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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2150103 ทกัษะชวีติและจติสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

รัฐประศาสนศาสตรบ์ัณฑติ

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.ศรนิทรญ์า จังจรงิ

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.สวรรยา กลุทวี
2. อ.มบุด ีอเุด็น(อ.พเิศษ)
3. อ.ปพน บษุยมาลย์
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.ศรนิทรญ์า จังจรงิ
6. อ.ทศัณา เกอืเสง้

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.สวรรยา กลุทวี การพัฒนาชมุชน

2 การพัฒนาชมุชน

3 ภาษาองักฤษ

4 [01-204] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.มบุด ีอเุด็น(อ.พเิศษ) นิตศิาสตร์

5 เคมี

6 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.ปพน บษุยมาลย์ ชวีวทิยา

7 จุลชวีวทิยา

8 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

9 วทิยาการคอมพวิเตอร์

computer
Typewritten text
และหลักสูตรอื่น ๆ



9 วทิยาการคอมพวิเตอร์

11 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

12 การตลาด

13 พลศกึษาและสุขศกึษา

14 [01-204] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.สวรรยา กลุทวี การประถมศกึษา

15 [01-204] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.สวรรยา กลุทวี ภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศกึษา

16 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ศรนิทรญ์า จังจรงิ ภาษามลายู

17 ภาษาไทย

18 ภาษาจนี

19 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] จันทร ์13:00 - 16:00 อ.มบุด ีอเุด็น(อ.พเิศษ) ออกแบบนวัตกรรมทศันศลิป์

20 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

21 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ

22 การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

25 อ.ทศัณา เกอืเสง้ นิตศิาสตร์

26 การจัดการ

27 การจัดการ

28 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

29 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

30 [01-206] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี ออกแบบนวัตกรรมทศันศลิป์

31 [01-205] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี การออกแบบศลิปกรรม

32 [01-206] ศุกร ์9:00 - 12:00 อ.ศรนิทรญ์า จังจรงิ รัฐประศาสนศาสตร์

35 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.ปพน บษุยมาลย์ วทิยาศาสตรท์วัไป

36 ภาษาองักฤษ

37 ภาษาไทย

39 การศกึษาปฐมวัย

40 การศกึษาปฐมวัย

41 สังคมศกึษา

42 สาธารณสุขศาสตร์

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 1 ก.ค. 59

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์



1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1.1 เพอืใหนั้กศกึษาเขา้ใจความหมายและความสําคัญของทกัษะชวีติ

1.2 

เพอืใหนั้กศกึษาไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในองคป์ระกอบทสํีาคัญทางทกัษะชวีติโลกาภวิัตน์
1.3 เพอืใหนั้กศกึษาไดม้กีารพัฒนาทกัษะการคดิการตัดสนิใจ ความคดิสรา้งสรรค ์และการคดิวเิคราะห์
1.4 เพอืใหนั้กศกึษาไดม้กีารพัฒนาทกัษะการคดิเชงิบวกและความฉลาดทางอารมณ์
1.5 เพอืใหนั้กศกึษาไดพั้ฒนาจติสํานึกสาธารณะ

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

2.1 เพอืใหนั้กศกึษาสามารถเรยีนรูไ้ดค้รอบคลุมตามวัตถปุระสงคร์ายวชิา 2.2 เพอืใหก้ารจัดการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน
2.3 เพอืใหก้ารจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบเนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

ความหมายและความสําคัญของทกัษะชวีติ รวมถงึองคป์ระกอบของทกัษะชวีติโลกาภวิัตน์ ทกัษะการคดิและการตัดสนิใจ
การคดิสรา้งสรรค ์การคดิเชงิบวก การคดิวเิคราะห ์และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทกัษะความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคล การตดิต่อสอืสาร
ทกัษะการจัดการตนเอง และการบรหิารจัดการความเครยีด รวมทงัการใหค้วามสําคัญของการมจีติสาธารณะ
และการสรา้งจติสํานึกสาธารณะเพอืนําไปสู่การอยูร่ว่มกบัเพอืนมนุษยอ์ยา่งสันติ

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 นักศกึษาไดทํ้ากจิกรรมเกยีวกบัจติสาธารณะ

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

อาจารยป์ระจําวชิาจัดเวลาใหคํ้าปรกึษาแกนั่กศกึษาเป็นรายบคุคล รายกลุ่มตามทตีอ้งการหรอืสภาพปัญหาอยา่งนอ้ย 1 ชวัโมงต่อสัปดาห์

