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แบบฟอรมรายละเอียดของรายวิชา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

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

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    - อาจารยกลุมปรัชญาและศาสนา 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
        เปนไปตามแผนการศึกษาของแตละหลักสูตร 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
                      --- 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
                      --- 
8. สถานท่ีเรียน 
        มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
        17  ธันวาคม  2557 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถรู เขาใจ ถึงความหมาย ความสําคัญ ความสัมพันธของวิชาจริยศาสตรกับ

ศาสตรสาขาอ่ืน  ๆ ได 
1.2 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายถึงบทบาทและความสําคัญของจริยศาสตรในฐานะเปน 

แนวความคิดพ้ืนฐานเพ่ือความเขาใจปญหาของจริยธรรมในสังคม ตลอดจนแสวงหาแนวทางแกปญหาตาง ๆ 
ได 

1.3 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบและทราบถึงจุดเดน จุดดอยของแตละทฤษฎี เพ่ือ 
สามารถนําไปใชแกปญหาสังคมยุคโลกาภิวัฒน 
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        1.4 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรู ขอคิด แนวคิด จริยศาสตรมาประยุกตใชในการแกปญหา
ชีวิตประจําวันของตนเองและครอบครัว 
        1.5 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหสังเคราะหและใชอินเทอรเน็ตในการแสวงหาความรู ความเขาใจ
ปญหาทางจริยธรรมได 
        1.6  เพ่ือใหนักศึกษามีทัศนคติ มีคุณธรรม จริยธรรมและเห็นคุณคาของการนําจริยธรรมมาใชแกปญหา
ชีวิตและสังคม 
        1.7 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหสังเคราะหและใชอินเทอรเน็ต รูจักเว็บไชต เพ่ือเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาความรูและความเขาใจปญหาจริยธรรมได 
 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
        เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานจริยศาสตรและกระบวนการเสริมสรางคุณคาทางจริยธรรม เพ่ือ
ประยุกตสูการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเสริมสรางคุณคาชีวิตท่ีดีงาม โดยบูรณาการ หลักการสําคัญ ๆ  
ดังนี้ 
            2.1  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับจริยศาสตร 

2.2   เกณฑตัดสินจริยธรรมในจริยศาสตรตะวันตก 
2.3   หลักคุณธรรมและจริยธรรมในจริยศาสตรตะวันออก 
2.4   ชีวิตท่ีดีในทัศนะของจริยศาสตรตะวันตก ตะวันออก  
2.5   จริยธรรม คุณธรรมในพุทธจริยศาสตร 
2.6   การบูรณาการหลักจริยศาสตรเพ่ือชีวิตและสังคมท่ีดี 

 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 
      ศึกษาหลักพ้ืนฐานจริยศาสตร และกระบวนการเสริมสรางคุณคาทางจริยธรรม ความดี ความชั่ว ความถูก 
ความผิด  ความยุติธรรม คุณคา หนาท่ี และความรับผิดชอบตามแนวทางของการดําเนินชีวิตท่ีดีและการบูรณา
การหลักปรัชญา จริยศาสตร ศาสนา เพ่ือประยุกตสูการพัฒนาคุณธรรมท่ียั่งยืนและเสริมสรางคุณคาชีวิตท่ีดี
งามในสังคม 
 Study the principles of ethics and the process of promoting ethics regarding to 
virtue, rightness , wrongness , justice, value, obligation and responsibility according to good 
living approaches. Integrated processes of philosophy, ethics and religion are included to 
apply for sustainable development of morality and good life promotion in society 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
   

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

 
  45 ชั่วโมง 

 

สอนเสริมตามความ
ตองการของผูเรียน

เฉพาะราย 

โครงการการศึกษาวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรม

ชุมชน  

  
90 ชั่วโมง 
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3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
       อาจารยผูสอนประจําตอนเรียนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา รายกลุมและรายบุคคล ตามความ
ตองการของนักศึกษาอยางนอย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห 
 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

