คำนำ

วิชาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นวิชาที่มีความสาคัญยิ่ง เป็ นสิ่งที่ควร
ตระหนักและจาเป็ นต้ องมีการศึกษา มีการติดตามอย่างใกล้ ชิด จะเห็นได้ วา่ ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
กลโกงในทางธุรกิจก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเรื่ อยๆ และบางครัง้ ในทางธุรกิจกว่าจะรู้ทนั กลโกง
เหล่านัน้ ก็ทาให้ ธุรกิจเกิดความเสียหายไปแล้ ว จึงมีมาตรการในการป้องกันเกิดขึ ้นมาเอง
การศึกษาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมนี ้ จะเป็ นส่วนหนึง่ ที่ทาให้ ผ้ ทู าธุรกิจ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ มีจิตสานึกในการทาธุรกิจให้ อยูใ่ นกรอบที่ดี ไม่เอารัดเอาเปรี ยบกัน ไม่ใช้ วิธีการ
กล่าวหา ให้ ร้ายกัน ทาธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ตามครรลองความรับผิดชอบต่อสังคม เกิดความสุข
ในการทางาน การอยูร่ ่วมกัน และทาให้ โลกปราศจากการแข่งขันที่เอารัดเอาเปรี ยบกัน เกิดสันติสขุ ในทุก
พื ้นที่ของการทาธุรตลอดไป

คณาจารย์ผ้ สู อนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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รำยละเอียดของรำยวิชำ
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรำยวิชำ
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. จำนวนหน่ วยกิต
3(3-0) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ
บริหารธุรกิจ วิชาบังคับ
4. อำจำรย์ ผ้ ูรับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ ผ้ ูสอน
อำจำรย์ ผ้ ูรับผิดชอบรำยวิชำ ดร. สินีมาศ สร้ อยคีรี
อำจำรย์ ผ้ ูสอน อาจารย์นฤตย์ราภา ทรัพย์ไพบูลย์
อาจารย์สรินยา สมบุญ
อาจารย์อบุ ลรัตน์ ชาติละออง
อาจารย์ทกั ษินนั ท์ หนูนาค
อาจารย์นฤภัทร อารยางกูร
5. ภำคกำรศึกษำ/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2553 / ชันปี
้ ที่ 3
6. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ำมี)
ไม่จาเป็ น
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7. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ำมี)
ไม่จาเป็ น
8. สถำนที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย
ศูนย์ตรัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครัง้ ล่ ำสุด
3 มิถนุ ายน 2553

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ สามารถอธิบายจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนการสร้ าง
จริยธรรมในองค์การธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน
2. เพื่อเสริมสร้ างจิตสานึกของผู้เรี ยนให้ เป็ นผู้มีจริยธรรมในการปฏิบตั ติ นและการประกอบ
ธุรกิจ
3. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการ
ปรับตัวให้ เหมาะสมทางด้ านจริยธรรม
2. วัตถุประสงค์ ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรี ยนรู้ด้านวิชาการและ การ ปฏิบตั ใิ นด้ านจริยธรรม เป็ นการศึกษา
วิกฤตการณ์ทางธุรกิจต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในโลก รวมถึงการแข่งขันในทางธุรกิจที่มีผลกระทบทางด้ าน
จริยธรรม ทังในภาครั
้
ฐและภาคเอกชน สามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันและแนวปฏิบตั ใิ นองค์กรเพื่อ
ความถูกต้ องและเหมาะสมในการดาเนินงานร่วมกันอย่างมีความสุข
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หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรดำเนินกำร
1. คำอธิบำยรำยวิชำ
เป็ นการศึกษาวิกฤตการณ์ทางธุรกิจต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในโลก รวมถึงการแข่งขันในทางธุรกิจที่มี
ผลกระทบทางด้ านจริยธรรม ทังในภาครั
้
ฐและภาคเอกชน โดยการศึกษากรอบแนวคิด ความสาคัญ
ของจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ปั ญหาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ
สังคม เหตุผลที่ธุรกิจต้ องมีจริยธรรม ในทุกระดับบุคคล องค์กร และระดับชาติ สูก่ ารประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบตั ิ การแก้ ปัญหา การพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้ าง
จริยธรรมในองค์การธุรกิจ เน้ นจริยธรรมการสร้ างจิตสานึกของผู้บริหาร (Management Ethics) และ
พนักงาน (Employee’s Ethics) โดยใช้ ตวั อย่างประกอบ ส่งเสริมให้ เกิดความรู้และทักษะ สามารถ
นาไปใช้ ในชีวิตประจาวันและแนวปฏิบตั ใิ นองค์กรเพื่อความถูกต้ องและเหมาะสมในการดาเนินงาน
ร่วมกัน
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. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภำคกำรศึกษำ
บรรยำย กำรฝึ ก

