
   มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชือ่สถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
 

คณะ  มนษุยศาสตร�และสงัคมศาสตร�  ภาควชิา  สังคมศาสตร� 
 

หมวดที ่ 1  ข%อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
  2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ (Life Skills and Public Conscious Mind) 
2. จํานวนหน-วยกิต 

2(1-2-3)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
�   หลักสูตรครุศาสตร�บัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  
� หลายหลักสูตร (กรณีที่เปAนรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี ท่ีเปEดสอนใหHหลายหลักสูตร) 

ประเภทของรายวิชา 
 �  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป �  บังคับ   �  เลือก 

                      ในกลุIมวิชา �  ภาษาและการส่ือสาร 
     �  มนุษยศาสตร� 
     �  สังคมศาสตร� 
     �  คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
 � หมวดวิชาเฉพาะ  

ในกลุIมวิชา � แกน  � บังคับ  � เลือก 
     � เฉพาะดHาน  � บังคับ  � เลือก 
     � พื้นฐานวิชาชีพ � บังคับ   � เลือก 
     � ชีพ   � บังคับ   � เลือก 
     � เอก   � บังคับ   � เลือก 
     � โท   � บังคับ   � เลือก 
     � อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
 �  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
4. อาจารย0ผู%รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย0ผู%สอน 
 อาจารย�ผูHรับผิดชอบรายวิชา ผูHชIวยศาสตราจารย�ศิริลักษณ�  คัมภิรานนท� 
      
 อาจารย�ผูHสอน   1. ผูHชIวยศาสตราจารย�อําพล  บัวแกHว 25,26,30,19 

2. อาจารย� ดร.วันฮารงค�  บินอิสริส 35 
3. อาจารย�ทัศนา  เก้ือเสHง   03,20,21,33,38 
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4. อาจารย�อารีฟ มะเกะ   01,04 
5. อาจารย�ปพน  บุษยมาลย�   09 
6. อาจารย�คมวิทย�  สุขเสนีย�  14 
7. อาจารย�มุบดี  อุเด็น   05,23 

     8. อาจารย�อับดุลคอเล็ต  เจะแต  01,02,06,16,11 
     9.  อาจารย�หัสนีย]ะห�  แมรอเป^ะ  32,29 
     10. อาจารย�มูนีเร]าะ  เจะแต  07,10 
     11. อาจารย�ศรินทร�ญา จังจริง  15    
5. ภาคการศึกษา  /ชั้นป5ที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันป̀ที่ 1,2,3 และ 4 
6. รายวิชาที่ต%องเรียนมาก-อน  (Pre-requisite) (ถ%ามี)   

�  ไมIมี 
 �  รายวิชา …………………………………..  
7. รายวิชาที่ต%องเรียนพร%อมกัน  (Co-requisites) (ถ%ามี) 
 �   ไมIมี 
 �   รายวิชา……………………………………   
8. สถานที่เรียน   
     อาคาร 20  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล-าสุด 
 �  วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี .....  เดือน  ........................พ.ศ.... . 
 �  วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลIาสุด  วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

หมวดท่ี  2   จุดมุ-งหมายและวัตถุประสงค0 
 

1.  จุดมุ-งหมายของรายวิชา 
1.1 เพื่อใหHนักศึกษาเขHาใจความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต 

 1.2 เพื่อใหHนักศึกษาไดHมีความรูH ความเขHาใจในองค�ประกอบที่สําคัญทางทักษะชีวิตโลกาภิวัตน� 
 1.3 เพื่อใหHนักศึกษาไดHมีการพัฒนาทักษะการคิดการตัดสินใจ ความคิดสรHางสรรค� และการคิดวิเคราะห� 
 1.4 เพื่อใหHนักศึกษาไดHมีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบวกและความฉลาดทางอารมณ� 
 1.5 เพื่อใหHนักศึกษาไดHพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
 
2 .วัตถุประสงค0ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
  2.1 เพื่อใหHนักศึกษาสามารถเรียนรูHไดHครอบคลุมตามวัตถุประสงค�รายวิชา 
  2.2 เพื่อใหHการจัดการเรียนการสอนสอดคลHองกับความตHองการของผูHเรียน 
  2.3 เพื่อใหHการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนHนผูHเรียนเปAนสําคัญ 
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หมวดท่ี  3   ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา  
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค�ประกอบที่สําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน�ทักษะ