     1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
          1) ตระหนักถึงคุณคาของ คุณธรรม และจริยธรรม  
                1.1) นักศึกษามีจิตสํานึกใหมีความรูถึงคุณคาของตนเอง รูจักตนเอง และตระหนักในคุณคาและ 
คุณธรรมและจริยธรรมและความซ่ือสัตย  
          2)  มีพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และมีจิตสาธารณะ     
                2.1) ใหนักศึกษามีจิตสํานึกตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของจริยธรรมกับชีวิตประจําวัน มีวินัย 
ตรงตอเวลา ความมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม   
                2.2)  นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพทางศีลธรรมและจริยธรรมเพ่ือนําไปใชในการแกปญหา
ชีวิต  
          3) ภาวะผูนําเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอผูอ่ืนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
               3.1) นักศึกษาสามารถใหการชวยเหลือสังคมได มีภาวะผูนํา  และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ
ชุมชนท่ีตนอาศัยและใหคําแนะนําแกเด็กและเยาวชนท่ีตองการปรึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมได  
               3.2) ผูเรียนสามารถทํางานรวมกับเพ่ือนรวมงานและคนอ่ืน ๆ ในสังคมได 
          4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอ่ืน 
              4.1)  นักศึกษามีจิตสํานึกเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนรวมท้ังเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความมีคุณคาของตนเองและผูอ่ืน  
    1.2 วิธีการสอน 
              1) สอนแบบบรรยายโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับ
ประเด็นปญหาจริยธรรมในชีวิตประจําวัน 
             2) ใหนักศึกษาออกมาอภิปรายกลุมหนาชั้นเรียน  
             3) กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางประเด็นปญหาทางจริยธรรมเปนกรณีศึกษา หรือกําหนดบทบาท
สมมุติและยกตัวอยางหลักการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักจริยธรรม 
             4) กําหนดใหนักศึกษาทํารายงานกิจกรรมความดีในชีวิตประจําวันของผูเรียน 
   1.3 วิธีการประเมินผล  
            1) สังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตใหและตรงเวลา 
            2) ตรวจเนื้อหาประเด็นปญหาทางจริยธรรมกรณีศึกษา 
            3) สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็นจากการอภิปรายกลุมหนาชั้นเรียน 
            4) ตรวจเนื้อหาสรุปผลการประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
            5) ตรวจเนื้อหารายงานกิจกรรมความดีในชีวิตประจําวันของนักศึกษา 
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2. ความรู 
    2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 
        1)  มีความรูความเขาใจในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 

  1.1) นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหา  
  1.2) นักศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับความเปนไปของชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในโลกปจจุบันได

อยางมีความสุข 
        2) สามารถจําแนกและอธิบายองคความรูท่ีศึกษา 
            2.1 นักศึกษาสามารถจําแนกและอธิบายองคความรูท่ีศึกษาเก่ียวกับจริธรรม ปรัชญา ศาสนาและ
ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับจริยศาสตรได 
        3) มีความรูเก่ียวของกับชุมชนและความเปนไปของชาติและสังคม 
            3.1) นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมความเปนไทย เขาใจชุมชนและสังคม ใน
รูปแบบของความเปนไทย 
            3.2) นักศึกษามีเขาใจเรียนรูชีวิตท่ีใชหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิตเพ่ือความสุขท่ี
ยั่งยืน 
        4) สามารถบูรณาการและประยุกตใชกับศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงดําเนินชีวิตไดอยางมี
คุณภาพ 
   4.1) นักศึกษามีความรูในสาขาวิชาจริยศาสตร สามารถบูรณาการและประยุกตใชกับศาสตรดานอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวของ และดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ  
   2.2 วิธีการสอน 
            1) ทดสอบนักศึกษากอนเรียน 
            2) สอนแบบบรรยายและใชสื่อประกอบการบรรยาย  
            3) ใหนักศึกษาวิเคราะหตัวอยางประเด็นปญหาท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชาเปนโดยยึดหลัก
ทฤษฎีทางจริยศาสตร 

