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รายละเอยีดของรายวชิา   
Course Specification 

 

 

ชื8อสถาบันอดุมศึกษา   :  มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควชิา    :  วทิยาการจัดการ/หลกัสูตรบริหารธุรกจิ 
 

หมวดที8 1 ข้อมูลทั8วไป 
1. รหัสและชื8อรายวชิา  :   3404006 จริยธรรมทางธุรกิจ 

      (Business Ethics ) 
2. จํานวนหน่วยกติ  :   3 (3-0- 6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  : 

เป็นรายวชิาในหมวดวชิาแกน หลกัสูตรบริหารธุรกิจ วชิาเอกการจดัการ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
  1)  อาจารยธ์ชักร ภทัรพนัปี 

    สถานที5ติดต่ออาจารย ์: หอ้งพกัอาจารยม์หาวทิยาลยัราขภฎัธนบุรี สมุทรปราการ       
      โทร.  081-685-5172   E-mail.  Tom.lift @gmail.com 
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวชิา 
  1)  อาจารยธ์ชักร ภทัรพนัปี 

สถานที5ติดต่ออาจารย ์ : หอ้งพกัอาจารยม์หาวทิยาลยัราขภฎัธนบุรีสมุทรปราการ       
  โทร.  081-685-5172   E-mail.  Tom.lift @gmail.com  
5. ภาคการศึกษา/ชั3นปีที8เรียน  :  ภาคการศึกษา 2/58 ชั3นปีที8  3   
6. รายวชิาที8ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
7. รายวชิาที8ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
8. สถานที8เรียน   :  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ  
9. วนัที8จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั3งล่าสุด:   2556 
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หมวดที8 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา   :  เพื5อใหน้กัศึกษามีความรู้เกี5ยวกบัการสร้างจริยธรรมในองคก์รธุรกิจ 
การบริหารงานดว้ยความเป็นธรรมของผูบ้ริหารองคก์รธุรกิจ และ จริยธรรมขององคก์รที5มีต่อ
สังคม และสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา  :  เพื5อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี5ยวกบั
เหตุผลที5สาํคญัในการสร้างจริยธรรมในองคก์รธุรกิจ นาํไปสู่ความมั5นคง รากฐาน ที5ย ั5งยนืในการ
ดาํเนินกิจกรรมในทางธุรกิจ 

หมวดที8 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวชิา   

แนวคิดเบืVองตน้เกี5ยวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจดา้นต่างๆ จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจต่อผูมี้ส่วนได้เสียทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมกับ
สิ5งแวดลอ้ม หลกับรรษทัภิบาล การเสริมสร้างจริยธรรมทางธุรกิจ หลกัจริยธรรมทางธุรกิจกบัหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาเกี5ยวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ 

Fundamental concepts of business ethics: business of conduct, business ethics and 
stakeholders, social responsibility, environmental ethics, good governance, the development of 
business ethics, concepts of business ethics and the self-sufficient economy, business ethics case 
studies. 

 
2. จํานวนชั8วโมงที8ใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จาํนวนชั5วโมงบรรยาย                   48 ชั5วโมง/ภาคการศึกษา 
 จาํนวนชั5วโมงฝึกปฏิบติัการ   - ชั5วโมง/ภาคการศึกษา 
 จาํนวนชั5วโมงการศึกษาดว้ยตนเอง 96 ชั5วโมง/ภาคการศึกษา 
 
3. จํานวนชั8วโมงต่อสัปดาห์ที8อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล   
จาํนวนชั5วโมงต่อสัปดาห์ที5จะใหค้าํปรึกษาและแนะนาํทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชัVนเรียน 
สัปดาห์ละ 3 ชั5วโมง โดยระบุวนั เวลา ไวใ้นประมวลการสอน และแจง้ใหน้กัศึกษาทราบในชั5วโมง
แรกของการสอน ฯลฯ เช่น 
 3.1 วนัพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. หอ้งพกัอาจารย ์   โทร 081-685-5172 
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 3.2  e-mail; pupunpee@gmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวนั 
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หมวดที8 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธิีการสอน 3.วธิีการวดัและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
� 1.1 ตระหนกัในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื5อสัตยส์ุจริต   
� 1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง 
วชิาชีพ และสังคม 
� 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื5น 
� 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและ
สังคม 
� 1.5 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

