
  มคอ. 5 

รายงานผลการดาํเนนิการของรายวชิา 

ชื่อสถาบนัอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
โปรแกรมวชิา/คณะ   ปรัชญาศาสนา  และเทววิทยา   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 

1. รหสัและชือ่รายวชิา 
220212 จริยศาสตรศึกษา  

(Ethics Studied) 
2. รายวชิาทีต่องเรยีนกอนรายวชิานี้ (Pre-requisite) (ถาม)ี 

ไมม ี
3. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา อาจารยผูสอน และกลุมเรยีน (Section) 

นายโยธิน   มาหา 
4. ภาคการศกึษา / ปการศกึษาทีเ่ปดสอนรายวชิา 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2558    ช้ันปท่ี 3 
5. สถานทีเ่รยีน 

9.11.7.8  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
 

หมวดที ่2  การจดัการเรยีนการสอนทีเ่ปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจรงิทีเ่ปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 
 

สปัดาห หวัขอการสอน จาํนวนชัว่โมง เหตผุล 
หากมคีวามแตกตางเกนิ25% ตาม

แผน 
สอนจรงิ 

1 บทที ่1 บทนาํ 
1.1 แนะนําวิธีการของการศึกษาวิชาจริยศาสตร 
1.2 อธิบายธรรมชาติชองวิชาจริยศาสตร 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

2 บทที ่ 1 (ตอ) 
1.3 จริยศาสตรกับสาขาวิชาอ่ืนๆ 
1.4 ประโยชนของการศึกษาวิชาจริยศาสตร 
 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

3 บทที ่2 อดุมคตแิละอดุมการณของชวีติ 
2.1 อุดมคติของชีวิตตามทรรศนะของศาสดาของศาสนา 
2.2 อุดมคติของชีวิตชีวิตตามทรรศนะของปรัชญาเมธี 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

4 บทที ่2(ตอ) 
2.3 อุดมการณของชีวิตตามทรรศนะของศาสดาของศาสนา 
2.4อุดมการณของชีวิตตามทรรศนะของปรัชญาเมธี 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

5 บทที ่2(ตอ) 
2.5 อดุมการณของชีวติของสังคมปจจุบัน 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

6 บทที ่3  มาตรฐานทางที่ใชตดัสนิจรยิธรรม 
3.1 ความหมายของคําวามาตรฐาน 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 
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สปัดาห หวัขอการสอน จาํนวนชัว่โมง เหตผุล 
หากมคีวามแตกตางเกนิ25% ตาม

แผน 
สอนจรงิ 

3.2 มาตรฐานจรยิธรรม 
7 บทที ่3(ตอ) 

3.3 ความหมายของคําวาจริยธรรม 
3.4 ท่ีมาของจริยธรรม 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

8 บทที ่3 (ตอ)  
3.5องคประกอบของจริยธรรมท่ีสมบูรณ 
3.6มาตรฐานทางจรยิธรรมตามหลักศาสนา 

 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

9 บทที ่4 การตดัสนิจรยิธรรมตามหลักศาสนา 3 3 เปนไปตามแผนการสอน 
10 บทที ่4 การตดัสนิจรยิธรรมตามหลกัศาสนา (ตอ) 

4.2 การตดัสินจริยธรรมเรื่องบา ป บุญ คุณโทษ  ควร ไมควร 
3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

11 บทที ่5 จรยิศาสตรตะวนัตกและตะวันออก 
5.1 เปรียบเทียบภาพรวมจริยศาสตรตะวันตกและตะวันออก 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

12 บทที ่ 5 (ตอ) ทฤษฎีจริยศาสตรตะวันตก 
5.2 ทฤษฎีจริยศาสตรของเอปคิวรสั 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

13 บทที ่5 (ตอ) ทฤษฎจีรยิศาสตรตะวนัตก 
5.3 ทฤษฎีจริยศาสตรของคานท 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

14 5.4 ทฤษฎจีรยิศาสตรของ ฌอง ปอล ซารท 3 3 เปนไปตามแผนการสอน 
15 บทที ่6 จรยิศาสตรแนวพทุธ 

6.1 จริยธรรมข้ึนพ้ืนฐาน 
6.2 จริยธรรมระดับกลาง 
6.3 จริยธรรมระดับสูง 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

16 บทที ่6 (ตอ) การตดัสนิจรยิธรรมแนวพทุธ 
6.4 คณุลกัษณะพเิศษแหงพทุธจรยิศาสตร 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

 รวมจาํนวนคาบ 48 48  
2. หวัขอทีส่อนไมครอบคลมุตามแผน (ถาม)ี  

 

