
มคอ. 3 
 รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
                                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
                                คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    1500116 จริยศาสตร  (Ethics) 
2. จํานวนหนวยกิต 
    3 หนวยกิต ( 3-0-6 ) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1 หลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร   

3.2 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

- รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน 
4.2 อาจารยผูสอน 

  - ผศ. ดร. ยุวรัตน พจนพิศุทธิพงศ 
  - อ.อุทัย  สติม่ัน 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
         เปนไปตามแผนการศึกษาของแตละหลักสูตร 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
                      --- 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
                      --- 
8. สถานท่ีเรียน 
        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
        30 สิงหาคม 2558 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถรู เขาใจ ถึงความหมาย ความสําคัญ ความสัมพันธของวิชาจริยศาสตรกับ
ศาสตรสาขาอ่ืน ๆ ได 

1.2 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายถึงบทบาทและความสําคัญของจริยศาสตรในฐานะเปน
แนวความคิดพ้ืนฐานเพ่ือความเขาใจปญหาของจริยธรรมในสังคม ตลอดจนแสวงหาแนวทางแกปญหาตาง ๆ 
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ได 

1.3 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบและทราบถึงจุดเดน จุดดอยของแตละทฤษฎี เพ่ือ 
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
        1.4 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรู ขอคิด แนวคิด จริยศาสตรมาประยุกตใชในการแกปญหา
ชีวิตประจําวันของตนเองและครอบครัว 
        1.5 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหสังเคราะห และใชอินเทอรเน็ต รูจักเว็บไซตเพ่ือเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาความรูและความเขาใจปญหาจริยธรรมได 
        1.6 เพ่ือใหนักศึกษามีทัศนคติ มีคุณธรรม จริยธรรมและเห็นคุณคาของการนําจริยธรรมมาใชแกปญหา
ชีวิตและสังคม 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
        เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานจริยศาสตรและกระบวนการเสริมสรางคุณคาทางจริยธรรม เพ่ือ
ประยุกตสูการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเสริมสรางคุณคาชีวิตท่ีดีงาม โดยบูรณาการ หลักการสําคัญ ๆ  
ดังนี้ 
           2.1   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับจริยศาสตร 

2.2   เกณฑตัดสินจริยธรรม 
2.3   ชีวิตท่ีดี: อุดมคติของชีวิต 
2.4   กระบวนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
2.5   จริยธรรม และคุณธรรมในพุทธจริยศาสตร 

           2.6   การบูรณาการหลักจริยศาสตรเพ่ือชีวิตและสังคมท่ีดี 
  

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
      ศึกษาหลักพ้ืนฐานจริยศาสตร เกณฑตัดสินปญหาทางจริยธรรม และกระบวนการเสริมสรางคุณคาทาง
จริยธรรม ความดี ความชั่ว ความถูก ความผิด  ความยุติธรรม คุณคา หนาท่ี และความรับผิดชอบตามแนวทาง
ของการดําเนินชีวิตท่ีดี และการบูรณาการหลักปรัชญา จริยศาสตร ศาสนา เพ่ือเสริมสรางคุณคาชีวิตท่ีดีงาม
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. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
   

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

 
  45 ชั่วโมง 

 

สอนเสริมตามความ
ตองการของผูเรียน

เฉพาะราย 

ปญหาจริยธรรมในวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรม

ชุมชน  

  
90 ชั่วโมง 

 

 

 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
       อาจารยผูสอนประจําตอนเรียนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา รายกลุมและรายบุคคล ตามความ
ตองการของนักศึกษาอยางนอย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิดทางจริยศาสตร ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความภาคภูมิใจตระหนักและสํานึกในความเปนไทย สามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม
ทางดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนแบบอยางท่ีดี โดยมีคุณลักษณะสําคัญ ดังนี้   
 1) มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และสังคม เชน คุณลักษณะดานการรับผิดชอบ
ตอหนาท่ีและการกระทําของตนเอง ความมีวินัย ความตรงตอเวลา ความเสียสละ และความเอ้ืออาทร 
 2) มีความรักในความเปนไทย ไดแก ความภาคภูมิใจ การตระหนักและสํานึกในความเปน
ไทย เขาใจและเห็นคุณคาเอกลักษณท่ีดีงามของไทย  รวมท้ังมีความตองการอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย
ใหคงอยูสืบไป 
 3) มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก มี
ความรูและความเขาใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การดําเนินชีวิต ไดอยางเหมาะสม สามารถพ่ึงพาตนเองและชวยเหลือผูอ่ืนได 
  1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1) สอดแทรกการสอน คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) มอบหมายงาน เชน โครงงาน โครงการ นวตักรรมเปนรายบุคคล และรายกลุม 
   
