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 วิชาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม เป็นวิชาท่ีมีความส าคญัยิ่ง  เป็นสิ่งท่ีควร
ตระหนกัและจ าเป็นต้องมีการศกึษา มีการตดิตามอยา่งใกล้ชิด  จะเห็นได้วา่ในยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป  
กลโกงในทางธุรกิจก็มีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัออกไปเร่ือยๆ  และบางครัง้ในทางธุรกิจกวา่จะรู้ทนักลโกง
เหลา่นัน้ ก็ท าให้ธุรกิจเกิดความเสียหายไปแล้ว  จงึมีมาตรการในการป้องกนัเกิดขึน้มาเอง 
 การศกึษาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคมนี ้จะเป็นสว่นหนึง่ท่ีท าให้ผู้ท าธุรกิจ 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ มีจิตส านกึในการท าธุรกิจให้อยูใ่นกรอบท่ีดี ไมเ่อารัดเอาเปรียบกนั ไมใ่ช้วิธีการ
กลา่วหา ให้ร้ายกนั ท าธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ตามครรลองความรับผิดชอบตอ่สงัคม เกิดความสขุ
ในการท างาน การอยูร่่วมกนั และท าให้โลกปราศจากการแขง่ขนัท่ีเอารัดเอาเปรียบกนั เกิดสนัตสิขุในทกุ
พืน้ท่ีของการท าธุรตลอดไป 
 
 
       คณาจารย์ผู้สอนวิชาจริยธรรมทางธรุกิจและ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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รำยละเอียดของรำยวิชำ 
 
ช่ือสถำบันอุดมศึกษำ   วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร 
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ  คณะวิทยาการจดัการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรำยวิชำ 
    3504101  จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 
2. จ ำนวนหน่วยกิต 

3(3-0)    หนว่ยกิต 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ 
บริหารธุรกิจ  วิชาบงัคบั 
 

4. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน 
     อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ดร. สินีมาศ  สร้อยคีรี 
 อำจำรย์ผู้สอน อาจารย์นฤตย์ร าภา  ทรัพย์ไพบลูย์ 
   อาจารย์สรินยา  สมบญุ  
   อาจารย์อบุลรัตน์  ชาตลิะออง  
   อาจารย์ทกัษินนัท์  หนนูาค  
   อาจารย์นฤภทัร  อารยางกรู 
 
5. ภำคกำรศึกษำ/ชัน้ปีที่เรียน 

ภาคการศกึษาท่ี 1/2553  / ชัน้ปีท่ี 3 
 

6. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite) (ถ้ำมี) 
ไมจ่ าเป็น 
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7. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ำมี) 
ไมจ่ าเป็น 
 

8. สถำนที่เรียน 
ในมหาวิทยาลยั 
ศนูย์ตรัง 
วิทยาเขตสพุรรณบรีุ 
 

9. วันท่ีจัดท ำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครัง้ล่ำสุด 
3 มิถนุายน 2553 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ 

1.  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ สามารถอธิบายจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม  ตลอดจนแนวคดิและทฤษฎีทางจริยธรรมและความรับผิดชอบตอ่สงัคม  กระบวนการสร้าง
จริยธรรมในองค์การธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหารและพนกังาน 

2.   เพ่ือเสริมสร้างจิตส านกึของผู้ เรียนให้เป็นผู้ มีจริยธรรมในการปฏิบตัตินและการประกอบ
ธุรกิจ 

3.   เพ่ือให้ผู้ เรียนน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการ
ปรับตวัให้เหมาะสมทางด้านจริยธรรม 

     
2. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ 

เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการและ การ ปฏิบตัใินด้านจริยธรรม เป็นการศกึษา
วิกฤตการณ์ทางธุรกิจตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในโลก รวมถึงการแขง่ขนัในทางธุรกิจท่ีมีผลกระทบทางด้าน
จริยธรรม ทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน   สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและแนวปฏิบตัใินองค์กรเพ่ือ
ความถกูต้องและเหมาะสมในการด าเนินงานร่วมกนัอยา่งมีความสขุ  
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หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรด ำเนินกำร 
 

1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
เป็นการศกึษาวิกฤตการณ์ทางธุรกิจตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในโลก รวมถึงการแขง่ขนัในทางธุรกิจท่ีมี

