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ค าน า 
 
 เอกสารประกอบการสอน รายวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน รหัสวิชา 3002401 ได้
เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระรายวิชา ในหมวดวิชาบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้
เครื่องมือส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เนือ้หา 
 เอกสารเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้ 12 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้น สิทธิ เสรีภาพ
สื่อสารมวลชน พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 
2550 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 กฎหมายเกี่ยวกับ 
การโฆษณา พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคอมพิวเตอร์ ด้านฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ด้านพนักงานเจ้าหน้าที่ ด้านการก าหนดโทษ และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ประมวลกฎหมายอาญา จริยธรรมสื่อสารมวลชน 
 การจัดท ารายละเอียดการสอนของรายวิชาดังกล่าว เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรเท่านั้น ดังนั้นผู้เรียนจะต้องอาศัยการศึกษา การค้นคว้าเพื่อศึกษา

ค้นคว้าเพ่ิมเติม และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือกรณีศึกษาประเด็น

เกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชนในปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนในการท า

ความเข้าใจเนื้อหาของรายวิชา  
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ                                 วทิยาการจัดการ   หลักสูตรนเิทศศาสตร์ (นศ.บ.) 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    3002401     กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน   
                              Laws and Ethics of Mass Communication 
2. จ านวนหนว่ยกิต 
          3 (3-0-6) หน่วยกิต  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
          หลักสูตรนิเทศศาสตร ์ หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
        ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น  

อาจารย์เกษม    จันวด ี                                  
อาจารยส์ุตตมา แสงวิเชียร 
อาจารย์ทรงธรรม ทิวสมบุญ  
อาจารย์กฤติกาพร    มลาสานต์ เหล็กเพ็ชร์                        

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทีเ่รียน 
           ภาคการศึกษาที ่ 2   ปีการศึกษา  2559  ชั้นปีที่  1 
6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
           ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี  
            ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน 
          ศูนย์การเรียนระนอง  2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
         2 ธันวาคม 2559   
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

           จุดมุ่งหมายด้านพทุธิพิสัย 

            1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารมวลชน ในด้านสิทธิ  เสรีภาพ
สื่อมวลชน สิ่งสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ สื่ออินเทอร์เน็ต และกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน  
            1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพและการก ากับดูแลของ
สื่อสารมวลชน 
 1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาเชื่อมโยงกฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 
  

           จุดมุง่หมายด้านทักษะพิสัย 

            เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้พื้นฐานในทางกฎหมายสื่อสารมวลชนไปประยุกต์ใช้ใน 
การประกอบกิจกรรม หรือการงาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป       
 

           จุดมุ่งหมายด้านจิตพิสัย 

            1.1 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงสิทธิ  เสรีภาพ ความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมของ
สื่อสารมวลชน 
            1.2 เพื่อให้นักศึกษาพึงตระหนักถึงความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมวิชาชีพ และผลกระทบด้านต่าง ๆ 
จากการละเมิดจริยธรรมวิชาชีพในบทบาทนักสื่อสารมวลชน 
   

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
 

            2.1 เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแห่ง 
การเรียนรู้เชิงวิชาการ  และวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร ์
            2.2 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่ผู้เรียนของหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต 
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธบิายรายวิชา 
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           ศึกษากฎหมายสื่อสารมวลชน  กฎหมายอาญาว่าด้วยการหมิ่นประมาท  ละเมิด  และความ
รับผิดชอบทางแพ่ง  พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์  ภาพยนตร์  คอมพิวเตอร์  การโฆษณา  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หลักจริยธรรมสื่อสารมวลชน  ได้แก่  
จริยธรรมนักโฆษณา  จริยธรรมนักประชาสัมพันธ์  จริยธรรมนักสื่อสารมวลชน  รวมทั้งสิทธิหน้าที่  และ
ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนต่อสังคม   
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบัต/ิงานภาคสนาม การศึกษาด้วยตนเอง 

45  ชั่วโมง - - 30  ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น     
   รายบุคคล 
         อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  อย่างน้อย 2  ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์ 