 1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1) การสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน 
 2) การประเมินการเขารวมกิจกรรม และพฤติกรรมการทํางานรวมกัน 



4 
 
 3) การประเมินความเรียบรอยในการแตงกาย การเขาเรียนและการสงงานของนักศึกษา
ตรงตามเวลา 
 4) การประเมินความตระหนักสํานึกในความเปนไทยจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
 5) การประเมินความรับผิดชอบในหนาท่ี จากงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 6) การประเมินจากผลงาน ชิ้นงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 2. ดานความรู 
 2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

ผูเรียนมีความรูพ้ืนฐาน ประกอบดวยความรูพ้ืนฐานท่ีจะทําใหเขาใจถึงธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ืน
และสังคม มีความรอบรูและมีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก รวมท้ังสามารถ
นําความรูไปใชเพ่ือเสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณและดํารงตนอยูในสังคมได โดยเนื้อหาความรูพหุ
ศาสตรท่ีผูเรียนไดเรียนรูครอบคลุมในเนื้อหาสําคัญ ดังนี้ 
 1) มีความรูความเขาใจในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ไดแก มนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร   มีความรูท่ีเก่ียวของกับชุมชนและความเปนไปของชาติ และสังคมโลก ไดแก ความรูเก่ียวกับ
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกลเขาใจและเห็นคุณคา
ของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ และความเปนพลเมืองท่ีดี           
 2) มีความรูเก่ียวกับสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ไดแก การใชขอมูลสารสนเทศสื่อ
เทคโนโลยีอยางรูเทาทันบทบาทของสื่อและเทคโนโลยี ตลอดจนการศึกษาคนควาความรูเก่ียวกับแหลงเรียนรู 
วิธีแสวงหาความรูตามอัธยาศัย รวมท้ังการประยุกตใชสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมใน
ชีวิตประจําวัน 
 
 2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 1) การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ี
หลากหลายสอดคลองกับสาระการเรียนรูในแตละรายวิชา 
 2) การจัดเรียนการสอนจากสถานการณจริง โดยใหนักศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
 3) การจัดการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามเนื้อหาสาระแตละรายวิชา 
 4) การจัดการเรียนการสอนท่ีกระตุนใหผูเรียนคนควา และแสวงหาความรูใหมอยาง
กวางขวาง 
 5) การมอบหมายงานโดยการใหนักศึกษาทําโครงการเพ่ือสังคม 
 2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
 1) การทดสอบยอย 
 2) การทดสอบกลางภาค ปลายภาค 
 3) การประเมินการจัดทํารายงานหรือโครงการ  
 4) การประเมินการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมตามเนื้อหาใน
รายวิชา 
 
 3. ดานทักษะทางปญญา 
 3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
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  ผู เรียนเปนผู ท่ี มีสติปญญา ใฝ เรียนรู  มีวิจารณญาณมีทักษะการคิดแบบองครวม มี
กระบวนการคิดอยางเปนเหตุเปนผล สามารถคิดวิเคราะหแยกแยะ และสังเคราะหแนวคิดท่ีเปนประโยชนเพ่ือ
นํามาใชในการดํารงชีวิตได  
      คุณลักษณะท่ีครอบคลุมทักษะทางปญญา ไดแก 