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามรีะ
เบยีบวนัิย โดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ตลอ
ดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยา
ลัย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบัน
และสังคม เคารพสทิธ ิและรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื
น และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ

วัดและประเมนิผลจากการเขา้รว่มกจิกรรมส่งเสรมิคุณ
ธรรม จรยิธรรม และการมจีติอาสา

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามรีะ
เบยีบวนัิย โดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ตลอ
ดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยา
ลัย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบัน
และสังคม เคารพสทิธ ิและรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื
น และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ

สังเกตพฤตกิรรม กระบวนการกลุ่มและการมสี่วนรว่มใ
นชนัเรยีน

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ
ย์

มกีารจัดกจิกรรมเพอืส่งเสรมิการสรา้งจติสํานึกในการ
อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้มและภูมปัิญญาทอ้
งถนิ

สังเกตพฤตกิรรม กระบวนการกลุ่มและการมสี่วนรว่มใ
นชนัเรยีน

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจิ
ตสาํนกึสาธารณะ

กจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์ สังเกตพฤตกิรรม กระบวนการกลุ่มและการมสี่วนรว่มใ
นชนัเรยีน

5. รกัและภูมใิจในสถาบนั ทอ้งถนิ มจีติส
ํานกึในการอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรม สงิแว
ดลอ้ม และภูมปิัญญาทอ้งถนิ

มกีารจัดกจิกรรมเพอืส่งเสรมิการสรา้งจติสํานึกในการ
อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้มและภูมปัิญญาทอ้
งถนิ

วัดและประเมนิผลจากการเขา้รว่มกจิกรรมส่งเสรมิคุณ
ธรรม จรยิธรรม และการมจีติอาสา



 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเ
ขา้ถงึแหลง่การเรยีนรู ้

บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่งเกยีวกบัเนือหาวชิาทเีรยีน -ทดสอบยอ่ย
-ประเมนิความสามารถในการนําเสนอเนือหาทคีน้ควา้
มา
-ทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรยีน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
บูรณาการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

-การคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
-ใหนั้กศกึษาไดนํ้าผลงานทตีนเองศกึษาคน้ควา้มาน
ําเสนอ

-ทดสอบยอ่ย
-ประเมนิความสามารถในการนําเสนอเนือหาทคีน้ควา้
มา
-ทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรยีน

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวด
วชิาศกึษาทวัไป

-บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่งเกยีวกบัเนือหาวชิาทเีรยีน
-การคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
-ใหนั้กศกึษาไดนํ้าผลงานทตีนเองศกึษาคน้ควา้มาน
ําเสนอ

-ทดสอบยอ่ย
-ประเมนิความสามารถในการนําเสนอเนือหาทคีน้ควา้
มา
-ทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรยีน

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณ
ญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคิ
ด เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่
งมปีระสทิธภิาพ

-เปิดใหนั้กศกึษาไดม้กีารอภปิรายกลุ่ม
-การใชก้รณีศกึษา

-ประเมนิจากผลงานทเีกดิจากการใชก้ระบวนการแกไ้
ขปัญหา
-ประเมนิจากการรว่มแสดงความคดิเห็นและขอ้ถกเถยี
งในประเด็นศกึษา

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งปร
ะโยชนต์อ่ตนเองและสงัคมได้

-เปิดใหนั้กศกึษาไดม้กีารอภปิรายกลุ่ม
-การใชก้รณีศกึษา

-ประเมนิจากผลงานทเีกดิจากการใชก้ระบวนการแกไ้
ขปัญหา
-ประเมนิจากการรว่มแสดงความคดิเห็นและขอ้ถกเถยี
งในประเด็นศกึษา

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

-มอบหมายงานคน้ควา้เป็นกลุ่ม
-มอบหมายงานนําเสนอเป็นกลุ่ม

-จัดใหป้ระเมนิตนเอง และเพอืนรว่มหอ้ง
-รายงานนําเสนอพฤตกิรรมเป็นทมี

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

-มอบหมายงานคน้ควา้เป็นกลุ่ม
-มอบหมายงานนําเสนอเป็นกลุ่ม

-จัดใหป้ระเมนิตนเอง และเพอืนรว่มหอ้ง
-รายงานนําเสนอพฤตกิรรมเป็นทมี

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนส ั
งคมพหวุฒันธรรม

-มอบหมายงานคน้ควา้เป็นกลุ่ม
-มอบหมายงานนําเสนอเป็นกลุ่ม

-จัดใหป้ระเมนิตนเอง และเพอืนรว่มหอ้ง
-รายงานนําเสนอพฤตกิรรมเป็นทมี

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ใชภ้าษาเพอืการสอืสาร

- พัฒนาทกัษะในการคดิวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษ
า
-มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้โดยใชเ้ทคโนโลยสีา
รสนเทศทหีลากหลาย

