มคอ. 3

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1500116 จริยศาสตร (Ethics)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต ( 3-0-6 )
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร
3.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
- รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน
4.2 อาจารยผูสอน
- ผศ. ดร. ยุวรัตน พจนพิศุทธิพงศ
- อ.อุทัย สติมั่น
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
เปนไปตามแผนการศึกษาของแตละหลักสูตร
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
--7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
--8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
30 สิงหาคม 2558

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษาสามารถรู เขาใจ ถึงความหมาย ความสําคัญ ความสัมพันธของวิชาจริยศาสตรกับ
ศาสตรสาขาอื่น ๆ ได
1.2 เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายถึ ง บทบาทและความสํ า คั ญ ของจริ ย ศาสตร ใ นฐานะเป น
แนวความคิดพื้นฐานเพื่อความเขาใจปญหาของจริยธรรมในสังคม ตลอดจนแสวงหาแนวทางแกปญหาตาง ๆ
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ได

1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบและทราบถึงจุดเดน จุดดอยของแตละทฤษฎี เพื่อ
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.4 เพื่ อให นั ก ศึ ก ษาสามารถนํ าความรู ขอ คิด แนวคิ ด จริย ศาสตรม าประยุ กต ใชในการแกป ญ หา
ชีวิตประจําวันของตนเองและครอบครัว
1.5 เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหสังเคราะห และใชอินเทอรเน็ต รูจักเว็บไซตเพื่อเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาความรูและความเขาใจปญหาจริยธรรมได
1.6 เพื่อใหนักศึกษามีทัศนคติ มีคุณธรรม จริยธรรมและเห็นคุณคาของการนําจริยธรรมมาใชแกปญหา
ชีวิตและสังคม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ให นั กศึ กษามี ความรู พื้ น ฐานจริ ย ศาสตรและกระบวนการเสริม สรางคุณ คาทางจริย ธรรม เพื่ อ
ประยุกตสูการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสรางคุณคาชีวิตที่ดีงาม โดยบูรณาการ หลักการสําคัญ ๆ
ดังนี้
2.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจริยศาสตร
2.2 เกณฑตัดสินจริยธรรม
2.3 ชีวิตที่ดี: อุดมคติของชีวิต
2.4 กระบวนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
2.5 จริยธรรม และคุณธรรมในพุทธจริยศาสตร
2.6 การบูรณาการหลักจริยศาสตรเพื่อชีวิตและสังคมที่ดี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักพื้นฐานจริยศาสตร เกณฑตัดสินปญหาทางจริยธรรม และกระบวนการเสริมสรางคุณคาทาง
จริยธรรม ความดี ความชั่ว ความถูก ความผิด ความยุติธรรม คุณคา หนาที่ และความรับผิดชอบตามแนวทาง
ของการดําเนินชีวิตที่ดี และการบูรณาการหลักปรัชญา จริยศาสตร ศาสนา เพื่อเสริมสรางคุณคาชีวิตที่ดีงาม
สอดคลองกับบริบทสังคมโลก
Study the principles of ethics and moral judgments in process of advocating ethics
regarding to virtue, rightness , wrongness , justice, obligation and responsibility according to
good living approaches. Integrated processes of philosophy, ethics and religion are included
to advocating intrinsic moral value and good life in global society.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง

สอนเสริมตามความ
ตองการของผูเรียน
เฉพาะราย

การฝกปฏิบัติ/งาน การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
ปญหาจริยธรรมในวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรม
90 ชั่วโมง
ชุมชน

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนประจําตอนเรียนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา รายกลุมและรายบุคคล ตามความ
ตองการของนักศึกษาอยางนอย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผูเรีย นมี คุณ ธรรมจริย ธรรมในการดําเนิ น ชี วิตบนพื้ น ฐานแนวคิ ดทางจริยศาสตร ปรัช ญา
เศรษฐกิจ พอเพีย ง มีความภาคภูมิใจตระหนั กและสํานึกในความเป น ไทย สามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ทางดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนแบบอยางที่ดี โดยมีคุณลักษณะสําคัญ ดังนี้
1) มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และสังคม เชน คุณลักษณะดานการรับผิดชอบ
ตอหนาที่และการกระทําของตนเอง ความมีวินัย ความตรงตอเวลา ความเสียสละ และความเอื้ออาทร
2) มีความรักในความเปนไทย ไดแก ความภาคภูมิใจ การตระหนักและสํานึกในความเปน
ไทย เขาใจและเห็นคุณคาเอกลักษณที่ดีงามของไทย รวมทั้งมีความตองการอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย
ใหคงอยูสืบไป
3) มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก มี
ความรูและความเขาใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การดําเนินชีวิต ไดอยางเหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองและชวยเหลือผูอื่นได
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอดแทรกการสอน คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) มอบหมายงาน เชน โครงงาน โครงการ นวัตกรรมเปนรายบุคคล และรายกลุม
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
2) การประเมินการเขารวมกิจกรรม และพฤติกรรมการทํางานรวมกัน
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ตรงตามเวลา

