฏี
ตนไมจริยธรรมสําหรับคน
ไทย,คุณสมบัติความพรอมท่ี
พัฒนาจริยธรรมบุคคล,วิถี
ของการพัฒนาจริยธรรม 
สรุป 

3 เอกสารประกอบการสอน 
และ power point 
เปดประเด็นคําถามเพ่ือ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูในชั้นเรียน/
แบบฝกหัด /ยกตัวอยาง /
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

อาจารย ดร.สุว
ลักษณ หวงเย็น/     
อาจารย ดร.
กฤษณพร ประ
สิทธิวิเศษ/
อาจารยสุตตมา 
แสงวิเชียร    
                                                                                                                                                                                  

8 การผิดจริยธรรมกับปญหา
ประเด็นการขัดแยง
,จริยธรรมท่ีคนท่ัวไป
ยอมรับ,การอธิบายการผิด
จริยธรรมแบบตางๆ ,สาเหตุ
การทําผิด, การอธิบาย
ความผิดจริยธรรมดวยการ
เพิกเฉย,การประเมินการ
อธิบายการผิดจริยธรรม 

3 เอกสารประกอบการสอน 
และ power point 
เปดประเด็นคําถามเพ่ือ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูในชั้นเรียน/
แบบฝกหัด /ยกตัวอยาง /
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

อาจารย ดร.สุว
ลักษณ หวงเย็น/
อาจารย ดร.กฤณ
พร ประสิทธิ
วิเศษ/ อาจารย
สุตตมา แสง
วิเชียร    
                                                                                                                                   

9 การอธิบายการผิดจริยธรรม 3 เอกสารประกอบการสอน อาจารย ดร.สุว
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แบบวาเปนการลองดี,การ
ประเมินการอธิบาย
ความผิดจริยธรรมวาเปน
การลองดี,กรณีศึกษา
ประเด็นปญหาการขัดแยง 
สรุป 

และ power point 
เปดประเด็นคําถามเพ่ือ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูในชั้นเรียน/
แบบฝกหัด /ยกตัวอยาง /
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ลักษณ หวงเย็น /
อาจารย ดร.
กฤษณพร ประ
สิทธิวิเศษ/
อาจารยสุตตมา 
แสงวิเชียร                                                                                                                                                                                       

10. จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพนักการสื่อสาร,
ความหมายจรรยาบรรณ, 
ความหมายของวิชาชีพ,
องคกรวิชาชีพ,บทบาท
หนาท่ีขององคกรวิชาชีพ
,ปญหาขององคกรวิชาชีพ
,ปญหาเก่ียวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ,เหตุผล
ขออางของผูกระทําผิด
จรรยาบรรณ,พฤติกรรม
ละเมิดจรรยาบรรณ,หลัก
จริยธรรมทางวิชาชีพ,
จรรยาบรรณของนัก
สื่อมวลชน,ขอบังคับวาดวย
จริยธรรมแหงวิชาชีพ
หนังสือพิมพ,จริยธรรม
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ
การประชาสัมพันธ 

3 เอกสารประกอบการสอน 
และ power point 
เปดประเด็นคําถามเพ่ือ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูในชั้นเรียน/
แบบฝกหัด /ยกตัวอยาง /
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

อาจารย ดร.สุว
ลักษณ หวงเย็น /
อาจารย ดร.
กฤษณพร ประ
สิทธิวิเศษ/
อาจารยสุตตมา 
แสงวิเชียร                                                                                                                                                                                       

11 
 
 

จริยธรรมของหนังสือพิมพ
สมาคมนักหนังสือพิมพ
,สรุปขอเปรียบเทียบ
จริยธรรม,จรรยาบรรณ
นักหนังสือพิมพ,
จรรยาบรรณนักการตลาด,
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
โฆษณา,กฎหมายระเบียบ
วิทยุกระจายเสียง,
จรรยาบรรณผูใช
อินเตอรเน็ต,จริยธรรมของ
นักธุรกิจสื่อสารมวลชน
,จริยธรรมผูประกอบวิชาชีพ

3 เอกสารประกอบการสอน 
และ power point 
เปดประเด็นคําถามเพ่ือ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูในชั้นเรียน/
แบบฝกหัด /ยกตัวอยาง /
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

อาจารย ดร.สุว
ลักษณ หวงเย็น /
อาจารย ดร.
กฤษณพรประ
สิทธิ วิเศษ/
อาจารยสุตตมา 
แสงวิเชียร                                                                                                                                                                                       
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สื่อใหม,จรรยาบรรณนัก
ประชาสัมพันธ,จริยธรรม
วิทยุโทรทัศน 
สรุป 
 

12 การสื่อสารพัฒนาบน
พ้ืนฐานจริยธรรม,แนวคิด
จริยธรรมสื่อมวลชน,การ
รับผิดชอบตอสังคมของสื่อ,
แนวทางดานจริยธรรม
สําหรับสื่อ,จริยธรรมสื่อใน
มุมมองนักคิดเมืองไทย,การ
สื่อสารเพ่ีอพัฒนา,กระบวน
ทัศนพัฒนาการสื่อสาร,
แผนพัฒนาการสื่อสาร
,จริยธรรมการสื่อสาร 
สรุป 

3 เอกสารประกอบการสอน 
และ power point 
เปดประเด็นคําถามเพ่ือ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูในชั้นเรียน/
แบบฝกหัด /ยกตัวอยาง /
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น/ใหหัวขอเพ่ือทํางาน
กลุม 

