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 รายละเอยีดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
๓๐๑๒๑๐๑ กฎหมายและจรยิธรรมสื่อสารมวลชน 

๒. จํานวนหนวยกติ 
๓ หนวยกิต (๓-๐-๓) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาบังคบั ในกลุมวิชาเนื้อหา 

๔. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปองปรารถน สุนทรเภสัช 

๕. ระดบัการศกึษา / ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ช้ันปที่ ๓ 

๖.รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
ไมมี 

๗. รายวชิาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)  
ไมมี 

๘. สถานท่ีเรียน  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏัลําปาง 

๙. วันท่ีจดัทํารายละเอียดของรายวิชา หรอืวันท่ีมกีารปรับปรุงครั้งลาสุด 
๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

 
 
 



 2 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

๑.  จดุมุงหมายของรายวิชา 

      เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของนัก
สื่อสารมวลชน ปรัชญากฎหมาย มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารมวลชนในประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ตลอดจนมีความเขาใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบ ความมีจริยธรรมและจรรยาบรรณของผูประกอบ

วิชาชีพสื่อสารมวลชน 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
              เพื่อใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน เปนการเตรียมความพรอมดานการ
ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่จะตองเกี่ยวของกับกฎหมายตาง ๆ  ท้ังนี้ โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย เนื่องจากมี
การออกกฎหมายใหม และปรับปรุงกฎหมายเดมิที่เกี่ยวของกับสื่อมวลชนหลายฉบับ  

                                                 หมวดที่ ๓ ลกัษณะการดาํเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

        ศึกษาสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของมนุษย  ปรัชญา  กฎหมายเกี่ยวกับ
สื่อสารมวลชนทุกแขนง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
 
 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
 ๔๕ ช่ัวโมงตอภาค
การศกึษา  

สอนเสริม  
ตามความตองการของนกัศึกษา
เฉพาะราย 

การฝกปฏบิัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน 
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศกึษาดวยตนเอง 
๒ ช่ัวโมงตอสปัดาห 

 
๓. จํานวนชัว่โมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนกัศกึษาเปนรายบุคคล 

อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ) 
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หมวดที่ ๔ การพฒันาการเรยีนรูของนกัศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คณุธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา 

การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต มี
วินัย ไมเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวชิาชีพสื่อสารมวลชน  
 ๑.๒.  วธิกีารสอนท่ีจะใชพฒันาการเรียนรู  
 - บรรยายพรอมยกตัวอยาง กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางความรับผิดชอบ จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพการสื่อสารมวลชนประเภทตาง ๆ เชน จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ จรรยาบรรณของนักโฆษณา  จรรยาบรรณ
ของนักประชาสัมพันธ 
              - อภิปรายกลุม 
              - กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของ 
              - บทบาทสมมติ 
 ๑.๓.   วธิีการประเมินผล  
 - พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา 
              - ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
              - ประเมินผลการนําเสนองานที่มอบหมาย 
              - ประเมินพฤติกรรมในการทํางานกลุม 
๒. ความรู 
๒.๑.   ความรูท่ีตองไดรับ  

                มีความรูในความหมาย สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของมนุษย ปรัชญา กฎหมาย
เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนทุกแขนง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน 
๒.๒.   วธิีการสอน 

                - ใชสื่อการสอนประกอบการบรรยายพรอมยกตัวอยาง 
                - มอบหมายงานใหนกัศึกษาสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ  
                - อภิปรายกลุม / บทบาทสมมติ 
                - จับคูทํางานที่ไดรับมอบหมาย 
                - วิเคราะหกรณีศึกษา     
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๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
   - สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและประเมินผลงานที่ไดมอบหมาย 
                - ทดสอบยอย สอบกลางภาคและปลายภาค 
๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 ความสามารถในการอธิบายความหมายของสิทธิ  หนาที่  ความรับผิดชอบ จริยธรรม  จรรยาบรรณของนัก
สื่อสารมวลชน ระบุและอธิบายความผิดที่สําคัญตามกฎหมายสื่อมวลชน และวิเคราะหกรณีศึกษาดานจริยธรรมในวิชาชีพ    
 ๓.๒.   วธิกีารสอน 
    - มอบหมายงานเปนกลุม/รายบุคคล   และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
                - อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
๓.๓   วธิกีารประเมินผล  