3) การประเมินความเรียบรอยในการแตงกาย การเขาเรียนและการสงงานของนักศึกษา

4) การประเมินความตระหนักสํานึกในความเปนไทยจากพฤติกรรมที่แสดงออก
5) การประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ จากงานที่ไดรับมอบหมาย
6) การประเมินจากผลงาน ชิ้นงานที่ไดรับมอบหมาย
2. ดานความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูเรียนมีความรูพื้นฐาน ประกอบดวยความรูพื้นฐานที่จะทําใหเขาใจถึงธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น
และสังคม มีความรอบรูและมีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้งสามารถ
นําความรูไปใช เพื่ อเสริมสรางความเป น มนุ ษยที่ส มบู รณ และดํารงตนอยู ในสังคมได โดยเนื้อหาความรูพ หุ
ศาสตรที่ผูเรียนไดเรียนรูครอบคลุมในเนื้อหาสําคัญ ดังนี้
1) มี ความรู ค วามเข า ใจในศาสตรที่ เป น พื้ น ฐานในการดํารงชีวิต ได แก มนุ ษ ยศาสตร
สังคมศาสตร มีความรูที่เกี่ยวของกับชุมชนและความเปนไปของชาติ และสังคมโลก ไดแก ความรูเกี่ยวกับ
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกลเขาใจและเห็นคุณคา
ของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ และความเปนพลเมืองที่ดี
2) มี ความรู เกี่ ย วกั บ สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ไดแก การใชขอมูล สารสนเทศสื่ อ
เทคโนโลยีอยางรูเทาทันบทบาทของสื่อและเทคโนโลยี ตลอดจนการศึกษาคนควาความรูเกี่ยวกับแหลงเรียนรู
วิ ธี แ สวงหาความรูต ามอั ธ ยาศั ย รวมทั้ งการประยุ ก ตใช ส ารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี อ ยางเหมาะสมใน
ชีวิตประจําวัน
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การจั ดการเรีย นการสอนที่เน น ผูเรียนเปน สําคัญ ดวยรูป แบบกิจ กรรมการเรี ย นรู ที่
หลากหลายสอดคลองกับสาระการเรียนรูในแตละรายวิชา
2) การจัดเรียนการสอนจากสถานการณจริง โดยใหนักศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
3) การจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามเนื้อหาสาระแตละรายวิชา
4) การจั ดการเรีย นการสอนที่กระตุน ใหผูเรีย นคน ควา และแสวงหาความรูใหมอยาง
กวางขวาง
5) การมอบหมายงานโดยการใหนักศึกษาทําโครงการเพื่อสังคม
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) การทดสอบยอย
2) การทดสอบกลางภาค ปลายภาค
3) การประเมินการจัดทํารายงานหรือโครงการ
4) การประเมินการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมตามเนื้อหาใน
รายวิชา
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
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ผู เ รี ย นเป น ผู ที่ มี ส ติ ป ญ ญา ใฝ เ รี ย นรู มี วิ จ ารณญาณมี ทั ก ษะการคิ ด แบบองค ร วม มี
กระบวนการคิดอยางเปนเหตุเปนผล สามารถคิดวิเคราะหแยกแยะ และสังเคราะหแนวคิดที่เปนประโยชนเพื่อ
นํามาใชในการดํารงชีวิตได
คุณลักษณะที่ครอบคลุมทักษะทางปญญา ไดแก
1) มีทักษะการคิดแบบองครวมสามารถคิดเชื่อมโยงองคความรูอยางเปนระบบ สามารถ
เลื อกวิธีคิด พิ จารณาที่ เหมาะสมต อประเด็น ปญ หาที่ มีความซับ ซ อนสามารถศึ กษา และหาแนวทางในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคได
2) มี ทั กษะการคิ ดอย า งมีวิจ ารณญาณสามารถคิด เชิงสรางสรรค คิดไตรตรองอยางมี
เหตุผล วิเคราะหเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาพัฒนาตนเอง และสังคมอยางสรางสรรค
3) มี ทั ก ษะการแสวงหาความรู ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ พั ฒ นาตนเองอย า งต อ เนื่ อ งได แ ก
คุณลักษณะการใฝรูใฝเรียน สามารถคนควาศึกษาขอมูล จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย วิเคราะหแยกแยะ
ขอมูลตางๆ สังเคราะหหาขอสรุปและเลือกใชใหเกิดประโยชนไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การสอนที่เนนการคิดแบบองครวมอยางเปนระบบ เชน การอภิปรายกลุม การแสดง
การทดลอง การศึกษาจากกรณีศึกษา
2) รูปแบบการสอนที่มีการประยุกตใชทักษะทางปญญาเชนการจัดทํารายงาน โครงงาน
3) การจัดการเรียนการสอนโดยศึกษาจากตนแบบ หรือกรณีศึกษา
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การประเมินการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะทางปญญา
2) การประเมินผลงานในรูปแบบตางๆ เชน รายงาน โครงงาน
3) การทดสอบ
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผูเรีย นมี ทักษะความสัมพัน ธระหวางบุ คคลและความรับผิ ดชอบเป นความสามารถในการ
แสดงบทบาทของตนเองอยางเหมาะสม เพื่ออยูรวมกันในสังคม และปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่น
และมีความสุข โดยครอบคลุมทักษะตอไปนี้
1) มีทักษะการเปนพลเมืองที่มีคุณคา ไดแก การตระหนักรูถึงสิทธิ บทบาทและหนาที่ของ
ตนเอง ตลอดจนเขาใจ เห็นคุณคาและเคารพสิทธิของผูอื่น สามารถพึ่งพาตนเองได รับผิดชอบตนเอง สังคม
และสวนรวม
2) มี ทักษะการดํ าเนิ น ชีวิตในสังคมพหุวัฒ นธรรม ไดแก มีคานิย มที่ดีงามดํารงชีวิตอยู
รวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข เขาใจ ยอมรับ และตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมที่แตกตาง
กัน ปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม แกปญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี
3) มี จิ ต อาสาและสํ านึ ก สาธารณะ ได แ ก ก ารมี จิ ต อาสา และสํ านึ ก สาธารณะ โดยให
ตระหนักรูและนึกถึงประโยชนตลอดจนเห็นคุณคาและเอาใจใสดูแลรักษาสิ่งตางๆ ที่เปนของสวนรวม
รับผิดชอบ