ผลกระทบทางด้านจริยธรรม ทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน   โดยการศกึษากรอบแนวคดิ  ความส าคญั
ของจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม  ปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่
สงัคม  เหตผุลท่ีธุรกิจต้องมีจริยธรรม  ในทกุระดบับคุคล  องค์กร และระดบัชาต ิ สูก่ารประยกุต์ใช้
ในทางปฏิบตั ิ การแก้ปัญหา  การพฒันาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม  การสร้าง
จริยธรรมในองค์การธุรกิจ  เน้นจริยธรรมการสร้างจิตส านกึของผู้บริหาร (Management Ethics)  และ
พนกังาน (Employee’s Ethics)  โดยใช้ตวัอยา่งประกอบ  สง่เสริมให้เกิดความรู้และทกัษะ  สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและแนวปฏิบตัใินองค์กรเพ่ือความถกูต้องและเหมาะสมในการด าเนินงาน
ร่วมกนั  

This is the study of business crisis of the world, including business competition 
effecting ethics aspect both in public and private sectors, through the study of conceptual 
framework, the important of business ethics, business ethics problem, reason why business 
ethics is require in all levels of personnel, organization and nation, practical application, 
problem solving, business ethics development, the construction of the organization ethic, 
focusing on the conscious mind construction of the executives (Management Ethics) and the 
staff (Employee’s Ethics), using relevant example to promote skill and knowledge, ability to be 
used in daily life and organization practice guideline for the accurate and feasible proper co 
ordination. 

 
 

2. จ ำนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภำคกำรศึกษำ 
 

บรรยำย กำรฝึก 
 

 
สอนเสริม 

ปฏิบัต/ิงำน 
ภำคสนำม/กำร

ฝึกงำน 

 
กำรศึกษำด้วยตนเอง 

บรรยาย 48 ชัว่โมง 
ตอ่ภาคการศกึษา 

 
 

ตามความจ าเป็น
รายบคุคล 

 

การบรรยายพร้อมการ
ฝึกปฏิบตั ิ48 ชัว่โมงตอ่

ภาคการศกึษา 
 

30 ชัว่โมงตอ่ 
ภาคการศกึษา 
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3. จ ำนวนช่ัวโมงต่อสัปดำห์ที่อำจำรย์ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำเป็น    
    รำยบุคคล 

3  ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
 
 

หมวดที่ 4 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
1. ด้านทกัษะทางปัญญา  เน้นการมีความคดิในการวิเคราะห์ข้อมลู  เหตผุลด้านจริยธรรมเพ่ือ

น ามาใช้ในการท างานและด าเนินชีวิตประจ าวนั 
2. ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ ..เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสงัคม 

มวลชนใน ด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม  การหาข้อมลูเพื่อการ วิเคราะห์ด้าน
จริยธรรม 

3. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ...มีการน า
สถิตเิชิงปริมาณมาใช้ใน ด าเนินการด้านปัญหาจริยธรรม  และมีการน าเท คโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการหา
ข้อมลูด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

4. ด้านทกัษะเฉพาะวิชาชีพสามารถเข้าใจถึงวิธีการท่ีเหมาะสมในด้านจริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานและการประกอบวิชาชีพตอ่ไป 

1.2 วิธีการสอน 
- ด าเนินการสอนความเป็นเหตผุลท่ีเหมาะสมด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่

สงัคม พร้อมการแทรกด้านคณุธรรม และด้านจริยธรรมในบทเรียนตลอดเวลา  
- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศกึษาด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

โดยมีประเดน็ด้านคณุธรรมและจริยธรรม ควบคูไ่ปกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง  
- อภิปรายกลุม่ และรายงานเด่ียว 

1.3 วิธีการประเมินผล 
- ให้มีการระดมความรู้ด้านคณุธรรมและด้านจริยธรรม มีการน าเสนอควบคูก่บับทเรียน

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

- สงัเกตพฤตกิรรมการเรียน การสง่งาน และพฤตกิรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องด้านจริยธรรมทางธุรกิจ
และความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

- พฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลง ความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิการวิเคราะห์ความมีเหตผุลด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคมจากความประพฤตแิละงานท่ีได้มอบหมาย 
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2. ควำมรู้ 
2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

1. มีความเข้าใจเก่ียวกบัทศันคตด้ิานจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
2. การศกึษาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม มีคณุธรรมเป็นหลกัในการ

ปฏิบตัิ 
3. การศกึษาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยมีพืน้ฐานด้านการจดัการ 

หรือ การบริหารธุรกิจ 
2.2  วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย กรณีศกึษา น าเสนอแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม และด าเนินการสอนตามต าราหลกัและหนงัสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องประกอบ  มีการน าเสนอการ
เปล่ียนแปลง ความคืบหน้าของจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม ตลอดระยะเวลาการ
เรียนการสอน 