การคิด การตัดสินใจ การคิดสรHางสรรค� การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห� และความฉลาดทางอารมณ� การพัฒนา
ทักษะความสัมพันธ�ระหวIางบุคคล การติดตIอส่ือสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด 
รวมทั้งการใหHความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรHางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูIการอยูIรIวมกับเพื่อน
มนุษย�อยIางสันติ 
 
 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช%ต-อภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด%วยตนเอง ฝNกปฏิบัติภาคสนาม/ฝNกงาน สอนเสริม 

15 ช่ัวโมง/ 
ภาคการศึกษา 

30 ช่ัวโมง/  
ภาคการศึกษา 

45 ช่ัวโมง/ 
ภาคการศึกษา 

- 
สอนเสริมตามความ
ตHองการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

 
3. จํานวนชั่วโมงต-อสัปดาห0ที่อาจารย0ให%คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก-นักศึกษาเปOนรายบุคคล 

 อาจารย�ประจําวิชาจัดเวลาใหHคําปรึกษาแกIนักศึกษาเปAนรายบุคคล รายกลุIมตามที่ตHองการหรือสภาพ
ปeญหาอยIางนHอย 1 ช่ัวโมงตIอสัปดาห�  

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู%ของนักศึกษา 

 

ผลการเรียนรู%แต-ละด%านที่มุ-งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู% วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1.1 การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขHอบังคับ
ของสถาบันและสังคม 
1.2 การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรง
ตIอเวลา ซื่อสัตย�สุจริต ขยัน อดทน และสูHงาน 
1.3 การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟeง
ความคิดเห็นของผูH อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคIา
และศักด์ิศรีของความเปAนมนุษย� 
1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึก

-กําหนดวัฒนธรรมองค�กร เพื่อบIม
เพาะใหHนักศึกษามีระเบียบวินัย 
โดยเนHนการเขHาช้ันเรียนใหHตรงเวลา 
ตลอดจนการแตIงกายท่ีเปAนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ตHองมีความรับผิดชอบตIอตนเอง 
สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิ และ
รับฟeงความคิดเห็นของผูHอ่ืน และมี

-วัดและประเมินผลจากการเขHารIวม
กิ จ ก ร ร ม สI ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และการมีจิตอาสา 
- สังเกตพฤติกรรม กระบวนการ
กลุIมและการมีสIวนรIวมในช้ันเรียน 
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สาธารณะ 
1.5 รักและภูมิใจในสถาบัน ทHองถ่ิน มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดลHอมและภูมิ
ปeญญาทHองถ่ิน 
 

ความซื่อสัตย�สุจริต 
-มีการจัดกิจกรรมเพื่อสIงเสริมการ
สรH า ง จิต สํา นึก ในการ  อนุรั กษ�
ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดลHอมและภูมิ
ปeญญาทHองถ่ิน 
-บรรยายพรHอมยกตัวอยIางเก่ียวกับ
คุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน� 

 
2. ความรู% 

ผลการเรียนรู% วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
2.1 การแสดงออกถึงความสามารถในการเขHาถึง
แหลIงการเรียนรูH 
2.2 การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณา
การความรูH และการประยุกต�ความรูH  
2.3 มีความรูHความเขHาใจเก่ียวกับหลักการและ
ทฤษฎีสําคัญในเน้ือหาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

-บรรยายพรHอมยกตัวอยIางเก่ียวกับ
เน้ือหาวิชาท่ีเรียน 
-การคHนควHาดHวยตนเอง  
-ใหHนักศึกษาไดHนําผลงานที่ตนเอก
คHนควHามานําเสนอ 
 

-ทดสอบยIอย 
-ประเมินความสามารถในการ
นําเสนอเน้ือหาท่ีคHนควHามา 
-ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
เรียน 
 

 
3. ทักษะทางปPญญา 

ผลการเรียนรู% วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
3.1 สามารถใชHทักษะการคิดอยIางมีวิจารณญาณ 
คิดวิเคราะห� คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิงบูรณาการ 
ในชีวิตประจําวันอยIางมีประสิทธิภาพ 
3.2 มีความคิดริเริ่มสรHางสรรค� เพื่อสรHาง
ประโยชน�ตIอตนเองและสังคมไดH 

-เปEดใหHนักศึกษาไดHมีการอภิปรายกลุIม 
-การใชHกรณีศึกษา 

-ประเมินจากผลงานที่เกิด
จากการใชHกระบวนการ
แกHไขปeญหา 
-ประเมินจากการรIวมแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ขH อ
ถกเถียงในประเด็นศึกษา 
 