1. อาจารยป์ระพฤติตนเป็นแบบอยา่ง  
2. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  
3. การเรียนรู้โดยการใชส้ื5อ  
 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนาํเสนอ/ 
   การตอบคาํถาม 
2. นกัศึกษาประเมินเพื5อร่วมร่วมกิจกรรม 
3. นกัศึกษาประเมินตนเอง 
โดยพิจารณาจากงานที5ใหฝ้ึกปฏิบตัิ การนาํเสนองาน 
การสุ่มสัมภาษณ์ การประเมินตนเอง และการ
ประเมินโดยเพื5อน สะทอ้นความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 

2. ด้านความรู้  
� 2.1 มีความรู้และเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการและ
ทฤษฎีที5สาํคญัในการบริหารธุรกิจ 
� 2.2  สามารถวเิคราะห์และเขา้ใจปัญหาทางดา้นธุรกิจ 
และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข รวมทัVงประยกุต์
ความรู้ ทกัษะ และการใชเ้ครื5องมือที5เหมาะสมกบัการ
แกป้ัญหา 
�2.3  สามารถพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจ
และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง   

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดว้ยตนเอง  
3. เขา้กลุ่มแลกเปลี5ยนเรียนรู้ 

 
1. การสอบวดัระดบัความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ 
2. การนาํเสนองานปากเปล่า 
3. แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาที5ใหไ้ป 
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1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธิีการสอน 3.วธิีการวดัและประเมินผล 
�  2.4  สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและองค์
ความรู้ใหม่ที5เกิดขึVนในการบริหารธุรกิจ 
�  2.5 สามารถนาํความรู้ในการบริหารธุรกิจประยกุตใ์ช้
ร่วมกบัความรู้ในศาสตร์อื5นๆ 
3. ด้านทกัษะทางปัญญา  
� 3.1 สามารถวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใชห้ลกัการ
เหตุและผลรวมทัVงหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งเหมาะสม 
�   3.2 มีความสามารถสาธิตทกัษะในการแกป้ัญหาโดยใช้
เหตุผลเชิงวเิคราะห์ใหผู้อ้ื5นเขา้ใจได ้
� 3.3 มีความสามารถนาํความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบตัิได้
อยา่งเหมาะสม 
�   3.4 สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะในศาสตร์ต่างๆที5
เกี5ยวขอ้งมาพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทาํงาน 

 
1. การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน Project Based 
Learning 
2. การระดมสมอง Brain storming 
 

 
1. การสอบขอ้เขียนในระดบัการวเิคราะห์  
สังเคราะห์ การนาํไปใช ้การประเมินค่า 
2. การนาํเสนอปากเปล่า 
3. โครงงานกลุ่ม 
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1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธิีการสอน 3.วธิีการวดัและประเมินผล 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ  
� 4.1 สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื5นไดเ้ป็นอยา่งดี โดยร่วมกนั
แกป้ัญหาที5เกิดขึVนร่วมกนัตามบทบาทผูน้าํที5ดีหรือผูร้่วมงาน
ที5ดี  
 �  4.2 มีความรับผดิชอบต่องานที5ไดร้ับมอบหมาย  
 �  4.3 สามารถพฒันาทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ที5ดี และปรับตวั
เขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม   
 � 4.4 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และวชิาชีพ   

 
 
1. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบตัิ   
 

 
 