 4) มอบหมายงานใหนักศึกษาทําโครงงานศึกษาประวัติบุคคลหรือชุมชนโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
            5) ทดสอบนักศึกษาหลังเรียน 
   2.3 วิธีการประเมินผล 
         1) สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม 

           2) ตรวจเนื้อหาของโครงงานการคนควา และการอางอิงเอกสาร 
           3) สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม การนําเสนอแนวคิดการสรุปความคิดรวบยอด 
           4) ผลงานจากแผนท่ีความคิดประมวลความรูท่ีไดรับ 
           5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียน 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
1) สามารถคิดอยางเปนระบบ 
   1.1) สามารถคิดอยางเปนระบบและอางเหตุผลสนับสนุนเชิงจริยธรรมในการนําหลักจริยธรรม 

มาใชแกปญหาในชีวิตประจําวันได  
2) สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ไดเปนอยางดี 
    2.1) นักศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถในการศึกษาคนควาขอมูล คิดและวิเคราะหตาง ๆ ได 
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เปนอยางดี 

3) สามารถประยุกตความรูและทักษะของตนเองในการดําเนินชีวิตได 
   3.1) นักศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดและวิเคราะหปญหาอยางมีเหตุผลในการ

วิเคราะหโลกทัศน ชีวทัศน ปญหาพ้ืนฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมในสังคมไทย เพ่ือวางแผนปองกันปญหา
จริยธรรมท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคต 

4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค 
    4.1) นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะหและสามารถแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตตาง ๆ ท่ีประสบ ได

อยางถูกตอง และสรางสรรค 
    3.2 วิธีการสอน 

        1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคิดวิเคราะห แกไขประสบการณปญหาของตนเอง แลวนําเสนอวิธีการ
แกปญหาหนาชั้นเรียน 
        2) มอบหมายงานใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมในการระดมความคิดวิเคราะห แกไขปญหาจริยธรรม
จากประเด็นขาวเด็ด แลวนําเสนอวิธีการแกปญหาหนาชั้นเรียน  
        3) จัดกิจกรรมการอภิปรายรวมกันในประเด็นปญหาจริยธรรมในชีวิตประจําวันในชั้นเรียน 