 1) มีทักษะการคิดแบบองครวมสามารถคิดเชื่อมโยงองคความรูอยางเปนระบบ สามารถ
เลือกวิธีคิดพิจารณาท่ีเหมาะสมตอประเด็นปญหาท่ีมีความซับซอนสามารถศึกษา และหาแนวทางในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคได 
 2) มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณสามารถคิดเชิงสรางสรรค คิดไตรตรองอยางมี
เหตุผล วิเคราะหเพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาพัฒนาตนเอง และสังคมอยางสรางสรรค 
 3) มี ทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่ องไดแก 
คุณลักษณะการใฝรูใฝเรียน สามารถคนควาศึกษาขอมูล จากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย วิเคราะหแยกแยะ
ขอมูลตางๆ สังเคราะหหาขอสรุปและเลือกใชใหเกิดประโยชนไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน 
 3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 1) การสอนท่ีเนนการคิดแบบองครวมอยางเปนระบบ เชน การอภิปรายกลุม การแสดง 
การทดลอง การศึกษาจากกรณีศึกษา 

 2) รูปแบบการสอนท่ีมีการประยุกตใชทักษะทางปญญาเชนการจัดทํารายงาน โครงงาน  
 3) การจัดการเรียนการสอนโดยศึกษาจากตนแบบ หรือกรณีศึกษา 
 3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) การประเมินการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะทางปญญา 
 2) การประเมินผลงานในรูปแบบตางๆ เชน รายงาน โครงงาน   
 3) การทดสอบ 
 
 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผูเรียนมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบเปนความสามารถในการ
แสดงบทบาทของตนเองอยางเหมาะสม เพ่ืออยูรวมกันในสังคม และปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่น 
และมีความสุข โดยครอบคลุมทักษะตอไปนี้ 
 1) มีทักษะการเปนพลเมืองท่ีมีคุณคา ไดแก การตระหนักรูถึงสิทธิ บทบาทและหนาท่ีของ
ตนเอง ตลอดจนเขาใจ เห็นคุณคาและเคารพสิทธิของผูอ่ืน สามารถพ่ึงพาตนเองได รับผิดชอบตนเอง สังคม 
และสวนรวม 
 2) มีทักษะการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ไดแก มีคานิยมท่ีดีงามดํารงชีวิตอยู
รวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข เขาใจ ยอมรับ และตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมท่ีแตกตาง
กัน ปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม แกปญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี 
 3) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ ไดแกการมีจิตอาสา และสํานึกสาธารณะ โดยให
ตระหนักรูและนึกถึงประโยชนตลอดจนเห็นคุณคาและเอาใจใสดูแลรักษาสิ่งตางๆ ท่ีเปนของสวนรวม  
  

 4.2กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
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 1) การจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการจัดกิจกรรมกลุมในลักษณะกรณีศึกษา การ
อภิปราย การสอนโดยการตั้งโจทยปญหา  
 2) การจัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการทํางานเปนทีม 
 3) การสอดแทรกสาระและแนวคิดเพ่ือสรางความตระหนักและสํานึกสาธารณะ 
 4) การสงเสริมการเขารวมกิจกรรมท่ีเนนพหุวัฒนธรรม 
 5) การจัดกิจกรรมสงเสริมการมีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ 
 4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
 1) การประเมินผลการเรียนรูจากการจัดหรือการเขารวมกิจกรรม 
 2) การสังเกตพฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรม 
 3) การประเมินผลงานเปนรายกลุม 
 4) การประเมินจากผูไดรบัประโยชนจากกิจกรรมจิตอาสา 
 
 
 5. ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี 
 5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีส่ือ 
สารสนเทศ 

 ผูเรียนมีทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการใชความรูพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร และการวิเคราะหเชิงเหตุผลเพ่ือการศึกษาคนควาหาแนวทางแกปญหา รวมท้ังการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเขาถึงขอมูล ความรู อีกท้ังความสามารถในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
คุณลักษณะดังนี้ 

 - มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อ สารสนเทศอยางรูเทาทัน ไดแก ความสามารถ
ในการเลือกใชสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีและใชเทคโนโลยีในการศึกษา คนควา การเขาถึงขอมูลความรูจาก
แหลงความรูท่ีหลากหลาย รูจักการวิเคราะหเนื้อหาเลือกใชขอมูล เพ่ือการตัดสินใจ และแกปญหาและการ
นํามาประยุคใชไดอยาเหมาะสม 
 5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยีสื่อ สารสนเทศ 

