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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
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โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
สาขาวิชารัฐศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2553127

ชื่อวิชา จริยศาสตรและความเปนธรรมในสังคม
(Ethics and Social Justice)

1.2 จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : รัฐศาสตรบัณฑิต
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือก
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารยณฐิญาณ งามขํา
2) อาจารยผูสอน: อาจารยณฐิญาณ งามขํา (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2561 / ชั้นป 3
1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.7 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร บัณฑิตวิทยาลัย หอง 11505
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด
1 สิงหาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา
1) ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระอยางถูกตองครบถวนตามขอบขายที่กําหนด
ในคําอธิบายรายวิชา
2) ผูเรียนสามารถเขาใจแนวคิดทางจริยศาสตรและหลักการวาดวยความเปนธรรมใน
สังคม ปญหาของจริยธรรมทางการเมืองและการเมืองกับการประยุกตใชจริยศาสตรในสถานะเครื่องมือ
ทางการเมือง ประเด็นปญหาของจริยศาสตรทางการเมือง
3) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ตลอดจนมีภาวะ
ผูนําและผูตาม และตระหนักในคุณคาในทางจริยธรรมทางการเมืองที่เปนบทเรียนตอชีวิตประจําวัน
4) ผูเรียนสามารถคิดคนขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ที่นาเชื่อถือได และพัฒนาความรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง

2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) ปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัย
2) ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และแหลงความรู ใหสอดคลองกับ
หลักสูตร รายวิชา และผูเรียน
3) พัฒนาตอเนื่องเพื่อสงเสริมแนวทางการจัดการศึกษาที่เน นผูเรี ยนเป นสําคั ญ และ
การเรียนรูอยางมีสวนรวมของผูเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
3.1 คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงแนวคิดทางจริยศาสตรและหลักการวาดวยความเปนธรรมในสังคม ปญหา
ของจริยธรรมทางการเมืองและการเมืองกับการประยุกตใชจริยศาสตรในสถานะเครื่องมือ
ทางการเมือง ประเด็นปญหาของจริยศาสตรทางการเมือง
A study of ethics and principles of social justice, ethical and political
problems, including their application as a tool for solution.
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3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมงตอ ใหคําปรึกษา แนะนํา สอนเสริม
30 ชัว่ โมงตอ
ภาคการศึกษา ตามความตองการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
เปนรายกลุม เพื่อทบทวนความรู
ใหชัดเจนและแมนยํายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุมของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ํา

การศึกษาดวย
ตนเอง
75 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

3.3 จํ า นวนชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห ที่ อ าจารย ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล
1) อาจารยป ระจํา รายวิชาแจงเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บ ไซต Social Network หรือ
บอรดประชาสัมพันธของหลักสูตร
2) อาจารยประจํารายวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความ
ตองการ อยางนอย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)

4

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรูท ี่ตองการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และ
ความซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถแกไข
ขอขัดแยงและลําดับความสําคัญได
4) มีความเอื้อเฟอเผื่อแผและสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร
ความสัมพันธระหวางประเทศ
2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
แนวคิดสําคัญของจริยศาสตร ความเปนธรรม
และจริยศาสตรในฐานะเครื่องมือทางการเมือง
3) สามารถนําความรูและประสบการณไปรวม
พัฒนาแกไขปญหาและนําความรูไ ปประยุกต
ใชไดจริง

1) ปลูกฝงคุณคาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ
ความซื่อสัตยสุจรติลงไปในบทเรียน
2) สอดแทรกหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน
ยกยองนักศึกษาที่ทําดีเสียสละแกสวนรวม
การมีภาวะนําและผูตามทีด่ ี ฯ

1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขาหองเรียน และ
การแตงกาย
2) ประเมินความมีวินัยและความพรอมเพรียงใน
การเขารวมกิจกรรมของชั้นเรียน
3) ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่และงานที่
ไดรับมอบหมาย ภาวะผูนําและผูตามตามที่ดี

1) ทดสอบเนื้อหาสวนที่เปนแนวคิด ทฤษฏีและ
เนื้อหาสาระสําคัญ
1) ทดสอบกลางภาค
2) ทดสอบการวิเคราะหกรณีศึกษา
2) ทดสอบปลายภาค
3) ทดสอบทักษะการประยุกตในเชิงบูรณาการ