1. การสังเกต/การนาํเสนอ 
2. นกัศึกษาประเมินเพื5อร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นกัศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการปฏิบตัิ (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื8อสาร  และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
�5.1 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
สื5อสาร ทัVงการฟัง พดู อ่าน เขียน อยา่งมีประสิทธิภาพ  
� 5.2 สามารถใชท้กัษะการวเิคราะห์เชิงสถิติ วเิคราะห์เชิง
ตวัเลขเพื5อใชใ้นการประมวลผลแปลความหมาย และ
วเิคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 
 � 5.3 สามารถนาํความรู้และเครื5องมือทางการบริหารธุรกิจ
มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารได ้
 � 5.4 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื5อสาร

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบตัิ   
3. ศึกษาดว้ยตนเอง  
4. การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน  

 
 
1. การสอบในระดบัความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ 
2. การนาํเสนอปากเปล่า 
3. การรายงานศึกษาคน้ควา้และการอา้งอิง 
4. การประเมินโครงงาน 
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1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธิีการสอน 3.วธิีการวดัและประเมินผล 
และนาํเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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แผนที8แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
�  หมายถึง  ความรับผดิชอบหลกั    �  หมายถึง  ความรับผดิชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่กาํหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวชิา รหัสและชื8อรายวชิา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 
 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื8อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3414204 การจดัการเชิงกล
ยทุธ์    

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

 
หมวดที8 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้   
 

สัปดาห์ที8/ 
(1) 

สาระ/เนื3อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื8อการเรียนรู้ 
 (4) 

จํานวนชั8วโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมินผล 
 (6) 

ชื8อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที8 1 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
ความรู้และแนวคิดเบืVองตน้เกี5ยวกบัจริยธรรม  
   - ความหมายของจริยธรรม 
   - แนวคิดและทฤษฎีจริยธรรม 
   - องคป์ระกอบของจริยธรรม 
   - ระดบัของจริยธรรม 
   - ความสาํคญัและคุณค่าของจริยธรรม 
   - ประโยชน์ของจริยธรรม 
   - การพฒันาจริยธรรม 

บรรยาย การศึกษาดว้ยตนเอง 
 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสงัเกต การตอบคาํถาม อาจารยธ์ชักร ภทัร
พนัปี 

สัปดาห์ที8 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างธุรกิจกบัจริยธรรม  
   - ความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจ       
  - คุณค่าและความสาํคญัของจริยธรรมทาง
ธุรกิจ  
  - องคป์ระกอบของจริยธรรมทางธุรกิจ 
  - ระดบัของจริยธรรมทางธุรกิจ  
  - ประโยชน์ของจริยธรรมทางธุรกิจ  
  - หลกัจริยธรรมสาํหรับนกัธุรกิจ  
  - การประยกุตจ์ริยธรรมในกิจกรรมการ    
    บริหารธุรกิจ 

การบรรยาย การศึกษาดว้ย
ตนเอง การอภิปรายกลุ่ม 
กรณีศึกษา 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสงัเกต การตอบคาํถาม 
การนาํเสนอ การอภิปรายกลุ่ม 

 



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาห์ที8/ 
(1) 

สาระ/เนื3อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื8อการเรียนรู้ 
 (4) 

จํานวนชั8วโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมินผล 
 (6) 

ชื8อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

 

สัปดาห์ที8 3 จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ  
   - ความรู้เกี5ยวกบัธุรกิจ 
   - ความสาํคญัของจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
   - ความเกี5ยวขอ้งระหวา่งธุรกิจกบัจริยธรรม 
   - เหตุผลที5ธุรกิจตอ้งมีจริยธรรม 
   - แนวทางการตดัสินใจดา้นจริยธรรมทาง
ธุรกิจ  
   - บทบาทนกัธุรกิจดา้นจริยธรรมในการดาํเนิน 
      ธุรกิจ 
   - การดาํเนินธุรกิจที5ละเมิดจริยธรรม 
   - พฤติกรรมของธุรกิจที5ขาดจริยธรรม  
 

บรรยาย การศึกษาดว้ยตนเอง 
 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสงัเกต การตอบคาํถาม  