               - ประเมินจากผลงานการนําเสนอผลงาน 
               - สังเกตความมีสวนรวมในกิจกรรม 
               - สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนความเขาใจในทฤษฎี และแนวคิดหลักท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนวิเคราะห
สถานการณที่เกี่ยวของ 

๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา  

             - เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
             - พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
             - พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 
๔.๒  วิธกีารสอน 

 - มอบหมายงานเปนกลุม และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
              - มอบหมายงานรายบุคคล เชน การคนควา ทํารายงาน 
๔.๓  วธิกีารประเมิน 

 - ประเมินจากการสงงานตามกําหนด  
              - ประเมินจากรายงานที่มอบหมาย 
              - ประเมินจากผลจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
๕ ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

              - พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟง การอาน การเขียน โดยทํารายงาน นําเสนองานหนาชั้นเรียน ฟงการ
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อภิปรายกลุม 
             - พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การใช power point ประกอบการรายงาน 
             - พัฒนาทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต ฐานขอมูลอิเลคโทรนิค 
๕.๒  วธิกีารสอน 

 - มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตัวเอง  
              - มอบหมายงานเปนกลุม  หรือทํางานเปนคู 
             -  นําเสนอผลงานในชั้นเรียนโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
๕.๓  วิธีการประเมินผล  

 - การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 
            - การมสีวนรวมในการอภิปราย และวธิีการอภิปราย 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

    ๑ 

- ทําความรูจกั แนะนําตัว อาจารย-นักศึกษา 
- แนะนําเนื้อหาวิชา วธิีการเรยีนการสอน 
กิจกรรม การวดัผล การวัดและการประเมนิผล 

๓ - แนวการเรยีน 
- Power point  
- แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประวัตินกัศึกษา 

อ. ปองปรารถน 

๒ 

บทท่ี ๑ : แนวคิดพื้นฐาน สิทธิ เสรีภาพ 
๑. ความหมายสิทธิเสรภีาพ 
๒. สิทธิเสรีภาพปรัชญา-กฎหมาย 
๓. สิทธเิสรภีาพตามรัฐธรรมนูญ 
๔. สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน 

๓ - บรรยาย  
- Power point  
- เอกสารประกอบการสอน 
- คนควาขอมลูทาง
อินเทอรเน็ต 

อ. ปองปรารถน 

๓ 

บทท่ี ๒: สื่อสารมวลชนกับความผดิฐานหมิ่น
ประมาท 
๑. องคประกอบของความผิดฐานหมิ่นประมาท 
๒. ความผิดฐานหมิ่นประมาทผูตาย 
๓. ความผิดฐานหมิ่นประมาทในลกัษณะฉกรรจ 

๓ - บรรยาย  
- Power point  
- เอกสารประกอบการสอน 
- กรณีศกึษา 

อ. ปองปรารถน 
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๔.ขอยกเวนท่ีใหถือวาผูกระทําไมมีความผดิฐาน
หมิ่นประมาท 
๕.ขอยกเวนท่ีผูกระทาํผดิฐานหมิ่นประมาทไม
ตองรับโทษ 
๖. การลบลางผลของความผดิ 

๔ 

บทท่ี ๓: พระราชบญัญตัิขอมูลขาวสาร 
๑. ความเปนมา 
๒. วธิีการเปดเผยขอมลูขาวสาร 
๓. ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 
๔. ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
๕. เอกสารประวัติศาสตร 
๖. คณะกรรมการขอมลูขาวสาร 
๗. คณะกรรมการวินจิฉัยการเปดขอมลูขาวสาร 

๓ - บรรยาย  
- Power point  
- เอกสารประกอบการสอน 
- กรณีศกึษา 

อ. ปองปรารถน 

๕ 

บทท่ี ๔: พระราชบญัญตัอิงคกรจัดสรรคลืน่
ความถี่และกํากับกจิการวิทยุ กระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศนและกจิการโทรคมนาคม 
๑. รัฐธรรมนญู ๒๕๔๐ กับการปฏริูปสื่อ 
๒. สาระของพระราชบญัญตัิองคกรจดัสรรคลืน่
ความถีแ่ละกํากับกิจการวิทย ุ
กระจายเสียง วิทยโุทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม 