 
หมวดที ่4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

         1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
                 1.1.1 นักศึกษามีความตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม สิทธิ  เสรีภาพ  และหน้าที่
ของสื่อสารมวลชน   
                  1.1.2 นักศึกษาตระหนักถึงการมีวินัย  ตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมต่อตนเอง  
บุคคลอื่น  และสังคมในฐานะนักสื่อสารมวลชน 
                  1.1.3. นักศึกษาสามารถมีค่านิยมในการด าเนินชีวิต ความซื่อสัตย์ และสามารถท างาน
ร่วมกันผู้อื่นได้ ด้วยความเข้าใจและเคารพการกระท าหรือการตัดสินใจของผู้อื่น 
                  1.1.4. นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของจริยธรรมทางวิชาชีพ และวิเคราะห์หรือการ
อภิปรายผลกระทบจากการละเมิดจริยธรรมทางวิชาชีพร่วมกัน 
   1.2 วิธีการสอน 
      1.2.1  การบรรยายประกอบการใช้สื่อการสอนด้วย Power point ประกอบสื่อการเรียน 
การสอน 
                1.2.2  การอภิปรายประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมสื่อสารมวลชน 
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 1.2.3  การท าศึกษาค้นคว้า ความรู้ด้วยตนเอง เกี่ยวกับกรณีศึกษาด้านกฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน จากสื่อต่าง ๆ อาทิ สิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
สื่อภาพยนตร์โฆษณา หรือการบรรยายพิเศษจากนักวิชาชีพ  

 1.2.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดค่านิยมในการด าเนินชีวิต ความซื่อสัตย์  
และสามารถท างานร่วมกันผู้อื่นได้ ด้วยความเข้าใจและเคารพการกระท าหรือการตัดสินใจของผู้อื่น 

1.2.5 ส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบตามบทบาทของ 
ตนเอง บุคคลอื่น  และสังคมในฐานะนักสื่อสารมวลชน 
         1.3 วิธีการประเมนิผล 
                1.3.1  ประเมินผลจากการความคิดเห็น การตอบค าถาม การวิเคราะห์ และการอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน  
                1.3.2  ประเมินผลจากการประเมินพฤติกรรมผู้เรียน ด้านความมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อ
เวลาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน  
 1.3.3  ประเมินผลจากผลงานที่ได้จัดท าด้วยตนเอง และหรือที่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบผลงานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
 

2. ความรู ้
 

          2.1 ความรู้ที่ต้องไดร้ับ 
                2.1.1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารมวลชนและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน  
 2.1.2  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ อภิปรายประเด็นการกระท าความผิดทางกฎหมายและ
จริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน  
 2.1.3  นักศึกษาสามารถศึกษา ค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 
ในลักษณะข่าว บทความ บทวิเคราะห์ งานวิจัย  
 

 2.2 วิธีการสอน 
                2.2.1  การบรรยายประกอบการใช้สื่อการสอนด้วย Power point ประกอบการใช้สื่อ 
การเรียนการสอน 
                2.2.2  การอภิปรายกลุ่มจากการศึกษากรณปีัญหาด้านกฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 
 2.2.3  การท าศึกษาค้นคว้า ความรู้ด้วยตนเอง เกี่ยวกับกรณีศึกษาด้านกฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน จากสื่อต่าง ๆ อาทิ สิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
สื่อภาพยนตร์โฆษณา หรือการศึกษาดูงาน 
 2.2.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาประยุกต์บทเรียนมาสู่การผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ อาทิ โปสเตอร์ แผ่น
พับ หนังสั้น ภาพยนตร์โฆษณา เพลง  
  

         2.3 วิธีการประเมนิผล 
                2.3.1  ประเมนิผลจากการเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 

- ประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงานที่ได้รับมอบหมาย ในด้านความสมบูรณ์ของ 
รายงาน และ/หรือการน าเสนอผลงาน 
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   - ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมภายในชั้นเรียน ด้านการแสดงความคิดเห็น  
การวิเคราะห์ การอภิปรายร่วมกันระหว่างท ากิจกรรมกลุ่ม 
                2.3.2  ประเมินผลจากสอบปลายภาค 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

         3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
                3.1.1  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ อภิปราย และการน าเสนอกรณีศึกษาเชื่อมโยงกับกฎหมาย
และจริยธรรมสื่อสารมวลชน รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
                3.1.2  นักศึกษามีทักษะการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ  และการคัดกรองข้อมูลเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้เชื่อมโยงกับงานที่ได้รับมอบหมาย  
 3.1.2  นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ โดยเฉพาะท างานภายใต้แรงกดดัน และ
การแก้ไขปัญหาในการท างาน       
               3.1.4   นักศึกษาสามารถเรียนรู้กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน  เพื่อปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านสื่อสารมวลชนได้    
 

          3.2 วิธีการสอน 
 3.2.1 การบรรยายประกอบการใช้สื่อการสอนด้วย Power point ประกอบการใช้สื่อ 
การเรียนการสอน 
               3.2.2  ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหรือการท างานกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน
สร้างสรรคใ์นรูปแบบต่าง ๆ  
               3.2.3 การท าศึกษาค้นคว้า ความรู้ด้วยตนเอง เกี่ยวกับกรณีศึกษาด้านกฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน จากสื่อต่าง ๆ อาทิ สิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
สื่อภาพยนตร์โฆษณา 
         3.3 วิธีการประเมนิผล 
                  3.3.1  ประเมนิผลจากการเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 

- ประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงานที่ได้รับมอบหมาย ในด้านความสมบูรณ์ของ 
รายงาน และ/หรือการน าเสนอผลงาน 
   - ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมภายในชั้นเรียน ด้านการแสดงความคิดเห็น  
การวิเคราะห์ การอภิปรายร่วมกันระหว่างท ากิจกรรมกลุ่ม 

                3.3.2  ประเมินผลจากสอบปลายภาค 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

         4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
                4.1.1  นักศึกษามีความรับผิดชอบในงาน และการกระท าของตนเอง สามารถท างานหรือ
ประสานงานร่วมกับผู้อื่นได ้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน  
 4.1.2  นักศึกษาสามารถใช้ความรู้  ทักษะการสื่อสารน าเสนอความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 
               4.1.3  นักศึกษาสามารถแสดงออกตามบทบาทหน้าที่  และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย      
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           4.2 วิธีการสอน 
  4.2.1  ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหรือการท างานกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามเวลาก าหนด                   
  4.2.3  การท าศึกษาค้นคว้า ความรู้ด้วยตนเอง เกี่ยวกับกรณีศึกษาด้านกฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน จากสื่อต่าง ๆ อาทิ สิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
สื่อภาพยนตร์โฆษณา 
 

          4.3 วิธีการประเมนิผล                    
4.3.1 ประเมินผลจากการมีส่ วนร่วมภายในชั้น เรียน ด้ านการแสดงความคิด เห็ น  

การวิเคราะห์ การอภิปรายร่วมกันระหว่างท ากิจกรรมกลุ่ม  
4.3.2 ประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงานที่ได้รับมอบหมาย ในด้านความสมบูรณ์ของ 

รายงาน และ/หรือการน าเสนอผลงาน 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพฒันา 

                  5.1.1  นักศึกษามีความรู้ ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
                  5.1.3  นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล รวบรวม และน าเสนอ
ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

         5.2 วิธีการสอน  
                    5.1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ภาษาในการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
                    5.1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล รวบรวม และน าเสนอ
ผลงาน 
 

         5.3 วิธีการประเมินผล 
  5.3.1 ประเมินผลจากการสังเกตการใช้ภาษาเขียน ภาษาพูดของนักศึกษา 
  5.3.2 ประเมินผลจากการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และ/หรือ 
การน าเสนอผลงาน  
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อการสอน 
ผู้สอน 