 1) การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสื่อ สารสนเทศอยาง
รูเทาทัน 
 5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและ
การใชเทคโนโลยีส่ือ สารสนเทศ 
 1) การทดสอบยอย 
 2) การประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย 
 3) การประเมินจากการจัดกิจกรรม 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

     
สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวนชั่วโมง กิจกรรม 
การเรียนการสอนและสือ่ท่ีใช 

ผูสอน 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แนะนําเน้ือหาวิชา , ขอตกลงเบ้ือตน 

  กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ 

  การประเมินผล 
- แนะนําแหลงขอมูล การทําโครงการ 

  ศึกษา ปญหาจริยธรรมในชีวิต ชุมชน 

 
 
 
 

 

3 -  อธิบายเน้ือหารายวิชา 

    และวัตถุประสงคของรายวิชา 

    เกณฑการใหคะแนน การ 

    วัดผลและประเมินผล 

- แนะนําเอกสารประกอบการ 

  สอน แบบฝกปฏิบัติประจาํวิชา  
- อธิบายกิจกรรมแตละสัปดาห 
- แนะนํา (Website) แหลงขอมูล 

 

- สื่อการสอน  PowerPoint 

ผศ. ดร. ยุวรัตน 
พจนพิศุทธิพงศ 

 
 
 
 
 
 

 

2    บทท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ 

            จริยศาสตร 
- ความหมายและความสําคญัของ 

   จริยศาสตร 
- สาขาตาง ๆ ของจริยศาสตรและ 

ความสัมพันธของจริยศาสตรกับ 

ศาสตรอ่ืน ๆ  
- วิธีการศึกษาจริยศาสตร 
- คุณคาและการประยุกตจริยศาสตร 
- แนวความคิดเบ้ืองตน (Basic  

   Concepts) และศัพทเฉพาะทางจริย 

  ศาสตรและการประยุกต 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - การบรรยาย 

- อภิปราย 

- สนทนาแลกเปลี่ยนกับผูเรียน 

  เก่ียวกับมุมมองและทัศนะท่ี 

  แตกตางกันเก่ียวกับประเด็น 

  ปญหาจริยธรรมกับสังคมไทย 

- สื่อการสอน  PowerPoint 

 ผศ. ดร. ยุวรัตน 
พจนพิศุทธิพงศ 

 

3-4    บทท่ี 2  เกณฑตัดสินจริยธรรม 

- ปญหาจริยธรรมกับการใชเหตผุล 

  ทางจริยธรรม 

- เกณฑตดัสินทางจรยิธรรม 

- สัมพัทธนิยม 

- สัมบูรณนิยม 

- มโนธรรมสัมบูรณ 
- สัมบูรณนิยมแบบคานท 
- ประโยชนนิยม 

- ปญหาทางสองแพรงทางจริยธรรม 

  (Moral dilemma) 
- สรุปปญหาของทฤษฎีจริยศาสตร 

6 

 
-  บรรยายใชสื่อ PowerPoint,  

   คริปภาพยนตรสั้น 
 - แบงกลุมอภิปรายปญหา, การ 

   เลนบทบาทสมมตุิ วิเคราะห  
   วิพากษ วิจารณ การใชเหตุผล 

   ทางจริยธรรมและหาขอสรุป 

   รวมกัน  

ผศ. ดร. ยุวรัตน 
พจนพิศุทธิพงศ 

 

5-6 

 
 

บทท่ี 3 ชีวิตท่ีดี : อุดมคติของชีวิต 
- จริยศาสตรกับปญหาอุดมคติของชีวิต 
- ความหมายของชีวิตท่ีดีในจริยศาสตร 