๓ - บรรยาย  
- Power point  
- เอกสารประกอบการสอน 
 

อ. ปองปรารถน 

๖ 

บทท่ี ๕: พระราชบญัญตัอิงคการกระจายเสียง
และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย  
๑. ความเปนมา 
๒. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกจิการ
โทรทัศน 
๓. กจิการกระจายเสียงทีใ่ชคลื่นความถี ่
๔. กิจการกระจายเสียงทีไ่มใชคลื่นความถี ่
๕. การสงเสรมิและพัฒนากจิการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน 

๓ - บรรยาย  
- Power point  
- เอกสารประกอบการสอน 
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๗ 

บทท่ี ๖: พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการ
กระจายเสียงและกจิการโทรทัศน พ.ศ. 2551 
๑. ความเปนมา 
๒. การบริหารและการดําเนินกิจการ 
๓. ขอบังคับดานจริยธรรมของวิชาชีพ 
๔. การเผยแพรรายการ 
๕. สภาผูชมและผูฟงรายการ และการรับเรื่อง
รองเรียน 

๓ - บรรยาย  
- Power point  
- เอกสารประกอบการสอน 
- กิจกรรมกลุม 

อ. ปองปรารถน 

๘ สอบกลางภาค ๓  อ. ปองปรารถน 

๙ 

บทท่ี ๗: พระราชบญัญตัิภาพยนตรและวดีิทัศน 
๑. ความเปนมา 
๒. การประกอบกิจการภาพยนตร 
๓. การประกอบกิจการวีดิทัศน 

๓ - บรรยาย  
- Power point  
- เอกสารประกอบการสอน 
 

อ. ปองปรารถน 

๑๐ 

บทท่ี ๘: พระราชบญัญตัวิาดวยการกระทํา
ความผดิทางคอมพวิเตอร 
๑. ฐานความผดิและบทกําหนดโทษ 
๒. การกระทาํความผดินอกราชอาณาจักร 

  ๓. นักสื่อสารมวลชนกับการปองกันใหปลอดภัย
จากการกระทําความผิด 

๓ - บรรยาย  
- Power point  
- เอกสารประกอบการสอน 
- กรณีศกึษา 
- อภิปราย / ซักถาม 

อ. ปองปรารถน 

๑๑ 

บทท่ี ๙: พระราชบญัญตัจิดแจงการพิมพ 
๑. พัฒนาการของพระราชบญัญัติจดแจงการพิมพ 
๒. ขอยกเวนสิ่งพิมพ 
๓. การเปนผูพิมพ ผูโฆษณาสิ่งพิมพและระเบียบ
ปฏิบัต ิ
๔. การเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการหรือ
เจาของหนังสือพิมพและระเบียบปฏิบัต ิ

๓ - บรรยาย  
- Power point  
- เอกสารประกอบการสอน 
 

อ. ปองปรารถน 

๑๒ 

บทท่ี ๑๐: พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
๑. การคุมครองลิขสิทธิ์ในประเทศไทย 
๒. ความสัมพันธระหวางลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการคา 

๔ - บรรยาย  
- Power point  
- เอกสารประกอบการสอน 
- กรณีศกึษา 

อ. ปองปรารถน 
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๓. งานอนัมีลขิสิทธิ์ 
๔. การไดมาซึง่ลิขสิทธิ ์
๕. ประเภทของผูมีลิขสิทธิ ์
๖. สิทธิของเจาของลิขสิทธิห์รือการคุมครอง 
ลิขสิทธิ ์
๗. อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ 
๘. การละเมิดลิขสิทธิ ์และขอยกเวน 

๑๓ 

บทท่ี ๑๑: กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการโฆษณา 
๑. การโฆษณาสินคาและบริการท่ัวไป 
๒. การโฆษณาอาหาร 
๓. การโฆษณายา 
๔. การโฆษณาเครื่องสําอาง 
๕. การโฆษณาเครื่องมือแพทย 
๖. การโฆษณาวัตถุอันตราย 
๗. ผลติภณัฑที่หามโฆษณาตอประชาชนทั่วไป 

๔ - บรรยาย  
- Power point  
- เอกสารประกอบการสอน 
- กรณีศกึษา 
- แผนภาพความคิดสรุปรวบ
ยอด หลักการที่เรยีน 

อ. ปองปรารถน 

๑๔ 

บทท่ี ๑๒: ความรับผิดชอบ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณสือ่สารมวลชน 
๑.ความหมายของความรับผดิชอบ 
๒. ความรับผดิชอบของสื่อมวลชน 
๓. ความหมายของจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
๔. จรรยาบรรณวิชาชีพส่ือสารมวลชนแขนงตาง 
ๆ 