    3.3 วิธีการประเมินผล  
          1) สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม 
          2) ตรวจแบบฝกปฏิบัติของกิจกรรม โดยเนนขอคําถามท่ีมีการวิเคราะหสถานการณหรือวิเคราะห  
แนวคิดในการประยุกตหลักจริยศาสตรในปญหาจริยธรรมในชีวิตประจําวัน 
          3) วัดผลจากการนําเสนอผลงานและประเมิน (เชิงเหตุผล) ขออางและการอางอิงเหตุผล 
สนับสนุนเชิงจริยธรรม 
          4) สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียน 
          5) สังเกตจากพฤติกรรมการแกปญหา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
          1) มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตาม 
              1.1) นักศึกษามีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําได และสามารถเปนผูตามโดยการ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของหัวหนากลุมได 
          2) สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ได 
              2.1) นักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใหแนวคิดและแนวทางท่ีเปนประโยชนในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีไดรับมอบหมายจนกระท่ังประสบผลสําเร็จ  
          3) มีมนุษยสัมพันธทีดีสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
              3.1) นักศึกษาเปนบุคคลท่ีสามารถสื่อสารกับเพ่ือนรวมหองหรือเพ่ือนรวมงานและคนอ่ืน ๆ ไดเปน
อยางดี เปนบุคคลท่ีสังคมใหการยอมรับ และสามารถสื่อสารไดท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดดี 
          4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอ่ืน 
            4.1) นักศึกษามีทักษะในการมีปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษากับนักศึกษา และระหวางนักศึกษากับ
อาจารยผูสอนใหความเคารพในสิทธิของตนเองและผูอ่ืน การเห็นคุณคาของตนเองและเพ่ือนรวมงานในกลุม  
          5) สามารถวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
             5.1 นักศึกษาสามารถวางแผนในการเรียนรูไดตลอดเทอมการศึกษาไดดี  
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             5.2 นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองในการศึกษาหาความรูใหม ๆ ท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาท่ีเรียนและ 
สามารถพัฒนาทักษะความรูดานอ่ืน ๆ ในโลกปจจุบัน 
   4.2 วิธีการสอน  
          1) มอบหมายงานใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมจัดกิจกรรมวิเคราะหกรณีศึกษาเรื่อง “ความเคารพใน
สิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอ่ืน” 
          2) มอบหมายงานใหนักศึกษาทําโครงการทํางานเปนกลุมเขารวมกิจกรรมกับชุมชนทองถ่ิน 
(ภาคสนาม) โดย ศึกษาวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมทองถ่ิน   
          3) ใหนักศึกษานําเสนอโครงงานท่ีไดศึกษาหนาชั้นเรียน 
4.3 วิธีการประเมินผล 
        1) สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็นและการตอบคําถาม 
        2) สังเกตพฤติกรรมจากการทํางานกลุม 
        3) ตรวจเนื้อหาโครงงาน 
        4) ประเมินผลงานจากการนําเสนอโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
         1) ทักษะการใชเครื่องมือท่ีจําเปนเก่ียวของกับคอมพิวเตอร 
           1.1) นักศึกษาสามารถใชเครื่องมือเทคโนโลยีสืบคนขอมูลเก่ียวกับจริธรรม ปรัชญา ศาสนาและขอมูล
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับจริยศาสตรได 
           1.2) นักศึกษาสามารถทําสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ท่ีทันสมัย ประกอบการนําเสนอรายงานโครงการ ฯ 
และผลงานตาง ๆ ได 
         2) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพ่ือนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
            2.1) นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลเพ่ือประนํามาใชประกอบการเรียน การทํางานได 
            2.2) นักศึกษาสามารถวิเคราะหขอมูลแลวสามารถสรุปตัดสินใจประกอบในการแกไขปญหาใน
ชีวิตประจําวันได 
            2.3) นักศึกษาสามารถวิเคราะหขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรมในสถานการณปจจุบันและสามารถคิด
วิเคราะหเพ่ือพัฒนานาตนเองและสังคมใหดีข้ึนกวาปจจุบันได 
         3) สามารถใชภาษาในการสื่อสาร ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
            3.1) นักศึกษาสามารถใชภาษาในเชิงวิชาการไดดี 
            3.2) นักศึกษาสามารถเขาใจความหมายและใชคําศัพทเฉพาะดานจริยธรรม ปรัชญา ศาสนาและจริย
ศาสตรได 
         4) สามารถนําเสนอและสื่อสารโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติได 
             4.1) นักศึกษาสามารถนําเสนอและสื่อสารสถิติเก่ียวกับปญหาทางจริยธรรมของสังคมได 
         5) สามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศเพ่ือประยุกตใชในการดํารงชีวิตและแกไขปญหาของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม 
           5.1) นักศึกษาสามารถเลือกขอมูลและสารสนเทศดานจริยธรรม ปรัชญา ศาสนาและจริยศาสตรเพ่ือ
ประยุกตในการตัดสินใจในการดํารงชีวิตได 
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          5.2) นักศึกษาสามารถวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศดานจริยธรรม ปรัชญา ศาสนาและจริยศาสตร
แลวใชเหตุผลสนับสนุนทางจริยะจากกรณีศึกษาและสามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศนั้นเพ่ือแกไขปญหา
ของตนเอง และใหคําปรึกษาปญหาคนอ่ืนได   
   5.2 วิธีการสอน 
        1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองโดยการสืบคนขอมูลจากเว็บไซตตาง ๆ และการทํา

รายงานเนนการอางอิง การนําตัวเลขหรือมีสถิติอางอิงจากแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 
        2) มอบหมายใหนักศึกษาวิเคราะหขอมูลจากแบบฝกหัดกรณีศึกษาเพ่ือเลือกใชขอมูลและสารสนเทศ

