
๑ 

 

                                                                               
มคอ. ๓ 

รายละเอียดของรายวิชา  
จริยศาสตร์ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต / คณะ /ภาควิชา  วิทยาเขตขอนแก่น  คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ ความหมาย ขอบข่าย หลักการ ทฤษฏีและแนวคิดทางจริยศาสตร์ตั้งแต่สมัย
โบราณถึงปัจจุบันทั้งตะวันออกและตะวันตก พร้อมทั้งรู้เกณฑ์การตัดสินทางจริยศาสตร์ เมื่อนิสิตเรียนรู้หลักการ
และทฤษฎีทางจริยศาสตร์แล้วนิสิตสามารถวิเคราะห์คุณค่าทางจริยศาสตร์ได้ พร้อมทั้งมองเห็นความส าคัญของ 
จริยศาสตร์ในการที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดข้ึนในยุคสังคมวัตถุเพ่ือจะได้เกิดสันติสุขตามมา 
 วัตถุประสงค์ 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 
 ๑๑๒ ๓๐๓  จริยศาสตร์ (Ethics) 
๒.  จ านวนหน่วยกิต 
 ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 พุทธศาสตรบัณฑิต  หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาแกนปรัชญา 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    พระมหาปพน   กตสาโร, ผศ.ดร. 
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     ผศ.ดร.จรัส  ลีกา/พระสมบัตร   ฐิตญาโณ, ดร. 
          อาจารย์ผู้สอน                      ผศ.ดร.จรัส  ลีกา/พระสมบัตร   ฐิตญาโณ, ดร. 
๕.  ภาคการศึกษา  /  ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๕ ชั้นปีที่ ๑  
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Per-requisite)  
 - ไม่มี 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
 - ไม่มี 
๘.  สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 



๒ 

 

 ก.  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑.  เพ่ือให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีจริยศาสตร์ ทั้งเรื่องการก าเนิดทฤษฎี พัฒนาการของทฤษฎี 
จริยศาสตร์ของส านักและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในปรัชญาตะวันตกและตะวันออก 
  ๒.  เพ่ือให้นิสิตได้เปรียบเทียบความรู้เรื่องทฤษฎีจริยศาสตร์ของพุทธปรัชญากับของส านักและ
บุคคลต่างๆ  
  ๓.  เพ่ือเตรียมนิสิตให้มีความสามารถในการบรรยาย วิเคราะห์ เกี่ยวกับจริยศาสตร์ ทั้งของพุทธ
ปรัชญาและของส านักและบุคคลต่าง ๆ  
 ข.  วัตถุประสงค์เชิงคุณธรรม 
  ๑.  เมื่อนิสิตได้ศึกษาวิชานี้แล้ว นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีจริยศาสตร์ ทั้งเรื่องการก าเนิดทฤษฎี 
พัฒนาการของทฤษฎีจริยศาสตร์ของส านักและบุคคลต่างๆ ทั้งในปรัชญาตะวันตกและตะวันออก 
  ๒.  เมื่อนิสิตได้ศึกษาวิชานี้แล้วให้นิสิตสามารถเปรียบเทียบความรู้เรื่องทฤษฎีจริย ศาสตร์ของพุทธ
ปรัชญากับของส านักและบุคคลต่าง ๆ  
  ๓.  เมื่อนิสิตได้ศึกษาวิชานี้แล้ว นิสิตสามารถบรรยายวิเคราะห์เกี่ยวกับจริยศาสตร์ ทั้งของพุทธ
ปรัชญาและของส านักและบุคคลต่าง ๆ  
 ค.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
  ๑.  ก าลังด าเนินการท าสื่อการเรียนการสอนโดย e-learning  
  ๒.  เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 

หมวดที่ ๓ ลักษณะการด าเนินการ 
๑.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีส าคัญทางจริยศาสตร์ เกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสินความดี คุณธรรม คุณค่าของชีวิต
และการประยุกต์จริยศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

๒.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ /           

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๓๐ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
รายบุคคล 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 -  อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 -  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

 
 
 
 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 



๓ 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านความมีวินัย / ปฏิปทาน่า
เลื่อมใส 

- มีการก าหนดระเบียบส าหรับนิสิตพระภิกษุ พฤหัสที่แตกต่างกัน 
- มีการเสริมกิจกรรมการไหว้ครู  การท าสามีจิกรรม 
- มีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนวินัยในตนเอง 