1 
 

- แนะน ารายวิชา ท าความ
เข้าใจข้อตกลงเบื้องต้นใน 
การเรียน   
- ความเข้าใจเบื้องต้น สิทธิ 
เสรีภาพสื่อสารมวลชน 
 

3 
 
 

- แนะน ารายวิชาและ 
เกณฑ์ในการวัดผลและ
ประเมินผล  
- บรรยายประกอบ 
power point 
- กิจกรรม การมีส่วนร่วม

- Power point 
- สื่อประกอบ 
 

 
 

ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น 
 

อ.กฤติกาพร 
มลาสานต์ 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อการสอน 
ผู้สอน 

ในชั้นเรียน เหล็กเพ็ชร์ 
 

อ.สุตตมา แสงวิเชียร 
 

อ.เกษม  จันวดี 
 

อ.ทรงธรรม 
ทิวสมบุญ 

2 
 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ 

3 
 
 

- บรรยายประกอบ 
power point 
- กิจกรรม การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

- Power point 
- สื่อประกอบ 

3 พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ 3 - บรรยายประกอบ 
power point 
- กิจกรรม การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

- Power point 
- สื่อประกอบ 

4 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ (กสทช.)  
- กสทช. ด้านการประกอบ
กิจการวิทยแุละโทรทัศน์ 

3 
 
 

- บรรยายประกอบ 
power point 
- กิจกรรม การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

- Power point 
- สื่อประกอบ 
 

5 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ (กสทช.)  
- ด้านการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

3 
 
 

- บรรยายประกอบ 
power point 
- กิจกรรม การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

- Power point 
- สื่อประกอบ 
 

6 พ.ร.บ.ภาพยนตร์และ 
วีดิทัศน์ 

3 - บรรยายประกอบ 
power point 
- กิจกรรม การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

- Power point 
- สื่อประกอบ 

7 กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา 3 - บรรยายประกอบ 
power point 
- กิจกรรม การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

- Power point 
- สื่อประกอบ 
 
 
 

8 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
- ฐานความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

3 
 
 

- บรรยายประกอบ 
power point 
- กิจกรรม การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

- Power point 
- สื่อประกอบ 
 

 
ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น 

 
อ.กฤติกาพร 
มลาสานต์ 
เหล็กเพ็ชร์ 

 
อ.สุตตมา แสงวิเชียร 

 
อ.เกษม  จันวดี 

 
อ.ทรงธรรม 

        ทิวสมบุญ 

9 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
- พนักงานเจ้าหน้าที่และบท
ก าหนดโทษ 
- ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 
(ฉบับใหม่)  

3 - บรรยายประกอบ 
power point 
- กิจกรรม การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

- Power point 
- สื่อประกอบ 
 

10 กฎหมายลิขสิทธิ์ 
 

3 - บรรยายประกอบ 
power point 
- กิจกรรม การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

- Power point 
- สื่อประกอบ 
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อการสอน 
ผู้สอน 

11 พ.ร.บ.คุ้มครองผูบ้ริโภค 3 
 

- บรรยายประกอบ 
power point 
- กิจกรรม การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

- Power point 
- สื่อประกอบ 
 

12 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 

3 - บรรยายประกอบ 
power point 
- กิจกรรม การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

- Power point 
- สื่อประกอบ 
 

13 กฎหมายอาญา 3 - บรรยายประกอบ 
power point 
- กิจกรรม การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

- Power point 
- สื่อประกอบ
อื่นๆ 
 

14 จริยธรรมสื่อสารมวลชน 
 

3 - บรรยายประกอบ 
power point 
- กิจกรรม การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

- Power point 
- สื่อประกอบ 
 

15 ทบทวน  สรุปบทเรียน  
ตลอดหลักสูตร  และ/หรือ 
การน าเสนอผลงาน 
 
 

3 - บรรยายประกอบ 
power point 
- กิจกรรม การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

- Power point 
- สื่อประกอบ 
 

16                                                    สัปดาห์ของการสอบปลายภาค  
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน  
สัปดาห์ 

ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
1 ความเป็นนักนิเทศศาสตร์ ตรวจสอบบุคลิกภาพ การมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน ความใฝ่รู้  
การตรงต่อเวลา 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

10 

2 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์ 
  

ตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาจากการตอบค าถาม 
อภิปราย หรือค าถามท้ายบท  

2-14 10 

3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ 
อภิปรายกรณีศึกษาในประเด็น
ปัญหาด้านกฎหมายและ
จริยธรรมสื่อสารมวลชน 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาจากงานที่ได้รับ
มอบหมายและการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียนหรือในกลุ่มสมาชิก 

2-14 20 

4 นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากการค้นคว้าข้อมูลจาก
สื่อต่าง ๆ และมีทักษะในการผลิต

ตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาจากงานที่ได้รับ
มอบหมายและการน าเสนอ

2-14 20 
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ผลงานและน าเสนองานได้อย่าง
สร้างสรรค ์

ผลงานในแต่ละชิ้นงาน 

5 ประมวลความรู้ ความเข้าใจใน
รายวิชา 

การสอบปลายภาค 16 40 

 
 

หมวดที ่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและต าราหลัก 
กฤติกาพร มลาสานต์ เหล็กเพ็ชร.์ (2559). กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.   
     

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

คณะวิทยาการจัดการ. (2555). กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม  
         แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์.  
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์. (ม.ป.ป.). LW 295 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ:   
         มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
คณาธิป ทองรวีวงศ์. (2555). กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสือ่มวลชนแห่งประเทศไทย. (2556). คู่มือการเรียนการสอนวิชา 
         กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จ ากัด.  
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2550). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
         2550. กรุงเทพฯ: เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 
  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

    -  เว็บไซต์องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชนต่าง ๆ อาท ิ
www.ratchkitcha.soc.go.th 
www.nbtc.go.th                
www.tja.or.th  
www.ipthailand.org/dip/index.php 

                 www.chiangraitoday.com/RT/RadioSocial1.asp                                
                 www.stou.ac.th/Schools/Sca/upload/16426-15.txt   
                 www.geocities.com/oraans/councilpress.html   
                 www.supremecourt.or.th/webportal/supremecourt/ 
 
 
 
 
   

http://www.supremecourt.or.th/webportal/supremecourt/
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หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

   ประเมินโดยแบบสอบถามประเมินเกี่ยวกับการเรียนการสอน รายวิชากฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชนของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และ/หรือวิจัยในชั้นเรียน 
 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
 

           2.1 ประเมินโดยแบบสอบถามประเมินเกี่ยวกับการเรียนการสอน รายวิชากฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชนของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และ/หรือวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์แต่ละท่าน 
  2.2 การวัดผล 
  - คะแนนระหว่างภาค   60 % 
  - คะแนนสอบปลายภาค   40 % 
 

2.3 การประเมินผล 
  อิงเกณฑ์     อิงกลุ่ม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. การปรับปรงุการสอน 
 

           หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา 
รวมทั้งมีการประชุมอาจารย์ เพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษา และร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา  
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 

           ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา และนักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
รายวิชา 
 

5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

  
ระดับคะแนน  ค่าร้อยละ  ระดับคะแนน  ค่าร้อยละ  

A  90-100  A  90-100  

B
+
 85-89  B

+
 85-89  

B  75-84  B  75-84  

C
+
 70-74  C

+
 70-74  

C  60-69  C  60-69  

D
+
 55-59  D

+
 55-59  

D  50-54  D  50-54  
E  0-49  F  0-49  
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 5.1 ทบทวนผลการประสิทธิผลการประเมินการสอนของนักศึกษาในรายวิชา และ/หรือวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อน ามาพัฒนา ปรับปรุงเน้ือหา และเทคนิคการเรียนการสอนต่อไป           

5.2 อาจารย์ผู้สอนทบทวนเน้ือหาที่สอน เพื่อน ามาพัฒนา ปรับปรุงให้มีความทันสมัย   
 