สอนเสริม

บรรยาย 48 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา

ตามความจาเป็ น
รายบุคคล

ปฏิบัต/ิ งำน
ภำคสนำม/กำร
กำรศึกษำด้ วยตนเอง
ฝึ กงำน
การบรรยายพร้ อมการ
30 ชัว่ โมงต่อ
ฝึ กปฏิบตั ิ 48 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา
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3. จำนวนชั่วโมงต่ อสัปดำห์ ท่ อี ำจำรย์ ให้ คำปรึกษำและแนะนำทำงวิชำกำรแก่ นักศึกษำเป็ น
รำยบุคคล
3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 กำรพัฒนำกำรเรี ยนรู้ ของนักศึกษำ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. ด้ านทักษะทางปั ญญา เน้ นการมีความคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล เหตุผลด้ านจริยธรรมเพื่อ
นามาใช้ ในการทางานและดาเนินชีวิตประจาวัน
2. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ..เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างสังคม
มวลชนใน ด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม การหาข้ อมูลเพื่อการ วิเคราะห์ด้าน
จริยธรรม
3. ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ...มีการนา
สถิตเิ ชิงปริมาณมาใช้ ใน ดาเนินการด้ านปั ญหาจริยธรรม และมีการนาเท คโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการหา
ข้ อมูลด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ด้ านทักษะเฉพาะวิชาชีพสามารถเข้ าใจถึงวิธีการที่เหมาะสมในด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็ นแนวทางในการทางานและการประกอบวิชาชีพต่อไป
1.2 วิธีการสอน
- ดาเนินการสอนความเป็ นเหตุผลที่เหมาะสมด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ
สังคม พร้ อมการแทรกด้ านคุณธรรม และด้ านจริยธรรมในบทเรี ยนตลอดเวลา
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมีประเด็นด้ านคุณธรรมและจริยธรรม ควบคูไ่ ปกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
- อภิปรายกลุม่ และรายงานเดี่ยว
1.3 วิธีการประเมินผล
- ให้ มีการระดมความรู้ด้านคุณธรรมและด้ านจริยธรรม มีการนาเสนอควบคูก่ บั บทเรี ยน
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
- สังเกตพฤติกรรมการเรี ยน การส่งงาน และพฤติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องด้ านจริยธรรมทางธุรกิจ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
- พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ความก้ าวหน้ าของการปฏิบตั ิ การวิเคราะห์ความมีเหตุผลด้ าน
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมจากความประพฤติและงานที่ได้ มอบหมาย
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2. ควำมรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้ รับ
1. มีความเข้ าใจเกี่ยวกับทัศนคติด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. การศึกษาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม มีคณ
ุ ธรรมเป็ นหลักในการ
ปฏิบตั ิ
3. การศึกษาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีพื ้นฐานด้ าน การจัดการ
หรื อ การบริหารธุรกิจ
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย กรณีศกึ ษา นาเสนอแนวทางด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และดาเนินการสอนตามตาราหลักและหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องประกอบ มีการนาเสนอการ
เปลี่ยนแปลง ความคืบหน้ าของจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดระยะเวลาการ
เรี ยนการสอน
2.3 วิธีการประเมินผล
จดบันทึกความก้ าวหน้ าของความรู้ความเข้ าใจด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และบันทึกใน portfolio ของนักศึกษารายบุคคลในแต่ละสัปดาห์การเรี ยนการสอน แล้ วนามา
คิดเป็ นคะแนนส่วนหนึง่ ในการประเมินผลด้ วย
3. ทักษะทำงปั ญญำ