4.2กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
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1) การจั ดการเรี ย นการสอนที่ มุ งเน น การจัดกิจ กรรมกลุ มในลักษณะกรณี ศึก ษา การ
อภิปราย การสอนโดยการตั้งโจทยปญหา
2) การจัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการทํางานเปนทีม
3) การสอดแทรกสาระและแนวคิดเพื่อสรางความตระหนักและสํานึกสาธารณะ
4) การสงเสริมการเขารวมกิจกรรมที่เนนพหุวัฒนธรรม
5) การจัดกิจกรรมสงเสริมการมีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
4.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรีย นรูด า นทั กษะความสั มพั น ธร ะหวา งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) การประเมินผลการเรียนรูจากการจัดหรือการเขารวมกิจกรรม
2) การสังเกตพฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรม
3) การประเมินผลงานเปนรายกลุม
4) การประเมินจากผูไดรบั ประโยชนจากกิจกรรมจิตอาสา
5. ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสื่อ
สารสนเทศ
ผูเรียนมีทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการใชความรูพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร และการวิเคราะหเชิงเหตุผลเพื่อการศึกษาคนควาหาแนวทางแกปญหา รวมทั้งการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อเข าถึงข อมู ล ความรู อีกทั้ งความสามารถในการสื่ อสารไดอย างมีป ระสิ ทธิภ าพ ครอบคลุ ม
คุณลักษณะดังนี้
- มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อ สารสนเทศอยางรูเทาทัน ไดแก ความสามารถ
ในการเลือกใชสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีและใชเทคโนโลยีในการศึกษา คนควา การเขาถึงขอมูลความรูจาก
แหลงความรูที่หลากหลาย รูจักการวิเคราะหเนื้อหาเลือกใชขอมูล เพื่อการตัดสินใจ และแกปญหาและการ
นํามาประยุคใชไดอยาเหมาะสม
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสื่อ สารสนเทศ
1) การจัดการเรียนการสอนที่เนนการใชป ระโยชนจากเทคโนโลยีสื่อ สารสนเทศอยาง
รูเทาทัน
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสื่อ สารสนเทศ
1) การทดสอบยอย
2) การประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
3) การประเมินจากการจัดกิจกรรม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห
ที่
1