หวัขอทีส่อนไมครอบคลมุ 

ตามแผน (ถาม)ี 
นยัสาํคญัของหวัขอ 

ทีส่อนไมครอบคลมุตามแผน 
แนวทางชดเชย 

. ไมมี ่ ไมม ี ไมมี 

 
3. ประสทิธผิลของวธิสีอนที่ทาํใหเกดิผลการเรยีนรูตามทีร่ะบใุนรายละเอยีดของรายวิชา 

ผลการเรยีนรู 
วธิสีอนทีร่ะบ ุ

ในรายละเอยีดรายวชิา 

ประสทิธผิ
ล 

ปญหาของการใชวิธสีอน (ถาม)ี พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข 

ม ี ไมม ี
1.คณุธรรม จรยิธรรม 
 
มีความเคารพในความ

 
1. การบรรยายภายในช้ันเรยีน  
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษา
สามารถวิเคราะหใหเห็นแนวโนมความ
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ผลการเรยีนรู 
วธิสีอนทีร่ะบ ุ

ในรายละเอยีดรายวชิา 

ประสทิธผิ
ล 

ปญหาของการใชวิธสีอน (ถาม)ี พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข 

ม ี ไมม ี
เชื่อทางศาสนา รวมท้ัง

เคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 

เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมผีลกระทบตอคานิยม
และวิถีการดําเนินชีวิตในปจจุบัน  และการระบุ
ปญหาจรยิธรรม(จริยศาสตร) การสะทอนแนวคิด  
การนําสถานการณในปจจุบันมาเปนกรณีศึกษา 
การวิพากษคุณคาทางจริยธรรมของนักศึกษา นํา
ประเด็นปญหาท่ีปรากฏในสังคมขอมูลขาวสารมา
เปนประเด็น 
3. ใหนักศึกษานําเสนอแนวคิดจากการตั้งขอ
ซักถามของอาจารยออกมาอธิบายหนาช้ันเรียน 
โดยอาจารยผูสอนตั้งขอสังเกตและสรุป 
โดยเฉพาะการแสดงออกของนักศึกษาตองมีความ
เคารพในความเช่ือ ในความคดิเหน็ของเพ่ือนรวม
หอง ใหเกียรติสําหรับขอแสดงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน  

2.ความรู 
1. ความรูความเขาใจ

ในความรูเฉพาะดาน

ตามสาขาวิชาชีพ และ

ความรูในศาสตรตางๆ

อยางเปนระบบ 

2.สามารถแสวงหา
ความรูเฉพาะดานท่ีเปน
ปจจุบัน 
3.สามารถบูรณาความรู
วิชาชีพครูกับความรูกับ
วิชาเฉพาะดาน  เพ่ือการ
วิจัย และตอยอดองค
ความรูท่ีเก่ียวของได 
 

1. การบรรยายในช้ันเรียน 
2. การอธิบายกลุม 
3. การตั้งคําถาม  การใหขอมลูยอนกลับ  และ
เทคนิคการสอนอ่ืนๆ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั  เชน 
การเรยีนแบบรวมมือ  การเรยีนแบบใชปญหาเปน
ฐาน  การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง 
4. การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน 
การสรุปความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับ
เช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดมิ การเช่ือมโยง
ความรูจากวิชาหน่ึงไปสูอีกวิชาหน่ึงในระดับท่ี
สูงข้ึน 
5. การถาม – ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน 

   

3.ทกัษะทางปญญา 
 ส า ม า ร ถ คิ ด ค น ห า
ข อ เท็ จ จริ ง  ทํ าค วาม
เขาใจและประเมินขอมูล
สารสนเทศ และแนวคิด
จ า ก แ ห ล ง ข อ มู ล ท่ี
หลากหลายเพ่ือนํามาใช
ในการปฏิ บัติงานสอน
และงานครูรวมท้ังการ
วินิจฉัยผูเรียน และการ

1. อธิบายในช้ันเรียน 
2. การมอบหมายงานท่ีเก่ียวกับการแกปญหาจริย
ศาสตร(จรรยาบรรณวิชาชีพ) หลังการสอนจบ
เน้ือหาในรายวิชา 
3. มอบหมายงานเพ่ือใหนักศึกษาไปสืบคนขอมูล
หรือขอเท็จจริงในเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในทาง
การศึกษาในเชิงจริยศาสตร 
4. การนําเสนองานของนักศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย 
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ผลการเรยีนรู 
วธิสีอนทีร่ะบ ุ