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

1-15

10%

8, 16

50%
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ผลการเรียนรูท ี่ตองการพัฒนา
4) สามารถบูรณการรายวิชาเขากับความรูในศาสตร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของและประยุกตไดจริงและอยาง
เหมาะสม
ดานทักษะทางปญญา
1) มีความสามารถในการถายทอดและแลกเปลีย่ น
ความรูกับผูอื่น
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมี
วิจารณญาณ เปนระบบและมีตรรกะ
3) สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห
ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับความคิดทางการ
เมืองยุคคลาสสิค เพื่อทดลองเสนอแนวทางแกไขได
4) สามารถประยุกตใชความรูและทักษะตามวิถี
แหงประวัติศาสตรและตัวอยางที่ศึกษาทําการ
แกไขปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม
5) สามารถประยุกตใชความรูตามกรอบทฤษฏี
แนวคิด ประสบการณและตัวอยางที่ศึกษามาทําการ
แกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นที่มีความ
แตกตางและหลากหลายไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1) ศึกษาและวิเคราะหกรณีศึกษา
1) ทดสอบยอย 2 ครั้ง
2) อภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
3) จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผูเรียนมีสวนรวม
(active learning) เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
การระดมสมอง การอภิปรายรวมกัน
และกิจกรรมอื่น ๆ โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเครื่องมือสนับสนุนการสอน

1) จัดกิจกรรมและมอบหมายงานรายกลุม
2) ฝกปฏิบัติในชั้นเรียนเพื่อใหมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดีตอกัน

1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของ
นักศึกษาในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2) ประเมินจากรายงานกลุม
3) ประเมินจากการมีสวนรวมในกิจกรรมในชั้น
เรียน

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

4, 11

20%

10%
10,14
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ผลการเรียนรูท ี่ตองการพัฒนา

วิธีการสอน

2) มีความเขาใจผูอื่นและสังคม สามารถปรับตัว
ใหเขากับสังคม
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรูทางดานเทคโนโลยีทั้งของตนเอง และ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4) มีจิตสํานึกสาธารณะ รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
1) กําหนดโจทยใบงาน แบบฝกหัด และ
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการคนควา
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปน 2) สอดแทรกรูปแบบการนําเสนอรายงานการ
ตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
คนควา
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
3) แนะนําแหลงคนควา สื่อสารสนเทศ และ
สื่อสารและการสืบคนประเด็นไดเปนอยางดี
จรรยาบรรณการสืบคนและการนําเสนอ
3) สามารถใชเทคโนโลยีสื่อสารแนะนําเสนอผลงาน
ขอมูลในรายงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูดการเขียน
ตลอดจนสามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือในการ
นําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
4) สามารถใชขอมูลสถิติและตัวเลขในการวิเคราะห
ขอมูลไดอยางเหมาะสม

หมายเหตุ

ผลการเรียนรูตัวเขม = ความรับผิดชอบหลัก

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนักของ
การประเมินผล

1) ประเมินจากรายงานกลุม
2) ประเมินจากการนําเสนอในชั้นเรียน
10,14
10%

ผลการเรียนรูตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ขอ 2)
สัปดาหที่
(ชม.)
1
(3 ชม.)

2
(3 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

แนะนํารายวิชา ขอตกลงในการเรียน
และการวัดและการประเมินผล
- ศึกษาความหมายของจริยศาสตรทั้งใน
บริบทภาษาไทยและภาษาตะวันตก
- ศึกษาความแตกตางระหวางจริยศาสตร
(ethics) และศีลธรรม (moral)
- ศึกษาความสําคัญและความจําเปนของจ
ริยศาสตร

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. แนะนําแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา กําหนดกติกาในการเรียน
2. บรรยายประกอบสื่อ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ถาม-ตอบ ระหวางผูส อน-ผูเรียน

1. power point presentation
2. เอกสารแนวการสอน
3. เอกสารประกอบการเรียน

ความหมายของจริยธรรม
(Meta-ethics)
- ศึกษาความหมายของธรรมชาติและ
คุณสมบัติของจริยศาสตร
- ศึกษาความหมายของความดี/ความเลว,
ความถูกตอง/ความผิด การกําหนด
ความหมายเชิงศีลธรรม (moral
semantics)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. การซักถามอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน

1. power point presentation
2. เอกสารประกอบการเรียน

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)
1

1

ผูสอน
อาจารย
ณฐิญาณ
งามขํา

อาจารย
ณฐิญาณ
งามขํา

8

สัปดาหที่
(ชม.)

3
(3 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

- ศึกษาความสัมบูรณ ความหมายเชิง
เปรียบเทียบ เกณฑที่ใชในการตัดสิน
(moral ontology)
- ศึกษาการตัดสินความถูก/ผิด เลว/ดี
(moral epistemology)
ทฤษฎีเกี่ยวกับศีลธรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
Moral Theory- Virtue Ethics
1. บรรยายประกอบสื่อ
(Normative ethics)
2. การซักถามอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
- ศึกษาวามนุษยควรกระทําตนให
สอดคลองกับจริยธรรมอยางไรบาง
- ศึกษาวามาตรฐานของการกระทําที่มี
จริยธรรมนั้นเปนอยางไร
- ศึกษาวาอะไรคือตัวกําหนดวาการกระทํา
เหลานั้นถูกหรือผิด (Moral Theory)
- ศึกษาวาคุณธรรมคือจริยธรรม (Virtue
Ethics)
- ศึกษาทฤษฎีรวมสมัย (Contemporary
Virtue Ethics) – Alasdair Macintyre,
Martha Nussbaum

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

1. power point presentation
2. เอกสารประกอบการเรียน

1

ผูสอน

อาจารย
ณฐิญาณ
งามขํา

9

สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

4
(3 ชม.)