 
4.  ทักษะความสัมพันธ0ระหว-างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู% วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
4.1 สามารถทํางานรIวมกับผูHอ่ืนไดH ทั้งในฐานะ
ผูHนําและสมาชิกกลุIม 
4.2 มีความรับผิดชอบตIอบทบาทหนHาที่ของ
ตนเอง ตIอผูHอ่ืน และตIอสังคม 
4.3 แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ�ที่ดีในสังคม
พหุวัฒนธรรม 

-มอบหมายงานคHนควHาเปAนกลุIม 
-มอบหมายงานนําเสนอเปAนกลุIม 
 

-จัดใหHประเมินตนเอง 
และเพื่อนรIวมหHอง 
-ร า ย ง า น นํ า เ ส น อ
พฤติกรรมเปAนทีม 
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5. ทักษะการวิเคราะห0เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช%เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู% วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
5.1 การแสดงออกถึงความสามารถในการใชH
ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
5.2 การแสดงออกถึงความสามารถในการ
ติดตIอส่ือสาร โดยใชHเทคโนโลยีไดHเหมาะสม 
5.3 การแสดงออกถึงความสามารถในการ
วิเคราะห�ตัวเลข แปรผลและนําเสนอขHอมูลไดH
อยIางเหมาะสม และใชHเปAนพื้นฐานแกHปeญหา
และการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
5.4 การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชH
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคHนขHอมูลเพื่อ
การแสวงหาความรูH 

- พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห�ขHอมูล
จากกรณีศึกษา 
-มอบหมายงานใหHศึกษาคHนควHาโดยใชH
เทคโนโลยีสาสนเทศที่หลากหลาย 

-ประเมินผลจากการสังเกต
ทักษะการพูด การส่ือสาร 
-ประเมินผลจากการนําเสนอ
งานท่ีคHนควHาโดยการใชH ส่ือ
การนําเสนอที่หลากหลาย 
-ประเมินผลงานที่ใหHวิเคราะห�
กรณีศึกษา 
 

 
 

หมวดท่ี  5   แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  
 

สัปดาห0ที่ หัวข%อ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือที่ใช% 

ผู%สอน 

1 ความหมายและความสําคัญของ
ทักษะชีวิต 
  - ความหมายของทักษะชีวิต 
  - ความสําคัญของทักษะชีวิต 
  - องค�ประกอบของทักษะชีวิต 
  - ทักษะชีวิตกับการดํารงตนใน
สังคม 

3 บรรยาย อธิบายหลักการ แนวคิด
พรHอมทั้งยกตัวอยIางประกอบ โดย
ใชH Power point นําเสนอ และ
เอกสารประกอบการเรียน 
ซักถาม และรIวมกันแสดงความ
คิดเห็น และมอบหมายงาน
กิจกรรมตIาง ๆ (แบบฝnกหัด/
รายงานเด่ียว/กลุIม) 

1. ผูHชIวยศาสตราจารย�อําพล  
บัวแกHว 
2. อาจารย� ดร.วันฮารงค�   
บินอิสรส 
3. อาจารย�ทัศนา  เก้ือเสHง 
4. อาจารย�อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย�ปพน  บุษยมาลย�  
6. อาจารย�คมวิทย�  สุขเสนีย� 
7. อาจารย�มุบดี  อุเด็น 
8. อาจารย�อับดุลคอเล็ต  เจะแต 
9.  อาจารย�หัสนีย]ะห�  แมรอ
เป̂ะ 
10. อาจารย�มูนีเร]าะ  เจะแต 
11. อาจารย�ศรินทร�ญา จังจริง 
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2-3 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
  - การคิดและกระบวนการคิด
ของมนุษย� 
  - การฝnกปฏิบัติเก่ียวกับทักษะ
การคิดและลักษณะการคิด 
  - การพัฒนากระบวนการคิด
รูปแบบตIาง ๆ 
  - เทคนิควิธีและเครื่องมือใน
การคิดและการตัดสินใจ 

6 - บรรยาย โดยใชH Power point 
นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรียน  
- ซักถาม และรIวมกันแสดงความ
คิดเห็น 
- ก ร ณี ศึ ก ษ า เ พื่ อ พั ฒ น า
กระบวนการคิด 
- ป ร ะ ยุ ก ต� เ ท ค นิ ค วิ ธี แ ล ะ
เครื่ อ ง มื อ ในกา ร คิดและการ
ตัดสินใจมาใชHในกรณีศึกษา 
- แบบฝnกทักษะการคิดและการ
ตัดสินใจ 

1. ผูHชIวยศาสตราจารย�อําพล  
บัวแกHว 
2. อาจารย� ดร.วันฮารงค�   
บินอิสรส 
3. อาจารย�ทัศนา  เก้ือเสHง 
4. อาจารย�อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย�ปพน  บุษยมาลย�  
6. อาจารย�คมวิทย�  สุขเสนีย� 
7. อาจารย�มุบดี  อุเด็น 
8. อาจารย�อับดุลคอเล็ต  เจะแต 
9.  อาจารย�หัสนีย]ะห�  แมรอ
เป̂ะ 
10. อาจารย�มูนีเร]าะ  เจะแต 
11. อาจารย�ศรินทร�ญา จังจริง 

4 การคิดสรHางสรรค� 
 - กระบวนการคิดสรHางสรรค� 
 - องค�ประกอบที่สIงผล ตIอการ
พัฒนาความคิดสรHางสรรค� 

3 - บรรยาย โดยใชH Power point 
นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรียน 
- ซักถาม และรIวมกันแสดงความ
คิดเห็น 
- กรณีศึกษาปeญหาที่สนใจโดยใชH
กระบวนการคิดสรHางสรรค� 
- แบบทดสอบความคิดสรHางสรรค� 

1. ผูHชIวยศาสตราจารย�อําพล  
บัวแกHว 
2. อาจารย� ดร.วันฮารงค�   
บินอิสรส 
3. อาจารย�ทัศนา  เก้ือเสHง 
4. อาจารย�อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย�ปพน  บุษยมาลย�  
6. อาจารย�คมวิทย�  สุขเสนีย� 
7. อาจารย�มุบดี  อุเด็น 
8. อาจารย�อับดุลคอเล็ต  เจะแต 
9.  อาจารย�หัสนีย]ะห�  แมรอ
เป̂ะ 
10. อาจารย�มูนีเร]าะ  เจะแต 
11. อาจารย�ศรินทร�ญา จังจริง 

5 การคิดเชิงบวก 
  - ความเขHาใจการคิดเชิงบวก 
  - ประโยชน�ของการคิดเชิง
บวก 
  - เทคนิคในการมองโลกในแงIดี 
  - การฝnกคิดเชิงบวก 

3 - บรรยาย โดยใชH Power point 
นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรียน 
- ซักถาม และรIวมกันแสดงความ
คิดเห็น 
- กรณีศึกษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดเชิงบวก 
- แบบทดสอบการคิดเชิงบวก 

1. ผูHชIวยศาสตราจารย�อําพล  
บัวแกHว 
2. อาจารย� ดร.วันฮารงค�   
บินอิสรส 
3. อาจารย�ทัศนา  เก้ือเสHง 
4. อาจารย�อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย�ปพน  บุษยมาลย�  
6. อาจารย�คมวิทย�  สุขเสนีย� 
7. อาจารย�มุบดี  อุเด็น 
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8. อาจารย�อับดุลคอเล็ต  เจะแต 
9.  อาจารย�หัสนีย]ะห�  แมรอ
เป̂ะ 
10. อาจารย�มูนีเร]าะ  เจะแต 
11. อาจารย�ศรินทร�ญา จังจริง 

6 การคิดวิเคราะห�และการอHาง
เหตุผล 
  - ความสําคัญของการคิด 
  - เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห� 
  - การนําเทคนิคการคิดเชิง
วิเคราะห�มาใชHในชีวิต 

3 - บรรยาย โดยใชH Power point 
นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรียน 
- ซักถาม และรIวมกันแสดงความ
คิดเห็น 
- แบบทดสอบการคิดวิเคราะห� 

1. ผูHชIวยศาสตราจารย�อําพล  
บัวแกHว 
2. อาจารย� ดร.วันฮารงค�   
บินอิสรส 
3. อาจารย�ทัศนา  เก้ือเสHง 
4. อาจารย�อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย�ปพน  บุษยมาลย�  
6. อาจารย�คมวิทย�  สุขเสนีย� 
7. อาจารย�มุบดี  อุเด็น 
8. อาจารย�อับดุลคอเล็ต  เจะแต 
9.  อาจารย�หัสนีย]ะห�  แมรอ
เป̂ะ 
10. อาจารย�มูนีเร]าะ  เจะแต 
11. อาจารย�ศรินทร�ญา จังจริง 

7 ความฉลาดทางอารมณ� 
  - ความหมาย 
  - ความแตกตIางความฉลาด
ทางเชาว�ปeญญากับความฉลาด
ทางอารมณ�   
  - การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ� 

3 - บรรยาย โดยใชH Power point 
นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรียน 
- ซักถาม และรIวมกันแสดงความ
คิดเห็น 
- กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ� 
- แบบวัดความฉลาดทางอารมณ� 

1. ผูHชIวยศาสตราจารย�อําพล  
บัวแกHว 
2. อาจารย� ดร.วันฮารงค�   
บินอิสรส 
3. อาจารย�ทัศนา  เก้ือเสHง 
4. อาจารย�อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย�ปพน  บุษยมาลย�  
6. อาจารย�คมวิทย�  สุขเสนีย� 
7. อาจารย�มุบดี  อุเด็น 
8. อาจารย�อับดุลคอเล็ต  เจะแต 
9.  อาจารย�หัสนีย]ะห�  แมรอ
เป̂ะ 
10. อาจารย�มูนีเร]าะ  เจะแต 
11. อาจารย�ศรินทร�ญา จังจริง 

8 สอบกลางภาค    

9-10 การพัฒนาทักษะความสัมพันธ�
ร ะ ห วI า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ก า ร

6 - บรรยาย โดยใชH Power point 
นําเสนอ 

1. ผูHชIวยศาสตราจารย�อําพล  
บัวแกHว 
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ติดตIอส่ือสาร 
  - ความหมาย 
  - กระบวนการติดตIอส่ือสาร 
  - การเจรจาตIอรองในชีวิต 
ประจําวัน 
  - คุณลักษณะของบุคคลใน
การสรHางสัมพันธภาพ 
  - บุค ลิกภาพและมารยาท
สังคม 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- ซักถาม และรIวมกันแสดงความ
คิดเห็น 
- สถานการณ�จําลองบุคลิกภาพ
และมารยาทสังคม 
 
 
 

2. อาจารย� ดร.วันฮารงค�   
บินอิสรส 
3. อาจารย�ทัศนา  เก้ือเสHง 
4. อาจารย�อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย�ปพน  บุษยมาลย�  
6. อาจารย�คมวิทย�  สุขเสนีย� 
7. อาจารย�มุบดี  อุเด็น 
8. อาจารย�อับดุลคอเล็ต  เจะแต 
9.  อาจารย�หัสนีย]ะห�  แมรอ
เป̂ะ 
10. อาจารย�มูนีเร]าะ  เจะแต 
11. อาจารย�ศรินทร�ญา จังจริง 

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

6 - บรรยาย โดยใชH Power point 
นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรียน 
- ซักถาม และรIวมกันแสดงความ
คิดเห็น 
- สถานการณ�จําลองการจัดการ
ตนเอง 

1. ผูHชIวยศาสตราจารย�อําพล  
บัวแกHว 
2. อาจารย� ดร.วันฮารงค�   
บินอิสรส 
3. อาจารย�ทัศนา  เก้ือเสHง 
4. อาจารย�อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย�ปพน  บุษยมาลย�  
6. อาจารย�คมวิทย�  สุขเสนีย� 
7. อาจารย�มุบดี  อุเด็น 
8. อาจารย�อับดุลคอเล็ต  เจะแต 
9.  อาจารย�หัสนีย]ะห�  แมรอ
เป̂ะ 
10. อาจารย�มูนีเร]าะ  เจะแต 
11. อาจารย�ศรินทร�ญา จังจริง 

13-14 จิตสํานึกสาธารณะในสังคมไทย  
  - ความหมาย ความสําคัญของ
จิตสํานึกสาธารณะ 
  - ปeจจัยท่ีกIอใหHเกิดจิตสํานึก
สาธารณะ 
  - จิ ต สํ า นึกสาธ ารณะ เพื่ อ
สIวนรวม 
  - แนวทางการสรHางจิตสํานึก
สาธารณะ 

3 - บรรยาย โดยใชH Power point 
นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรียน 
- ซักถาม และรIวมกันแสดงความ
คิดเห็น 
- แผนผังความคิด 
- กิจกรรมเสริมสรHางจิตสํานึก
สาธารณะ 

