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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะครุศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2150103 ทกัษะชวีติและจติสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ครศุาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.อดุลยส์มาน สุขแกว้
3. อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์
4. อ.วไิลวรรณ วไิลรัตน์
5. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
6. อ.วทิติ บัวปรอท

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

computer
Typewritten text
และหลักสูตรอื่น ๆ



กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

2 [24-413] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.วทิติ บัวปรอท การศกึษาปฐมวัย

3 การศกึษาปฐมวัย

4 [18-301] พธุ 8:00 - 11:00 อ.วทิติ บัวปรอท การสอนอสิลามศกึษา

5 รัฐประศาสนศาสตร์

6 [18-301] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์

7 ฟิสกิส์

8 [20-605] ศุกร ์9:00 - 11:00
[20-605] ศุกร ์11:00 - 12:00

อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์
อ.วไิลวรรณ วไิลรัตน์

ธุรกจิระหวา่งประเทศ

10 นิเทศศาสตร์

11 [20-908] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี นิตศิาสตร์

12 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

13 [20-605] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

17 เทคโนโลยสีารสนเทศ

18 [20-505] องัคาร 13:00 - 16:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี เกษตรศาสตร์

19 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และสอืดจิทิลั

20 [18-501] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.ทศัณา เกอืเสง้ นิตศิาสตร์

21 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

22 การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

23 [18-501] พฤหสั 13:00 - 16:00 อ.ทศัณา เกอืเสง้ การพัฒนาชมุชน

24 การพัฒนาชมุชน

25 นิตศิาสตร์

26 [18-501] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.อดุลยส์มาน สุขแกว้ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

27 วทิยาการคอมพวิเตอร์

28 [18-201] พธุ 8:00 - 11:00 อ.อดุลยส์มาน สุขแกว้ นิเทศศาสตร์

29 คณติศาสตร์

30 การจัดการ

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 30 ธ.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 การคดิสรา้งสรรค์
การคดิเชงิบวก การคดิวเิคราะห ์และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทกัษะความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคล การตดิต่อสอืสาร ทกัษะการจัดการตนเอง
และการบรหิารจัดการความเครยีด รวมทงัการใหค้วามสําคัญของการมจีติสาธารณะ
และการสรา้งจติสํานึกสาธารณะเพอืนําไปสู่การอยูร่ว่มกบัเพอืนมนุษยอ์ยา่งสันติ

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 สอนเสรมิตามความตอ้งการของนักศกึษาเฉพาะราย

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

อาจารยป์ระจําวชิาจัดเวลาใหคํ้าปรกึษาแกนั่กศกึษาเป็นรายบคุคล รายกลุ่มตามทตีอ้งการหรอืสภาพปัญหาอยา่งนอ้ย 1 ชวัโมงต่อสัปดาห์

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัค ั
บของสถาบนั และสงัคม

กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามรีะเบี
ยบวนัิย โดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ตลอดจนก
ารแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลัย นักศกึ
ษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบัน และสังคม เ
คารพสทิธ ิและรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื และมคีวาม
ซอืสัตยส์ุจรติ

-วัดและประเมนิผลจากการเขา้รว่มกจิกรรมส่งเสรมิคุณธร
รม จรยิธรรม และการมจีติอาสา

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ต
รงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสู ้
งาน

-บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่งเกยีวกบัคุณธรรมจรยิธรรม - สังเกตพฤตกิรรม กระบวนการกลุ่มและการมสี่วนรว่มใน
ชนัเรยีน

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟั
งความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุ
ณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์

-บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่งเกยีวกบัคุณธรรมจรยิธรรม - สังเกตพฤตกิรรม กระบวนการกลุ่มและการมสี่วนรว่มใน
ชนัเรยีน

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติส
ํานกึสาธารณะ

- กจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์ -วัดและประเมนิผลจากการเขา้รว่มกจิกรรมส่งเสรมิคุณธร
รม จรยิธรรม และการมจีติอาสา

5. รกัและภูมใิจในสถาบนั ทอ้งถนิ มจีติสาํนึ
กในการอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรม สงิแวดลอ้ม 
และภูมปิัญญาทอ้งถนิ