ไดและนําไปประยุกตการแกปญหาได 
        3) ใหนักศึกษานําเสนอรายงานจากการคนควาโดยใชรูปแบบเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
 5.3 วิธีการประเมินผล 
        1) ตรวจเนื้อหาการเขาถึงแหลงขอมูลสารสนเทศในการคนควา 
        2) ตรวจเนื้อหาการวิเคราะหขอมูลจากแบบฝกหัดกรณีศึกษาเพ่ือเลือกใชขอมูลและสารสนเทศไดและ

นําไปประยุกตการแกปญหาได 
        3) ประเมินจากรูปแบบการนําเสนอดวยเทคโนโลยี  
        4) ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นและตอบปญหา 
 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

     
สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวนชั่วโมง กิจกรรม 
การเรียนการสอนและสือ่ท่ีใช 

ผูสอน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ปฐมนิเทศผูเรียน 
- แนะนํารายวิชาแหลงขอมลูการทํา 

โครงการศึกษา ฯ  
- ศึกษาปญหาจริยธรรมในชิวิต
ประจําวัน 

- ศึกษาปญหาคุณธรรม จริยธรรมใน
สังคมปจจุบัน และรวมกันคิดวิเคราะห
เก่ียวกับปญหาท่ีพบเจอและหาวิธีการ
แกไขปญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 -  แนะนําเน้ือหารายวิชา 

   ขอบเขตท่ัวไป จุดประสงค
และเปาหมายของรายวิชา 
เกณฑการวัดผลและประเมินผล 
แนะนําเอกสารประกอบการ
สอน แบบฝกปฏิบัติประจําวิชา 
แหลงคนควาขอมูล สื่อประสม
ตาง ๆ (Website) แนะนํา
ตัวอยางโครงการศึกษาชุมชนใน
มิติตาง ๆ  อภิปรายงานกลุม 

- ใหนักศึกษาจัดกลุมตาม
อัธยาศัย กลุมละ 5 คน เพ่ือใช
ในการทํากิจกรรมกลุมในเน้ือหา
บทเรียนและทําโครงการตาง ๆ 
ของรายวิชา 
- บันทึกขอมูลนักศึกษา
รายบุคคล เชน หมายเลข 

 

- คณาจารยผูสอน 
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สัปดาห 
ท่ี 

หัวขอ / รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรม 

การเรียนการสอนและสือ่ท่ีใช 
ผูสอน 

    โทรศัพท อีเมล เฟสบุค 

 ทวิสเตอร หรือชองทางการ
ติดตอสื่อสารอ่ืน ๆ ท่ีสามารถ
ติดตอได คัดเลือกตัวแทน
นักศึกษาประจําตอนเรียน  
- ขอตกลงเบ้ืองตนในการเรยีน 
การแตงกายเขาช้ันเรียน การสง
งานตรงตอเวลา การตดิตอ
อาจารยผูสอน กริยามารยาทใน
การพูดและสื่อสารกับเพ่ือนใน
หองเรียนและอาจารย 
 
 

- คณาจารยผูสอน 

2    บทท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ 
   จริยศาสตร 
- ความหมายและความสําคญัของ 

   จริยศาสตร 
- สาขาตาง ๆ ของจริยศาสตรและ 

ความสัมพันธของจริยศาสตรกับ 

ศาสตรอ่ืน ๆ  
- วิธีการศึกษาจริยศาสตร 
- คุณคาและการประยุกตจริยศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 -  การบรรยาย 

- อภิปราย 

- สนทนาแลกเปลี่ยนกับผูเรียน
เก่ียวกับมุมมองและทัศนะท่ี
แตกตางกันเก่ียวกับประเด็น
ปญหาจรยิธรรมกับสังคมไทย 

- คณาจารยผูสอน 

3-4    บทท่ี 2  เกณฑตัดสินจริยธรรมใน    
จริยศาสตรตะวันตก 
- ปญหาจริยธรรมกับการใชเหตผุล 