สัปดาห์ที8 4 จรรยาบรรณทางธุรกิจ   
 - ความหมายจรรยาบรรณ 
 - ความสาํคญัของจรรยาบรรณ 
 - กฎบตัรจรรยาบรรณ 
  - ความหมายของวิชาชีพ 
  - ความแตกต่างระหวา่งกฎหมายและ 
    จรรยาบรรณ 
   - จรรยาบรรณธุรกิจกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทาง
ธุรกิจ 

บรรยาย การศึกษาดว้ยตนเอง 
 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสงัเกต การตอบคาํถาม 
การนาํเสนอแนวคิดโครงการ
ที5ไดร้ับมอบหมาย 

 



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาห์ที8/ 
(1) 

สาระ/เนื3อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื8อการเรียนรู้ 
 (4) 

จํานวนชั8วโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมินผล 
 (6) 

ชื8อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

   - การสร้างจรรยาบรรณในองคก์รธุรกิจ 

สัปดาห์ที8 5 จริยธรรมทางธุรกิจต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทางธุรกิจ  
 - แนวคิดเกี5ยวกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทางธุรกิจ กบั   
   องคก์ารธุรกิจ 
 - ความหมายของส่วนไดเ้สียทางธุรกิจ 
 -  ผูม้ีส่วนไดเ้สียทางธุรกิจกบัองคก์รธุรกิจ 
-  ประโยชน์และอิทธิพลของผูม้ีส่วนไดเ้สียทาง 
   ธุรกิจ 
- การประยกุตใ์ชจ้ริยธรรมสาํหรับผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
   ทางธุรกิจ 
 - ประสิทธิภาพในการจดัการสาํหรับผูม้ีส่วนได ้
   เสียทางธุรกิจ 

การอฺธิบายกลุ่มตามที5ไดร้ับ
มอบหมาย 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสงัเกต การตอบคาํถาม   

สัปดาห์ที8 6 มอบหมายงานกลุ่มกรณีศึกษา  งานกลุ่มดว้ยการแบ่งหวัขอ้
กรณีศึกษาตามที5ไดร้ับ
มอบหมาย 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสงัเกต การซกัถาม  
 

 

สัปดาห์ที8 7 นาํเสนองานกลุ่ม นาํเสนองานกลุ่มตามที5ไดร้ับ
มอบหมาย 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสงัเกต การซกัถาม   

สัปดาห์ที8 8 สอบกลางภาค      การสงัเกต การซกัถาม   



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาห์ที8/ 
(1) 

สาระ/เนื3อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื8อการเรียนรู้ 
 (4) 

จํานวนชั8วโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมินผล 
 (6) 

ชื8อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที8 9 จริยธรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจ 
 - บทบาทของธุรกิจกบัความรับผิดชอบสงัคม 
 - ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
   ธุรกิจ 
 - พฒันาการและระดบัความรับผิดชอบของ
ธุรกิจ 
-  ความรับผิดขอบของผูป้ระกอบการต่อสงัคม 
-  แนวทางปฏิบตัิสาํหรับการจดัการเพื5อ   
   ตอบสนองต่อสงัคม 
 -  หลกัการและแนวปฏิบตัิ CSR และ CSV 
 -  ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจทั5ว 
    โลก 

 

บรรยาย 
 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสงัเกต การซกัถาม  
 

 

สัปดาห์ที8 10 จริยธรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจ(ต่อ) 
-  หลกัการและแนวปฏิบตัิ CSR และ CSV 
 -  ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจทั5ว 
    โลก 

 

บรรยาย ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสงัเกต การซกัถาม  
 

 

สัปดาห์ที8 11 การพฒันาและการเสริมสร้างจริยธรรมทาง
ธุรกิจ 
 -การพฒันาจริยธรรมในองคก์รธุรกิจ 
 - การเสริมสร้างจริยธรรมทางธุรกิจ 

บรรยาย 
 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสงัเกต การซกัถาม  
 

 



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาห์ที8/ 
(1) 

สาระ/เนื3อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื8อการเรียนรู้ 
 (4) 

จํานวนชั8วโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมินผล 
 (6) 

ชื8อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

 -  การเสริมสร้างจริยธรรมของ บริษทั ทีโอที  
    จาํกดั (มหาชน) 
 - จริยธรรมในการบริหารจดัการทรัพยากร
มนุษย ์

สัปดาห์ที8 12 แนวคิดเกี5ยวกบับรรษทัภิบาล   
- แนวคิดและความหมายของบรรษทัภิบาล 
-  หลกัการของธรรมาภิบาลและบรรษทัภิบาล 
-  ระดบัของธรรมาภิบาล 
-  แนวทางการสร้างบรรษทัภิบาลที5ดี 
-  ผูม้ีบทบาทสาํคญัในบรรษทัภิบาล 
-  บทบาทบรรษทัภิบาลในการบริหารธุรกิจ 

บรรยาย 
 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสงัเกต การซกัถาม  
 

 

สัปดาห์ที8 13 จริยธรรมทางธุรกิจกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง    
- แนวคิดความย ั5งยนืทางธุรกิจ    
-บริบทความย ั5งยนืทางธุรกิจ 
-   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลกัคิดเพื5อ 
    ความสมดุลและย ั5งยนื  
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการตดัสินใจ
ในกิจกรรมทางธุรกิจ 

การบรรยาย ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสงัเกต การซกัถาม  
 

 

สัปดาห์ที8 14 ประเมินความรู้ความเขา้ใจเกี5ยวกบัจริยธรรมทาง
ธุรกิจ 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสงัเกต การซกัถาม  
การประเมินโดยเพื5อนร่วมชัVน
เรียน 

 

สัปดาห์ที8 15 ทบทวนบทเรียน การนาํเสนองานของนกัศึกษา สไลดจ์ากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสงัเกต การซกัถาม งาน
นาํเสนอ 

 



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาห์ที8/ 
(1) 

สาระ/เนื3อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื8อการเรียนรู้ 
 (4) 

จํานวนชั8วโมง 
(5) 

วธิีการวดัและประเมินผล 
 (6) 

ชื8อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที8 16 สอบปลายภาค        

รวมจํานวนชั8วโมง      

 



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้   ใหร้ะบุวธีิการประเมินผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยแต่ละหวัขอ้
ตามที5ปรากฏในแผนที5แสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวชิา (Curriculum Mapping)  
ตามที5กาํหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) สัปดาห์ที5ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วธีิการประเมินผล สัปดาห์ 
ที8ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 � 1.1 ตระหนกัในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื5อสตัยสุ์จริต   
� 1.2 มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสงัคม 
� 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้5น 
� 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของ
องคก์รและสงัคม 
� 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สงัเกตจากการเขา้ชัVนเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชัVน
เรียน 
การประเมินโดยเพื5อนร่วมชัVน
เรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชัVน
เรียน 

1-15 การเขา้และการมี
ส่วนร่วมในชัVน

เรียน20 % 
การสอบกลางภาค 

20% 
งานกลุ่ม 20% 

การสอบปลายภาค 
40% 

 � 2.1 มีความรู้และเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการ
และทฤษฎีที5สาํคญัในการบริหารธุรกิจ 
� 2.2  สามารถวิเคราะห์และเขา้ใจปัญหาทางดา้น
ธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 
รวมทัVงประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้ครื5องมือที5
เหมาะสมกบัการแกปั้ญหา 
� 2.3  สามารถพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ในการ
บริหารธุรกิจและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง   
�  2.4  สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการ
และองคค์วามรู้ใหม่ที5เกิดขึVนในการบริหารธุรกิจ 
�  2.5 สามารถนาํความรู้ในการบริหารธุรกิจ
ประยกุตใ์ชร่้วมกบัความรู้ในศาสตร์อื5นๆ 

การสงัเกต 
งานนาํเสนอ 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชัVนเรียน 
โครงการที5ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสปัดาห์ และ
สปัดาห์ของงาน
นาํเสนอ 
รวมทัVงลง
ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการ
ที5ปรากฏ 