หัวขอ / รายละเอียด
- แนะนําเนื้อหาวิชา , ขอตกลงเบือ้ ตน
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล
- แนะนําแหลงขอมูล การทําโครงการ
ศึกษา ปญหาจริยธรรมในชีวิต ชุมชน

จํานวนชั่วโมง
3

2

บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
จริยศาสตร
- ความหมายและความสําคัญของ
จริยศาสตร
- สาขาตาง ๆ ของจริยศาสตรและ
ความสัมพันธของจริยศาสตรกับ
ศาสตรอื่น ๆ
- วิธีการศึกษาจริยศาสตร
- คุณคาและการประยุกตจริยศาสตร
- แนวความคิดเบื้องตน (Basic
Concepts) และศัพทเฉพาะทางจริย
ศาสตรและการประยุกต

3

3-4

บทที่ 2 เกณฑตัดสินจริยธรรม
- ปญหาจริยธรรมกับการใชเหตุผล
ทางจริยธรรม
- เกณฑตดั สินทางจริยธรรม
- สัมพัทธนิยม
- สัมบูรณนิยม
- มโนธรรมสัมบูรณ
- สัมบูรณนิยมแบบคานท
- ประโยชนนิยม
- ปญหาทางสองแพรงทางจริยธรรม
(Moral dilemma)
- สรุปปญหาของทฤษฎีจริยศาสตร

5-6

บทที่ 3 ชีวิตที่ดี : อุดมคติของชีวติ
- จริยศาสตรกับปญหาอุดมคติของชีวิต
- ความหมายของชีวิตที่ดีในจริยศาสตร

กิจกรรม
การเรียนการสอนและสือ่ ที่ใช
- อธิบายเนื้อหารายวิชา
และวัตถุประสงคของรายวิชา
เกณฑการใหคะแนน การ
วัดผลและประเมินผล
- แนะนําเอกสารประกอบการ
สอน แบบฝกปฏิบัติประจําวิชา
- อธิบายกิจกรรมแตละสัปดาห
- แนะนํา (Website) แหลงขอมูล
- สื่อการสอน PowerPoint

ผูสอน
ผศ. ดร. ยุวรัตน
พจนพิศุทธิพงศ

- การบรรยาย
- อภิปราย
- สนทนาแลกเปลี่ยนกับผูเ รียน
เกี่ยวกับมุมมองและทัศนะที่
แตกตางกันเกี่ยวกับประเด็น
ปญหาจริยธรรมกับสังคมไทย
- สื่อการสอน PowerPoint

ผศ. ดร. ยุวรัตน
พจนพิศุทธิพงศ

6

- บรรยายใชสื่อ PowerPoint,
คริปภาพยนตรสั้น
- แบงกลุมอภิปรายปญหา, การ
เลนบทบาทสมมุติ วิเคราะห
วิพากษ วิจารณ การใชเหตุผล
ทางจริยธรรมและหาขอสรุป
รวมกัน

ผศ. ดร. ยุวรัตน
พจนพิศุทธิพงศ

6

- บรรยายใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
- ภาพยนตรสั้น

ผศ. ดร. ยุวรัตน
พจนพิศุทธิพงศ

8

7-8

ตําวันตก ไดแก
- สุขนิยม วีรกรรมนิยม เอ็กซิสเต็น
เชียลลิสต ปญญานิยม วิมุตินิยม
ศีลธรรมนิยม และมนุษยนิยม
- ความหมายของชีวิตที่ดีในจริยศาสตร
ตะวันออก ไดแก ศาสนาพุทธ คริสต
อิสลาม ปรัชญาขงจื้อ ปรัชญาเตา
เปนตน
- วิเคราะหเปรียบเทียบอุดมคติของชีวิต
ตะวันตก – ตะวันออก
- สรุป
บทที่ 4 กระบวนการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม
- จริยธรรมกับการเสริมสรางคุณคาชีวิต
- พัฒนาการทางจริยธรรมในแนวคิดของ
โคลเบิรก
- กระบวนการเรียนรูทางจริยธรรมใน
แนวคิดของนักปรัชญาการศึกษาคน
สําคัญ ๆ
- ทฤษฎีคุณธรรม (Virtue Theory) ใน
แนวคิดของนักปรัชญา โสเครตีส
เพลโต อริสโตเติล เปนตน
- การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใน
แนวคิดทางศาสนธรรมและปรัชญา
ตะวันออก เชน ขงจื้อ เลาจือ้ เปนตน
- สรุป