ทฤษฎีเกี่ยวกับอรรถประโยชนนยิ ม
(Moral Theory- Utilitarianism)
- ศึกษาวาคุณธรรมคือผลรวมของ
ประโยชนสูงสุด
- ศึกษาความคิดของ Jeremy Bentham

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. การซักถามอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ทดสอบยอยครั้งที่ 1

1. power point presentation
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. แบบทดสอบ

10

อาจารย
ณฐิญาณ
งามขํา

5
(3 ชม.)

ทฤษฎีเกี่ยวกับอรรถประโยชนนยิ ม
(Moral Theory- Utilitarianism) (2)
- ศึกษาความคิดของ John Stuart Mill

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. การซักถามอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน

1. power point presentation
2. เอกสารประกอบการเรียน

1

อาจารย
ณฐิญาณ
งามขํา

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.บรรยายประกอบสื่อ
2.รายงานหนาชั้นและโตวาที

1. power point presentation
2. เอกสารประกอบการเรียน

1

อาจารย
ณฐิญาณ
งามขํา

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. รายงานหนาชั้นและโตวาที

1. power point presentation
2. เอกสารประกอบการเรียน

1

อาจารย
ณฐิญาณ
งามขํา

6
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ศี ล ธรรมแบบค า นท
(3 ชม.) (Kantian morality)
-ศึกษา Moral Theory-Deontology
-ศึกษาวาคุณธรรมคือหนาที่ตามขอเสนอ
ของคานท
7
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ศี ล ธรรมแบบค า นท
(3 ชม.)
(Kantian morality) (2)
-ศึกษา Moral Theory-Deontology (2)

ผูสอน

10

สัปดาหที่
(ชม.)

8
(3 ชม.)
9
(3 ชม.)

10
(3 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด
-ศึกษาวาคุณธรรมคือหนาที่ตามขอเสนอ
ของคานท (2)
สอบกลางภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

ผูสอน

ทดสอบกลางภาค

แบบทดสอบกลางภาค

20

ความยุติธรรมและความยุติธรรมใน
สังคม-ความยุติธรรม
- ศึกษาวาความยุติธรรมคืออะไร สําคัญ
อยางไร จําเปนตองมีหรือไม
- ศึกษาวาเกณฑมาตรฐานของความ
ยุติธรรมมีอะไรบาง
- ศึกษาความยุติธรรมในแนวกรีกโบราณ
เชน ความคิดของโสกราตีส เพลโต
อริสโตเติล

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. การซักถามอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน

1. power point presentation
2. เอกสารประกอบการเรียน

1

อาจารย
ณฐิญาณ
งามขํา

ความยุติธรรมในแนวคิดทางศาสนา
-ศึกษาความยุติธรรมในศาสนาพุทธและ
ฮินดู

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ฝกวิเคราะหกรณีศึกษารายกลุม
2. การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. กิจกรรมกลุม ๆ ละ 4-6 คน
2. ใบงานโจทยรายกลุม

1. power point presentation
2. กรณีศึกษา
3. โจทยแบบฝกหัด
4. แหลงเรียนรูสารสนเทศ
เชน e-journal, e-data

10

อาจารย
ณฐิญาณ
งามขํา

11

สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

3. นักศึกษานําเสนอในชั้นเรียน

based, website,
smartphone

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

ผูสอน

11
(3 ชม.)

ความยุติธรรมในแนวคิดทางศาสนา (2)
-ศึกษาความยุติธรรมในศาสนาคริสต
อิสลามและยูดาย

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. ทดสอบยอยครั้งที่ 2

1. power point presentation
2. เอกสารประกอบการเรียน

10

อาจารย
ณฐิญาณ
งามขํา

12
(3 ชม.)