6 
 

- บรรยายใชสื่อ PowerPoint 

  ประกอบการสอน 

- ภาพยนตรสั้น 

ผศ. ดร. ยุวรัตน 
พจนพิศุทธิพงศ 
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  ตําวันตก ไดแก 
- สุขนิยม วีรกรรมนิยม เอ็กซิสเตน็     
เชียลลสิต ปญญานิยม วิมุตินิยม      
ศีลธรรมนิยม และมนุษยนิยม 

- ความหมายของชีวิตท่ีดีในจริยศาสตร 
  ตะวันออก ไดแก ศาสนาพุทธ คริสต  
  อิสลาม ปรัชญาขงจื้อ ปรัชญาเตา 

  เปนตน  
- วิเคราะหเปรียบเทียบอุดมคติของชีวิต 

  ตะวันตก – ตะวันออก 
- สรุป 

- ศึกษาจากกรณีศึกษาจาก 

  ภาพยนตรสั้น หรือวีดีทัศน  
  แลวระดมสมอง อภิปรายกลุม 

  กับผูเรียน 
- สรุปประเด็นสําคัญและศึกษา 

  คนควาเพ่ิมเติมจากขอมูล 

  เว็บไซตตาง ๆ  
  

7-8 

 
บทท่ี 4 กระบวนการเสริมสราง      
คุณธรรม จริยธรรม 
- จริยธรรมกับการเสรมิสรางคุณคาชีวิต 
- พัฒนาการทางจริยธรรมในแนวคิดของ 

  โคลเบิรก 

- กระบวนการเรียนรูทางจริยธรรมใน 

  แนวคิดของนักปรัชญาการศึกษาคน 

  สําคัญ ๆ  
- ทฤษฎีคุณธรรม (Virtue Theory) ใน 

  แนวคิดของนักปรัชญา โสเครตสี  
  เพลโต อรสิโตเตลิ เปนตน  
- การเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม ใน 

  แนวคิดทางศาสนธรรมและปรัชญา 

  ตะวันออก เชน ขงจื้อ เลาจือ้ เปนตน  
- สรุป 

6 

 
-บรรยายใชสื่อ PowerPoint 

- ผูสอนและผูเรียนอภิปราย 

  รวมกันจากกรณีศึกษา (Case  

   Study) ปญหาจรยิธรรมใน 

   ชีวิตประจําวัน สาเหตุและ 

   การประยุกตหลักการ ทฤษฎ ี

   มาวิพากษ วิจารณและหา 

   ขอสรุปรวมกัน 

- สืบคนขอมูลจากเว็บไซตตาง ๆ  

ผศ. ดร. ยุวรัตน 
พจนพิศุทธิพงศ 

 
 

 
9  

 
ทดสอบกลางภาค 

 
3 

 
- 
 

 
- 

10-11 บทท่ี 5   จริยธรรมและคุณธรรมใน           
พุทธจริยศาสตร  
- มนุษยในทัศนะพุทธปรัชญา 

- ไตรลักษณกับการเปลี่ยนแปลง 
- อุดมคติของชีวิตในทัศนะทางพุทธ 

  จริยศาสตร 

6 

 
- บรรยายใชสื่อ PowerPoint 

- ยกกรณีศึกษาปญหาจรยิธรรม 

  จากขาวสารขอมลูหรือจาก 

  เว็บไซตตาง ๆ อภิปราย 

  รวมกัน, ชวยกันระดมสมอง 
  และหาขอสรุปรวมกัน 

ผศ. ดร. ยุวรัตน 
พจนพิศุทธิพงศ 

 

10-11 - ปฏิจจสมุปบาทกับความเปนไปของ 

  ชีวิต 
- กรรมและกฎแหงกรรม 

- ไตรสิกขากับการพัฒนาชีวิต 

- มงคลชีวิตกับการเสริมสรางคุณธรรม 

  จริยธรรม 

- สรุป 

6 

 
- ดูวีดีทัศนประกอบและรวมกัน 

  อภิปราย บรรยายสรุปรวมกัน 

 
 
 

 
 

 ผศ. ดร. ยุวรัตน 
พจนพิศุทธิพงศ 
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12 บทท่ี 6 การบูรณาการหลักจริยศาสตร
เพ่ือชีวิตและสังคมท่ีดี 