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาทักษะในการเรี ยนรู้ของแต่ละบุคคล โดยติดตามความคืบหน้ าในความรู้ความเข้ าใจ
ด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคูไ่ ปกับการเรี ยนการสอน โดยมีการสอบถาม
ถึงความก้ าวหน้ าในการศึกษาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการนาการเรี ยนรู้
จากในห้ องเรี ยนไปพัฒนาเป็ นทักษะทางปั ญญาในการทาความเข้ าใจด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย กรณีศกึ ษา นาเสนอรายงายการศึกษาด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และดาเนินการสอนตามตาราหลักและหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องประกอบ มีการ
นาเสนอความก้ าวหน้ าของการเรี ยนรู้ด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอด
ระยะเวลาการเรี ยนการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
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จดบันทึกความก้ าวหน้ าของการศึกษาวิชาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
และบันทึกใน portfolio ของนักศึกษารายบุคคลในแต่ละสัปดาห์การเรี ยนการสอน แล้ วนามาคิดเป็ น
คะแนนส่วนหนึง่ ในการประเมินผลด้ วย
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
มีการทางานกลุ่ มระหว่างผู้เรี ยน ทาให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจ มีเหตุและผล มีความสามารถ
พัฒนาทักษะความรับผิดชอบต่อกลุม่ ทางาน เป็ นการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลควบคู่
กัน ตลอดจนตระหนักในด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
4.2 วิธีการสอน
สังเกตพฤติกรรม และสอบถามถึงการแบ่งงานกันทาระหว่างกลุม่ เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ความร่วมมือร่วมใจ การเสียสละ และความรับผิดชอบในการทางาน การตระหนักในด้ าน
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
4.3 วิธีการประเมินผล
จดบันทึกความก้ าวหน้ าของการศึกษาด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
และบันทึกใน portfolio ของนักศึกษารายบุคคลในแต่ละสัปดาห์การเรี ยนการสอน แล้ วนามาคิดเป็ น
คะแนนส่วนหนึง่ ในการประเมินผลด้ วย
5. ทักษะกำรวิเครำะห์ เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
มีการพัฒนาด้ านทักษะการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ ามาช่วยในการเรี ยนการสอน จริยธรรม
ทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การฉายหนัง/ ภาพยนตร์ หรื อหนังสัน้ ที่เกี่ยวข้ องในด้ าน
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงความสาคัญและจาเป็ นที่เกิดขึ ้น
ในสังคม รวมทังมี
้ การพิมพ์รายงาน การหาข้ อมูลด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยใช้ เทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาช่วยทางานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5.2 วิธีการสอน
แนะนาการหาแหล่งข้ อมูลโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทังมี
้ การศึกษาด้ านสถิตทิ ี่เกี่ยวข้ องในด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้ นโปรแกรมประยุกต์ทกุ ๆ ด้ าน ให้ มีการนาเสนอโดยใช้ เทคโนโลยีตา่ งๆ ที่
เกี่ยวข้ องด้ วย
5.3 วิธีการประเมินผล
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ตรวจสอบงานที่ได้ มอบหมาย โดยพิจารณาจากพื ้นฐานด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ที่ต้องมีทกั ษะด้ าน การวิเคราะห์ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็ นการพัฒนาไปพร้ อมๆ กัน
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หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
1. แผนกำรสอน
สัปดำห์
หัวข้ อ
ที่
1
- แนะนารายวิชา
- ประวัติ และวิวฒ
ั นาการทางด้ านจริ ยธรรม
ทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
- รูปแบบขององค์กรธุรกิจ

2

บทที่ 1 บทนา โลกาภิวตั น์ จริ ยธรรมและ
การจัดการ

3

บทที่ 2 ทฤษฎีจริ ยธรรม ความหมายและ
ลักษณะของจริ ยธรรม การประยุกต์ใช้
แนวคิดเกี่ยวกับจริ ยธรรม

4

บทที่ 3 จริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
จริ ยธรรมกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับจริ ยธรรมใน
ธุรกิจ ผลที่ธุรกิจได้ รับจากความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ขันตอนการด
้
าเนินนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม

จำนวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
กำรสอน
4
บรรยาย
และยกตัวอย่าง
ประกอบ

สื่อกำรสอน

ผู้สอน

หนังสือ / เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint
/ แบบฝึ กปฏิบตั ิด้าน
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบต่อสังคม

อาจารย์นฤตย์ราภา
ทรัพย์ไพบูลย์ (A1),
(G1)
อาจารย์สรินยา
สมบุญ (B1), (E1)
อาจารย์อบุ ลรัตน์
ชาติละออง (C1),
(D1)
อาจารย์ทกั ษินนั ท์
หนูนาค (TA)
อาจารย์นฤภัทร
อารยางค์กรู (UA)

หนังสือ / เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint
/ แบบฝึ กปฏิบตั ิด้าน
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
หนังสือ / เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint
/ แบบฝึ กปฏิบตั ิด้าน
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
หนังสือ / เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint
/ แบบฝึ กปฏิบตั ิด้าน
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
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สัปดำห์
หัวข้ อ
ที่
5
บทที่ 4 ปั ญหาจริ ยธรรมในทางธุรกิจ
ที่มาของปั ญหาจริ ยธรรมในทางธุรกิจ
วัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศทาง
จริ ยธรรม
การวิเคราะห์ปัญหาทางจริ ยธรรมในธุรกิจ
ปั ญหาจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิของธุรกิจใน
ประเทศไทย
6
บทที่ 5 การตัดสินใจเชิงจริ ยธรรมในธุรกิจ

7

บทที่ 6 การตลาดและการโฆษณา
:
ปั ญหาทางจริ ยธรรม ปั ญหาทางจริ ยธรรม
ทางด้ านการตลาด การตลาดและการสร้ าง
ความไว้ เนื ้อเชื่อใจ การโฆษณา

8

บทที่ 7 จริ ยธรรมกับผู้บริ หาร
จริ ยธรรมและค่านิยมของผู้บริ หาร
อานาจ อิทธิพล และจริ ยธรรม
จริ ยธรรมกับการแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
ศาสนากับคุณธรรมของผู้บริ หาร
การพัฒนาคุณธรรมของนักบริ หาร
ผู้บริ หารระบบราชการไทยกับจริ ยธรรม
บทที่ 8 ปั ญหาจริ ยธรรมในธุรกิจข้ าม
วัฒนธรรม
ลักษณะของธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ลักษณะของบริ ษัทข้ ามชาติ
ปั ญหาทางการเมืองที่เกี่ยวกับธุรกิจข้ ามชาติ
การค้ า การเงิน และการลงทุนระหว่าง

9

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรม
กำรสอน

สื่อกำรสอน

ผู้สอน

หนังสือ / เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint
/ แบบฝึ กปฏิบตั ิด้าน
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
หนังสือ / เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint
/ แบบฝึ กปฏิบตั ิด้าน
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
หนังสือ / เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint
/ แบบฝึ กปฏิบตั ิด้าน
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
หนังสือ / เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint
/ แบบฝึ กปฏิบตั ิด้าน
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
หนังสือ / เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint
/ แบบฝึ กปฏิบตั ิด้าน
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
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ประเทศกับจริ ยธรรม

และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
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สัปดำห์
หัวข้ อ
จำนวน
ที่
ชั่วโมง
10
บทที่ 9 การทาให้ เกิดการปฏิบตั ิทาง
จริ ยธรรมอย่างแท้ จริ ง
วิธีการสร้ าง
จริ ยธรรมให้ เกิดขึ ้นในองค์การ : กรณีของ
สหรัฐอเมริ กา การเสริ มสร้ างจริ ยธรรมให้
เกิดขึ ้นในธุรกิจ : กรณีศกึ ษาของเยอรมนี
วิธีการสร้ างจริ ยธรรมในองค์การ
:
กรณีศกึ ษาของประเทศไทย
11
บทที่ 10 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั กับ
จรรยาบรรณในการบริ หาร

12

กำรศึกษำตัวอย่ ำงจริยธรรมทำงธุรกิจ
และควำมรับผิดชอบต่ อสังคม/ ศึกษำดู
งำน

13

การนาเสนองานกลุม่

14

การนาเสนองานกลุม่

15

การภาพยนตร์ สะท้ อนจริ ยธรรมทางธุรกิจ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
สรุ ป จริ ยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการนาไปใช้

16

กิจกรรม
กำรสอน

สื่อกำรสอน

ผู้สอน

หนังสือ / เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint
/ แบบฝึ กปฏิบตั ิด้าน
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
หนังสือ / เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint
/ แบบฝึ กปฏิบตั ิด้าน
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint ด้ าน
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
PowerPoint ด้ าน
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
PowerPoint ด้ าน
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
Video
เอกสาร
ประกอบการสอน
/ PowerPoint ด้ าน
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จริ ยธรรมทางธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
สอบวันที่ 7 ตุลาคม 2553
เวลา 10.40-12.10 น.