ในรายละเอยีดรายวชิา 

ประสทิธผิ
ล 

ปญหาของการใชวิธสีอน (ถาม)ี พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข 

ม ี ไมม ี
วิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
4.ทกัษะความสมัพนัธ
ระหวางบคุคลและความ
รบัผดิชอบ 

มีความไวในความรูสึก
ของผูเรียนความเขาใจ 
และความรูสึกเชิงบวก มี
วุฒิภาวะทางอารมณและ
สังคม 

มีความเอาใจใส มี
สวนชวยเหลือและเอ้ือตอ
การแกปญหา
ความสัมพันธในกลุมและ
ระหวางกลุมผูเรียนอยาง
สรางสรรค 

1. การสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ 
กติกา มารยาท บทบาท ความรับผิดชอบของแต
ละคนในการเรียนรูรวมกัน 
2. มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ท่ีสลับ
หมุนเวียนสมาชิกกลุมและตําแหนงหนาท่ีในกลุม 
3.การสุมถามเพ่ือใหนกัศึกษาตอบคําถาม เก่ียวกับ
การนําหลักจริยศาสตรแนวพุทธมาเปนแกนในการ
สรางความสัมพันธอันดตีอสิ่งแวดลอม 

   

5.ทกัษะการวเิคราะหเชงิ
ตวัเลข การสือ่สาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มีความสามารถในการ
ใชหลักพุทธธรรมเปน
แกนในการสราง
ความสัมพันธอันดตีอ
สิ่งแวดลอม 

การมอบหมายงานท่ีตองใชทักษะในการวิเคราะห
เชิงคํานวณ 
2. การมอบหมายงานท่ีตองมีการสืบคนขอมูลโดย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. การจัดกิจกรรมในรายวิชาใหนักศึกษาไดสืบคน
ขอมูล นําเสนอดวยวาจา และใชสือ่อิเลคทรอนิกส
ประกอบ เรียบเรียงความคิดเพ่ือเขียนรายงาน 
 

   

 
4. ขอเสนอการดาํเนนิการเพือ่ปรบัปรงุวิธสีอน 

1. กิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน โดยมุงใหนักศึกษากลาแสดงออกในบทบาทท่ีเปนผูบรรยายและผูฟงท่ีดีพรอมกันไป 

2. วิชาน้ีเนนเรื่องของการแสดงความคิดเห็นของผูเรียนและกลุมท่ีเรียนสวนใหญนักเรียนเปนนักศึกษาสายครุศาสตร 
ผูสอนตองการใหนักศึกษากลาแสดงออกหนาช้ันเรียน /ฝกความเช่ือมั่นในตนเองในการนําเสนอหนาช้ันเรียน 

 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 
 

      สรปุขอมลูการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา                  จาํนวน 
1.จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันสิ้นสุดกําหนดการเพ่ิมเติม – ถอนรายวิชา)         46 คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคภาคการศึกษา                                             46  คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอนรายวิชา(W)                                                                  0 
4.  การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) : จาํนวนและรอยละของนกัศกึษาในแตละระดบัคะแนน 

ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน 
ระดบัคะแนน จาํนวน (คน) คดิเปนรอยละ 
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ระดบัคะแนน จาํนวน (คน) คดิเปนรอยละ 
A 26 56.52 
B+ 18 39.13 
B 2 4.35 
C+ 0 0 
C 0 0 
D+ 0 0 
D 0 0 
F 0 0 
AU 46 100 

 

5.  ปจจยัทีท่าํใหระดบัคะแนนผดิปกต ิ(ถาม)ี 
 
ไมม ี

 
6.   ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมนิทีก่าํหนดไวในรายละเอยีดรายวชิา 
      6.1  ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลือ่น เหตผุล 

 

ไมม ี
ไมม ี

 
      6.2  ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคลือ่น เหตผุล 

การประเมินโดยวิธีการนําเสนอหนาช้ันเรียน /มีเวลาไม
เพียงพอ  
 

การนําเสนอของนักศึกษาเกินเวลาท่ีกําหนด ประกอบกับมี
คําซักถามและตอบของนักศึกษาในหอง 

 
7.   การทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา 

วธิีการทวนสอบ สรปุผล 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร  โดยพิจารณาผลการประเมิน(เกรด)และ

การสุมตัวอยางขอสอบและผลงานของนักศึกษา 

ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน
หรือผลการทวนสอบของนักศึกษาโดยคณะกรรมการผูทวน
สอบ 

 
 