2.3 วิธีการประเมินผล 
จดบนัทกึความก้าวหน้าของความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคม และบนัทกึใน portfolio ของนกัศกึษารายบคุคลในแตล่ะสปัดาห์การเรียนการสอน แล้วน ามา
คดิเป็นคะแนนสว่นหนึง่ในการประเมินผลด้วย 
 
3. ทักษะทำงปัญญำ 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
พฒันาทกัษะในการเรียนรู้ของแตล่ะบคุคล โดยตดิตามความคืบหน้าในความรู้ความเข้าใจ

ด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม ควบคูไ่ปกบัการเรียนการสอน โดยมีการสอบถาม
ถึงความก้าวหน้าในการศกึษาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยการน าการเรียนรู้
จากในห้องเรียนไปพฒันาเป็นทกัษะทางปัญญาในการท าความเข้าใจด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

3.2 วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย กรณีศกึษา น าเสนอรายงายการศกึษาด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม และด าเนินการสอนตามต าราหลกัและหนงัสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องประกอบ  มีการ
น าเสนอความก้าวหน้าของการเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม ตลอด
ระยะเวลาการเรียนการสอน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
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จดบนัทกึความก้าวหน้าของการศกึษาวิชาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
และบนัทกึใน portfolio ของนกัศกึษารายบคุคลในแตล่ะสปัดาห์การเรียนการสอน แล้วน ามาคดิเป็น
คะแนนสว่นหนึง่ในการประเมินผลด้วย 

 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพฒันา  
มีการท างานกลุ่ มระหวา่งผู้ เรียน ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีเหตแุละผล มีความสามารถ

พฒันาทกัษะความรับผิดชอบตอ่กลุม่ท างาน  เป็นการพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลควบคู่
กนั ตลอดจนตระหนกัในด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

4.2 วิธีการสอน 
สงัเกตพฤตกิรรม และสอบถามถึงการแบง่งานกนัท าระหวา่งกลุม่เพ่ือดคูวามสมัพนัธ์ระหวา่ง

บคุคล  ความร่วมมือร่วมใจ  การเสียสละ และความรับผิดชอบในการท างาน การตระหนกัในด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

4.3 วิธีการประเมินผล 
 จดบนัทกึความก้าวหน้าของการศกึษาด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

และบนัทกึใน portfolio ของนกัศกึษารายบคุคลในแตล่ะสปัดาห์การเรียนการสอน แล้วน ามาคดิเป็น
คะแนนสว่นหนึง่ในการประเมินผลด้วย 

 
5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
มีการพฒันาด้านทกัษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาชว่ยในการเรียนการสอน จริยธรรม

ทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม  เชน่ การฉายหนงั/ ภาพยนตร์ หรือหนงัสัน้ ท่ีเก่ียวข้องในด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม  เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความส าคญัและจ าเป็นท่ีเกิดขึน้
ในสงัคม รวมทัง้มีการพิมพ์รายงาน การหาข้อมลูด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
โดยใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาชว่ยท างานให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

 5.2 วิธีการสอน 
แนะน าการหาแหลง่ข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องด้านจริยธรรมทางธุรกิจและ

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม รวมทัง้มีการศกึษาด้านสถิตท่ีิเก่ียวข้องในด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม โดยเน้นโปรแกรมประยกุต์ทกุๆ ด้าน ให้มีการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องด้วย 

 5.3 วิธีการประเมินผล 
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ตรวจสอบงานท่ีได้มอบหมาย โดยพิจารณาจากพืน้ฐานด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม  ท่ีต้องมีทกัษะด้าน การวิเคราะห์ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อนัเป็นการพฒันาไปพร้อมๆ กนั 
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หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 
1. แผนกำรสอน 

สัปดำห์ 

ที่ 
หัวข้อ 

จ ำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรม 

กำรสอน 
สื่อกำรสอน ผู้สอน 

1 - แนะน ารายวิชา 
- ประวตั ิและวิวฒันาการทางด้านจริยธรรม
ทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
- รูปแบบขององค์กรธุรกิจ 

4 บรรยาย 
และยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

หนงัสอื / เอกสาร 
ประกอบการสอน 
/ PowerPoint 
/ แบบฝึกปฏิบตัิด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

อาจารย์นฤตย์ร าภา  
ทรัพย์ไพบลูย์ (A1), 
(G1) 
อาจารย์สรินยา   
สมบญุ (B1), (E1) 
อาจารย์อบุลรัตน์  
ชาติละออง  (C1), 
(D1) 
อาจารย์ทกัษินนัท์  
หนนูาค (TA) 
อาจารย์นฤภทัร   
อารยางค์กรู (UA) 

2 บทที่ 1 บทน า  โลกาภิวตัน์ จริยธรรมและ
การจดัการ 

  หนงัสอื / เอกสาร 
ประกอบการสอน 
/ PowerPoint 
/ แบบฝึกปฏิบตัิด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

3 บทที่ 2 ทฤษฎีจริยธรรม  ความหมายและ
ลกัษณะของจริยธรรม การประยกุต์ใช้
แนวคิดเก่ียวกบัจริยธรรม 

  หนงัสอื / เอกสาร 
ประกอบการสอน 
/ PowerPoint 
/ แบบฝึกปฏิบตัิด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

4 บทที่ 3  จริยธรรมและความรับผิดชอบตอ่
สงัคมของธุรกิจ  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
จริยธรรมกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ
ธุรกิจ ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกบัจริยธรรมใน
ธุรกิจ ผลที่ธุรกิจได้รับจากความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม ขัน้ตอนการด าเนินนโยบายความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

  หนงัสอื / เอกสาร 
ประกอบการสอน 
/ PowerPoint 
/ แบบฝึกปฏิบตัิด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 
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สัปดำห์ 
ที่ 

หัวข้อ จ ำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรม 
กำรสอน 

สื่อกำรสอน ผู้สอน 

5 บทที่ 4  ปัญหาจริยธรรมในทางธุรกิจ   
ที่มาของปัญหาจริยธรรมในทางธุรกิจ   
วฒันธรรมองค์การและบรรยากาศทาง
จริยธรรม 
การวิเคราะห์ปัญหาทางจริยธรรมในธุรกิจ   
ปัญหาจริยธรรมในการปฏิบตัิของธุรกิจใน
ประเทศไทย 

  หนงัสอื / เอกสาร 
ประกอบการสอน 
/ PowerPoint 
/ แบบฝึกปฏิบตัิด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

6 บทที่ 5  การตดัสนิใจเชิงจริยธรรมในธุรกิจ   หนงัสอื / เอกสาร 
ประกอบการสอน 
/ PowerPoint 
/ แบบฝึกปฏิบตัิด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

7 บทที่ 6  การตลาดและการโฆษณา : 
ปัญหาทางจริยธรรม   ปัญหาทางจริยธรรม
ทางด้านการตลาด  การตลาดและการสร้าง
ความไว้เนือ้เช่ือใจ  การโฆษณา 

  หนงัสอื / เอกสาร 
ประกอบการสอน 
/ PowerPoint 
/ แบบฝึกปฏิบตัิด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

8 บทที่ 7  จริยธรรมกบัผู้บริหาร 
จริยธรรมและคา่นิยมของผู้บริหาร 
อ านาจ อิทธิพล และจริยธรรม 
จริยธรรมกบัการแก้ไขข้อขดัแย้ง 
ศาสนากบัคณุธรรมของผู้บริหาร 
การพฒันาคณุธรรมของนกับริหาร 
ผู้บริหารระบบราชการไทยกบัจริยธรรม 

  หนงัสอื / เอกสาร 
ประกอบการสอน 
/ PowerPoint 
/ แบบฝึกปฏิบตัิด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

9 บทที่ 8  ปัญหาจริยธรรมในธุรกิจข้าม
วฒันธรรม   ลกัษณะของธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ  ลกัษณะของบริษัทข้ามชาติ 
ปัญหาทางการเมืองที่เก่ียวกบัธุรกิจข้ามชาต ิ
การค้า การเงิน และการลงทนุระหวา่ง

  หนงัสอื / เอกสาร 
ประกอบการสอน 
/ PowerPoint 
/ แบบฝึกปฏิบตัิด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจ
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ประเทศกบัจริยธรรม และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 
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สัปดำห์ 
ที่ 

หัวข้อ จ ำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรม 
กำรสอน 

สื่อกำรสอน ผู้สอน 

10 บทที่ 9  การท าให้เกิดการปฏิบตัิทาง
จริยธรรมอยา่งแท้จริง   วิธีการสร้าง
จริยธรรมให้เกิดขึน้ในองค์การ : กรณีของ
สหรัฐอเมริกา   การเสริมสร้างจริยธรรมให้
เกิดขึน้ในธุรกิจ : กรณีศกึษาของเยอรมนี 
วิธีการสร้างจริยธรรมในองค์การ : 
กรณีศกึษาของประเทศไทย 

  หนงัสอื / เอกสาร 
ประกอบการสอน 
/ PowerPoint 
/ แบบฝึกปฏิบตัิด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

11 บทที่ 10  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วักบั
จรรยาบรรณในการบริหาร 

  หนงัสอื / เอกสาร 
ประกอบการสอน 
/ PowerPoint 
/ แบบฝึกปฏิบตัิด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

12 กำรศึกษำตัวอย่ำงจริยธรรมทำงธุรกิจ
และควำมรับผิดชอบต่อสังคม/ ศึกษำดู
งำน 

  เอกสาร 
ประกอบการสอน 
/ PowerPoint  ด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

13 การน าเสนองานกลุม่   PowerPoint  ด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

14 การน าเสนองานกลุม่   PowerPoint  ด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

15 การภาพยนตร์สะท้อนจริยธรรมทางธุรกิจ
และความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

  Video  

16 สรุป จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและการน าไปใช้ 

  เอกสาร
ประกอบการสอน 
/ PowerPoint  ด้าน
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จริยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

 สอบวนัท่ี 7 ตลุาคม 2553 
เวลา 10.40-12.10 น.  

    

หมายเหตุ  แผนการสอนอาจมีการปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของเน้ือหาและ
ระยะเวลาในการเรียนการสอน 
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2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 

กิจกรรม 
ที่ 

ผลกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน 
สัปดำห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วน 
ของกำร

ประเมินผล 
1 1, 2, 3, 4, 5 ทดสอบยอ่ย อาจารย์ผู้สอนพิจารณา 10% 
  สอบกลางภาค 6 30% 
  สอบปลายภาค 7 ตลุาคม 2553 40% 
2 3, 4, 5 รายงาน 

และการน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
15 10% 

3 1, 2, 3, 4, 5 การสงัเกตพฤติกรรม 
และผลการท าแบบฝึกปฏิบตัิ

ระหวา่งเรียน 

ทกุสปัดาห์ 10% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
 
1. เอกสำรและต ำรำหลัก 

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผดิชอบต่อสังคม    (ร.ศ. จินตนา  บุญบงการ) 
 

2. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ 
แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรม  คณุธรรม และการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ข้าราชการ  (ส านกังาน 

ก.พ.ร.) 
บทบาทของผู้บงัคบับญัชาในการสิ่งเสริมจริยธรรม (ศนูย์สง่เสริมจริยธรรม ส านกังาน ก.พ.)  
จริยธรรมและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ    (ร.ศ. ดร. นภาพร  ขนัธนภา และคณะ) 
Business Ethics (Case Studies and selected readings) Arizona Stated University 
Perspectives in Business Ethics (Laura P. Hartman) 
เอกสารค้นคว้าของผู้สอนเพิ่มเตมิ 
ขา่วสารประจ าวนั/ เหตกุารณ์ร่วมสมยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาจริยธรรม 

 

3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ 
1. Website  ท่ีอางอิง   :     www.google.co.th  เลือกหวัข้อเก่ียวกบั “จริยธรรมทางธุรกิจและ

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม” 

http://www.google.co.th/
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  Website อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั “จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม” 
2. บทความด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคมตามสถานการณ์ ณ เวลานัน้ๆ 

และหนงัสือหรือเอกสาร วิทยานิพนธ์ด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคมตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

3. หนงัสือเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
3.1 กรณีศกึษา ,วิทยานิพนธ์,บทความด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
3.2 โปรแกรมส าเร็จรูป เชน่ Microsoft Word, Excel 

3.3 การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิคตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 
 

หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
 
1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ 

- โดยการประเมินผลรายวิชาประจ าภาคเรียน ท่ีฝ่ายวิชาการจดัให้มีทกุภาคเรียน 

- อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้ เรียน แล้วน ามาประชมุหาข้อสรุปในการประเมินประสิทธิผล 
 
2. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน 

ประเมินจากการเข้าเรียนอยา่งสม ่าเสมอ  การทดสอบด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม การน าเสนอผลงานด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม ของนกัศกึษา เพ่ือให้
เกิดพฤตกิรรมท่ีสอดคล้องเหมาะสมด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานกรอบคณุวฒุิ 

 
3. กำรปรับปรุงกำรสอน 

มีการท ามาตรฐานกรอบคณุวฒุิประจ ารายวิชา และด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน  
 
4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษำในรำยวิชำ 

- ตรวจสอบความคืบหน้าของ งานด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม ท่ีได้
มอบหมายทกุสปัดาห์ ตลอดระยะเวลาเรียน 

- มีการหารือระหวา่งอาจารย์ผู้สอนเร่ืองคะแนนเก็บ คะแนนสอบ คะแนนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
5. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ 
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- ตรวจสอบและทบทวนในรายละเอียดของสาระวิชา จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่
สงัคมทกุสปัดาห์   

- ปรับปรุงรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยรวบรวมความคดิเห็นจาก
อาจารย์ผู้สอนร่วมกนั รวมทัง้ร่วมกนัปรับปรุงข้อสอบ 