- ศึกษาจากกรณีศึกษาจาก
ภาพยนตรสั้น หรือวีดีทัศน
แลวระดมสมอง อภิปรายกลุม
กับผูเรียน
- สรุปประเด็นสําคัญและศึกษา
คนควาเพิ่มเติมจากขอมูล
เว็บไซตตา ง ๆ

6

-บรรยายใชสื่อ PowerPoint
- ผูสอนและผูเรียนอภิปราย
รวมกันจากกรณีศึกษา (Case
Study) ปญหาจริยธรรมใน
ชีวิตประจําวัน สาเหตุและ
การประยุกตหลักการ ทฤษฎี
มาวิพากษ วิจารณและหา
ขอสรุปรวมกัน
- สืบคนขอมูลจากเว็บไซตตาง ๆ

ผศ. ดร. ยุวรัตน
พจนพิศุทธิพงศ

9

ทดสอบกลางภาค

3

-

-

10-11

บทที่ 5 จริยธรรมและคุณธรรมใน
พุทธจริยศาสตร
- มนุษยในทัศนะพุทธปรัชญา
- ไตรลักษณกับการเปลี่ยนแปลง
- อุดมคติของชีวิตในทัศนะทางพุทธ
จริยศาสตร
- ปฏิจจสมุปบาทกับความเปนไปของ
ชีวิต
- กรรมและกฎแหงกรรม
- ไตรสิกขากับการพัฒนาชีวิต
- มงคลชีวิตกับการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม
- สรุป

6

- บรรยายใชสื่อ PowerPoint
- ยกกรณีศึกษาปญหาจริยธรรม
จากขาวสารขอมูลหรือจาก
เว็บไซตตา ง ๆ อภิปราย
รวมกัน, ชวยกันระดมสมอง
และหาขอสรุปรวมกัน

ผศ. ดร. ยุวรัตน
พจนพิศุทธิพงศ

10-11

6

- ดูวีดีทัศนประกอบและรวมกัน
อภิปราย บรรยายสรุปรวมกัน

ผศ. ดร. ยุวรัตน
พจนพิศุทธิพงศ

9
บทที่ 6 การบูรณาการหลักจริยศาสตร
เพื่อชีวิตและสังคมที่ดี
จริยศาสตรกับการแกปญหาในสังคม
ปจจุบัน
- ปญหาการทําแทง
- ปญหาการฆาตัวตาย (Suicide)
- ปญหาการุณยฆาต (Euthanasia)
- ปญหาการเบีย่ งเบนทางเพศ
(Homosexuality)
- ปญหาการขายบริการทางเพศ
การประยุกตใชแนวคิดทางจริยศาสตร
เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
- ดานเศรษฐกิจ
- ดานสังคม
- ดานการเมือง
- ดานการศึกษา
- นําเสนอรายงานกลุมตามโครงงาน
ศึกษาปญหาจริยธรรมในวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของชุมชนและทองถิ่น

12

13-15

3

ผศ. ดร. ยุวรัตน
พจนพิศุทธิพงศ
- บรรยายใชสื่อ PowerPoint
- ศึกษากรณีวิเคราะห
- แบงกลุมอภิปรายเกี่ยวกับ
ปญหาจริยธรรมใน
ชีวิตประจําวัน พรอมทั้ง
วิเคราะห สังเคราะห เอกสาร
เพิ่มเติม กรณีศึกษาตาม
ทฤษฎีของจริยศาสตร

3

- นําเสนอรายงาน (ในรูปแบบ
Multi -Media) หรือPower Point

ผศ. ดร. ยุวรัตน
พจนพิศุทธิพงศ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่

ผลการ
เรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

1

- ความเขาใจแนวความคิดเบื้องตน
(Basic Concepts) เกี่ยวกับปญหา
จริยธรรม
- ความเขาใจเรื่องกณฑตัดสินจริยธรรม
และปญหาทางสองแพรง (Moral
Dilemma) ทางจริยธรรม