-ประเมนิผลจากการสังเกตทกัษะการพดู การสอืสาร
-ประเมนิผลจากการนําเสนองานทคีน้ควา้โดยการใช ้
สอืการนําเสนอทหีลากหลาย
-ประเมนิผลงานทใีหว้เิคราะหก์รณีศกึษา

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ตดิตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเ
หมาะสม

- พัฒนาทกัษะในการคดิวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษ
า
-มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้โดยใชเ้ทคโนโลยสีา

-ประเมนิผลจากการสังเกตทกัษะการพดู การสอืสาร
-ประเมนิผลจากการนําเสนองานทคีน้ควา้โดยการใช ้
สอืการนําเสนอทหีลากหลาย



รสนเทศทหีลากหลาย -ประเมนิผลงานทใีหว้เิคราะหก์รณีศกึษา

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
วเิคราะหต์วัเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มู
ลไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแก้
ปัญหาและการตดัสนิใจในชวีติประจําวนั

- พัฒนาทกัษะในการคดิวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษ
า
-มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้โดยใชเ้ทคโนโลยสีา
รสนเทศทหีลากหลาย

-ประเมนิผลจากการสังเกตทกัษะการพดู การสอืสาร
-ประเมนิผลจากการนําเสนองานทคีน้ควา้โดยการใช ้
สอืการนําเสนอทหีลากหลาย
-ประเมนิผลงานทใีหว้เิคราะหก์รณีศกึษา

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโน
โลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแ
สวงหาความรู ้

- พัฒนาทกัษะในการคดิวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษ
า
-มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้โดยใชเ้ทคโนโลยสีา
รสนเทศทหีลากหลาย

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 ความหมายและความสําคัญของทกัษะชวีติ
- ความหมายของทกัษะชวีติ
- ความสําคัญของทกัษะชวีติ
- องคป์ระกอบของทกัษะชวีติ
- ทกัษะชวีติกบัการดํารงตนในสังคม

3 บรรยาย อธบิายหลักการ แน
วคดิพรอ้มทงัยกตัวอยา่งประ
กอบ และเอกสารประกอบการ
เรยีน ซักถาม และรว่มกนัแส
ดงความคดิเห็น และมอบหม
ายงานกจิกรรมต่าง ๆ (แบบฝึ
กหดั/รายงานเดยีว/กลุ่ม)

Power Point 1. อ.สวรรยา กลุทวี
2. อ.มบุด ีอเุด็น(อ.พิ
เศษ)
3. อ.ปพน บษุยมาล
ย์
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.ศรนิทรญ์า จังจ
รงิ
6. อ.ทศัณา เกอืเสง้

2 ทกัษะการคดิและการตัดสนิใจ
- การคดิและกระบวนการคดิของมนุษย์
- การฝึกปฏบิัตเิกยีวกบัทกัษะการคดิและลักษ
ณะการคดิ
- การพัฒนากระบวนการคดิรปูแบบต่าง ๆ
- เทคนิควธิแีละเครอืงมอืในการคดิและการตั
ดสนิใจ

3 - เอกสารประกอบการเรยีน 
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงค
วามคดิเห็น
- กรณีศกึษาเพอืพัฒนากระบ
วนการคดิ
- ประยกุตเ์ทคนิควธิแีละเครื
องมอืในการคดิและการตัดสิ
นใจมาใชใ้นกรณีศกึษา
- แบบฝึกทกัษะการคดิและก
ารตัดสนิใจ

Power Point 1. อ.สวรรยา กลุทวี
2. อ.มบุด ีอเุด็น(อ.พิ
เศษ)
3. อ.ปพน บษุยมาล
ย์
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.ศรนิทรญ์า จังจ
รงิ
6. อ.ทศัณา เกอืเสง้

3 ทกัษะการคดิและการตัดสนิใจ
- การคดิและกระบวนการคดิของมนุษย์
- การฝึกปฏบิัตเิกยีวกบัทกัษะการคดิและลักษ
ณะการคดิ
- การพัฒนากระบวนการคดิรปูแบบต่าง ๆ
- เทคนิควธิแีละเครอืงมอืในการคดิและการตั
ดสนิใจ
(ต่อ)