1. ผูHชIวยศาสตราจารย�อําพล  
บัวแกHว 
2. อาจารย� ดร.วันฮารงค�   
บินอิสรส 
3. อาจารย�ทัศนา  เก้ือเสHง 
4. อาจารย�อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย�ปพน  บุษยมาลย�  
6. อาจารย�คมวิทย�  สุขเสนีย� 
7. อาจารย�มุบดี  อุเด็น 
8. อาจารย�อับดุลคอเล็ต  เจะแต 
9.  อาจารย�หัสนีย]ะห�  แมรอ
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เป̂ะ 
10. อาจารย�มูนีเร]าะ  เจะแต 
11. อาจารย�ศรินทร�ญา จังจริง 

15-16 การฝnกปฏิบัติงานภาคสนาม 
    - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน� 

6 - ประชุมนักศึกษาในกลุIมและตก
ลงรIวมกันทํา กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน�(ลงปฏิบัติภาคสนาม) 

1. ผูHชIวยศาสตราจารย�อําพล  
บัวแกHว 
2. อาจารย� ดร.วันฮารงค�   
บินอิสรส 
3. อาจารย�ทัศนา  เก้ือเสHง 
4. อาจารย�อารีฟ มะเกะ 
5. อาจารย�ปพน  บุษยมาลย�  
6. อาจารย�คมวิทย�  สุขเสนีย� 
7. อาจารย�มุบดี  อุเด็น 
8. อาจารย�อับดุลคอเล็ต  เจะแต 
9.  อาจารย�หัสนีย]ะห�  แมรอ
เป̂ะ 
10. อาจารย�มูนีเร]าะ  เจะแต 
11. อาจารย�ศรินทร�ญา จังจริง 

17-18 สอบปลายภาค 
 

  

 
 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู%  

ผลการเรียนรู% วิธีการประเมิน สัปดาห0ที่ประเมิน สัดส-วนของการประเมิน 

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 
 

การเขHาช้ันเรียน 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
ผลงาน การนําเสนอ และการ
ปฏิบัติงาน 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน� 

ตลอดภาคการศึกษา 
8 

17-18 
ตลอดภาคการศึกษา 
ตลอดภาคการศึกษา 

15-16 

10% 
20% 
30% 
10% 
10% 
20% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
 วิทิต  บัวปรอท. (2555). ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ (รวบรวม). อัดสําเนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. เอกสารและข%อมูลสําคัญ 
 กรมสุขภาพจิต. (2553). คู-มือความฉลาดทางอารมณ0. กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข. (2541) คู-มือส-งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสําหรับ

ครู. กรุงเทพ. 
เทพ  สงวนกิตติพันธุ�. (2545) ทักษะชีวิต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ�จุฬาลงกรณ� 
มัณฑรา ธรรมบุศย�. (2553). การสอนทักษะชีวิต. (online) http://edu.chandra.ac.th/teacher 

All/mdra/data/pdf/life_skil.pdf 
ยง ยุทธ วงศ�ภิ รมย� ศานต์ิ  และสุวรรณา เรื องกาญจนเศรษญ� .  (2553) . ทักษะชี วิต  (online) 

http://www.teenrama.com 
วุฒิพงศ� ลิมปwวิโรจน� (2550) เอกสารทักษะชีวิต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ�จุฬาลงกรณ� 
3. เอกสารและข%อมูลแนะนํา 
 Website มูลนิธิสืบ  นาคะเสถียร  URL: http://www.seub.or.th/ 
 Website ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง URL: http://www.pikunthong.com/ 
 
 
 

หมวดท่ี  7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ0การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุIมระหวIางผูHสอนกับผูHเรียน  
- แบบประเมินผูHสอน  
- การประเมินและการใหHขHอเสนอแนะผIานระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. กลยุทธ0การประเมินการสอน 
- ผลการสอบระหวIางภาคปลายภาค 
- การทบทวนการประเมินการเรียนรูH 

3. การปรับปรุงการสอน 
- ทดสอบกIอนเรียน–หลังเรียน 
- ใชHแหลIงเรียนรูHที่หลากหลายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ต้ังคณะกรรมการในสาขาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูHของนักศึกษา 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกๆ 1 ป` ตลอดจนวิธีการสอนของอาจารย�ผูHสอน 
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- เปล่ียนหรือสลับอาจารย�เพื่อใหHนักศึกษาไดHมุมมองที่แตกตIางกัน 
 

หมวดอื่นๆ  (ถ%ามี) 
 

1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร%างสรรค0กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน    
    Integrating research process or innovation to teaching and learning process  
 - 
2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก-สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน 
    Integrating academic services to teaching and learning process 
 - 