- การเสริมสร้างการท างานเป็นทีม 
- การสัมมนานิสิตประจ าปี 
- การทัศนศึกษา 

ด้านจริยธรรมและการพัฒนาสังคม - มีการจัดตั้งชมรมนิสิต 
- มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
- มีการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 
๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

                       
 
 ๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) มีศีลธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 

๑) ขณะบรรยาย หรือท า
กิจกรรมใดๆ ผู้บรรยายจะ
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม 
๑) ยกกรณีตัวอย่างประเด็น
ปัญหาทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็นในการแก้ปัญหา 

๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพ่ือน
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
๒) ประเมินจากผลงานและ
ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
๓) ประเมินคุณธรรมจริยธรรม
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
โดยหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 



๔ 

 

 
๔.๒.๒ ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

๑) มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็น
พ้ืนฐานของชีวิต และสามารถ
น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 

๑) บรรยาย  
๒) ปฏิบัติการตัวตนเอง  
๓) กิจกรรมในชั้นเรียน 

๑) สอบ  
๒) รายงาน  
๓) แฟ้มสะสมงาน 
๔) การสังเกตพฤติกรรม 

 ๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

๑) สามารถสืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์ ท าความเข้าใจ และ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ 

๑) เรียนรู้กรณีศึกษาและ
ร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 
๒) ก าหนดให้ส่งรายงานและ
น าเสนอการศึกษาค้นคว้า  

๑) ประเมินจากผลงานและการ
ของผู้เรียนที่เกิดจากการใช้
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็น
เหตุเป็นผล ศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจารณ์ และน าเสนอ
อย่างเป็นระบบ  
๒) ประเมินผลจากข้อสอบกลาง
ภาค / ปลายภาค ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนตอบโดยการคิดวิเคราะห์ 
ด้วยการน าความรู้ทางหลักการ 
ทฤษฎีไปประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสมมีเหตุผล 

 
 ๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๑) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มท้ัง
ในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

๑) มอบหมายงานให้ผู้เรียน
ท างานเป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ความ
รับผิดชอบและการเป็นสมาชิกท่ี

๑) ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของผู้เรียน
ระหว่างการเรียนการสอนและ



๕ 

 

ดีของกลุ่ม  
๒) ก าหนดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม
ตอบค าถามในชั้นเรียน  
๓) ก าหนดให้ผู้เรียนสลับที่นั่ง
ทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน 
(โดยการให้นิสิตท าผังห้องเรียน) 

การท างานร่วมกับเพ่ือน  
๒) ประเมินจากผลงานของ
ผู้เรียนที่น าเสนอตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 
 ๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์โดยการท ารายงาน 
และน าเสนอในชั้นเรียน 
-  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์
ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
-  พัฒนาในการสืบค้น ข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือท า
รายงาน 
-  ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร เช่น 
การส่งงานทางอีเมล์ 
-  ทักษะในการน าเสนอรายงาน
โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

วิธีการสอน 
-  อภิปราย 
-  มอบหมายงานให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก 
website สื่อการสอน e-
learning และท ารายงานโดย
เน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติ
อ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ 
-  น าเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

วิธีการประเมินผล 
   -  การจัดท ารายงาน และ
น าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
   -  การมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและวิธีการอภิปราย 
   -  รายงาน 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

สัปดาห์ ๑ 
 

น าเข้าสู่การศึกษารายวิชาจริยศาสตร์ 
(Ethics) 
๑. ขอบข่ายการเรียนการสอน 
๒.  การวัดผลประเมินผล 

๓ - แนะน าการเรียนการสอน 
- แบ่งนิสิตเป็นกลุ่ม 
- มอบหมายงานและก าหนด
วันน าเสนอกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.จรัส  ลีกา  
พระสมบัตร  ฐิตญาโณ, ดร. 



๖ 

 

๓. กิจกรรมการเรียนการสอน -  ก าหนดส่งงานกรณีศึกษา 
สัปดาห์ ๒ 

 
บทน า 
๑. ความหมายของจริยศาสตร์ 
๒. ความส าคัญและประโยชน์ของ 
จริยศาสตร์ 
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย 
ศีลธรรมและศาสนา 

๓ - บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 
 - นิสิตร่วมกันวิเคราะห์ และ
แสดงความคิดเห็น 
- สรุปการบรรยาย และ 
วิเคราะห์ปัญหาจริยศาสตร์ 

ผศ.ดร.จรัส  ลีกา  
พระสมบัตร  ฐิตญาโณ, ดร. 