-มกีารจัดกจิกรรมเพอืส่งเสรมิการสรา้งจติสํานึกในการ อ
นุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้มและภูมปัิญญาทอ้งถนิ

-วัดและประเมนิผลจากการเขา้รว่มกจิกรรมส่งเสรมิคุณธร
รม จรยิธรรม และการมจีติอาสา

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้
ถงึแหลง่การเรยีนรู ้

-บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่งเกยีวกบัเนือหาวชิาทเีรยีน -ทดสอบยอ่ย



2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบูร
ณาการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

-การคน้ควา้ดว้ยตนเอง -ประเมนิความสามารถในการนําเสนอเนือหาทคีน้ควา้มา

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการ
และทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิา
ศกึษาทวัไป

-ใหนั้กศกึษาไดนํ้าผลงานทตีนเอกคน้ควา้มานําเสนอ -ทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรยีน

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญ
าณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิ
บูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสิ
ทธภิาพ

-เปิดใหนั้กศกึษาไดม้กีารอภปิรายกลุ่ม -ประเมนิจากผลงานทเีกดิจากการใชก้ระบวนการแกไ้ขปั
ญหา

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโ
ยชนต์อ่ตนเองและสงัคมได้

-การใชก้รณีศกึษา -ประเมนิจากการรว่มแสดงความคดิเห็นและขอ้ถกเถยีงใน
ประเด็นศกึษา

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะ
ผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

-มอบหมายงานคน้ควา้เป็นกลุ่ม
-มอบหมายงานนําเสนอเป็นกลุ่ม

-จัดใหป้ระเมนิตนเอง และเพอืนรว่มหอ้ง
-รายงานนําเสนอพฤตกิรรมเป็นทมี

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองต
นเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

-มอบหมายงานคน้ควา้เป็นกลุ่ม
-มอบหมายงานนําเสนอเป็นกลุ่ม

-จัดใหป้ระเมนิตนเอง และเพอืนรว่มหอ้ง
-รายงานนําเสนอพฤตกิรรมเป็นทมี

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนสงัค
มพหวุฒันธรรม

-มอบหมายงานคน้ควา้เป็นกลุ่ม
-มอบหมายงานนําเสนอเป็นกลุ่ม

-จัดใหป้ระเมนิตนเอง และเพอืนรว่มหอ้ง
-รายงานนําเสนอพฤตกิรรมเป็นทมี

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใช้
ภาษาเพอืการสอืสาร

- พัฒนาทกัษะในการคดิวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษา
-มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้โดยใชเ้ทคโนโลยสีาสน
เทศทหีลากหลาย

-ประเมนิผลจากการสังเกตทกัษะการพดู การสอืสาร
-ประเมนิผลจากการนําเสนองานทคีน้ควา้โดยการใชส้อืก
ารนําเสนอทหีลากหลาย
-ประเมนิผลงานทใีหว้เิคราะหก์รณีศกึษา

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิ
ตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะ
สม

- พัฒนาทกัษะในการคดิวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษา
-มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้โดยใชเ้ทคโนโลยสีาสน
เทศทหีลากหลาย

-ประเมนิผลจากการสังเกตทกัษะการพดู การสอืสาร
-ประเมนิผลจากการนําเสนองานทคีน้ควา้โดยการใชส้อืก
ารนําเสนอทหีลากหลาย
-ประเมนิผลงานทใีหว้เิคราะหก์รณีศกึษา

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิค
ราะหต์วัเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้
ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกป้ัญหาแ
ละการตดัสนิใจในชวีติประจําวนั

- พัฒนาทกัษะในการคดิวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษา
-มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้โดยใชเ้ทคโนโลยสีาสน
เทศทหีลากหลาย

-ประเมนิผลจากการสังเกตทกัษะการพดู การสอืสาร
-ประเมนิผลจากการนําเสนองานทคีน้ควา้โดยการใชส้อืก
ารนําเสนอทหีลากหลาย
-ประเมนิผลงานทใีหว้เิคราะหก์รณีศกึษา

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโล
ยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงห
าความรู ้

- พัฒนาทกัษะในการคดิวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณีศกึษา
-มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้โดยใชเ้ทคโนโลยสีาสน
เทศทหีลากหลาย

-ประเมนิผลจากการสังเกตทกัษะการพดู การสอืสาร
-ประเมนิผลจากการนําเสนองานทคีน้ควา้โดยการใชส้อืก
ารนําเสนอทหีลากหลาย
-ประเมนิผลงานทใีหว้เิคราะหก์รณีศกึษา

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชั
วโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน



1 ความหมายและความสําคัญของทกัษะชวีติ
- ความหมายของทกัษะชวีติ
- ความสําคัญของทกัษะชวีติ
- องคป์ระกอบของทกัษะชวีติ
- ทกัษะชวีติกบัการดํารงตนในสังคม

3 - บรรยาย อธบิายแนวคดิและท
ฤษฎี
- ยกตัวอยา่งประกอบ 
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงควา
มคดิเห็น 
- และมอบหมายงานกจิกรรมต่า
ง ๆ (แบบฝึกหดั/รายงานเดยีว/
กลุ่ม)

- Power point นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรยีน
- วดีทิศัน์

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.อดุลยส์มาน สุขแ
กว้
3. อ.มลวิรรณ รักษ์วง
ศ์
4. อ.วไิลวรรณ วไิลรัต
น์
5. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
6. อ.วทิติ บัวปรอท

2 ทกัษะการคดิและการตัดสนิใจ
- การคดิและกระบวนการคดิของมนุษย์
- การฝึกปฏบิัตเิกยีวกบัทกัษะการคดิและลักษณ
ะการคดิ
- การพัฒนากระบวนการคดิรปูแบบต่าง ๆ
- เทคนิควธิแีละเครอืงมอืในการคดิและการตัดสิ
นใจ

3 - บรรยาย 
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงควา
มคดิเห็น
- กรณีศกึษาเพอืพัฒนากระบว
นการคดิ
- ประยกุตเ์ทคนิควธิแีละเครอืง
มอืในการคดิและการตัดสนิใจม
าใชใ้นกรณีศกึษา
- แบบฝึกทกัษะการคดิและการ
ตัดสนิใจ

- Power point นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรยีน
- วดีทิศัน์

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.อดุลยส์มาน สุขแ
กว้
3. อ.มลวิรรณ รักษ์วง
ศ์
4. อ.วไิลวรรณ วไิลรัต
น์
5. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
6. อ.วทิติ บัวปรอท

3 ทกัษะการคดิและการตัดสนิใจ
- การคดิและกระบวนการคดิของมนุษย์
- การฝึกปฏบิัตเิกยีวกบัทกัษะการคดิและลักษณ
ะการคดิ
- การพัฒนากระบวนการคดิรปูแบบต่าง ๆ
- เทคนิควธิแีละเครอืงมอืในการคดิและการตัดสิ
นใจ

3 - บรรยาย 
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงควา
มคดิเห็น
- กรณีศกึษาเพอืพัฒนากระบว
นการคดิ
- ประยกุตเ์ทคนิควธิแีละเครอืง
มอืในการคดิและการตัดสนิใจม
าใชใ้นกรณีศกึษา
- แบบฝึกทกัษะการคดิและการ
ตัดสนิใจ

- Power point นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรยีน
- วดีทิศัน์

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.อดุลยส์มาน สุขแ
กว้
3. อ.มลวิรรณ รักษ์วง
ศ์
4. อ.วไิลวรรณ วไิลรัต
น์
5. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
6. อ.วทิติ บัวปรอท

4 การคดิสรา้งสรรค์
- กระบวนการคดิสรา้งสรรค์
- องคป์ระกอบทสี่งผล ต่อการพัฒนาความคดิสร ้
างสรรค์

3 - บรรยาย 
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงควา
มคดิเห็น
- กรณีศกึษาปัญหาทสีนใจโดย
ใชก้ระบวนการคดิสรา้งสรรค์
- แบบทดสอบความคดิสรา้งสร
รค์

- Power point นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรยีน
- วดีทิศัน์

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.อดุลยส์มาน สุขแ
กว้
3. อ.มลวิรรณ รักษ์วง
ศ์
4. อ.วไิลวรรณ วไิลรัต
น์
5. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
6. อ.วทิติ บัวปรอท

5 การคดิเชงิบวก
- ความเขา้ใจการคดิเชงิบวก
- ประโยชน์ของการคดิเชงิบวก
- เทคนิคในการมองโลกในแงด่ี
- การฝึกคดิเชงิบวก