 - บรรยาย  
- Power point  
- เอกสารประกอบการสอน 
- กรณีศกึษา 
- มอบหมายรายงานเดีย่ว 

 

๑๕ สอบปลายภาค    
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๒. แผนการประเมนิผลการเรียนรู 
กิจกรรม 

ที ่
ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาห  

ทีป่ระเมิน 
สัดสวนของการ
ประเมินผล 

๑ 

การสอน 

 

 

 

๑.๑ 

๒๑ ๒.๒ 

๓.๑ 

๕.๑ 

 

 

 

- บรรยายตามตําราหลัก และถามตอบ 

- ยกตัวอยางโจทยปญหา ใหนกัศึกษา

วิเคราะหและแสดงความเหน็ 

- สอบยอย 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

 

ทุกสัปดาห 

ทุกสัปดาห 

 

๓  

๘ 

๑๖ 

๖๐% 

 

 

 

๑๐% 

๒๐% 

๓๐% 

๒ 

การ

มอบหมาย

งาน 

 

๑.๔ 

๒.๓ ๒.๔ 

๓.๒ ๓.๓ 

๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ 

๕.๒ 

- วิเคราะหกรณีศึกษา การนําเสนอ

รายงาน 

- การทํางานกลุมและผลงาน 

- การสงงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค

การศึกษา 
๓๐% 

๓ 

การม ี

 

๑.๑ 

๓.๑ 

 

- การเขาชั้นเรียน 

- การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค

การศึกษา 
๑๐% 

 

หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 
ปองปรารถน สุนทรเภสัช. (๒๕๕๒). กฎหมายแลจริยธรรมสือ่สารมวลชน. ลําปาง : มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง. 

๒. เอกสารและขอมลูสําคญั 
- จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา ประชาสัมพนัธ จรรยาบรรณของสมาคมนักขาวแหงประเทศไทย 
- รัฐธรรมนญู และพระราชบญัญัติที่เกีย่วของ 
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๓. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 
เว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน เว็บไซตประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐและเอกชน สมาคมนักขาว สภาการ
หนังสือพิมพ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระบบสบืคนคําพิพากษาศาลฎกีา 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในสวนของนักศกึษาผูเรียนในแตละหมูน้ัน ดําเนินการผานกิจกรรมตาง ๆ 

ดังนี ้
 ๑.๑  ผูสอนจดัเวลาทายบทเรยีนประมาณ ๑๕ นาที เพื่อใหนักศึกษาไดสนทนาในสาระเกีย่วกับประสิทธภิาพของ
การเรยีนการสอนที่ดําเนนิในแตละครั้ง 
 ๑.๒  ผูสอนตดิตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตละกลุมเปนระยะ เพ่ือใหเกดิความกาวหนาและปญหาท่ี
อาจเกิดขึน้ในการทํางาน 
 ๑.๓  จัดใหมีการประเมนิผูสอนและประเมนิรายวิชาโดยใชแบบประเมนิโดยสวนกลางกอนสอบกลางภาค 
เพ่ือใหผูสอนไดทราบและสามารถปรับปรุงไดในภาคการศึกษานัน้ หากผลการประเมนิพบวาควรมีการปรับปรุง 
 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนนิการ ดังนี ้
๒.๑  การประเมินการสอนโดยจดัทีมงานไดเขาสังเกตการณการสอน แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกนัพรอม

ขอเสนอแนะ  
 ๒. ๒  ผลการสอบ 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนนิการดังนี ้
 ๓.๑  จัดใหมีการสัมมนาเพื่อรวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพรายวิชา ผลการประเมนิการสอน ผลการสอบ และขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ มาใชประกอบการพจิารณา 
 ๓.๒  จัดใหมีการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาในรายวิชานี้ จะดาํเนินการอยางตอเนื่องในรายหัวขอ ดังนี ้
 ๔.๑   การมอบหมายงานและกําหนดใหสง 
 ๔.๒  การมอบหมายใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงานใหเพื่อนรวมชั้นไดฟงและตรวจสอบความถูกตอง 
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 ๔.๓  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน        
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสิทธภิาพในขอ ๑. และ ขอ ๒. ดงักลาวแลวขางตน รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอนใน
ขอ ๓. แลวน้ัน เพื่อใหการสอนของรายวชิานี้มีคุณภาพอันนําไปสูการผลิตบัณฑิตทางนิเทศศาสตรท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวชิานิเทศศาสตร ไดมกีารวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 ๕.๑  เชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูในบางหัวขอ เพื่อใหไดมุมมองที่แปลกใหม ตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน 
 ๕.๒  ทบทวนและปรับปรุงหัวขอการสอน กลยุทธการสอน วิธกีารสอน วธิีการวดัผลและประเมนิผล ฯลฯ 
ตามที่ไดรับจากผลการประเมิน 
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ขอมูลการปรบัปรุงและพฒันาการเรียนการสอน 
 
๑. การดําเนนิการสอนวิชานีใ้นภาคเรยีนทีผ่านมา ภาคเรยีนท่ี ๑/๒๕๕๓ พบวามีปญหาในประเดน็
ตอไปนี้ 
ก. ดานผูเรียน...นักศึกษาคุยกนัมากเวลาผูสอนบรรยายทฤษฎี 
ข. ดานผูสอน...นักศึกษาแนะนําวาไมควรสอนเรว็เกนิไป 
ค. ดานการกจิกรรมการเรยีนการสอน/ เนื้อหาสาระ...เนื้อหาเปนทฤษฎมีาก ทําใหงวง 
ง. ดานการวัดผลและประเมนิผล...นักศกึษาตองการคะแนนเขาชั้นเรยีน แตไมตั้งใจเรียน 
จ. ดานสื่อการเรยีนการสอน...ในการสอนจาํเปนตองใชกฎหมายที่เกี่ยวของ ซ่ึงไมสามารถใสไวใน
เอกสารประกอบการสอนได เพราะมจีํานวนมาก 
๒. แนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับรายวิชานีใ้น ภาคเรยีนที ่๑/๒๕๕๓ 
ก. ดานผูเรียน...จัดที่น่ังแบบครึ่งวงกลม เพื่อไมใหจับกลุมคุยกัน และเรยีกใหตอบคําถามทีละคนบอย ๆ  
ข. ดานผูสอน... พูดใหชาลง สรุปทุกครั้งในแตละประเดน็  
ค. ดานกิจกรรมการเรยีนการสอน...ลดระยะเวลาการบรรยายลง เพิ่มกิจกรรมกลุมมากขึ้น 
ง. ดานการวัดและประเมนิผล...นักศึกษาจะไดคะแนนเขาชั้นเรยีน (จิตพิสัย) ตอเมื่อเขารวมกิจกรรมใน
ช้ันเรยีนจบครบกระบวนการ 
จ. ดานสื่อการเรยีนการสอน...แนะนําใหนกัศึกษาคนควาเพ่ิมเติมรายบคุคลจาก website ที่เกี่ยวของ 
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ขอมลูดานการประกันคุณภาพการศกึษา 
 
 การปฏิบัติหนาที่การสอนในภาคเรียนนี้ ผูสอนไดดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศกึษาในดานตาง ๆ ดังนี ้
 
๑. การวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือและการเรียนรูของผูเรยีน (ระบุงานวิจยัและวธิีดาํเนินการโดยยอ) 
___________________________________________________ 
 
๒. การแสวงหาบคุคล องคกร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการเรียนการสอน (โปรดระบุ) 
 เสนอโ ครงการวจิัยและพัฒนาความรูดานกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชนของ
นักหนังสือพิมพทองถิ่นจังหวัดลําปาง โดยเชิญชวนนกัสื่อสารมวลชนเปาหมายเขารวม
กระบวนการวจิัย และพัฒนา 
๓. การนําผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู / งานวิจยัใน ๑ ขอที่ผานมา ใชสอนนักศึกษา (ระบุ
เรื่องและประเด็นผลการวิจยั) 
 เสนอโ ครงการวจิัยและพัฒนาความรูดานกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชนของ
นักหนังสือพิมพทองถิ่นจังหวัดลําปาง เพ่ือบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน เขาดวยกัน โดยให
นักศึกษาเห็นปญหาของสื่อมวลชนเกีย่วกบักฎหมายในการปฏิบัติงานจริง 
๔. การนําความรูจากโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่เกีย่วของกับรายวิชาที่สอน มาสอน
นักศึกษา (ระบุช่ือโครงการและหัวขอหรอืประเด็นความรูดังกลาว) 
____________________________________________________ 
 
๕. ดานการสงเสริมใหนักศกึษาที่สอนมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา (โปรดระบุ
กิจกรรม) 
 มีการใหนักศกึษาประเมนิผลการสอนของอาจารยผูสอน  
 