 จริยศาสตรกับการแกปญหาในสังคม
ปจจุบัน 
- ปญหาการทําแทง 

- ปญหาการฆาตัวตาย (Suicide) 
- ปญหาการณุยฆาต (Euthanasia) 
- ปญหาการเบ่ียงเบนทางเพศ  
  (Homosexuality) 
- ปญหาการขายบริการทางเพศ 

การประยุกตใชแนวคิดทางจริยศาสตร
เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม  
- ดานเศรษฐกิจ 

- ดานสังคม 

- ดานการเมือง 
- ดานการศึกษา 

3 

- บรรยายใชสื่อ PowerPoint 

- ศึกษากรณีวิเคราะห 
- แบงกลุมอภิปรายเก่ียวกับ 

  ปญหาจริยธรรมใน 

  ชีวิตประจําวัน พรอมท้ัง 

  วิเคราะห สังเคราะห เอกสาร 

  เพ่ิมเติม กรณีศึกษาตาม 

  ทฤษฎีของจริยศาสตร 
 

 

 ผศ. ดร. ยุวรัตน 
พจนพิศุทธิพงศ 

 

13-15 - นําเสนอรายงานกลุมตามโครงงาน 
  ศึกษาปญหาจริยธรรมในวิถีชีวิต  
  วัฒนธรรมของชุมชนและทองถ่ิน   

3 - นําเสนอรายงาน (ในรูปแบบ  
  Multi -Media) หรอืPower Point 

ผศ. ดร. ยุวรัตน 
พจนพิศุทธิพงศ 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 
กิจกรรม

ท่ี 
ผลการ 
เรียนรู 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของ
การ 

ประเมินผล 
1 

 
- ความเขาใจแนวความคิดเบื้องตน 
(Basic Concepts) เก่ียวกับปญหา
จริยธรรม  

เก็บคะแนนจาก
การเขียนวิเคระห 

2 
 

รอยละ 5 

2 - ความเขาใจเรื่องกณฑตัดสินจริยธรรม 
  และปญหาทางสองแพรง (Moral  
  Dilemma) ทางจริยธรรม  
 

- อานบทความ 
  และวิเคราะห 
  สังเคราะห 
 - ความสามารถ 
  นําเกณฑหรือ 
  ทฤษฎีมา 
  วิเคราะหปญหา 
  จริยธรรมได 

4 
 

รอยละ 5 
 
 
 
 
 
 

3 - ความเขาใจเรื่องชีวิตท่ีดีในมุมมอง 
  ของจริยศาสตรตะวันตก 
- ความเขาใจเรื่องชีวิตท่ีดี ในมุมมอง 

- อานบทความ 
  และวิเคราะห 
  สังเคราะห 
 - ความสามารถ 

6 
 

รอยละ 5 
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กิจกรรม
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของ
การ 

ประเมินผล 
  ทางศาสนธรรมและปรัชญาตะวันออก 
- สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบอุดมคติ 
  ของชีวิตตามแนวทางจริยศาสตร 
  ตะวันตกและตะวันออกได 

  นําเกณฑหรือ 
  ทฤษฎีมา 
  วิเคราะหปญหา 
  จริยธรรมได 

 
 
 
 
 

4 
 
 
 

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

- จากการเขียน 
  วิเคราะห  
  สังเคราะห  
  ปญหาจริยธรรม 
-จากความสามารถ 
 วิจารณ 
 เปรียบเทียบ 
 แนวคิดทฤษฎี 
 

8 รอยละ 5 
 
 

รอยละ 5 
 

5 - ทดสอบกลางภาค  แบบทดสอบปรนัย 9 รอยละ 15 
 

6 - เขาใจอุดมคติของชีวิตในพุทธ 
  จริยศาสตร 
- เขาใจปฏิจจสมุปบาท กรรม กฎแหง
กรรม ไตรลักษณ ไตรสิกขา และมงคล
ชวีิตกับการพัฒนาตน 