3 - บรรยาย 
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงควา
มคดิเห็น
- กรณีศกึษาเพอืพัฒนากระบว
นการคดิเชงิบวก
- แบบทดสอบการคดิเชงิบวก

- Power point นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรยีน
- วดีทิศัน์

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.อดุลยส์มาน สุขแ
กว้
3. อ.มลวิรรณ รักษ์วง
ศ์
4. อ.วไิลวรรณ วไิลรัต
น์
5. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
6. อ.วทิติ บัวปรอท

6 การคดิวเิคราะหแ์ละการอา้งเหตุผล
- ความสําคัญของการคดิ
- เทคนิคการคดิเชงิวเิคราะห์
- การนําเทคนิคการคดิเชงิวเิคราะหม์าใชใ้นชวีติ

3 - บรรยาย 
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงควา
มคดิเห็น
- แบบทดสอบการคดิวเิคราะห์

- Power point นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรยีน
- วดีทิศัน์

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.อดุลยส์มาน สุขแ
กว้
3. อ.มลวิรรณ รักษ์วง
ศ์
4. อ.วไิลวรรณ วไิลรัต
น์
5. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
6. อ.วทิติ บัวปรอท

7 ความฉลาดทางอารมณ์
- ความหมาย
- ความแตกต่างความฉลาดทางเชาวปั์ญญากบั
ความฉลาดทางอารมณ์ 
- การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

3 - บรรยาย 
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงควา
มคดิเห็น
- กรณีศกึษาเพอืพัฒนาความฉ
ลาดทางอารมณ์
- แบบวัดความฉลาดทางอารม

- Power point นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรยีน
- วดีทิศัน์

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.อดุลยส์มาน สุขแ
กว้
3. อ.มลวิรรณ รักษ์วง
ศ์
4. อ.วไิลวรรณ วไิลรัต



ณ์ น์
5. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
6. อ.วทิติ บัวปรอท

8 การพัฒนาทกัษะความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคลแล
ะการตดิต่อสอืสาร
- ความหมาย
- กระบวนการตดิต่อสอืสาร
- การเจรจาต่อรองในชวีติ ประจําวัน
- คุณลักษณะของบคุคลในการสรา้งสัมพันธภา
พ
- บคุลกิภาพและมารยาทสังคม

3 - บรรยาย 
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงควา
มคดิเห็น
- สถานการณ์จําลองบคุลกิภา
พและมารยาทสังคม

- Power point นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรยีน
- วดีทิศัน์

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.อดุลยส์มาน สุขแ
กว้
3. อ.มลวิรรณ รักษ์วง
ศ์
4. อ.วไิลวรรณ วไิลรัต
น์
5. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
6. อ.วทิติ บัวปรอท

9 การพัฒนาทกัษะความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคลแล
ะการตดิต่อสอืสาร
- ความหมาย
- กระบวนการตดิต่อสอืสาร
- การเจรจาต่อรองในชวีติ ประจําวัน
- คุณลักษณะของบคุคลในการสรา้งสัมพันธภา
พ
- บคุลกิภาพและมารยาทสังคม

3 - บรรยาย 
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงควา
มคดิเห็น
- สถานการณ์จําลองบคุลกิภา
พและมารยาทสังคม

- Power point นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรยีน
- วดีทิศัน์

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.อดุลยส์มาน สุขแ
กว้
3. อ.มลวิรรณ รักษ์วง
ศ์
4. อ.วไิลวรรณ วไิลรัต
น์
5. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
6. อ.วทิติ บัวปรอท

10 สอบกลางภาค

11 ทกัษะการจัดการตนเองและการบรหิารจัดการคว
ามเครยีด
- เทคนิคการบรหิารตนเอง
- ประโยชน์ของการจัดการตนเอง
- การบรหิารจัดการความเครยีด
- เทคนิคกระบวนการจัดการความเครยีด

3 - บรรยาย 
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงควา
มคดิเห็น
- สถานการณ์จําลองการจัดการ
ตนเอง

- Power point นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรยีน
- วดีทิศัน์

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.อดุลยส์มาน สุขแ
กว้
3. อ.มลวิรรณ รักษ์วง
ศ์
4. อ.วไิลวรรณ วไิลรัต
น์
5. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
6. อ.วทิติ บัวปรอท