หมายเหตุ แผนการสอนอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของเนื้อหาและ
ระยะเวลาในการเรี ยนการสอน

14
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2. แผนกำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้
กิจกรรม
ที่

ผลกำรเรียนรู้

วิธีกำรประเมิน

1

1, 2, 3, 4, 5

2

3, 4, 5

3

1, 2, 3, 4, 5

ทดสอบย่อย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รายงาน
และการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
การสังเกตพฤติกรรม
และผลการทาแบบฝึ กปฏิบตั ิ
ระหว่างเรี ยน

อาจารย์ผ้ สู อนพิจารณา
6
7 ตุลาคม 2553
15

สัดส่ วน
ของกำร
ประเมินผล
10%
30%
40%
10%

ทุกสัปดาห์

10%

สัปดำห์
ที่ประเมิน

หมวดที่ 6 ทรั พยำกรประกอบกำรเรี ยนกำรสอน
1. เอกสำรและตำรำหลัก
จริ ยธรรมทางธุ รกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม (ร.ศ. จินตนา บุญบงการ)
2. เอกสำรและข้ อมูลสำคัญ
แนวทางการเสริมสร้ างจริยธรรม คุณธรรม และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ข้าราชการ (สานักงาน
ก.พ.ร.)
บทบาทของผู้บงั คับบัญชาในการสิ่งเสริมจริยธรรม (ศูนย์สง่ เสริมจริยธรรม สานักงาน ก.พ.)
จริยธรรมและสภาวะแวดล้ อมทางธุรกิจ (ร.ศ. ดร. นภาพร ขันธนภา และคณะ)
Business Ethics (Case Studies and selected readings) Arizona Stated University
Perspectives in Business Ethics (Laura P. Hartman)
เอกสารค้ นคว้ าของผู้สอนเพิ่มเติม
ข่าวสารประจาวัน/ เหตุการณ์ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาจริยธรรม
3. เอกสำรและข้ อมูลแนะนำ
1. Website ที่อ
างอิง : www.google.co.th เลือกหัวข้ อเกี่ยวกับ “จริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม”
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Website อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ “จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม”
2. บทความด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมตามสถานการณ์ ณ เวลานันๆ
้
และหนังสือหรื อเอกสาร วิทยานิพนธ์ด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
3. หนังสือเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3.1 กรณีศกึ ษา ,วิทยานิพนธ์,บทความด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3.2 โปรแกรมสาเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Excel
3.3 การใช้ สื่ออิเล็กทรอนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรั บปรุ งกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
1. กลยุทธ์ กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ
- โดยการประเมินผลรายวิชาประจาภาคเรี ยน ที่ฝ่ายวิชาการจัดให้ มีทกุ ภาคเรี ยน
- อาจารย์ผ้ สู อนประเมินผู้เรี ยน แล้ วนามาประชุมหาข้ อสรุปในการประเมินประสิทธิผล
2. กลยุทธ์ กำรประเมินกำรสอน
ประเมินจากการเข้ าเรี ยนอย่างสม่าเสมอ การทดสอบด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การนาเสนอผลงานด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักศึกษา เพื่อให้
เกิดพฤติกรรมที่สอดคล้ องเหมาะสมด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็ นไปตาม
มาตรฐานกรอบคุณวุฒิ
3. กำรปรับปรุงกำรสอน
มีการทามาตรฐานกรอบคุณวุฒิประจารายวิชา และดาเนินการปรับปรุงการเรี ยนการสอน
4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ
- ตรวจสอบความคืบหน้ าของ งานด้ านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
มอบหมายทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเรี ยน
- มีการหารื อระหว่างอาจารย์ผ้ สู อนเรื่ องคะแนนเก็บ คะแนนสอบ คะแนนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ที่ได้

5. กำรดำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ
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- ตรวจสอบและทบทวนในรายละเอียดของสาระวิชา จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ
สังคมทุกสัปดาห์
- ปรับปรุงรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรวบรวมความคิดเห็นจาก
อาจารย์ผ้ สู อนร่วมกัน รวมทังร่้ วมกันปรับปรุงข้ อสอบ
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