สัปดาห์ ๓ 
 

บทน า (ต่อ) 
๔. วิธีการและจุดมุ่งหมายจริยศาสตร์ 
๕. สาขาของจริยศาสตร์  
๖. ขอบข่ายของจริยศาสตร์        
   

๓ - บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 
 - นิสิตร่วมกันวิเคราะห์ และ
แสดงความคิดเห็น 
- สรุปการบรรยาย และ 
วิเคราะห์ปัญหาจริยศาสตร์ 

ผศ.ดร.จรัส   ลีกา 
พระสมบัตร  ฐิตญาโณ, ดร. 

สัปดาห์ ๔ 
 

ทฤษฎีจริยศาสตร์และเกณฑ์การ
ตัดสินทางจริยศาสตร์ 
๑. ทฤษฎีจริยศาสตร์ 
       ๑.๑ สุขนิยม 
       ๑.๒ อสุขนิยม 
๒. เกณฑ์การตัดสินจริยศาสตร์ 
        ๒.๑ สัมพัทธนิยม 
        ๒.๒ สัมบูรณ์นิยม 
        ๒.๓ ประโยชน์นิยม 
        ๒.๓ ลัทธิของค้านท์ 

๓ - บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 
- นิสิตร่วมกันวิเคราะห์ และ
แสดงความคิดเห็น 
- สรุปการบรรยาย และ 
วิเคราะห์ปัญหาจริยศาสตร์ 

ผศ.ดร.จรัส   ลีกา 
พระสมบัตร  ฐิตญาโณ, ดร. 

สัปดาห์ ๕ 
 

ทฤษฎีจริยศาสตร์และเกณฑ์การ
ตัดสินทางจริยศาสตร์ (ต่อ) 
๓. ทฤษฎีอภิจริยศาสตร์ 
      ๓.๑ ธรรมชาตินิยม 
      ๓.๒ อธรรมชาตินิยม 
      ๓.๓ อารมณ์นิยม  

๓ - บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 
- นิสิตร่วมกันวิเคราะห์ และ
แสดงความคิดเห็น 
- สรุปการบรรยาย และ 
วิเคราะห์ปัญหาจริยศาสตร์ 

ผศ.ดร.จรัส   ลีกา 
พระสมบัตร  ฐิตญาโณ, ดร. 

สัปดาห์ ๖ 
 

๔. พุทธจริยศาสตร์ 
       ๔.๑ จริยศาสตร์ระดับต้น 
       ๔.๒ จริยศาสตร์ระดับกลาง 
       ๔.๓ จริยศาสตร์ระดับสูง        

๓ - บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 
- นิสิตร่วมกันวิเคราะห์ และ
แสดงความคิดเห็น 
- สรุปการบรรยาย และ 
วิเคราะห์ปัญหาจริยศาสตร์ 

ผศ.ดร.จรัส   ลีกา 
พระสมบัตร  ฐิตญาโณ, ดร. 

สัปดาห์ ๗ 
 

วิเคราะห์เปรียบเทียบจริยศาสตร์ 
 ๑. ปัญหาการท าแท้ง 
 ๒. การฆ่าตัวตาย 
 ๓. การุณยฆาต 
๔. การท าส าเนาพันธุกรรม(Cloning) 

๓ - บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 
- นิสิตร่วมกันวิเคราะห์ และ
แสดงความคิดเห็น 
- สรุปการบรรยาย และ 
วิเคราะห์ปัญหาจริยศาสตร์ 

ผศ.ดร.จรัส   ลีกา 
พระสมบัตร  ฐิตญาโณ, ดร. 