12 ทกัษะการจัดการตนเองและการบรหิารจัดการคว
ามเครยีด
- เทคนิคการบรหิารตนเอง
- ประโยชน์ของการจัดการตนเอง
- การบรหิารจัดการความเครยีด
- เทคนิคกระบวนการจัดการความเครยีด

3 - บรรยาย 
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงควา
มคดิเห็น
- สถานการณ์จําลองการจัดการ
ตนเอง

- Power point นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรยีน
- วดีทิศัน์

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.อดุลยส์มาน สุขแ
กว้
3. อ.มลวิรรณ รักษ์วง
ศ์
4. อ.วไิลวรรณ วไิลรัต
น์
5. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
6. อ.วทิติ บัวปรอท

13 จติสํานึกสาธารณะในสังคมไทย 
- ความหมาย ความสําคัญของจติสํานึกสาธารณ
ะ
- ปัจจัยทกีอ่ใหเ้กดิจติสํานึกสาธารณะ
- จติสํานึกสาธารณะเพอืส่วนรวม
- แนวทางการสรา้งจติสํานึกสาธารณะ

3 - บรรยาย 
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงควา
มคดิเห็น
- แผนผังความคดิ
- กจิกรรมเสรมิสรา้งจติสํานึกส
าธารณะ

- Power point นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรยีน
- วดีทิศัน์

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.อดุลยส์มาน สุขแ
กว้
3. อ.มลวิรรณ รักษ์วง
ศ์
4. อ.วไิลวรรณ วไิลรัต
น์
5. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
6. อ.วทิติ บัวปรอท

14 จติสํานึกสาธารณะในสังคมไทย 
- ความหมาย ความสําคัญของจติสํานึกสาธารณ
ะ
- ปัจจัยทกีอ่ใหเ้กดิจติสํานึกสาธารณะ
- จติสํานึกสาธารณะเพอืส่วนรวม
- แนวทางการสรา้งจติสํานึกสาธารณะ

3 - บรรยาย 
- ซักถาม และรว่มกนัแสดงควา
มคดิเห็น
- แผนผังความคดิ
- กจิกรรมเสรมิสรา้งจติสํานึกส
าธารณะ

- Power point นําเสนอ 
- เอกสารประกอบการเรยีน
- วดีทิศัน์

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.อดุลยส์มาน สุขแ
กว้
3. อ.มลวิรรณ รักษ์วง
ศ์
4. อ.วไิลวรรณ วไิลรัต
น์
5. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
6. อ.วทิติ บัวปรอท

15 การฝึกปฏบิัตงิานภาคสนาม 3 - ประชมุนักศกึษาในกลุ่มและต ลงพนืทจีรงิ 1. อ.ทศัณา เกอืเสง้



- กจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กลงรว่มกนัทํากจิกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์(ลงปฏบิัตภิาคสนาม
)

2. อ.อดุลยส์มาน สุขแ
กว้
3. อ.มลวิรรณ รักษ์วง
ศ์
4. อ.วไิลวรรณ วไิลรัต
น์
5. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
6. อ.วทิติ บัวปรอท

16 การฝึกปฏบิัตงิานภาคสนาม
- กจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์

3 - ประชมุนักศกึษาในกลุ่มและต
กลงรว่มกนัทํากจิกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์(ลงปฏบิัตภิาคสนาม
)

ลงพนืทจีรงิ 1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.อดุลยส์มาน สุขแ
กว้
3. อ.มลวิรรณ รักษ์วง
ศ์
4. อ.วไิลวรรณ วไิลรัต
น์
5. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
6. อ.วทิติ บัวปรอท

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรร
มที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมิ
น

สัดส่วนของกา
รประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบั
ของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตร
งตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้า
น
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงั
ความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่
และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสาํนึ
กสาธารณะ
5. รกัและภูมใิจในสถาบนั ทอ้งถนิ มจีติสาํนกึ
ในการอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรม สงิแวดลอ้ม แล
ะภูมปิัญญาทอ้งถนิ

การเขา้ชนัเรยีน ตลอดภาคการ
ศกึษา

10%

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถ ึ
งแหลง่การเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบูรณ
าการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการแ
ละทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษ
าทวัไป