หมวดที ่4  ปญหาและผลกระทบตอการดาํเนินการ 

1. ประเดน็ดานทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนและสิง่อาํนวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรพัยากร 

ประกอบการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
ผลกระทบ 

ไมม ี ไมม ี

 
 



มคอ. 5 6 

2. ประเดน็ดานการบรหิารและองคกร 
ปญหาดานการบรหิารและองคกร (ถาม)ี ผลกระทบ 

ไมม ี ไมม ี
 

หมวดที ่5 การประเมนิรายวชิา 
1. ผลการประเมนิรายวชิาโดยนกัศกึษา (ใหแนบเอกสารผลการประเมนิการเรยีนการสอนออนไลน)  

1.1 ขอวิพากษสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  
         - ไมมีผลการประเมิน เน่ืองจากนักศึกษาไมไดประเมิน 

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1  
- นักศึกษาไมไดแสดงความคิดเห็น จึงไมมีขอคิดเห็น 

 
2. ผลการประเมนิรายวชิาโดยวธิอีืน่ (ถาม)ี 

2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  
-  ไมม ี

2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1  
-    ไมม ี

หมวดที ่6 แผนการปรบัปรงุ 

1. ความกาวหนาของการปรบัปรงุการเรยีนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวิชาครัง้ทีผ่านมา 
แผนการปรบัปรงุทีเ่สนอในภาคการศกึษา/ 

ปการศกึษาทีผ่านมา 
ผลการดาํเนนิการ 

การเพ่ิมกิจกรรมของนักศึกษา โดยใหนักศกึษามีสวนรวมให

มากขึ้น / การฝกใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น /บทบาทหนา

ชั้นเรียน /การนําเสนองานท่ีมอบหมาย 

นักศึกษามคีวามสุขและสนุกกับการสอนโดยวิธดีังกลาว 

ใหความสําคัญกับวิชาจริยศาสตรเพ่ิมขึ้น 

 
2. การดาํเนนิการดานอืน่ ๆ ในการปรบัปรงุรายวชิา  
 

- การมีสวนรวมของนักศึกษาในช่ัวโมงเรียน/พฤติกรรมการแสดงออกในหองเรียนอยางเหมาะสม/ใหนักศึกษาเปนท้ัง
ผูเรียนและผูบรรยายไปพรอมกัน นักศึกษามีความเขาใจสังเกตจากการตอบคําถาม 

นักศึกษามีความเช่ือมั่นในตัวเองมากข้ึน 

นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 

 
 
 
 
3. ขอเสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรบัภาคการศกึษา/ปการศกึษาตอไป 

ขอเสนอ กาํหนดเวลาทีแ่ลวเสรจ็ ผูรบัผดิชอบ 

การจดัทําแผนการสอนใหชดัเจน (มคอ.3) กําหนดใหแลวเสร็จกอนเปดภาค

การศึกษาอยางนอย 15 วัน 

นายโยธิน   มาหา 
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ขอเสนอ กาํหนดเวลาทีแ่ลวเสรจ็ ผูรบัผดิชอบ 

 
ควรตองปรับ มคอ.3ใหเหมาะสมทุกปการศกึษา 

กําหนดใหแลวเสร็จกอนเปดภาค

การศึกษาอยางนอย 15 วัน 

นายโยธิน    มาหา 

ควรปรับวิธกีารสอนเทคนิคการสอนใหนักศึกษามี

ความสุขกับการเรียนและตื่นตัวอยูเสมอ 

ตลอดภาคการศึกษาท่ีทําการ

สอนรายวิชาน้ี 

นายโยธิน    มาหา 

 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบัผดิชอบรายวิชาตออาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร 

 
- การเรียนการสอนวิชาน้ี ผูสอนมุงใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอหนาช้ันเรียนและในหองเรียน เพราะธรรมชาติ
ของวิชามีลักษณะของการวิพากษ การอางเหตุผลโตแยง การประเมินจึงมีลักษณะของการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักศึกษา การมีสวนรวมในระหวางช่ัวโมงทําการเรียนการสอน 

 
 
ชื่ออาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา :   นายโยธิน     มาหา 
 
 
 ลงช่ือ     วันท่ีสงรายงาน : 30 มกราคม 2559 

                             (นายโยธิน     มาหา) 
 
ชื่ออาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร :   นายสุชาติ     พิมพพันธ 
 
 
 ลงช่ือ     วันท่ีรับรายงาน : 1 กุมภาพันธ 2559 

                             (นายสุชาติ พิมพพันธ) 
 


	รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