๗ 

 

 ๕. เซลล์ต้นแบบ (Stem Cell) 
สัปดาห์ ๘ สอบกลางภาคเรียน ๓ สอบ ผศ.ดร.จรัส  ลีกา 
สัปดาห์ ๙ 

 
จริยศาสตร์ของอริสโตเติ้ล 
๑. ประวัติและผลงานของอริสโตเติ้ล 
๒. ทฤษฎีทางปรัชญา 
๓. ทฤษฎีจริยศาสตร์ของอริสโตเติ้ล 
        ๓.๑ ทฤษฎีทางสายกลาง 
        ๓.๒ ทฤษฎีคุณธรรม 
     - คุณธรรมทางบุคลิกภาพ หรือ
คุณธรรมทางศีลธรรม 
     - คุณธรรมทางความคิด หรือ
คุณธรรมทางปัญญา 
๔. วิเคราะห์เปรียบเทียบทางสาย
กลางกับคุณธรรม 

๓ - บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 
- นิสิตร่วมกันวิเคราะห์ และ
แสดงความคิดเห็น 
- สรุปการบรรยาย และ 
วิเคราะห์ปัญหาจริยศาสตร์ 

รศ.อุดม  บัวศรี 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น  
 

สัปดาห์ ๑๐ 
 

 อารมณ์นิยม (Emotivism) 
๑. ประวัติชาร์ลส์ สติเวนสัน 
๒. ทฤษฎีอารมณ์นิยม 
๓. ปัญหาเรื่องความดี 
     ๓.๑ ความดีในทัศนะนักจิตวิทยา 
     ๓.๒ ความดีในทัศนะของบ๊อบบ์ 
     ๓.๓ ความดีในทัศนะของฮิวม์ 
๔. ทฤษฎีทางประเพณี 

 - บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 
- นิสิตร่วมกันวิเคราะห์ และ
แสดงความคิดเห็น 
- สรุปการบรรยาย และ 
วิเคราะห์ปัญหาจริยศาสตร์ 

พระครูปริยัติธรรม
วงศ์,ดร. 

สัปดาห์ ๑๑ 
 

เปรียบเทียบ วิจารณ์ 
๑. ทางสายกลางของพุทธศาสนาและ
ของอริสโตเติ้ล 
๒.  เปรียบเทียบทฤษฎีจริยศาสตร์
พุทธศาสนา กับ ค้านท์ 
๓. ทฤษฎีเรื่องคุณธรรมของคนดีใน
ทัศนะพุทธศาสนากับอารมณ์นิยม
ของชาร์ล สตีเวนสัน       

๓ - บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 
- นิสิตร่วมกันวิเคราะห์ และ
แสดงความคิดเห็น 
- สรุปการบรรยาย และ 
วิเคราะห์ปัญหาจริยศาสตร์ 

ศ.ดร.ประยงค์  แสน
บุราณ 

สัปดาห์ ๑๒ 
 

ประโยชน์นิยม 
๑. ประโยชน์นิยม 
     ๑.๑ ประโยชน์นิยมและประเพณี 
     ๑.๒ ประโยชน์นิยมและศาสตร์
สมัยใหม่ 
     ๑.๓ หลักความสุข 
๒. จริยศาสตร์ของมิลล์ 
     ๒.๑ หลักประโยชน์นิยม 

๓ - บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 
 - นิสิตร่วมกันวิเคราะห์ และ
แสดงความคิดเห็น 
- สรุปการบรรยาย และ 
วิเคราะห์ปัญหาจริยศาสตร์ 

ผศ.ดร.จรัส  ลีกา  
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

     ๒.๒ ชนิดของความสุข 
     ๒.๓ คุณค่าทางศีลธรรม 
     ๒.๔ หลักจิตวิทยาส าหรับ
ความสุข 
     ๒.๕ ประโยชน์นิยมกับศาสนา 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ ๑๓ 
 

ประโยชน์นิยม (ต่อ) 
๓. จริยศาสตร์ของเอ็ดเวิร์ด มัวร์ 
       ๓.๑หลักความดี 
       ๓.๒ เหตุการณ์ ความรู้สึก และ
แรงกระท าการ 
       ๓.๓ เหตุผลทางศีลธรรม 
๔. จริยศาสตร์ของริชาร์ด มาวิน แฮร์ 

๓ - นิสิตน าเสนอกรณีศึกษาที่ได้
ศึกษาค้นคว้ามา 
 - นิสิตร่วมกันวิเคราะห์ และ
แสดงความคิดเห็น 
- สรุปการบรรยาย และ 
วิเคราะห์ปัญหาจริยศาสตร์ 