เก็บคะแนนจาก
การเขียนวิเคระห

2

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
รอยละ 5

- อานบทความ
และวิเคราะห
สังเคราะห
- ความสามารถ
นําเกณฑหรือ
ทฤษฎีมา
วิเคราะหปญหา
จริยธรรมได
- อานบทความ
และวิเคราะห
สังเคราะห
- ความสามารถ
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รอยละ 5

6

รอยละ 5

2
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- ความเขาใจเรื่องชีวิตที่ดีในมุมมอง
ของจริยศาสตรตะวันตก
- ความเขาใจเรื่องชีวิตที่ดี ในมุมมอง
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กิจกรรม
ที่

4

5
6
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8
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ผลการ
เรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล

ทางศาสนธรรมและปรัชญาตะวันออก
- สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบอุดมคติ
ของชีวิตตามแนวทางจริยศาสตร
ตะวันตกและตะวันออกได

นําเกณฑหรือ
ทฤษฎีมา
วิเคราะหปญหา
จริยธรรมได

- เขาใจกระบวนการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางนักจริยปรัชญา
นักปรัชญาการศึกษา
-เขาในทฤษฎีคุณธรรมตามแนวคิด
โสเครตีส เพลโต อริสโตเติล, ขงจื้อ ,
เลาจื้อ, ฯลฯ
-สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบและ
สังเคราะหกระบวนการปลุกฝงคุณธรรม
จริยธรรม
- ทดสอบกลางภาค

- จากการเขียน
วิเคราะห
สังเคราะห
ปญหาจริยธรรม
-จากความสามารถ
วิจารณ
เปรียบเทียบ
แนวคิดทฤษฎี

8

รอยละ 5

แบบทดสอบปรนัย

9

รอยละ 15

- เขาใจอุดมคติของชีวิตในพุทธ
จริยศาสตร
- เขาใจปฏิจจสมุปบาท กรรม กฎแหง
กรรม ไตรลักษณ ไตรสิกขา และมงคล
ชีวิตกับการพัฒนาตน
- เขาใจปญหา สาเหตุ วิธีคิด แนว
ทางแกไขปญหา จริยธรรมใน
ชีวิตประจําวัน พรอมทั้งสามารถนําไป
ประยุกตใชกับสถานการณตางๆ ใน
สังคมปจจุบันได

- เก็บคะแนน
จากการเขียน
วิเคราะห
บทความ
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รอยละ 5

- เก็บคะแนน
จากการเขียน
วิเคราะห
บทความ
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รอยละ 5

- นําเสนอรายงาน

- จากความชัดเจน
13-15
- ความสามารถ
วิเคราะห
สังเคราะหปญหา
- ความรูและเขาใจ
ปญหา
สอบปลายภาค
- ตามตาราง
สอบของ

รอยละ 5

รอยละ 15

รอยละ 40
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กิจกรรม
ที่

ผลการ
เรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน
มหาวิทยาลัย

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล

- การประเมินผล ใชระบบอิงกลุม
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
คณาจารยประจํากลุมวิชาปรัชญาและศาสนา. (2557). เอกสารประกอบการสอนวิชาจริยศาสตร.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
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ปญหาโสเภณี การทําแทง และการุณยฆาตร. กรุงเทพฯ : พุทธชาด.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินการสอนของอาจารยผานอินเทอรเน็ต
- ผลงานจากกิจกรรมที่นักศึกษามีสวนรวม
- ขอเสนอแนะตาง ๆ การประเมินการสอนของอาจารย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- แบบสังเกตและแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
- ผลการเรียนรู และพฤติกรรมของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมตางๆ
3. การปรับปรุงการสอน
- การนําผลการประเมินจากขางตนมาปรับปรุงโดยระดมสมองจากจากคณาจารยผูสอนรวมกันกําหนด
กลยุทธวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินรวมกัน สรุปปญหาและอุปสรรคใน มคอ. 5 และหา
แนวทางกปญหารวมกัน
- จัดทําวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทบทวนจากคะแนนการสอบของนักศึกษา
- การประเมินจากการปฏิบัติโครงการ
- การสอบถามจากนักศึกษาถึงความคาดหวังของรายวิชานี้
- การจัดทํา มคอ. 5 วิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงแกไข
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- การปรับปรุงสาระเนื้อหารายวิชาทุก 3 ป
- แตละหนวยการเรียนรู จัดอาจารยผูสอนตามสาระวิชาที่ตนเองถนัด
- ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาระของรายวิชา

