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แบบ มคอ. 3 วิชาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม  

รายละเอียดของรายวิชา 
คุณธรรมและจริยธรรมในงานพัฒนาสังคม 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
          ภาษาไทย          2501101   คุณธรรมและจริยธรรมในงานพัฒนาสังคม 
          ภาษาอังกฤษ                     Moral and Ethics  in Social Development 
๒. จ านวนหน่วยกิต 
       3 (3-0-6) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
      หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกบังคับของ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล 
ผู้สอนรายวิชา        อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1 / 2558 สาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้น ปีที่ 1 รหัส 58 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน   
    หอ้ง A608 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     21 มิถุนายน 2558 
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แบบ มคอ. 3 วิชาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการพฒันาสังคม  

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดและความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม องค์ประกอบและ
กระบวนการเพ่ือน าเข้าคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม  ปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคมในสังคมไทย และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และในสังคมได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    ปัญหาสังคมส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อมคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความจ าเป็นต้องมีการสร้างนักศึกษาให้มี
คุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึง การน าเข้าคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม จึงจะสามารถน าไปแก้ปัญหา ความ
เสื่อมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมได้  

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

         แนวคิดและความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม องค์ประกอบและกระบวนการเพ่ือน าเข้า
คุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม  ปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคมในสังคมไทย กรณีศึกษาที่มีการฝึกฝนดี 
ตัวอย่างที่ดีของหน่วยงาน องค์กรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม 

 Concepts and meaning of social morals and ethics; contents and processes for importing 
social morals and social ethics; problems of social morals and social ethics in Thai society; case 
studies of good practices in organization with social morals and ethics. 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 
45 ชั่วโมง  

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
90 ชั่วโมง 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ (วันพุธ เวลา 8.30-12.00 น. หรือตามนัดหมาย)โดยแจ้งในสัปดาห์แรกของการเรียน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
       1.1   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
         1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
         2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
         3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
      1.2   วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
        1) ท าแบบบันทึกคุณธรรม และจริยธรรมรายบุคคล 
        2) การวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ตนเอง  
        3) ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม 
        4) ศึกษาดูงานตัวอย่างองค์กรหรือหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวกับการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
        5)  เป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานของส่วนรวม 
       1.3  วิธีการประเมินผล 
       1) สังเกตจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม 
       2) การส่งงานเป็นไปตามก าหนดและข้อตกลงของรายวิชา 

         3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่ม 
         4) ประเมินคุณธรรมและจริยธรรมตนเอง  
2.  ความรู้ 
       2.1 ความรู้ที่จะได้รับ  
         1) สามารถบูรณาการความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
         2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
         3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมรวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ ที่ได้รับน าไปใช้อย่างเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
       2.2   วิธีการสอน 
        1) การบรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน  
        2) จัดท าโครงงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม 
        3) ท ารายงานกลุ่มและอภิปรายเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคมในสังคมไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียน
และประเทศอ่ืนๆ 
        4) เข้าร่วมสัมมนา/ประชุมวิชาการ 
        ๕) ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม 
       2.3   วิธีการประเมินผล 
        1) สอบวัดผล 
        2) การประเมินคุณภาพของรายงาน และการน าเสนอผลงาน  
        ๓) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เช่นการตอบค าถาม 
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3.  ทักษะทางปัญญา 
       3.1   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
         1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
         2) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
       3.2 วิธีการสอน 
          1) ผู้สอนก าหนดโจทย์ให้ผู้เรียนศึกษาสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ที่สอดคล้องกับเนื้อหาเพ่ือให้เกิดการ
ค้นคว้าวิจัย     
         2) จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมท่ีเกิดจากผลการค้นคว้าวิจัย  
       3.3   วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
             1)  การประเมินคุณภาพของรายงาน และการน าเสนอผลงาน 

             ๒)  การซักถาม เพ่ือดูการวิเคราะห์  ความเป็นเหตุผล และการประยุกต์ใช้ได้ 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       4.1   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
         1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสนทนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
         2)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
       4.2   วิธีการสอน 
         1) ท ารายงานกลุ่มและอภิปรายเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคมในสังคมไทย 
               2) จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม 
         3) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชา 
       4.3   วิธีการประเมิน 
         1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย  
         2) ประเมินผลการการท างานเป็นทีม 
         3) ประเมินการท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยให้นักศึกษาได้ประเมินกันเอง 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       5.1   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
          1) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 
          2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

       5.2   วิธีการสอน 
          1) ส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ และสืบค้นข้อมูล 
          2) น าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน/ลานกิจกรรม โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
       5.3   วิธีการประเมิน  
          1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยการสังเกต ทักษะด้านการพูด การฟัง และการเขียน  
          2) ประเมินผลงานการวิเคราะห์ข้อมูล / การน าข้อมูลสถิติมาใช้ การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล สื่อสาร 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หน่วย บท และหัวข้อ จ านวน
ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู ้ วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน วิธีการประเมิน อาจารย์
ผู้สอน 1 2 3 4 5 

1-2 1.แนวคิดและ
ความหมายของ
คุณธรรมและจริยธรรม
ทางสังคม  
 

6 ● ● ● ●  ๐ 
 

-นักศึกษาเข้าใจ 
เนื้อหาวิชา และ
กระบวนการเรียนการ
สอน 

-นักศึกษาเข้าใจ
ความหมายของค าว่า 
คุณธรรมและจรยิธรรม 
ในการพัฒนาสังคม 
 

-แนะน ารายละเอียดรายวิชา มคอ.
3    
- ทบทวนก่อนการปฏิบัติ BAR 
-ซักถามและตอบข้อสงสัยอง
นักศึกษา 
-มอบหมายงานเดีย่วช้ินท่ี 1 
“บันทึกคุณธรรม/ความดี” 
-มอบหมายงานกลุม่ย่อย ช้ินท่ี2 

ศึกษาความหมายของคุณธรรม
และจริยธรรมของผู้น าใน
สังคม เช่น จากพระสงฆ์, 
ผู้ใหญ่บ้าน,ปราชญ์ชาวบ้าน ,
ครู/อาจารย์, หมออนามัย พร้อม
อภิปรายผลโดยเคราะห์จาก
แนวคิด 

-จัดท าสื่อน าเสนอหน้าชั้น
เรียนในรูปแบบต่างๆ 
- อาจารย์ผูส้อนวิเคราะห์เช่ือมโยง

กับแนวคิดและความหมาย
ของคุณธรรมและจริยธรรม 

- เค้าโครงรายวิชา 
-PowerPoint 
-วีดีทัศน์ 
 

1) ความตรงต่อ
เวลาในการส่งงาน 
2) การเข้าเรียน 
3) คุณภาพการ
น าเสนองาน และ
คุณภาพรายงานที่
ส่ง 
 
 

อ.ธวัชชัย 
เคหะบาล 
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สัปดาห์
ที ่

หน่วย บท และหัวข้อ จ านวน
ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู ้ วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน วิธีการประเมิน อาจารย์
ผู้สอน 1 2 3 4 5 

3 ปัญหาคณุธรรมและ
จริยธรรมในสังคมไทย 

3 ● ● ● ● ● -นักศึกษามีความรู ้
เรื่องปัญหาคณุธรรม
และจริยธรรมทางสังคม
ในสังคมไทย 

-นักศึกษาน าเสนองานกลุ่ม เรื่อง 
ปัญหาคณุธรรมและจริยธรรมใน
สังคมไทย 
-แลกเปลี่ยน ซักถาม เสนอแนะ 
 

-PowerPoint 
-วีดีทัศน์ 
 

1) เนื้อหาและสื่อ
ในการน าเสนอ
งาน 
๒) แฟ้มสะสม
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
นักศึกษา 

อ.ธวัชชัย 
เคหะบาล 

4 คุณลักษณะและ
กระบวนการปลูกฝัง
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
สังคมไทย  

3 ● ● ● ● ๐ 
 

-นักศกึษามีความรู ้
เรื่องกระบวนการ
ปลูกฝังคณุธรรมและ
จริยธรรมในสังคมไทย  

-น ากรณีศึกษาสถานการณ์เพื่อให้
นักศึกษาอภิปรายในช้ันเรยีน 
-มอบหมายงานกลุม่ให้นักศึกษา
ค้นคว้าและน าเสนอคณุลักษณะ
และกระบวนการปลูกฝังคณุธรรม
และจริยธรรมใน ประเทศสมาชิก
อาเซียน 
 
 
 

-บทกรณีศึกษา
สถานการณ์เพื่อให้
นักศึกษาอภิปรายใน
ช้ันเรียน 
-โครงการวิจัย 
 

1) การ
แลกเปลีย่น และมี
ส่วนร่วมในช้ัน
เรียน 
2)รายงานการ
เรียนรู ้
 
 
 

อ.ธวัชชัย 
เคหะบาล 
 

5-6 คุณลักษณะและ
กระบวนการปลูกฝัง
คุณธรรมและจรยิธรรมใน 
ประเทศสมาชิกอาเซยีน
และประเทศตา่งๆ 
 

6 ● ● ● ● ๐ 
 

-นักศึกษามีความรู ้
เรื่องกระบวนการ
ปลูกฝังคณุธรรมและ
จริยธรรมใน ประเทศ
สมาชิกอาเซียนและ
ประเทศต่างๆ 

-นักศึกษาน าเสนอคณุลักษณะและ
กระบวนการปลูกฝังคณุธรรมและ
จริยธรรมใน ประเทศสมาชิก
อาเซียน 
-ประมวลสรุป และสังเคราะห ์
 

-PowerPoint 
-วีดีทัศน์ 
 

1) สื่อในการ
น าเสนอ 
2)เนื้อหา เวลาใน
การน าเสนอ 
3)การตอบค าถาม 
4)คุณภาพ
รายงาน 

อ.ธวัชชัย 
เคหะบาล 

7-8 กรณีศึกษาองค์กรด้าน
คุณธรรมและจรยิธรรม 

3 ● ● ● ● ๐ 
 

 -นักศึกษามีความรู ้
ความเข้าใจ องค์กรด้าน

-บรรยายประกอบตัวอยา่ง 
-อภิปรายในช้ันเรียน 

-PowerPoint 
-วีดีทัศน์ 

1)การมสี่วนร่วม
ในช้ันเรียน 

อ.ธวัชชัย 
เคหะบาล 
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สัปดาห์
ที ่

หน่วย บท และหัวข้อ จ านวน
ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู ้ วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน วิธีการประเมิน อาจารย์
ผู้สอน 1 2 3 4 5 

คุณธรรมและจรยิธรรม -ติดตามโครงงานพัฒนาคณุธรรม
และจริยธรรมระดับบุคคลครั้งท่ี ๒ 

 ๒) แฟ้มสะสม
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
นักศึกษา 

 

9 กระบวนการจดัท า
โครงการโครงงาน
คุณธรรมและจรยิธรรม 
 

3 ● ● ● ● ๐ 
 

นักศึกษาได้เรียนรู้
กระบวนการและ
ขั้นตอนจัดท าโครงงาน
คุณธรรม 
 

๑)บรรยายประกอบตัวอย่าง 
๒) แบ่งกลุ่มย่อยอภปิราย เลือก
หัวข้อและพื้นท่ีจัดท าโครงงาน 
3) นักศึกษาเขียนโครงการ
โครงงานคุณธรรมและจริยธรรม
เสนออาจารย์ประจ ารายวิชา 

-PowerPoint 
-วีดีทัศน์ 
 
 

1) การ
แลกเปลีย่น และมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
 
 

อ.ธวัชชัย 
เคหะบาล 
 

10 สอบกลางภาค 
11 นักศึกษาน าเสนอโครงงาน

คุณธรรมและจรยิธรรม 
3 ● ● ● ● ● สามารถเขียนโครงการ

โครงงานคุณธรรมและ
จริยธรรมได ้

๑)น าเสนอโครงการโครงงานกับ
อาจารย์ประจ ารายวิชา 
2) แลกเปลี่ยนเสนอแนะเพื่อ
ปรับแก้โครงการ 