  ทางจริยธรรม 

- พัฒนาการทางจริยธรรม 

- เกณฑตดัสินทางจรยิธรรม 

- สัมพัทธนิยม 

- สัมบูรณนิยม 

- มโนธรรมสัมบูรณ 
- สัมบูรณนิยมแบบคานท 
- ประโยชนนิยม 

- ปญหาทางสองแพรงทางจริยธรรม 

  (Moral dilemma) 
- สรุปปญหาของทฤษฎีจริยศาสตร 
 
 
 
 

 

3 

 
-  บรรยายใชสื่อประกอบการ
สอน 

- แบงกลุมอภิปรายปญหา
พัฒนาการและการใชเหตผุลทาง
จริยธรรมและหาขอสรุปรวมกัน 

 

- คณาจารยผูสอน 



10 
 

สัปดาห 
ท่ี 

หัวขอ / รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรม 

การเรียนการสอนและสือ่ท่ีใช 
ผูสอน 

5 

 
 

บทท่ี 3 จริยธรรมและคุณธรรมใน 

จริยศาสตรตะวันออก 

- ท่ีมาของคุณธรรมและกฎจริยธรรม 

- หลักจริยธรรมและเกณฑตัดสินถูก - 
ผิดของศาสนาคริสต 
- หลักจริยธรรมและเกณฑตัดสินถูก - 
  ผิดของศาสนาอิสลาม 

- หลักจริยธรรมและเกณฑตัดสินถูก- 
  ผิดของพุทธศาสนา 

- หลักจริยธรรมและเกณฑตัดสินถูก - 
  ผิดของปรัชญาขงจื้อ, เตา 

- สรุป 
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-  บรรยายใชสื่อ 

   ประกอบการสอน 

- แบงกลุมอภิปรายปญหา 
-  บรรยายใชสื่อ 

   ประกอบการสอน 

- แบงกลุมอภิปราย 

  ปญหา 

- ยกกรณีศึกษาและ 

ระดมสมองอภิปราย 

ปญหาและขอสรปุ 

 รวมกัน 

- คณาจารยผูสอน 

 

6-7 
 

บทท่ี 4 ชีวิตท่ีดีในทัศนะของจริย
ศาสตรตะวันตก-ตะวันออก 

- ความหมายของชีวิตท่ีดีในจริยศาสตร
ตะวันตก ไดแกสุขนิยม   
วีรกรรมนิยม ลัทธิโรแมนติก ปญญา
นิยม วิมุตินิยม ศีลธรรมนิยมและ 

มนุษยนิยม วีรกรรมนิยม ลัทธิโรแมนติก 
ปญญานิยม วิมุตินิยม ศีลธรรมนิยมและ
มนุษยนิยม 

- ความหมายของชีวิตท่ีดีในจริยศาสตร
ตะวันออก ไดแก ศาสนาครสิต , ศาสนา
อิสลาม, พุทธศาสนา , ปรัชญาขงจื้อ
และเตา 

- คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
- สรุป 
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-  การบรรยายใชสื่อ 

   ประกอบการสอน 

- ผูเรียนแบงกลุม 

อภิปรายเก่ียวกับชีวิตท่ี 

ดี , คานิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ ระดมสมองและ 

แสวงหาขอสรุป 

- ศึกษาจากกรณีศึกษา 

วิดิทัศนแลวระดมสมอง 
 อภิปรายกลุมรวมกับ 

 ผูเรียน 

- ศึกษาคาควาดวย 

  ตนเอง 

 

- คณาจารยผูสอน 
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ทดสอบกลางภาค 
 
3 

 

- 
 

 

- ผลการสอบ 

 
9-10 บทท่ี 5   จริยธรรมและคุณธรรมใน

พุทธจริยศาสตร  
- ธรรมชาติมนุษยใน 3 ทัศนะ 

- จริยธรรมในธรรมจริยา 
- จริยธรรมกับการสรางคณุคาชีวิต 
- มงคลชีวิตกับการเสริมสรางจริยธรรม 

- สรุป 
 
 

 