ผศ.ดร.จรัส  ลีกา  
 

สัปดาห์ ๑๔ 
 

อัตถิภาวนิยม 
๑. ประวัติอัตถิภาวนิยม 
๒. หลักปรัชญาอัตถิภาวนิยม 
๓. หลักจริยศาสตร์อัตถิภาวนิยม 
๔. จริยศาสตร์ของซาตร์  
       ๔.๑ ธรรมชาติของมนุษย์ 
       ๔.๒ ความรัก  เสรีภาพ      

๓ - นิสิตน าเสนอกรณีศึกษาที่ได้
ศึกษาค้นคว้ามา 
 - นิสิตร่วมกันวิเคราะห์ และ
แสดงความคิดเห็น 
- สรุปการบรรยาย และ 
วิเคราะห์ปัญหาจริยศาสตร์ 

ดร.ประมวล  เพ็ง
จันทร์  
 

สัปดาห์ ๑๕ - สรุปหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ทางจริยศาสตร์  
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 - สรุปการบรรยายและการ
วิเคราะห์ปัญหา 
- นิสิตร่วมเสวนา 

ผศ.ดร.จรัส  ลีกา  
และคณะ 

สัปดาห์ ๑๖ สอบปลายภาค ๓  นิสิตท าข้อสอบ เชิงวิเคราะห์ 
จ านวน ๖ ข้อ ๖๐ คะแนน 

กรรมการคุมสอบ 

 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
 

๑ 
 - การเข้าชั้นเรียนสม่ าเสมอ 

- การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- ทดสอบย่อย 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

๑๐% 
 

๑๐% 
๑๐% 

๒  

วิเคราะห์กรณีศึกษา งานค้นคว้า 
การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่ม 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

 
ตลอดภาคการศึกษา 

 
๒๐% 

๓  สอบปลายภาค ๑๕ ๕๐% 
 



๙ 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  เอกสารและต าราหลัก 
 กีรติ  บุญเจือ. ปรัชญาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๒ . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,  ๒๕๒๑. 
 _______. จริยศาสตร์ส าหรบัผู้เริ่มเรียน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๘. 
 ชัชชัย  คุ้มทวีพร. จริยศาสตร ์: ทฤษฎีและการวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรม. กรุงเทพฯ :  Mild     
                      Publishing,๒๕๕๐. 
 ชัยวัฒน  อัตพัฒน์. จริยศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง,๒๕๒๓ 
 บุญมี  แท่นแก้ว และคณะ. ปรัชญาเบื้องต้น (ปรัชญา ๑๐๒). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๔. 
 พินิจ  รัตนกุล. ปรัชญาชีวิตของฌอง-ปอล ชาร์ตร์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สามัญชน, ๒๕๓๗. 
 เมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต). พระ. เปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาสกับชาร์ตร์.  กรุงเทพฯ :  
                      อมรินทร์ พริ้นติ้ง, ๒๕๓๓. 
 รุ่งธรรม  สุจิธรรมรักษ์. เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๕. 
            วิทย์  วิศทเวทย์. จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนุษย์กับปัญหาจริยธรรม. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์,  
                     ๒๕๑๙. 
 Aristotle. Ethics. London : Penguin,๑๙๗๐. 
 Broad,C.D. Kant : An Introduction. London : Cambridge University Press,๑๙๗๐. 
 Irwin, Terence, (Translator). Aristotle : Nicomachean Ethics. Indiana : Hackett  
                     Publishing Company,๑๙๘๕. 
 Lea,F.A. THE ETHICS OF REASON : AN ESSAY IN PHILOSOPHY.  Delhi : Heritage  
                      Publishers,๑๙๗๙. 
 Overing. Joanna. (Edition). REASON AND MORALITY. London : Tavistock 
                      Publications,๑๙๘๕. 
 Pojmon, Louis P. Ethical Theory : Classical and Contemporary Readings. California : 
                      Wardsworth Publishing Company, ๑๙๘๘. 
 Roww,Sir David. Aristotle. London : Menthuen & Co.LTD.,๑๙๗๗.  
 

                         หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ในการน าความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
  -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
  -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
  -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
  -  ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  -  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
  -  ผลการสอบ 
  -  การทบทวนผลการประเมินการเรียนรู้ 



๑๐ 

 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
  -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
  -  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย 
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
  -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย 
     ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
  -  ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
  -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา 
     ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ๆ 

 
 