-PowerPoint 
-วีดีทัศน์ 
 

1) คุณภาพ
โครงการโครงงาน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

อ.ธวัชชัย  
และ
คณาจารย์
สาขาพัฒนา
สังคม  

12-14 จัดท าโครงงานคณุธรรม
และจริยธรรม 

6 ● ● ● ● ● สามารถจัดท าโครงงาน
คุณธรรมและจรยิธรรม
ได ้

๑)นักศึกษาด าเนินโครงการ
คุณธรรมและจรยิธรรม  
๒) เตรยีมน าเสนอโครงการ  

-PowerPoint 
-วีดทีัศน์ 
 
 

๑)ผลการประเมิน
ของผู้เข้าร่วม 
๒) การมีส่วนร่วม
ในการท างานกลุ่ม 
 

อ.ธวัชชัย  
และ
คณาจารย์
สาขาพัฒนา
สังคม 

15 คุณธรรมและจรยิธรรม
ส าหรับนักพัฒนาสังคม 

3 ● ● ● ● ๐ 
 

นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจ ในเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรมส าหรับ
นักพัฒนาสังคม 

๑) ศึกษาดูงานส านักงานพัฒนา
ชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ ์
๒) สรุปบทเรียนรู ้
๓) ติดตามโครงงานพัฒนา
คุณธรรมและจรยิธรรมระดับ

-PowerPoint 
-วีดิทัศน์ 
 

1) การ
แลกเปลีย่น และมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
2)รายงานการ
เรียนรู ้

อ.นิตยา   
ปรูกระโทก 
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สัปดาห์
ที ่

หน่วย บท และหัวข้อ จ านวน
ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู ้ วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน วิธีการประเมิน อาจารย์
ผู้สอน 1 2 3 4 5 

บุคคล ครั้งท่ี ๓ ๓) ติดตามแฟ้ม
สะสมคณุธรรม
และจริยธรรมของ
นักศึกษา ครั้งท่ี ๓ 

16 น าเสนอผลการจัดท า
โครงงานคุณธรรมและ
จริยธรรม 

3 ● ● ● ● ● สามารถรายงานผล
จัดท าโครงงานคณุธรรม
และจริยธรรมต่อ
สาธารณะได ้

๑) น าเสนอผลการด าเนินงาน
โครงการและจดันิทรรศการ 

-PowerPoint 
-วีดทีัศน์ 

1) สื่อในการ
น าเสนอ 
2)เนื้อหา เวลาใน
การน าเสนอ 
3)การตอบค าถาม 
4)คุณภาพ
รายงาน 

อ.ธวัชชัย  
และ
คณาจารย์
สาขาพัฒนา
สังคม 

17 สรุปเนื้อหาวิชาและส่ง
รายงานกลุ่มและเดี่ยว 

3 ● ● ● ● ๐ 
 

นักศกึษาเข้าใจ
เนื้อหาวิชา 
 

-การสนทนากลุม่ย่อย 
-การสะท้อนโดยเพื่อน และ
อาจารยผ์ู้สอน 
-ส่งรายงานโครงงานพัฒนา
คุณธรรมและจรยิธรรมระดับ
บุคคล 
-บรรยาย สรุป 
ซักถามและตอบข้อสงสยัของ
นักศึกษา 

-PowerPoint 
-วีดีทัศน์ 

1) การ
แลกเปลีย่น และมี
ส่วนร่วมในช้ัน
เรียน 
2)การมสี่วนร่วม
ในช้ันเรียน 
3)คุณภาพของ
งานกลุ่มและเดีย่ว 

อ.ธวัชชัย 
เคหะบาล 

18                                                                                                              สอบปลายภาค 
สรุปแผนการสอนต่อผลการเรียนรู ้  ● ● ● ● ●      
หมายเหตุ: ผลการเรยีนรู้ 5 ดา้น  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู ้ 3 )ด้านทักษะทางปัญญา  4 )ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ี 
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ลักษณะการประเมิน ผลการเรียนรู้* สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนคะแนน หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

แบบฝึกปฏิบตั ิ ● ● ● ● ● 13-14 20   

รายงาน ● ● ● ● ● 
 

 4,5,6,10,12,13,1๕ 30   

การสอบ ● ● ● ๐ 
 

๐  8 และ 16 40  กลางภาค และปลายภาค 

การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน/การมีสว่น
ร่วมในช้ัน 

● ๐ 
 

๐ 
 
● ๐ ทุกสัปดาห ์ 10  

5.3  การประเมินผล (การคิดค่าคะแนนใช้วิธีอิงเกณฑ์) 

 ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม 4.0 80-100 
 B+   ดีมาก 3.5 75-79 
 B     ดี 3.0 70-74 
 C+    ดีพอใช้ 2.5 65-69 
 C   พอใช้ 2.0 60-64 
 D+   อ่อน 1.5 55-59 
 D    อ่อนมาก 1.0 50-54 
 E   ตก 0.0 0-49 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 
6.1 ต าราและเอกสารหลัก  

ธวัชชัย เคหะบาล. (2258).เอกสารประกอบการสอนคุณธรรมและจริยธรรมในงานพัฒนาสังคม.สาขาวิชา
พัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ   
 ปราชญา กล้าผจัญ. 2548  .คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ . กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง.  
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ . 2536. เศรษฐศาสตรส์ีเขียวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ .กรุงเทพฯ :  ส านักพิมพจ์ุฬาลงกรณ ์
       มหาวิทยาลัย. 
พระเทพเวที  )ประยุทธ์ ปยตุโต ( 2531. มองอเมริกามาแก้ปญัหาไทย  .กรุงเทพ ฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง. 
พระธรรมปิฎก  )ป.อ .ปยุตโต( .2538  . ปาฐกถาธรรมเรื่อง การสรา้งสรรค์ปญัญาเพื่ออนาคตของมนษุยชาติ . 
       กรุงเทพฯ :มหาจุฬาลงกรณร์าชวิทยาลัย.  
พระธรรมปิฎก )ประยุทธ์ ปยุตโต( . 2548. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ. พิมพ์ครั้งท่ี 9 กรุงเทพฯ :บริษัทสหธรรมมิก จ ากัด.  
พุทธทาสภิกขุ  . 2542. ธัมมิกสังคมนิยม Dhammic socialism กรุงเทพฯ  :  ส านักงานสิทธิโชค ศรีเจริญ ทนายความ. 
_______.2543 .ความอยู่รอดของประเทศไทย. กรุงเทพฯ  : สุขภาพใจ. 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 2527. เอกสารการสอนชุดวิชาจริยศึกษา .กรุงเทพฯ  :สาขาวิชาศึกษาศาสตร.์ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดนิเชิงคุณธรรม. 2550. รายงานสงัเคราะห์งานวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝัง  
      คุณธรรมและจริยธรรมประเทศต่างๆ. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิคจ ากัด. 
สุทธิพร บุญส่ง . 2549 . คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต Ethics and life quality development  .   
       กรุงเทพ: ทริปเพิ้ลเอ็ดดูเคช่ัน. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา. (2551). แนวทางการประเมินคุณธรรมของผูเ้รียน.  
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
E.F.Schumacher .1973. ‘Buddhist Economics’ in Small is Beautiful. London: Sphere Books. 
 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า   
    คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ http://www.icrc.or.th/ 
Website  
http://www.thawsischool.com/ 
http://www.visalo.org/ 
ศูนย์คุณธรรม  http://www.moralcenter.or.th/ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.icrc.or.th/
http://www.thawsischool.com/
http://www.visalo.org/
http://www.moralcenter.or.th/
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หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 2) ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) การแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน  
 2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
 3) การทดสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 1) น าผลการประเมินของนักศึกษามาทบทวนปรับปรุงกลยทุธ์และวิธีการสอน 
 2) จัดประชุมคณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อปรึกษาหารือปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

จัดประชุมคณะกรรมการหลักสตูรเพื่อทวนสอบ โดยพิจารณาจากการประเมินการท าชิ้นงานที่ก าหนด ข้อสอบ 
ความเหมาะสมของการให้คะแนนในรายวชิา เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป 

 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 หลักสูตรมีระบบทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการ
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของรายวิชา และน าเข้าการประชุมอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนา
ปรังปรุงส าหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป 
 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:  [นายธวัชชัย  เคหะบาล] 
 
ลงชื่อ.......................................................................... วันที่สง่รายงาน :………………………………………… 
 (นายธวัชชัย  เคหะบาล) 
 
 
     ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:  [                                 ] 
 
ลงชื่อ.......................................................................... วันที่สง่รายงาน :………………………………………… 
 (                                             ) 

 
 
 