3 - เอกสารประกอบการเรยีน 
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงค
วามคดิเห็น
- กรณีศกึษาเพอืพัฒนากระบ
วนการคดิ
- ประยกุตเ์ทคนิควธิแีละเครื
องมอืในการคดิและการตัดสิ
นใจมาใชใ้นกรณีศกึษา
- แบบฝึกทกัษะการคดิและก
ารตัดสนิใจ

Power Point 1. อ.สวรรยา กลุทวี
2. อ.มบุด ีอเุด็น(อ.พิ
เศษ)
3. อ.ปพน บษุยมาล
ย์
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.ศรนิทรญ์า จังจ
รงิ
6. อ.ทศัณา เกอืเสง้

4 การคดิสรา้งสรรค์
- กระบวนการคดิสรา้งสรรค์
- องคป์ระกอบทสี่งผล ต่อการพัฒนาความคิ
ดสรา้งสรรค์

3 - เอกสารประกอบการเรยีน
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงค
วามคดิเห็น
- กรณีศกึษาปัญหาทสีนใจโ
ดยใชก้ระบวนการคดิสรา้งสร
รค์
- แบบทดสอบความคดิสรา้ง
สรรค์

Power Point 1. อ.สวรรยา กลุทวี
2. อ.มบุด ีอเุด็น(อ.พิ
เศษ)
3. อ.ปพน บษุยมาล
ย์
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.ศรนิทรญ์า จังจ
รงิ
6. อ.ทศัณา เกอืเสง้

5 การคดิเชงิบวก 3 - เอกสารประกอบการเรยีน Power Point 1. อ.สวรรยา กลุทวี



- ความเขา้ใจการคดิเชงิบวก
- ประโยชน์ของการคดิเชงิบวก
- เทคนิคในการมองโลกในแงด่ี
- การฝึกคดิเชงิบวก

- ซักถาม และรว่มกนัแสดงค
วามคดิเห็น
- กรณีศกึษาเพอืพัฒนากระบ
วนการคดิเชงิบวก
- แบบทดสอบการคดิเชงิบว
ก

2. อ.มบุด ีอเุด็น(อ.พิ
เศษ)
3. อ.ปพน บษุยมาล
ย์
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.ศรนิทรญ์า จังจ
รงิ
6. อ.ทศัณา เกอืเสง้

6 การคดิวเิคราะหแ์ละการอา้งเหตุผล
- ความสําคัญของการคดิ
- เทคนิคการคดิเชงิวเิคราะห์
- การนําเทคนิคการคดิเชงิวเิคราะหม์าใชใ้นชี
วติ

3 - เอกสารประกอบการเรยีน
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงค
วามคดิเห็น
- แบบทดสอบการคดิวเิคราะ
ห์

Power Point 1. อ.สวรรยา กลุทวี
2. อ.มบุด ีอเุด็น(อ.พิ
เศษ)
3. อ.ปพน บษุยมาล
ย์
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.ศรนิทรญ์า จังจ
รงิ
6. อ.ทศัณา เกอืเสง้

7 ความฉลาดทางอารมณ์
- ความหมาย
- ความแตกต่างความฉลาดทางเชาวปั์ญญา
กบัความฉลาดทางอารมณ์ 
- การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

3 - เอกสารประกอบการเรยีน
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงค
วามคดิเห็น
- กรณีศกึษาเพอืพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์
- แบบวัดความฉลาดทางอาร
มณ์

Power Point 1. อ.สวรรยา กลุทวี
2. อ.มบุด ีอเุด็น(อ.พิ
เศษ)
3. อ.ปพน บษุยมาล
ย์
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.ศรนิทรญ์า จังจ
รงิ
6. อ.ทศัณา เกอืเสง้

8 การพัฒนาทกัษะความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคล
และการตดิต่อสอืสาร
- ความหมาย
- กระบวนการตดิต่อสอืสาร
- การเจรจาต่อรองในชวีติ ประจําวัน
- คุณลักษณะของบคุคลในการสรา้งสัมพันธ
ภาพ
- บคุลกิภาพและมารยาทสังคม

3 - เอกสารประกอบการเรยีน
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงค
วามคดิเห็น
- สถานการณ์จําลองบคุลกิภ
าพและมารยาทสังคม

Power Point 1. อ.สวรรยา กลุทวี
2. อ.มบุด ีอเุด็น(อ.พิ
เศษ)
3. อ.ปพน บษุยมาล
ย์
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.ศรนิทรญ์า จังจ
รงิ
6. อ.ทศัณา เกอืเสง้

9 การพัฒนาทกัษะความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคล
และการตดิต่อสอืสาร
- ความหมาย
- กระบวนการตดิต่อสอืสาร
- การเจรจาต่อรองในชวีติ ประจําวัน
- คุณลักษณะของบคุคลในการสรา้งสัมพันธ
ภาพ
- บคุลกิภาพและมารยาทสังคม
(ต่อ)

3 - เอกสารประกอบการเรยีน
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงค
วามคดิเห็น
- สถานการณ์จําลองบคุลกิภ
าพและมารยาทสังคม

Power Point 1. อ.สวรรยา กลุทวี
2. อ.มบุด ีอเุด็น(อ.พิ
เศษ)
3. อ.ปพน บษุยมาล
ย์
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.ศรนิทรญ์า จังจ
รงิ
6. อ.ทศัณา เกอืเสง้

10 สอบกลางภาค

11 ทกัษะการจัดการตนเองและการบรหิารจัดการ
ความเครยีด
- เทคนิคการบรหิารตนเอง
- ประโยชน์ของการจัดการตนเอง
- การบรหิารจัดการความเครยีด
- เทคนิคกระบวนการจัดการความเครยีด

3 - เอกสารประกอบการเรยีน
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงค
วามคดิเห็น
- สถานการณ์จําลองการจัดก
ารตนเอง

Power Point 1. อ.สวรรยา กลุทวี
2. อ.มบุด ีอเุด็น(อ.พิ
เศษ)
3. อ.ปพน บษุยมาล
ย์
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.ศรนิทรญ์า จังจ
รงิ
6. อ.ทศัณา เกอืเสง้

12 ทกัษะการจัดการตนเองและการบรหิารจัดการ
ความเครยีด

3 - เอกสารประกอบการเรยีน
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงค

Power Point 1. อ.สวรรยา กลุทวี
2. อ.มบุด ีอเุด็น(อ.พิ



- เทคนิคการบรหิารตนเอง
- ประโยชน์ของการจัดการตนเอง
- การบรหิารจัดการความเครยีด
- เทคนิคกระบวนการจัดการความเครยีด
(ต่อ)

วามคดิเห็น
- สถานการณ์จําลองการจัดก
ารตนเอง

เศษ)
3. อ.ปพน บษุยมาล
ย์
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.ศรนิทรญ์า จังจ
รงิ
6. อ.ทศัณา เกอืเสง้

13 จติสํานึกสาธารณะในสังคมไทย 
- ความหมาย ความสําคัญของจติสํานึกสาธา
รณะ
- ปัจจัยทกีอ่ใหเ้กดิจติสํานึกสาธารณะ
- จติสํานึกสาธารณะเพอืส่วนรวม
- แนวทางการสรา้งจติสํานึกสาธารณะ

3 - เอกสารประกอบการเรยีน
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงค
วามคดิเห็น
- แผนผังความคดิ
- กจิกรรมเสรมิสรา้งจติสํานึก
สาธารณะ

Power Point 1. อ.สวรรยา กลุทวี
2. อ.มบุด ีอเุด็น(อ.พิ
เศษ)
3. อ.ปพน บษุยมาล
ย์
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.ศรนิทรญ์า จังจ
รงิ
6. อ.ทศัณา เกอืเสง้

14 จติสํานึกสาธารณะในสังคมไทย 
- ความหมาย ความสําคัญของจติสํานึกสาธา
รณะ
- ปัจจัยทกีอ่ใหเ้กดิจติสํานึกสาธารณะ
- จติสํานึกสาธารณะเพอืส่วนรวม
- แนวทางการสรา้งจติสํานึกสาธารณะ
(ต่อ)

3 - เอกสารประกอบการเรยีน
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงค
วามคดิเห็น
- แผนผังความคดิ
- กจิกรรมเสรมิสรา้งจติสํานึก
สาธารณะ

Power Point 1. อ.สวรรยา กลุทวี
2. อ.มบุด ีอเุด็น(อ.พิ
เศษ)
3. อ.ปพน บษุยมาล
ย์
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.ศรนิทรญ์า จังจ
รงิ
6. อ.ทศัณา เกอืเสง้

15 การฝึกปฏบิัตงิานภาคสนาม
- กจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์

3 - ประชมุนักศกึษาในกลุ่มและ
ตกลงรว่มกนัทํากจิกรรมบําเ
พ็ญประโยชน์(ลงปฏบิัตภิาค
สนาม)

1. อ.สวรรยา กลุทวี
2. อ.มบุด ีอเุด็น(อ.พิ
เศษ)
3. อ.ปพน บษุยมาล
ย์
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.ศรนิทรญ์า จังจ
รงิ
6. อ.ทศัณา เกอืเสง้

16 การฝึกปฏบิัตงิานภาคสนาม
- กจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์

3 นักศกึษาลงพนืททํีากจิกรรม
สาธารณะภาคสนาม

1. อ.สวรรยา กลุทวี
2. อ.มบุด ีอเุด็น(อ.พิ
เศษ)
3. อ.ปพน บษุยมาล
ย์
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.ศรนิทรญ์า จังจ
รงิ
6. อ.ทศัณา เกอืเสง้

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรร
มที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเ
มนิ

สัดส่วนของก
ารประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัค ั
บของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน 
ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน แล
ะสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบั
ฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพใน

สังเกตุจากพฤตกิรรมการเขา้หอ้งเรยีน ตลอดภาคกา
รศกึษา
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คุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติส
ํานกึสาธารณะ
5. รกัและภูมใิจในสถาบนั ทอ้งถนิ มจีติสาํ
นกึในการอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรม สงิแวดลอ้
ม และภูมปิัญญาทอ้งถนิ

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเข้
าถงึแหลง่การเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบูร
ณาการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกักา
รและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิ
าศกึษาทวัไป

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

สัปดาหท์8ีแ
ละสัปดาหท์ ี

17

50

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญ
าณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชิ
งบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระ
สทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโ
ยชนต์อ่ตนเองและสงัคมได้

การนําเสนองานกลุ่มและงานเดยีวจากโครงงานทนัีกศกึษาไดล้
งพนืที

สัปดาหท์1ี5,
16

20

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐาน
ะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอง
ตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนสงัค
มพหวุฒันธรรม

การทํางานรว่มกบัผูอ้นื ตลอดภาคกา
รศกึษา
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5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืส
าร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใช้
ภาษาเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการติ
ดตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหม
าะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิ
คราะหต์วัเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไ
ดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกป้ัญ
หาและการตดัสนิใจในชวีติประจําวนั
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโ
ลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสว
งหาความรู ้

การส่งงานและนําเสนองานโดยผา่น Socia network เชน่ Face
book

สัปดาหท์1ี5,
16

10

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

วทิติ บัวปรอท. (2555). ทกัษะชวีติและจติสาธารณะ (รวบรวม). อดัสําเนา. มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั



กรมสุขภาพจติ. (2553). คู่มอืความฉลาดทางอารมณ์. กรงุเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข. (2541) คู่มอืส่งเสรมิสุขภาพจตินักเรยีนระดับมธัยมศกึษาสําหรับคร.ู กรงุเทพ.
เทพ สงวนกติตพัินธุ.์ (2545) ทกัษะชวีติ. กรงุเทพฯ : โรงพมิพจ์ุฬาลงกรณ์
มณัฑรา ธรรมบศุย . (2553). การสอนทกัษะชวีติ. (online) http://edu.chandra.ac.th/teacher All/mdra/data/pdf/life_skil.pdf
ยงยทุธ วงศภ์ริมยศ์านต ิและสุวรรณา เรอืงกาญจนเศรษญ.์ (2553). ทกัษะชวีติ (online) http://www.teenrama.com
วฒุพิงศ ์ลมิป์วโิรจน์ (2550) เอกสารทกัษะชวีติ. กรงุเทพฯ : โรงพมิพจ์ุฬาลงกรณ์

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

Website มลูนิธสิบื นาคะเสถยีร URL: http://www.seub.or.th/
Website ศูนยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทอง URL: http://www.pikunthong.com/

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน 
- การประเมนิและการใหข้อ้เสนอแนะผา่นระบบ MIS ของมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

- ผลการสอบระหวา่งภาคปลายภาค
- การทบทวนการประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน

- ทดสอบกอ่นเรยีน–หลังเรยีน
- ใชแ้หล่งเรยีนรูท้หีลากหลายทงัในและนอกมหาวทิยาลัย

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

ตังคณะกรรมการในสาขาเพอืตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษา

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

- ปรับปรงุเนือหารายวชิาทกุๆ 1 ปี ตลอดจนวธิกีารสอนของอาจารยผ์ูส้อน
- เปลยีนหรอืสลับอาจารยเ์พอืใหนั้กศกึษาไดม้มุมองทแีตกต่างกนั

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

หมวดอนืๆ
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