- เก็บคะแนน 
  จากการเขียน 
  วิเคราะห 
  บทความ 

10 รอยละ 5 
 

7 - เขาใจปญหา สาเหตุ วิธีคิด แนว
ทางแกไขปญหา จริยธรรมใน
ชีวิตประจําวัน พรอมท้ังสามารถนําไป
ประยุกตใชกับสถานการณตางๆ ใน
สังคมปจจุบันได 
 

- เก็บคะแนน 
  จากการเขียน 
  วิเคราะห 
  บทความ 

12 รอยละ 5 
 

8 - นําเสนอรายงาน - จากความชัดเจน 
- ความสามารถ 
  วิเคราะห  
  สังเคราะหปญหา 
- ความรูและเขาใจ 
  ปญหา 

13-15 รอยละ 15 
 

9  สอบปลายภาค - ตามตาราง
สอบของ

รอยละ 40 
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กิจกรรม
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของ
การ 

ประเมินผล 
มหาวิทยาลัย 

 
- การประเมินผล  ใชระบบอิงกลุม  

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
   คณาจารยประจํากลุมวิชาปรัชญาและศาสนา.  (2557).  เอกสารประกอบการสอนวิชาจริยศาสตร.   
               กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต. 
 
2.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 
      - ไมมี 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา  
 
ชัชชัย  คุมทวีพร.  (2540).  จริยศาสตร. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย. 
ทองพูน  บุณยมาลิก และคณะ.  (2544).  ความจริงของชีวิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
             สวนดุสิต. 
เนื่องนอย  บุณยเนตร.  (2539). จริยศาสตรตะวันตก : คานทมิลส ฮอบส รอลส  ซารทร.   
             กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ปรีชา  ชางขวัญยืน.  (บรรณาธิการ).  (2547).  การวิจัยทางมนุษยศาสตร (บทสรุปจากท่ีประชุม 
            นักมนุษยศาสตร).  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
พจนา  จันทรสันติ. (2544).  วิถีแหงเตา.  พิมพครั้งท่ี 15.  กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย. 
พระไพศาล  วิสาโล.  (2549).  สันติวิธี : วิถีแหงอารยะ.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง. 
พระราชวรมุนี  (ประยูทธ  ปยุตโต). (2529).  พุทธธรรม : ฉบับปรับปรุงและขยายความ.   
             กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2545).  ธรรมนูญชีวิต :  พุทธธรรมเพ่ือชีวิตท่ีดีงาม.   
             กรุงเทพฯ : กองทุนอริยมรรค. 
พุทธทาสภิกขุ  (ม.ป.ป.).   ปฏิจจสมุปบาท : หลักปฏิบัติจริยสัจท่ีสมบูรณแบบ. กรุงเทพฯ :  
             ธรรมสภา. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  (2539).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. พิมพครั้งท่ี 6.   
             กรุงเทพฯ : อักษรการพิมพ.  
วศิน   อินทสระ.  (2549).  พุทธจริยศาสตร. กรุงเทพฯ :  ธรรมดา. 
วิกิพีเดีย.  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน.   Page 1-5 (14/4/2551) 
วิทย  วิศทเวทย.  (2519).  จริยศาสตรเบ้ืองตน : มนุษยกับปญหาจรยิธรรม.  กรุงเทพฯ :   
             อักษรเจริญทัศน.  
สมภาร  พรมทา.  (2535).  พุทธศาสนากับปญหาจริยศาสตร ทัศนของพุทธศาสนาเกี่ยวกับ 
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            ปญหาโสเภณี การทําแทง และการุณยฆาตร.  กรุงเทพฯ : พุทธชาด. 
สุนทร  ณ  รังษี.  (2550).  พุทธปรัชญาจากพระไตรปฎก.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สุวรรณา   สภาอานันท.  (2539).  กระแสธารปรัชญาจีน : ขอโตแยงเรื่องธรรมชาติ อํานาจและ 
             จารีต.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
         - นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินการสอนของอาจารยผานอินเทอรเนต็ 
         - ผลงานจากกิจกรรมท่ีนักศึกษามีสวนรวม 
         - 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 จัดอาจารยผูสอนตามสาระวิชาท่ีตนเองถนัด 
      - ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสาระของรายวิชา  
 


