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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะ

คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3014202 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การตัดสินใจเชิงจริยธรรมการสื่อสาร
(ภาษาอังกฤษ) (Ethical Decisions in Mass Media)
2. จํานวนหนวยกิต

3 (3-0-6) หนวยกิต

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
นิเทศศาสตร วิชาบังคับ หมวดวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.บุศรินทร ชื่นศิลป ตอนเรียน A1
อาจารยผสู อน ผศ.ดร.บุศรินทร ชื่นศิลป
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 /2563 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน 2563

หมวดที2่ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1.จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหเขาใจความหมายและความสําคัญของจริยธรรมการสื่อสารในวิชาชีพที่ถูกตอง
1.2 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจบทบาทในวิชาชีพของตนในการประกอบอาชีพทีส่ ุจริตของสายนิเทศ
ศาสตรใหอยูในกรอบจรรยาบรรณแหงความดีงาม
1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการสื่อสารเมื่อจบการศึกษา
สามารถนําไปใชใหกับสังคมไดเปนอยางดี
1.4 เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชการสื่อสารอยางพัฒนาและรับผิดชอบตอสังคมบนพื้นฐานจริยธรรม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
วิชาการตัดสินใจเชิงจริยธรรมการสื่อสาร ซึง่ เปนรายวิชาบังคับ วัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาได
เรียนรูเกี่ยวกับความหมายความสําคัญเชิงจริยธรรม แนวคิดทฤษฏีเสริมสรางจริยธรรม หลักจริยธรรมการ
สื่อสารเพื่อพัฒนา การผิดจริยธรรมกับปญหาประเด็นการขัดแยง จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนักการ
สื่อสาร การสื่อสารพัฒนาบนพื้นฐานจริยธรรม การสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคม และกรณีศึกษาการวิเคราะห
วิพากษประเด็นของสื่อทีผ่ ิดหรือถูกจริยธรรมของนักการสื่อสารที่ดี เพื่อสามารถนําไปใชในการประกอบ
อาชีพที่ดีซื่อสัตยจริงใจใหสังคมเขาใจอยางถูกตองและเชื่อถือได
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1.คําอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ศึกษาปญหาจริยธรรมและประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมงานวิชาชีพทางนิเทศศาสตร กรอบแนวคิด
สําหรับการตัดสินใจเชิงจริยธรรม แนวทางในการเตรียมความพรอมของนักนิเทศศาสตรในการเผชิญ และ
แกไขประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม
-

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝกงาน
มีการฝกใหทํากิจกรรม/
โครงการเปนกลุม

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผสู อนจะใหคําปรึกษากับนักศึกษาทั้งรายบุคคลและกลุม 8 ชั่วโมง/สัปดาห ในวันจันทร เวลา
9.00-13.00 น. และวันศุกร เวลา 12.00-16.00 น. ณ หอง 333 และผานสื่อตาง ๆ เชน โทรศัพท และ line
เปนตน
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
1.1.2 มีวินัยตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.3 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ จิตสาธารณะ และทํางานรวมกับผูอื่นไดรวมทั้งมีคานิยมที่ดีในการ
ดําเนินชีวิตและเขาใจผูอื่น
1.1.4 ตระหนักในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.5 ตระหนัก ยอมรับและเคารพบทบาท สิทธิ หนาที่ของตนเองและผูอื่น
1.1.6 เคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑขององคกรและสังคม โดยตระหนักในคุณคาของความเปน
มนุษย
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายเนื้อหาในแตละบทตามหัวขอที่กําหนด พรอมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่
เกี่ยวของ เชน การเขาเรียนตรงตอเวลาการฟงความเห็นผูอื่น
1.2.2 ใหนักศึกษาสามารถศึกษาคนควาไดอิสระใหการใหงานฝกปฏิบัติวิเคราะห
1.2.3 สอนแบบอภิปรายโดยผูสอนเปดประเด็นใหนักศึกษาถาม-ตอบเพื่อแสดงความคิดเห็นและให
นักศึกษาเกิดการเรียนรูโดยแบงกลุม ใหมีสวนรวมวิเคราะห วิจารณ หรือสังเคราะหจากความเขาใจ
รายบุคคล
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลา และความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
1.3.2 สังเกตการณมีสวนรวมในชั้นเรียนทั้งรายบุคคลและการรวมกิจกรรมในการทํางานเปนทีม
1.3.3 การจัดทํารายงานทีส่ มบูรณและถูกตองเรียบรอยสะอาด สงงานตรงตอเวลาตามที่กําหนด

1.3.4 พฤติกรรมการพูดคุยขณะมีการเรียนการสอน การแตงกาย การตั้งใจเรียนจากการถาม-ตอบ
รวมทั้งพฤติกรรมการแสดงออกบุคลิกภายในและภายนอกอยางเหมาะสมในการอยูรวมกัน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรู ความเขาใจในขอบขาย ลักษณะเบื้องตนและหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหา
สาระที่สําคัญของรายวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานิเทศศาสตร
2.1.2 มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ และคิดสรางสรรค สามารถนําความรู ดาน
การสือ่ สารไปประยุกตใชเพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวสรางงานสรางอาชีพไดอยาง
เหมาะสม
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู หลักการของศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก หลักการบริหารจัดการ
หลักจิตวิทยา หลักการใชภาษา หลักศิลปะ หลักกฎหมายและจริยธรรมนํามาประยุกตใชเปน พื้นฐานใน
การประกอบอาชีพได
2.1.4 มีความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูความเขาใจของตนเองไดอยางตอเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนบรรยายดวยเนื้อหารายวิชาตามหัวที่กําหนด
2.2.2 บรรยาย อภิปราย หากรณีศึกษาเพื่อใหนักศึกษาวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้นโดยการสืบคน
ขอมูลทีผ่ สู อนมอบหมายหัวขอไว โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2.2.3 การสอนแบบอภิปรายผูสอนเปดประเด็นคําถามเพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูโดยการ
แบงกลุมศึกษา
2.2.4 คําถามทบทวนทายบทเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การประเมินผลในการทําแบบฝกหัด การทํารายงานเดี่ยว การทํางานรายงานกลุม
2.3.2 การวิเคราะหวิพากษงานอยางสรางสรรค ทัง้ งานเดียวและงานกลุม
2.3.3 การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมทั้งในระบบการเรียนออนไลนและการเรียนในชั้นเรียนปกติ
2.3.4 การทดสอบยอยเพื่อประเมินความรู ความเขาใจและการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 มีความคิดสรางสรรคและสามารถนํานวัตกรรมการสื่อสารไปใชในงานเชิงวิชาชีพทางนิเทศ
ศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.1.2 มีความใฝรู รอบรู รูจักใชแหลงขอมูลในการสืบคนหาขอเท็จจริง สามารถพิจารณาและตัดสินใจ
นําไปใชไดอยางเหมาะสมกับงานในแตละดาน
3.1.3 สามารถวิเคราะหสถานการณปจจุบันประเด็นปญหาทางสังคมการสื่อสารประยุกตใชทักษะทาง
สื่อสารเสนอปญหา และแนวทางแกไขไดอยางสรางสรรค
3.1.4 นักศึกษาสามารถปรับตัวเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งรูเทา ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมความกาวหนาทางเทคโนโลยีและประยุกตใชความรูความเขาใจแนวคิด ทักษะ
มาใชสรางสรรคชองทางการสื่อสารที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน สังคม และสถานการณปจจุ
บันหรือเพือ่ การประกอบวิชาชีพดานนิเทศศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 มอบหมายการทํางานเดี่ยวเพื่อวิเคราะหและนําเสนอ และมอบหมายงานกลุม ใหนําเสนอจากโจทย
งายไปจนถึงโจทยที่ยากขึ้นตามความเหมาะสมของผูเรียนแตละคนในหัวขอรายวิชาที่กําหนดไว
3.2.2 จัดอภิปรายกลุมจากกรณีตัวอยาง หรือเปดคลิปเกี่ยวกับสถานการณที่เกี่ยวของและใหนักศึกษารวม
กันวิพากษ
3.2.3 มอบหมายงานโดยใหนักศึกษาสรางสถานการณจําลองฝกคิด ฝกปฏิบัตจิ ากกรณีศึกษาและการ
แกไขปญหาตาง ๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 วัดจากผลงานที่นักศึกษาทํารายงานเดี่ยวหรือ ทํารายงานกลุม และการนําเสนออยางสรางสรรค
3.3.2 วัดจากผลการวิเคราะหสังเคราะหเนื้อหาในเลมรายงานอยางสรางสรรค เรียบรอยและถูกตอง
3.3.3 ประเมินจากการทําแบบทดสอบและวัดผลจากการสอบปลายภาคที่ครอบคลุมเนือ้ หาทัง้ หมด
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความรู ความเขาใจในจิตวิทยาผูรับสาร สามารถวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้น
ในสังคมและโลกที่เกี่ยวของ เพื่อใชตัดสินใจเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมบุคคล ตอการอยู
รวมกันในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานใน
องคกรและบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสถานการณ สังคม และวัฒนธรรมองคกรได
4.1.3 สามารถใชความรู ทักษะการสื่อสารนําเสนอความคิดเห็นตอประเด็นสาธารณะและชี้นําสังคมได
อยางเหมาะสม
4.1.4 สามารถแสดงออกตามบทบาทหนาที่และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใน
ปจจุบันและอนาคต

4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดใหมีการทํางานเดียวและงานกลุมเพื่อวิเคราะหงานอยางมีสวนรวมทุกคน
4.2.2 มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูสอน และการนําเสนอความคิดเห็นผานสื่ออยาง
สรางสรรคผลงาน
4.2.3 การนําเสนอผลงานผานการพัฒนาบุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธที่ดีรวมกันหนาชั้นเรียน
4.2.4 การสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูแบบการมีสวนรวมและฝกการทํางานเปนกลุมใหเกิดการทํางาน
เปนทีมและสรางความสามัคคีผานการนําเสนอหนาชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกทางบุคลิกภาพของนักศึกษาใหเปนไปอยางสมํ่าเสมอ
4.3.2 ประเมินจากการวางตนการมีมนุษยสัมพันธของนักศึกษาในการทํางานกลุมในชั้นเรียน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมอยางมีวินัยรวมกัน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีความรู ทักษะการใชภาษาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
5.1.2 มีทักษะ กลวิธี เทคนิคในการสื่อสารอธิบายหลักการ สถานการณ ตลอดจนการถายทอดอธิบาย
ความคิดหรือสือ่ สารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และนําเสนองานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
5.1.4 นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห การทําประชามติ การทําโพลมาใชในวิชาชีพทางดานนิเทศศาสตร
5.1.5 มีความรูทักษะการใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณการสื่อสารตางๆ ตลอดจนสามารถเลือกและประ
ยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนในวิชาชีพนิเทศศาสตรไดอยางสรางสรรคและเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใหนักศึกษาไดปฏิบัติงาน หรือจัดกิจกรรม/โครงการจากการใชเครือ่ งมืออุปกรณการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการเสริมสราง เพื่อเพิ่มทักษะและความชํานาญ
เชิงวิชาชีพอยางสรางสรรค
5.2.2 มีการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการสื่อสารจากสื่อตางๆ
5.2.3 สืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการสื่อสารของนิเทศศาสตรโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศจากความสามารถของนักศึกษาในการใชทักษะ เทคนิค รูปแบบการเลือกใชเทคโนโลยีการ
สื่อสารและสารสนเทศอยางสรางสรรคทันสมัยและเหมาะสม ทั้งรายงานกลุมและรายงานเดี่ยวผานเครื่อง
มือสื่อสาร
5.3.2 ประเมินผลการเรียนรูจากความสามารถในการใชภาษาอธิบายขยายความเพื่อการสื่อสารทั้งวัจน
ภาษาและอวัจนภาษา ตลอดจนความสามารถในการอธิบายอยางเขาใจ การอภิปรายและทักษะการ
นําเสนอผลงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอการสอน / Learning
ที่
Outcome
1
แนะแนวการเรียนการสอน
(ออนไลน) บทที่ 1 ความสําคัญเชิงจริยธรรม
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายความ
เปนมาเชิงจริยธรรมได
-สามารถอธิบายความหมาย
ของจริยธรรมได
-สามารถอธิบายแนวคิด
คุณธรรมจริยธรรมได
- นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเชิง
คุณธรรมจริยธรรม
- สามารถอธิบายปรัชญาวาดวยเสรีภาพ
- สามารถอธิบายแนวคิดของปรัชญาเมธี
คนสําคัญเชิงจริยธรรม
- สามารถอธิบายจริยธรรมเกี่ยวเนื่องกับ
คุณธรรมและมโนธรรม
2-3
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีเสริมสราง
(ออนไลน) จริยธรรม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

3

- บรรยายดวยเนื้อหารายวิชาตาม
หัวขอที่กําหนด
- อภิปรายผูสอนเปดประเด็นคําถามเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูโดย
ถามทีละคนดานพื้นฐานจริยธรรม
- เปดประเด็นถาม-ตอบ สังเกต
พฤติกรรม

- เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา การตัดสินใจเชิง
จริยธรรมการสื่อสาร
- ใชคอมพิวเตอร
Power point,
Ms Teams และ Wbsc

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

ผศ.ดร.บุศรินทร
ชื่นศิลป

6

- อภิปรายโดยผูสอนเปดประเด็น
คําถามเพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดการ

- เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา การตัดสินใจเชิง

1.4, 1.5
2.1, 2.2

ผศ.ดร.บุศรินทร
ชื่นศิลป

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฏีแนวคิด
ของปรัชญาเมธีได
- สามารถเขาใจและประยุกตใชในทฤษฏี
ได
- สามารถวิเคราะหคุณคาจริยธรรมได
- นักศึกษาสามารถอธิบาย
เกณฑการตัดสินใจเชิงจริยธรรมได
- สามารถอธิบายสิทธิทางจริยธรรมและ
สิทธิกับดําเนินงานทางธุรกิจ
4-5
บทที่ 3 หลักจริยธรมการสื่อสารเพื่อ
(ออนไลน) การพัฒนา
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะการ
ทํา ผิดของสื่อมวลชน
- สามารถอธิบายการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมของสื่อมวลชน
- สามารถอธิบายปจจัยที่มีอิทธิพลตอผู
บริหารสื่อมวลชน
- สามารถอธิบายจริยธรรมของผูบริหาร
สื่อมวลชนและพนักงานได
6-7
บทที่ 4 การผิดจริยธรรมกับปญหา
(ออนไลน) ประเด็นการขัดแยง
Learning Outcome

6

6

เรียนรู
- นักศึกษาทําคําถามทบทวน
- ใหสืบเสาะหาความรูโดยใหนักศึกษา
คนควาหาขอมูลเพื่อประกอบเนื้อหาให
เกิดทักษะเรียนรูเพิ่มจากแหลงตางๆ

จริยธรรมการสื่อสาร
- ใชคอมพิวเตอร
Power point,
Ms Teams และ Wbsc
- คลิปวิดีโอกรณีศึกษา

3.2, 3.3
4.1, 4.4

- อภิปรายโดยผูสอนเปดประเด็น
คําถามเพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรู
- นักศึกษาทําคําถามทบทวน
- ใหสืบเสาะหาความรูโดยใหนักศึกษา
คนควาหาขอมูลเพื่อประกอบเนื้อหาให
เกิดทักษะเรียนรูเพิ่มจากแหลงตางๆ
- ใบงานสําหรับคิดวิเคราะห
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนําเสนอ
งาน
กลุมดวยเทคโนโลยี
- อภิปรายโดยผูสอนเปดประเด็น
คําถามเพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรู

- เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา การตัดสินใจเชิง
จริยธรรมการสื่อสาร
- ใชคอมพิวเตอร
Power point,
Ms Teams และ Wbsc
- คลิปวิดีโอกรณีศึกษา

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

ผศ.ดร.บุศรินทร
ชื่นศิลป

- เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา การตัดสินใจเชิง
จริยธรรมการสื่อสาร

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

ผศ.ดร.บุศรินทร
ชื่นศิลป

- สามารถอธิบายการประเมินความผิดใน
รูปแบบตาง ๆ ผานมุมมองทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหสื่อ
จากปญหาจริยธรรม

8
บทที่ 5 จริยธรรมและจรรยาบรรณ
(ออนไลน) วิชาชีพนักการสื่อสาร
Learning Outcome
- นักศึกษาเขาใจในจริยธรรม
ของวิชาชีพสื่อ
- สามารถอธิบายจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อและนักสื่อสาร
9
บทที่ 6 การพัฒนาสื่อสารบนพื้นฐาน
(ออนไลน) จริยธรรม
-10
Learning Outcome
(ออฟไลน) - นักศึกษาสามารถเขาใจและอธิบายถึง
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของสื่อ
- สามารถวิเคราะหแยกแยะเปรียบเทียบ
สื่อที่มีความรับผิดชอบ
- มีแนวคิดและ/หรือแนวทางในการ
พัฒนาดานจริยธรรมสื่อ

3

6

- นักศึกษาทําคําถามทบทวน
- ใหสืบเสาะหาความรูโดยใหนักศึกษา
คนควาหาขอมูลเพื่อประกอบเนื้อหาให
เกิดทักษะเรียนรูเพิ่มจากแหลงตางๆ
- ใบงานสําหรับคิดวิเคราะห
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนําเสนอ
งานกลุมดวยเทคโนโลยี
- บรรยายดวยเนื้อหารายวิชาตาม
หัวขอที่กําหนด
- อภิปรายผูสอนเปดประเด็นคําถามเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูโดย
ถามทีละคนดานพื้นฐานจริยธรรม
- เปดประเด็นถาม-ตอบ สังเกต
พฤติกรรม
- บรรยายดวยเนื้อหารายวิชาตาม
หัวขอที่กําหนด
- อภิปรายผูสอนเปดประเด็นคําถาม
เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
- ใหนักศึกษาวิเคราะหงานกลุม
นําเสนอหนาชั้นเรียนดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ใหสืบเสาะหาความรูโดยใหนักศึกษา
คนควาหาขอมูลเพื่อประกอบเนื้อหา
เกิดทักษะเรียนรูเพิ่มจากแหลงตาง ๆ

- ใชคอมพิวเตอร
Power point,
Ms Teams และ Wbsc
- คลิปวิดีโอกรณีศึกษา

- เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา การตัดสินใจเชิง
จริยธรรมการสื่อสาร
- ใชคอมพิวเตอร
Power point,
Ms Teams และ Wbsc

1.1, 1.2, 1.3, 1.4
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- เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา การตัดสินใจเชิง
จริยธรรมการสื่อสาร
- ใชคอมพิวเตอร
Power point,
Ms Teams และ Wbsc
- คลิปวิดีโอกรณีศึกษา

1.1, 1.2, 1.3, 1.4
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11-12 บทที่ 7 การสือ่ สารเพื่อพัฒนาสังคม
(ออฟไลน) Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนา
- เขาใจวัตถุประสงคแผนการพัฒนาการ
สื่อสาร
- สามารถประยุกตใชหนาที่ของ
จริยธรรมในวิชาชีพ
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- บรรยายดวยเนื้อหารายวิชาตาม
- เอกสารประกอบการสอน
1.1, 1.2, 1.3, 1.4
หัวขอที่กําหนด
รายวิชา การตัดสินใจเชิง
- อภิปรายผูสอนเปดประเด็นคําถาม
จริยธรรมการสื่อสาร
เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
- ใชคอมพิวเตอร
- ใหนักศึกษาวิเคราะหงานกลุม
Power point,
นําเสนอหนาชั้นเรียนดวยเทคโนโลยี
และ Wbsc
สารสนเทศ
- คลิปวิดีโอกรณีศึกษา
- ใหสืบเสาะหาความรูโดยใหนักศึกษา
คนควาหาขอมูลเพื่อประกอบเนื้อหา
เกิดทักษะเรียนรูเพิ่มจากแหลงตาง ๆ
13-15 บทที่ 8 กรณีศึกษา บทวิเคราะหความ
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- บรรยายดวยเนื้อหารายวิชาตาม
- เอกสารประกอบการสอน
1.1, 1.2, 1.3, 1.4
(ออฟไลน) ขัดแยง สันติภาพ จริยธรรมและ
หัวขอที่กําหนด
รายวิชา การตัดสินใจเชิง
จรรยาบรรณสื่อ การนําเสนอ
- อภิปรายโดยผูสอนเปดประเด็นคําถาม จริยธรรมการสื่อสาร
ขาวในยุคดิจิทัล การแกปญหา การ
ถามนักศึกษาทีละคนเพื่อทวนสอบ
- ใชคอมพิวเตอร
สื่อสารเพื่อพัฒนาสังคม ฯลฯ
ความเขาใจ
Power point,
- จําลองสถานการณใหตัดสินใจเชิง
Learning Outcome
และ Wbsc
จริยธรรมการสื่อสาร
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหประเด็น
- คลิปวิดีโอกรณีศึกษา
- สังเคราะหงานนําเสนอหนาชั้น
ตางๆ จากกรณีศึกษาและสถานการณ
เรียนรายกลุม
จริงในปจจุบัน
- สามารถนําเสนอแนวทางปองกัน แกไข
- สงรายงานการประยุกตใชทฤษฏี
เพื่อลดหรือบรรเทาปญหาไดดวยการ
หลักการ แนวคิด จรรยาบรรณ
สื่อสารเพื่อการพัฒนา
จริยธรรม
หมายเหตุ : แผนการสอนแตละสัปดาหสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณอันสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน เชน สถานการณโควิด 19 เปนตน

ผศ.ดร.บุศรินทร
ชื่นศิลป

ผศ.ดร.บุศรินทร
ชื่นศิลป

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่
1. การเขาชั้นเรียนออนไลน
การเขาหองเรียนปกติ
ตรงเวลา และมีสวนรวม
ขณะเรียน
2. ตอบคําถามทบทวน
และฝกวิเคราะหกรณีศึกษา
3. นักศึกษาคนควา ทํา
รายงานในหัวขอทีส่ นใจ
และนําเสนอเปนกลุม
4. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู
1.1.4, 1.1.5,
2.1.2, 2.1.3

3.1.2,3.1.3,
5.1.3
4.1.1, 4.1.4,
5.1.3
1.1.4, 1.1.5,
2.1.1, 2.1.2,
3.1.2, 3.1.3,
5.1.3

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวนของการ
ที่ประเมิน
ประเมินผล
1-15

10%

1-15

25%

ผลการทํารายงานและ
นําเสนอ (กลุม)

1-15

25%

สอบปลายภาคครอบคลุม
เนื้อหาทุกบทเรียน
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40%

จํานวนการเขาชั้นเรียน
สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมและมีความรับผิดชอบ
ระหวางการเรียนการสอน
ผลการทําแบบฝกหัด (เดี่ยว)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุวลักษณ หวงเย็น. (2563). การตัดสินใจเชิงจริยธรรมการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการสื่อ
และสิง่ พิมพกราฟกไซต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแหงประเทศไทย. (2558). จริยธรรมสื่อ. กรุงเทพมหานคร:
บริษัท จรัลสนิทวงศการพิมพ จํากัด.
สื่อคลิปวิดีโอ Internet รายงานขาวสารเศรษฐกิจ วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Web site ที่เกี่ยวของกับหัวขอในรายวิชา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการตอบรับ การใหความสนใจในชั้นเรียนของผูเรียน
- ผลการเรียนของผูเรียน
- การสังเกตของผูสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การเพิ่มเติมกรณีศึกษาและเนนวิเคราะหสถานการณทางการตลาดทีเ่ ปนปจจุบัน เพือ่ มุงเนนเพิ่ม
ทักษะ ความเขาใจ การวิเคราะห การสังเคราะห ในประเด็นที่นําเสนอ
- ผูสอนใชกลยุทธในการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษาถึงผลกระทบ ดานความเขาใจ รายละเอียดเนื้อหา
สื่อการสอน และอื่นๆ เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้นสมบูรณยิ่งขึ้น
- นําขอเสนอแนะ และการประชุมอาจารยในภาควิชา เพื่อศึกษาปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและ
ความเขาใจใหดีรวมกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทบทวนการใหคะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่นหรือผูทรงคุณวุฒิที่
ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตัง้ คณะกรรมในสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- มีการวิเคราะหกายภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลและปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป
หรือตามขอเสนอแนะตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา
- เชิญวิทยากรทีม่ ีความเชี่ยวชาญชํานาญหรือมีประสบการณตรงเพือ่ ใหนักศึกษาเกิดทักษะและ
ประยุกตใชใหเปนรูปธรรม