รูปแบบของความยุติธรรม
-ศึกษา Retributive Justice,
Distributive Justice, Restorative
Justice
ความยุติธรรมในสังคม
-ศึกษาความคิดของอริสโตเติลและคาล
มารกซ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. การซักถามอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน

1. power point presentation
2. เอกสารประกอบการเรียน

1

อาจารย
ณฐิญาณ
งามขํา

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. การซักถามอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน

1. power point presentation
2. เอกสารประกอบการเรียน

1

อาจารย
ณฐิญาณ
งามขํา

ความยุติธรรมในสังคม (2)
-ศึกษาความคิดของ จอหน รอลส

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ฝกวิเคราะหกรณีศึกษารายกลุม
2. การอภิปรายรวมกันในชั้น
กิจกรรม/ใบงาน :
1. กิจกรรมกลุม ๆ ละ 4-6 คน

1. power point presentation
2. โจทยแบบฝกหัด
3. แหลงเรียนรูสารสนเทศ
เชน e-journal, e-data

10

อาจารย
ณฐิญาณ
งามขํา

13
(3 ชม.)

14
(3 ชม.)

12

สัปดาหที่
(ชม.)

15
(3 ชม.)

16
(3 ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

- สรุปทบทวนความรูของรายวิชา

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

2. ใบงานโจทยรายกลุม
3. นักศึกษานําเสนอในชั้นเรียน

based, website,
smartphone

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การซักถามอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. สรุป ทบทวนความรู
3. แนะนําแหลงเรียนรูเพื่อใหผูเรียน
เพิ่มพูนความรูหลังเรียนรายวิชา

1. power point presentation
2. แบบทดสอบความรูห ลังเรียน

สอบปลายภาค

การวัดและประเมินผล
(สัดสวนการประเมิน)

1

ผูสอน

อาจารย
ณฐิญาณ
งามขํา

30
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- ทดสอบยอย
20%
- งานที่มอบหมายเปนกลุม
20%
- สอบกลางภาค
20%
- สอบปลายภาค
30%
- จิตพิสัย
10%
2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตําราหลัก
ณฐิญาณ งามขํา. (2561). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาจริยศาสตรและความเปนธรรมในสังคม.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ
Aristotle. (2016). Nicomachean Ethics. Translated by R.W.Browne. New York:
Digireads.com Publishing.
Bentham, J. and Mill, J. (2003). The Classical Utilitarians. Edited by John Troyer.
Indianapolis: Hackett Publishing Company.
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Blackledge, P. (2012). Marxism and Ethics: Freedom, Desire, and Revolution. Albany:
Suny Press State University of New York.
MacIntyre, A. (1999). Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the
Virtues. Illinois: Carus Publishing Company.
MacIntyre, A. (1984). After Virtue: A Study in Moral Theory. Notre Dame and Indiana:
University of Notre Dame Press.
Mill, J. and Bentham, J. (2004). Utilitarianism and Other Essays. Edited by Alan Ryans.
London: Penguin Books.
Nussbuam, M. (2016). Anger and Forgiveness: Resentment, Generosity, Justice. New
York: Oxford University Press.
Nussbuam, M and Kallhoff, A. (2001). Martha C. Nussbaum: Ethics and Political
Philosophy : Lecture and Colloquium in Munster 2000. Munster: LiT.
Plato. (2018). Apology. Translated by Benjamin Jowett. Helsinki: Strelbytskyy
Multimedia Publishing.
Plato. (2004). Republic. Translated by C.D.C. Reeve. Indiana: Hackett Publishing
Company Ltd.
Rawls, J. (1999). A Theory of Justice. Harvard: Bleknap Press.
Saddhatissa, H. (1997). Buddhist Ethics. Somerville: Wisdom Publications.
Wells, S. (2010). Christian Ethics: An Introductory Readers. West Sussex: Blackwell
Publishing.

6.3 เอกสารและขอมูลแนะนํา
Beld, T. (2000). Moral Responsibility and Ontology. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Darwall, S. (2003). Deontology. MA and Oxford: Blackwell Publishing.
Kagan, S. (2018). Normative Ethics. London and New York: Routledge.
Lazari-Rarek and Peter Singer. (2017). Utilitarianism: A Very Short Introduction. Oxford:
Oxford University Press.
Timmons, M. (2016). Oxford Studies in Normative Ethics, Volume 6. Oxford: Oxford
University Press.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรูแตละดาน

7.2 กลยุทธการประเมินการสอน
1) ใชแบบประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) ใชแบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา
3) สอดคลองกับ 7.1

7.3 การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินที่ไดจากขอที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนําผล
การประเมินและขอเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรี ยนรูของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติ กรรม คะแนนการสอบ
การปฏิบัติและการนําเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นําเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู



ทักษะทางปญญา



ทักษะความสัมพันธระหวาง


บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใชไอที

7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย ผู ส อนดํ า เนิน การทวนสอบดว ยตนเอง ดว ยการประเมิน การเรีย นรูของ
นักศึกษาตามวิธีการ ขอ 7.4
16

2) กรณีที่ผลการเรียนรูนักศึกษายังไมไดประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนจะให
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแกไขไดตามความจําเปนเปนรายกรณี
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