 � 3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้
หลกัการเหตุและผลรวมทัVงหาแนวทางป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
�   3.2 มีความสามารถสาธิตทกัษะในการ
แกปั้ญหาโดยใชเ้หตุผลเชิงวิเคราะห์ใหผู้อื้5นเขา้ใจได ้
�  3.3 มีความสามารถนาํความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
�   3.4 สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะใน
ศาสตร์ต่างๆที5เกี5ยวขอ้งมาพฒันาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทาํงาน 

การสงัเกต 
งานนาํเสนอ 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชัVนเรียน 
โครงการที5ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

 ทุกสปัดาห์ และ
สปัดาห์ของงาน
นาํเสนอ 
รวมทัVงลง
ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการ
ที5ปรากฏ 

�4.1 สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้5นไดเ้ป็นอยา่งดี 
โดยร่วมกนัแกปั้ญหาที5เกิดขึVนร่วมกนัตามบทบาท
ผูน้าํหรือผูร่้วมงานที5ดี  
 �  4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที5ไดรั้บมอบหมาย 

การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชัVนเรียน 
โครงการที5ปรากฏ 

ทุกสปัดาห์ และ
สปัดาห์ของงาน
นาํเสนอ 
รวมทัVงลง
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 �  4.3 สามารถพฒันาทกัษะมนุษยส์ัมพนัธ์ที5ดี 
และปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม   
 � 4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ   

 ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการ
ที5ปรากฏ 

�5.1 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในการสื5อสาร ทัVงการฟัง พดู อ่าน เขียน อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
� 5.2 สามารถใชท้กัษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
วิเคราะห์เชิงตวัเลขเพื5อใชใ้นการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 
 � 5.3 สามารถนาํความรู้และเครื5องมือทางการ
บริหารธุรกิจมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารได ้
 � 5.4 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสื5อสารและนาํเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การนาํเสนองาน/การรายงาน ทุกสปัดาห์ และ
สปัดาห์ของงาน
นาํเสนอ 

 

 

รวม 100% 

 
 

หมวดที8 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลกัที8ใช้ในการเรียนการสอน   
 ธฃักร ภทัรพนัปี. (2556). จริยธรรมทางธุรกจิ. เอกสารประกอบการสอน มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี. 

 2. เอกสารและข้อมูลแนะนําที8นักศึกษาควรศึกษาเพิ8มเติม 
Internet Search 
 

หมวดที8 7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  เช่น  ใหน้กัศึกษาทุกคนประเมิน
ประสิทธิผลของรายวชิา ทัVงดา้นวธีิการสอน การจดักิจกรรมในและหอ้งนอกเรียน สิ5งสนบัสนุนการ
เรียนการสอนที5ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที5ไดรั้บ ขอ้เสนอแนะเพื5อปรับปรุง
รายวชิา ดว้ยระบบเครือข่ายของมหาวทิยาลยั ฯลฯ 

1.1  ใหน้กัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวชิา ทัVงดา้นวธีิการสอน   
1.2  ประเมินการจดักิจกรรมในและหอ้งนอกเรียน   
1.3 สิ5งสนบัสนุนการเรียนการสอนที5ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
1.4 ผลการเรียนรู้ที5ไดรั้บ 
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน :  หลกัสูตร/กาํหนดใหมี้การประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู ้
สังเกตการณ์สอนทาํการประเมินตนเอง รวมทัVงผลการเรียนของนกัศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน  :  ควรมีการประชุมเพื5อพฒันาการเรียนการสอนร่วมกบันกัศึกษาภาย
หลกัการเรียนการสอนเสร็จสิVนฯลฯ  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ̀ิของนักศึกษาในรายวิชา :  กรรมการทวนสอบรายวชิา  ทวน
สอบจากคะแนนขอ้สอบ งานที5มอบหมาย นกัศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 
 5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา :  นาํขอ้มูลที5ไดจ้าก
การประเมินผลมาใชใ้นการปรับการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัศึกษารุ่นถดัไป  
       
 
ลงชื8อ   นายธัชกร ภัทรพนัปี                      อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
        
 
ลงชื8อ     อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