3 

 
- บรรยายประกอบสื่อ 

   การสอน 

- นักศึกษาแบงกลุม 

  อภิปรายเก่ียวกับ 

  ปญหาจริยธรรม 

- สืบคนขอมูลจาก Website 

 - Website ตาง ๆ 

 
 

- คณาจารยผูสอน 
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สัปดาห 
ท่ี 

หัวขอ / รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง กิจกรรม 

การเรียนการสอนและสือ่ท่ีใช 
ผูสอน 

  

 - นําเสนอโครงงาน                             
กรณีศึกษาประวัติบุคคล 
หรือชุมชนโดยใชหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

11-12 บทท่ี 6 การบูรณาการหลักจริยศาสตร
เพ่ือชีวิตและสังคมท่ีดี 

- จริยธรรมภาคสาธารณะ 

- สิทธิทางศีลธรรมตามหลัก 

  จริยศาสตร 
- ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

- การพัฒนาจิตสาธารณะ 

- จริยธรรมตามบทบาทหนาท่ีทางสังคม 

- จริยธรรมของผูปกครอง 
- สรุป       

3 -  บรรยายประกอบสื่อ 

   การสอน 

- นักศึกษาแบงกลุม 

อภิปรายเก่ียวกับวิถี 

จริยธรรมและคณุธรรมกับการ
แกปญหาชีวิต 

- สืบคนขอมูลจาก  
   Internet 

- ศึกษากรณีศึกษา 

-วิเคราะห สังเคราะหเอกสาร
เพ่ิมเตมิกรณีศึกษาตามทฤษฎี
ของจริยศาสตร 
  

- คณาจารยผูสอน 

13-15  นําเสนอรายงานกลุมโครงงานศึกษาวิถี
ชีวิต ความเช่ือและวัฒนธรรมทองถ่ิน   

3 - นําเสนอรายงาน - คณาจารยผูสอน 

16 - ตรวจแบบฝกปฏิบัติพรอมเฉลย 

- สรุปและทบทวนเน้ือหาท้ังหมดท่ีเรียน
เพ่ือเตรียมตัวสอบปลายภาค 

- เก็บงานโครงการตาง ๆ ฯ 

3 - อภิปราย 

- ตรวจเช็คงานตาง ๆ ของ
นักศึกษา 

- คณาจารยผูสอน 

 

- การประเมินผล  ใชระบบอิงกลุม  
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 
         เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจริยศาสตร กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา 2551 
2.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 
      -ไมมี 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา  
 
ชัชชัย  คุมทวีพร.  (2540).  จริยศาสตร. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย. 
ทองพูน  บุณยมาลิก และคณะ.  (2544).  ความจริงของชีวิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
             สวนดุสิต. 
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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 : มนุษยกับปญหาจริยธรรม.  กรุงเทพฯ :   
             อักษรเจริญทัศน.  
สมภาร  พรมทา.  (2535).  พุทธศาสนากับปญหาจริยศาสตร ทัศนของพุทธศาสนาเกี่ยวกับ 
            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 
         - นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินการสอนของอาจารยผานอินเทอรเน็ต 
         - ผลงานจากกิจกรรมท่ีนักศึกษามีสวนรวม 
         - ขอเสนอแนะตาง ๆ การประเมินการสอนของอาจารย 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
         - แบบสังเกตและแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน  
         - แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
       - ผลการเรียนรู และพฤติกรรมของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมตางๆ  
3. การปรับปรุงการสอน 
        - การนําผลการประเมินจากขางตนมาปรับปรุงการสอนในการจัดการสัมมนาการสอน 
        - จัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
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     - การทบทวนจากคะแนนการสอบของนักศึกษา 
     - การประเมินจากการปฏิบัติโครงการ 
     - การสอบถามจากนักศึกษาถึงความคาดหวังของรายวิชานี้ 

       - การจัดทํา มคอ.5 วิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงแกไข 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      - การปรับปรุงสาระเนื้อหารายวิชาทุก 3 ป 
      - แตละหนวยการเรียนรู จัดอาจารยผูสอนตามสาระวิชาท่ีตนเองถนัด 
      - ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสาระของรายวิชา 
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