อาจารย ดร.สุว
ลักษณ หวงเย็น /
อาจารย ดร.
กฤษณพร ประ
สิทธิวิเศษ/
อาจารยสุตตมา 
แสงวิเชียร                                                                                                                                                                                       

13 
 

วิเคราะหปญหาและ
ประเด็นการขัดแยงของสื่อ 

3 นําเสนองานหนาชั้นเรียน อาจารย ดร.สุว
ลักษณ หวงเย็น /
อาจารย ดร.
กฤษณพร ประ
สิทธิวิเศษ/
อาจารยสุตตมา 
แสงวิเชียร                                                                                                                                                                                       

14 การสื่อสารเพ่ือพัฒนาสังคม
,ความสําคัญและ
องคประกอบของสาร,
ลักษณะสื่อ,การสื่อสารท่ี
อิทธิพลตอสังคม,ทฤษฏีการ
สื่อสาร,ทฤษฏีการสื่อสาร
เพ่ือสังคม 

3 เอกสารประกอบการสอน 
และ power point 
เปดประเด็นคําถามเพ่ือ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูในชั้นเรียน/
แบบฝกหัด /ยกตัวอยาง /
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

อาจารย ดร.สุว
ลักษณ หวงเย็น /
อาจารย ดร.
กฤษณพร ประ
สิทธิวิเศษ/
อาจารยสุตตมา 
แสงวิเชียร                                                                                                                                                                                       

15 ทฤษฏีการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนา,กระบวนทัศนในการ
พัฒนาการสื่อสาร,บทบาท
หนาท่ีสื่อตามแนวทฤษฏี
สื่อสารเพ่ือพัฒนา,ทฤษฏี
ความรับผิดชอบทางสังคม,
บทบาทหนาของสื่อตาม

3 เอกสารประกอบการสอน 
และ power point 
เปดประเด็นคําถามเพ่ือ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูในชั้นเรียน/
แบบฝกหัด /ยกตัวอยาง /
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

อาจารย ดร.สุว
ลักษณ หวงเย็น /
อาจารย ดร.
กฤษณพร ประ
สิทธิวิเศษ/
อาจารยสุตตมา 
แสงวิเชียร                                                                                                                                                                                       
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ทฤษฏีความรับผิดชอบตอ
สังคม,สรุป 

คิดเห็น 

16 สอบปลายภาค 
 

- - - 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 
 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1 1.4, 1.5, 2.1, 
3.1,  3.3,  5.3 

การมีสวนรวมในการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น 
วินัยในการเรียน และความ
รับผิดชอบ 
 

1-15 10% 

2 1.2, 2.1, 2.2 3.1, 
3.2, 4.1, 5.2, 5.3 

ใบงานเดี่ยว/รายงานเดี่ยว 
 
 
  

1-7 20% 

3 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1, 2.2, 
3.1, , 3.2, 3.3, 
4.1, 4.2,  4.3, 
5.1, 5.2, 5.3 

รายงานกลุมในชั้นเรียน  
การวิเคราะหและสังเคราะห
สรุปผลจากสืบคนขอมูลใน
ประเด็นการขัดแยงสื่อทาง
จริยธรรม โดยนําเสนองานดวยวา
จาร สงเอกสารท่ีเรียบรอยเปน
ระเบียบ และนําเสนองานผานสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
สรางสรรค 
 

8-15 30% 

4 1.5, 2.1, 2.2, 
3.1, 3.3, 4.2 

การสอบปลายภาค 
 
 
 

16 40% 
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3.แผนการประเมินผล 
 

ชวงเกรด เกรด 
A 90-100 
B+ 85-89 
B 75-84 

C+ 70-74 
C 60-69 

D+ 55-59 
D 50-54 
F 0-49 

 

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. หนังสือ ตํารา และเอกสารการสอนหลัก 
            สุวลักษณ หวงเย็น ผูเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนวิชา การตัดสินใจเชิงจริยธรรมการ 
 
2.เอกสาร และขอมูลสําคัญ 
            การคืบคนขอมูลจาก web site 
 
3. เอกสาร และขอมูลแนะนํา 
 
               ประภาศรี สีหอําไพ, พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, 2540 , พิมพท่ีโรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมประเมินประสิทธิผลของการนําเสนอกรณีศึกษา การวิเคราะห
ประเด็นปญหาเชิงจริยธรรมการสื่อสารเพ่ือเกิดการรับรูและเขาใจการดําเนินการประกอบวิชาชีพ  
 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินการสอนของอาจารยผูสอน  โดยนักศึกษาและ การสังเกตการณของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประเมิน 
 
3. การปรับปรุงการสอน 

หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดท่ี สกอ. กําหนดทุกภาค
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การศึกษา รวมถึงมีการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจําของหลักสูตรเพ่ือหารือปญหาการ
เรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

อาจารยผูสอนรวม พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบขอเขียนทําหนาท่ีทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในรายวิชา รวมถึงงานเดี่ยวและงานกลุม 

 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

การทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
ผลการประเมินจากอาจารยผูสอน พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบขอเขียน การรายงานรายวิชาโดย
อาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ี
สอนและกลยุทธการสอนโดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตร  เพ่ือนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาใหความ
คิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป 
 

 

 
 