สอบกลางภาค 8 20%

สอบปลายภาค 17-18 30%

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญา
ณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบูร
ณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิา
พ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยช
นต์อ่ตนเองและสงัคมได้

ผลงาน การนําเสนอ และการปฏบิัตงิาน ตลอดภาคการ
ศกึษา

10%

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและควา
มรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผู ้
นําและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเ
อง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

ผลงาน การนําเสนอ และการปฏบิัตงิาน ตลอดภาคการ
ศกึษา

10%



3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนสงัคม
พหวุฒันธรรม

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้า
ษาเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่
อสอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคร
าะหต์วัเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกป้ัญหาและกา
รตดัสนิใจในชวีติประจําวนั
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาค
วามรู ้

กจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 15-16 20%

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

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนักศกึษายงัไมไ่ดสํ้าเร็จการศกึษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับภาควชิา ดําเนินการใหม้รีะบบประกนัคุณภาพภายในสถาบันการศกึษา และตรวจสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ดังนี
2.1.1.1 กําหนดใหผู้ส้อนทกุรายวชิามกีารวางแผนการจัดการเรยีนรูร้ว่มกบัผูเ้รยีน และศกึษาผูเ้รยีนเป็นรายบคุคลกอ่นทจีะเรมิการสอน และจัดทํา
มคอ.3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอดุมศกึษา พ.ศ. 2552 
2.1.1.2 จัดใหม้กีารนิเทศตดิตามการจัดการเรยีนการสอน แต่ละรายวชิา เพอืใหม้กีารดําเนินการตาม มคอ.3 ทกํีาหนด 
2.1.1.3
การประเมนิผลการเรยีนการสอนในรายวชิาดําเนินการโดยจัดใหม้คีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรยีนรูใ้นรายวชิา
มกีารประเมนิขอ้สอบโดยผูท้รงคุณวฒุภิายนอก
2.1.1.4 กําหนดใหนั้กศกึษาดําเนินการประเมนิการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา
2.1.1.5 กําหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทกุคนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา (มคอ.5)
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดําเนินการตามการทวนสอบในระดับภาควชิา และเพมิเตมิในส่วนทจัีดใหม้กีารประชมุศกึษา วเิคราะห์
การรายงานผลการดําเนินการของรายวชิา (มคอ.5) และผลการประเมนิการจัดการเรยีนการสอนในรายวชิาโดยนักศกึษา
แลว้กําหนดแนวทางในการปรับปรงุ พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนรว่มกนั

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

2.2.1 การประเมนิความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติจากตัวบัณฑติเอง
2.2.2 การประเมนิความเห็น คอื ความรู ้ความสามารถ ความมนัใจของบัณฑติในการประกอบการงานอาชพีจากเพอืนรว่มงาน และผูบ้ังคับบัญชา
2.2.3 การตรวจสอบจากสถานประกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์
หรอืการตรวจสอบโดยการส่งแบบสอบถามเพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษา และเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ
ในคาบระยะเวลาทเีหมาะสม ปีท ี1 และปีท ี5 เป็นตน้
2.2.4 การประเมนิบัณฑติทศีกึษาต่อในสถานศกึษาอนื ๆ โดยการส่งแบบสอบถามเกยีวกบัระดับความพงึพอใจในดา้น ความรู ้ความพรอ้ม
และคุณสมบัตดิา้นอนื ๆ ของบัณฑติทเีขา้ศกึษาต่อเพอืใหไ้ดป้รญิญาทสีูงขนึในสถานศกึษานันๆ
2.2.5 การประเมนิจากบัณฑติทปีระกอบอาชพี
ในเรอืงของความพรอ้มในดา้นความรูจ้ากสาขาวชิาทไีดเ้รยีนโดยกําหนดไวใ้นหลักสูตรทเีกยีวกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ
รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับปรงุหลักสูตรใหด้ยีงิขนึต่อไป
2.2.6 ผลงานของนักศกึษาทวีัดเป็นรปูธรรมได ้

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

- ปรับปรงุเนือหารายวชิาทกุๆ 1 ปี ตลอดจนวธิกีารสอนของอาจารยผ์ูส้อน
- เปลยีนหรอืสลับอาจารยเ์พอืใหนั้กศกึษาไดม้มุมองทแีตกต่างกนั

หมวดอนืๆ

ไมม่ี
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