
   มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาควิชา  สังคมศาสตร์ 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
  2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ (Life Skills and Public Conscious Mind) 
2. จ านวนหน่วยกิต 

2(1-2-3)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
   หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  
 หลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนให้หลายหลักสูตร) 

ประเภทของรายวิชา 
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   บังคับ     เลือก 

                      ในกลุ่มวิชา   ภาษาและการสื่อสาร 
       มนุษยศาสตร์ 
       สังคมศาสตร์ 
       คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  หมวดวิชาเฉพาะ  

ในกลุ่มวิชา  แกน   บังคับ   เลือก 
      เฉพาะด้าน   บังคับ   เลือก 
      พ้ืนฐานวิชาชีพ  บังคับ    เลือก 
      ชีพ    บังคับ    เลือก 
      เอก    บังคับ   เลือก 
      โท    บังคับ    เลือก 
      อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์ 
      
 อาจารย์ผู้สอน   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ าพล  บัวแก้ว 25,26,30,19 

2. อาจารย์ ดร.วันฮารงค์  บินอิสริส 35 
3. อาจารย์ทัศนา  เกื้อเส้ง   03,20,21,33,38 
4. อาจารย์อารีฟ มะเกะ   01,04 
5. อาจารย์ปพน  บุษยมาลย์   09 
6. อาจารย์คมวิทย์  สุขเสนีย์  14 
7. อาจารย์มุบดี  อุเด็น   05,23 

     8. อาจารย์อับดุลคอเล็ต  เจะแต  01,02,06,16,11 
     9.  อาจารย์หัสนีย๊ะห์  แมรอเป๊ะ  32,29 
     10. อาจารย์มูนีเร๊าะ  เจะแต  07,10 
     11. อาจารย์ศรินทร์ญา จังจริง  15    
5. ภาคการศึกษา  /ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที ่1 ชั้นปีที่ 1,2,3 และ 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite( (ถ้ามี(   

  ไม่มี 
   รายวิชา …………………………………..  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 
    ไม่มี 
    รายวิชา……………………………………   
8. สถานที่เรียน   
     อาคาร 20  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่ .....  เดือน  ........................พ.ศ.... . 
   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต 

 1.2 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบที่ส าคัญทางทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ 
 1.3 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะการคิดการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์ 
 1.4 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบวกและความฉลาดทางอารมณ์ 
 1.5 เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
 
2 .วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
  2.1 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์รายวิชา 
  2.2 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
  2.3 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

หมวดที่  3   ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ทักษะ

การคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด 
รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ือน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพ่ือน
มนุษย์อย่างสันติ 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติภาคสนาม/ฝึกงาน สอนเสริม 

15 ชั่วโมง/ 
ภาคการศึกษา 

30 ชั่วโมง/  
ภาคการศึกษา 

45 ชั่วโมง/ 
ภาคการศึกษา 

- 
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารย์ประจ าวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่มตามที่ต้องการหรือสภาพ

ปัญหาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

 
หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1.1 การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับ
ของสถาบันและสังคม 
1.2 การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน 
ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และสู้
งาน 
1.3 การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และ
จิตส านึกสาธารณะ 
1.5 รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

-ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือบ่ม
เพาะให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิ และ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมี
ความซื่อสัตย์สุจริต 
-มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
สร้ า งจิ ตส านึ ก ในการ  อนุ รั กษ์
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

-วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และการมีจิตอาสา 
- สังเกตพฤติกรรม กระบวนการ
กลุ่มและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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2. ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 การแสดงออกถึงความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
2.2 การแสดงออกถึงความสามารถในการ   
บูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้  
2.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีส าคัญในเนื้อหาของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

-บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชาที่เรียน 
-การค้นคว้าด้วยตนเอง  
-ให้นักศึกษาได้น าผลงานที่ตนเอก
ค้นคว้ามาน าเสนอ 
 

-ทดสอบย่อย 
-ประเมินความสามารถในการ
น าเสนอเนื้อหาที่ค้นคว้ามา 
-ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
เรียน 
 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
3.1 ส า ม า ร ถ ใ ช้ ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และ
คิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจ า วันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 

-เปิดให้นักศึกษาได้มีการอภิปรายกลุ่ม 
-การใช้กรณีศึกษา 

-ประเมินจากผลงานที่เกิด
จากการใช้กระบวนการ
แก้ไขปัญหา 
-ประเมินจากการร่วมแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ข้ อ
ถกเถียงในประเด็นศึกษา 
 

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะ
ผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม 
4.3 แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม
พหุวัฒนธรรม 

-มอบหมายงานค้นคว้าเป็นกลุ่ม 
-มอบหมายงานน าเสนอเป็นกลุ่ม 
 

-จัด ให้ประเมินตนเอง 
และเพ่ือนร่วมห้อง 
-ร า ย ง า น น า เ ส น อ
พฤติกรรมเป็นทีม 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
5.1 การแสดงออกถึงความสามารถในการ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
5.2 การแสดงออกถึงความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม 
5.3 การแสดงออกถึงความสามารถในการ
วิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและน าเสนอข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม และใช้ เป็นพื้นฐาน
แก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
5.4 การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือ
การแสวงหาความรู้ 

- พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล
จากกรณีศึกษา 
-มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย 

-ประเมินผลจากการสังเกต
ทักษะการพูด การสื่อสาร 
-ประเมินผลจากการน าเสนอ
งานที่ค้นคว้าโดยการใช้สื่อ
การน าเสนอที่หลากหลาย 
-ประเมินผลงานที่ให้วิเคราะห์
กรณีศึกษา 
 

 
หมวดที่  5   แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 ความหมายและความส าคัญของ
ทักษะชีวิต 
  - ความหมายของทักษะชีวิต 
  - ความส าคัญของทักษะชีวิต 
  - องค์ประกอบของทักษะชีวิต 
  - ทักษะชีวิตกับการด ารงตนใน
สังคม 

3 บรรยาย อธิบายหลักการ แนวคิด
พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 
โดยใช้ Power point น าเสนอ 
และเอกสารประกอบการเรียน 
ซักถาม และร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น และมอบหมายงาน
กิจกรรมต่าง ๆ (แบบฝึกหัด/
รายงานเดี่ยว/กลุ่ม) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ าพล  
บัวแก้ว 
2. อาจารย์ ดร.วันฮารงค์   
บินอิสรส 
3. อาจารย์ทัศนา  เกื้อเส้ง 
4. อาจารย์อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย์ปพน  บุษยมาลย์  
6. อาจารย์คมวิทย์  สุขเสนีย์ 
7. อาจารย์มุบดี  อุเด็น 
8. อาจารย์อับดุลคอเล็ต  เจะแต 

 9.  อาจารย์หัสนีย๊ะห์ แมรอเป๊ะ 
 10. อาจารย์มูนีเร๊าะ  เจะแต 
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 11. อาจารย์ศรินทร์ญา จังจริง 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

2-3 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
  - การคิดและกระบวนการคิด
ของมนุษย์ 
  - การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะ
การคิดและลักษณะการคิด 
  - การพัฒนากระบวนการคิด
รูปแบบต่าง ๆ 
  - เทคนิควิธีและเครื่องมือใน
การคิดและการตัดสินใจ 

6 - บรรยาย โดยใช้ Power point 
น าเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรียน  
- ซักถาม และร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 
- ก ร ณี ศึ ก ษ า เ พ่ื อ พั ฒ น า
กระบวนการคิด 
- ป ร ะ ยุ ก ต์ เ ท ค นิ ค วิ ธี แ ล ะ
เครื่ อ งมื อ ในการคิ ดและการ
ตัดสินใจมาใช้ในกรณีศึกษา 
- แบบฝึกทักษะการคิดและการ
ตัดสินใจ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ าพล  
บัวแก้ว 
2. อาจารย์ ดร.วันฮารงค์   
บินอิสรส 
3. อาจารย์ทัศนา  เกื้อเส้ง 
4. อาจารย์อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย์ปพน  บุษยมาลย์  
6. อาจารย์คมวิทย์  สุขเสนีย์ 
7. อาจารย์มุบดี  อุเด็น 
8. อาจารย์อับดุลคอเล็ต  เจะแต 

 9.  อาจารย์หัสนีย๊ะห์  แมรอ
เป๊ะ 

 10. อาจารย์มูนีเร๊าะ  เจะแต 
 11. อาจารย์ศรินทร์ญา จังจริง 

4 การคิดสร้างสรรค์ 
 - กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
 - องค์ประกอบที่ส่งผล ต่อการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค ์

3 - บรรยาย โดยใช้ Power point 
น าเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรียน 
- ซักถาม และร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 
- กรณีศึกษาปัญหาที่สนใจโดยใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
- แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ าพล  
บัวแก้ว 
2. อาจารย์ ดร.วันฮารงค์   
บินอิสรส 
3. อาจารย์ทัศนา  เกื้อเส้ง 
4. อาจารย์อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย์ปพน  บุษยมาลย์  
6. อาจารย์คมวิทย์  สุขเสนีย์ 
7. อาจารย์มุบดี  อุเด็น 
8. อาจารย์อับดุลคอเล็ต  เจะแต 

 9.  อาจารย์หัสนีย๊ะห์ แมรอเป๊ะ 
 10. อาจารย์มูนีเร๊าะ  เจะแต 
 11. อาจารย์ศรินทร์ญา จังจริง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

5 การคิดเชิงบวก 
  - ความเข้าใจการคิดเชิงบวก 
  - ประโยชน์ของการคิดเชิง
บวก 
  - เทคนิคในการมองโลกในแง่ดี 
  - การฝึกคิดเชิงบวก 

3 - บรรยาย โดยใช้ Power point 
น าเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรียน 
- ซักถาม และร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 
- กรณีศึกษาเพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดเชิงบวก 
- แบบทดสอบการคิดเชิงบวก 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ าพล  
บัวแก้ว 
2. อาจารย์ ดร.วันฮารงค์   
บินอิสรส 
3. อาจารย์ทัศนา  เกื้อเส้ง 
4. อาจารย์อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย์ปพน  บุษยมาลย์  
6. อาจารย์คมวิทย์  สุขเสนีย์ 
7. อาจารย์มุบดี  อุเด็น 
8. อาจารย์อับดุลคอเล็ต  เจะแต 

 9.  อาจารย์หัสนีย๊ะห์ แมรอเป๊ะ 
 10. อาจารย์มูนีเร๊าะ  เจะแต 
 11. อาจารย์ศรินทร์ญา จังจริง 

6 การคิดวิเคราะห์และการอ้าง
เหตุผล 
  - ความส าคัญของการคิด 
  - เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์ 
  - การน าเทคนิคการคิดเชิง
วิเคราะห์มาใช้ในชีวิต 

3 - บรรยาย โดยใช้ Power point 
น าเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรียน 
- ซักถาม และร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 
- แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ าพล  
บัวแก้ว 
2. อาจารย์ ดร.วันฮารงค์   
บินอิสรส 
3. อาจารย์ทัศนา  เกื้อเส้ง 
4. อาจารย์อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย์ปพน  บุษยมาลย์  
6. อาจารย์คมวิทย์  สุขเสนีย์ 
7. อาจารย์มุบดี  อุเด็น 
8. อาจารย์อับดุลคอเล็ต  เจะแต 

 9.  อาจารย์หัสนีย๊ะห์ แมรอเป๊ะ 
 10. อาจารย์มูนีเร๊าะ  เจะแต 
 11. อาจารย์ศรินทร์ญา จังจริง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

7 ความฉลาดทางอารมณ ์
  - ความหมาย 
  - ความแตกต่างความฉลาด
ทางเชาว์ปัญญากับความฉลาด
ทางอารมณ์   
  - การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ ์

3 - บรรยาย โดยใช้ Power point 
น าเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรียน 
- ซักถาม และร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 
- กรณีศึกษาเ พ่ือพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ ์
- แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ าพล  
บัวแก้ว 
2. อาจารย์ ดร.วันฮารงค์   
บินอิสรส 
3. อาจารย์ทัศนา  เกื้อเส้ง 
4. อาจารย์อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย์ปพน  บุษยมาลย์  
6. อาจารย์คมวิทย์  สุขเสนีย์ 
7. อาจารย์มุบดี  อุเด็น 
8. อาจารย์อับดุลคอเล็ต  เจะแต 

 9.  อาจารย์หัสนีย๊ะห์  แมรอ
เป๊ะ 

 10. อาจารย์มูนีเร๊าะ  เจะแต 
 11. อาจารย์ศรินทร์ญา จังจริง 

8 สอบกลางภาค    

9-10 การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ก า ร
ติดต่อสื่อสาร 
  - ความหมาย 
  - กระบวนการติดต่อสื่อสาร 
  - การเจรจาต่อรองในชีวิต 
ประจ าวัน 
  - คุณลักษณะของบุคคลใน
การสร้างสัมพันธภาพ 
  - บุคลิ กภาพและมารยาท
สังคม 

6 - บรรยาย โดยใช้ Power point 
น าเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรียน 
- ซักถาม และร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 
- สถานการณ์จ าลองบุคลิกภาพ
และมารยาทสังคม 
 
 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ าพล  
บัวแก้ว 
2. อาจารย์ ดร.วันฮารงค์   
บินอิสรส 
3. อาจารย์ทัศนา  เกื้อเส้ง 
4. อาจารย์อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย์ปพน  บุษยมาลย์  
6. อาจารย์คมวิทย์  สุขเสนีย์ 
7. อาจารย์มุบดี  อุเด็น 
8. อาจารย์อับดุลคอเล็ต  เจะแต 

 9.  อาจารย์หัสนีย๊ะห์  แมรอ
เป๊ะ 

 10. อาจารย์มูนีเร๊าะ  เจะแต 
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 11. อาจารย์ศรินทร์ญา จังจริง 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

11-12 ทักษะการจัดการตนเองและ
การบริหารจัดการความเครียด 
  - เทคนิคการบริหารตนเอง 
  - ประโยชน์ของการจัดการ
ตนเอง 
  - ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ความเครียด 
  - เทคนิคกระบวนการจัดการ
ความเครียด 

6 - บรรยาย โดยใช้ Power point 
น าเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรียน 
- ซักถาม และร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 
- สถานการณ์จ าลองการจัดการ
ตนเอง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ าพล  
บัวแก้ว 
2. อาจารย์ ดร.วันฮารงค์   
บินอิสรส 
3. อาจารย์ทัศนา  เกื้อเส้ง 
4. อาจารย์อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย์ปพน  บุษยมาลย์  
6. อาจารย์คมวิทย์  สุขเสนีย์ 
7. อาจารย์มุบดี  อุเด็น 
8. อาจารย์อับดุลคอเล็ต  เจะแต 

 9.  อาจารย์หัสนีย๊ะห์  แมรอ
เป๊ะ 

 10. อาจารย์มูนีเร๊าะ  เจะแต 
 11. อาจารย์ศรินทร์ญา จังจริง 

13-14 จิตส านึกสาธารณะในสังคมไทย  
  - ความหมาย ความส าคัญของ
จิตส านึกสาธารณะ 
  - ปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตส านึก
สาธารณะ 
  - จิ ตส านึ กส าธ ารณะเ พ่ื อ
ส่วนรวม 
  - แนวทางการสร้างจิตส านึก
สาธารณะ 

3 - บรรยาย โดยใช้ Power point 
น าเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรียน 
- ซักถาม และร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 
- แผนผังความคิด 
- กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึก
สาธารณะ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ าพล  
บัวแก้ว 
2. อาจารย์ ดร.วันฮารงค์   
บินอิสรส 
3. อาจารย์ทัศนา  เกื้อเส้ง 
4. อาจารย์อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย์ปพน  บุษยมาลย์  
6. อาจารย์คมวิทย์  สุขเสนีย์ 
7. อาจารย์มุบดี  อุเด็น 
8. อาจารย์อับดุลคอเล็ต  เจะแต 

 9.  อาจารย์หัสนีย๊ะห์  แมรอ
เป๊ะ 

 10. อาจารย์มูนีเร๊าะ  เจะแต 
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 11. อาจารย์ศรินทร์ญา จังจริง 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

15-16 การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
    - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

6 - ประชุมนักศึกษาในกลุ่มและตก
ลงร่วมกันท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์(ลงปฏิบัติภาคสนาม) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ าพล  
บัวแก้ว 
2. อาจารย์ ดร.วันฮารงค์   
บินอิสรส 
3. อาจารย์ทัศนา  เกื้อเส้ง 
4. อาจารย์อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย์ปพน  บุษยมาลย์  
6. อาจารย์คมวิทย์  สุขเสนีย์ 
7. อาจารย์มุบดี  อุเด็น 
8. อาจารย์อับดุลคอเล็ต  เจะแต 

 9.  อาจารย์หัสนีย๊ะห์  แมรอ
เป๊ะ 

 10. อาจารย์มูนีเร๊าะ  เจะแต 
 11. อาจารย์ศรินทร์ญา จังจริง 

17-18 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 
2.1,2.2,2.3,3.1,3.2 

 
 
 

4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3 
 

การเข้าชั้นเรียน 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
ผลงาน การน าเสนอ และการ
ปฏิบัติงาน 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

ตลอดภาคการศึกษา 
8 

17-18 
ตลอดภาคการศึกษา 
ตลอดภาคการศึกษา 

15-16 

10% 
30% 
30% 
10% 
10% 
10% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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ครู. กรุงเทพ. 
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หมวดที ่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  
- แบบประเมินผู้สอน  
- การประเมินและการให้ข้อเสนอแนะผ่านระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ผลการสอบระหว่างภาคปลายภาค 
- การทบทวนการประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
- ทดสอบก่อนเรียน–หลังเรียน 
- ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ตั้งคณะกรรมการในสาขาเพ่ือตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุกๆ 1 ปี ตลอดจนวิธีการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์เพ่ือให้นักศึกษาได้มุมมองที่แตกต่างกัน 

 
หมวดอื่นๆ  (ถ้ามี( 

 
1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน    
    Integrating research process or innovation to teaching and learning process  
 - 
2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน 
    Integrating academic services to teaching and learning process 
 - 


