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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2150103 ทกัษะชวีติและจติสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.ทศัณา เกอืเสง้

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ดร.ชยัวัฒน์ โยธี
4. ดร.ตายดูนิ อสุมาน

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

-

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

-

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

5 [18-401] พธุ 8:00 - 11:00 ดร.ตายดูนิ
อสุมาน

การพัฒนาชมุชน

6 [20-601] ศุกร ์8:00 - 11:00 อ.วทิติ บัวปรอท การจัดการ

7 การบัญชี

8 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

10 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ

11 ภาษาอาหรับ

12 การตลาด

13 [18-401] องัคาร 13:00 - 16:00 ดร.ตายดูนิ
อสุมาน

การบัญชี

14 การพัฒนาชมุชน

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



14 การพัฒนาชมุชน

15 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

16 ชวีวทิยา

17 [18-501] พฤหสั 9:00 - 12:00 อ.ทศัณา เกอืเสง้ จุลชวีวทิยา

18 การตลาด

19 การบัญชี

20 [23-หอ้งประชมุ นังกา] องัคาร 13:00 -
16:00

อ.วทิติ บัวปรอท การสอนอสิลามศกึษา

21 [23-หอ้งประชมุ นังกา] จันทร ์13:00 -
16:00

อ.ทศัณา เกอืเสง้ การเงนิการธนาคาร

22 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และสอืดจิทิลั

23 นิตศิาสตร์

24 [18-501] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ทศัณา เกอืเสง้ นิตศิาสตร์

25 [01-207] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ดร.ชยัวัฒน์
โยธี

นิตศิาสตร์

26 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

27 [18-401] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.ทศัณา เกอืเสง้ เกษตรศาสตร์

28 เทคโนโลยสีารสนเทศ

29 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร (แขนงเทคโนโลยกีารอาหาร)

30 วทิยาการคอมพวิเตอร์

31 นิเทศศาสตร์

32 [18-501] พฤหสั 13:00 - 16:00 ดร.ตายดูนิ
อสุมาน

การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

33 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร
(แขนงวทิยาศาสตรอ์าหารฮาลาล)

34 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

35 การเงนิการธนาคาร

36 คณติศาสตร์

37 การบัญชี

38 วทิยาการธุรกจิสุขภาพ

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 28 พ.ย. 60

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 สอนเสรมิตามความตอ้งการของนักศกึษาเฉพาะราย

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

สังเกตพฤตกิรรม

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

กจิกรรมกระบวนการกลุ่มเสรมิสรา้งใหนั้กศกึาษามวีนัิ
ยในการเรยีน ตรงต่อเวลา ซอีสัตย ์ขยนั อดทนและสู ้
งาน

สังเกตพฤตกิรรมและการส่งงาน

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ
ย์

กจิกรรมกระบวนการกลุ่มเสรมิสรา้งใหนั้กศกึษาเคารพ
สทิธ ิและรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื และคุณค่าควา
มเป็นมนุษย์

สังเกตพฤตกิรรม การสนทนากลุ่ม

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจิ
ตสาํนกึสาธารณะ

กจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์เสรมิสรา้งจติสาธารณะ สังเกตพฤตกิรรม การสัมภาษณ์

5. รกัและภูมใิจในสถาบนั ทอ้งถนิ มจีติส
ํานกึในการอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรม สงิแว
ดลอ้ม และภูมปิัญญาทอ้งถนิ

มกีารจัดกจิกรรมเพอืส่งเสรมิการสรา้งจติสํานึกในการ
อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้
งถนิ

สังเกตพฤตกิรรม การตรวจผลงาน

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล



1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเ
ขา้ถงึแหลง่การเรยีนรู ้

ใชก้ารสอนตามรปูแบบตามเนือหาสาระ ไดแ้ก ่บรรยา
ย อภปิราย การทบทวน การฝึกปฏบิัตแิละเทคนิคการ
สอนอนืๆ ทเีนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ

การทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาค การสอบปลายภา
ค

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
บูรณาการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

การคน้ควา้ดว้ยตนเอง และนําเสนอรายงาน ประเมนิรายงานทศีกึษาคน้ควา้ ประเมนิการนําเสนอร
ายงาน หรอืประเด็นทคีน้ควา้ศกึษาหนา้ชนัเรยีน

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวด
วชิาศกึษาทวัไป

กระบวนการกลุ่มและการอภปิรายกลุ่ม การสนทนากลุ่ม และการสังเกต

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณ
ญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคิ
ด เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่
งมปีระสทิธภิาพ

การเรยีนรูผ้า่นกระบวนการคดิ เพอืส่งเสรมิการคดิอย่
างมวีจิารณญาณ คดิวอเคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคิ
ดเชงิบรูณาการในประเดน้ทกัษะในชวีติประจําวัน โด
ยจัดใหม้กีจิกรรมในรปูแบบต่างๆ เชน่ การอภปิรายกลุ่
ม การคดิวเิคราะหห์รอืแกปั้ยหาในสถานการณ์ทเีกดิขึ
นในชวีติประจําวัน กจิกรรมการแกปั้ญหา และกจิกรรม
จากการมองต่างมมุ

สังเกตพฤตกิรรม การตรวจผลงาน และการอภปิรายก
ลุ่ม

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งปร
ะโยชนต์อ่ตนเองและสงัคมได้

การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการระ
ดมสมองทสี่งเสรมิทกัษะความคดิสรา้งสรรค ์เชน่ กา
รศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งเรยีนรูแ้บบต่างๆ การใ
ชส้อืเทคโนโลยแีละนํามาเป็นแนวทางพนืฐานในการ
คดิรเิรมิสรา้งสรรคใ์นประเด็นทศีกึษาคน้ควา้

สังเกตพฤตกิรรม การตรวจผลงาน และการอภปิรายก
ลุ่ม

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

จัดกรรมการเรยีนการสอนทใีชก้ระบวนการกลุ่ม เพอืเ
สรมิสรา้งการเรยีนรูท้กัษะความสัมพันธก์ารทํางานรว่
มกบัผูอ้นืในบทบาทของผูนํ้าและผูต้าม

สังเกตพฤตกิรรมและตรวจผลงาน

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทใีชก้ระบวนการกลุ่ม เพื
อเสรมิสรา้งความรับผดิชอบต่อบทบาทหนา้ทขีองตน
เอง ผูอ้นื และต่อสังคม

สังเกตพฤตกิรรมและตรวจผลงาน

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนส ั
งคมพหวุฒันธรรม

การเรยีนการสอนทเีนน้การปฏสิัมพันธร์ะหวา่งผูเ้รยีน
กบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูส้อน และผูเ้รยีนกบัสังคม

สังเกตพฤตกิรรมและตรวจผลงาน

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ใชภ้าษาเพอืการสอืสาร

จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนในรปูแบบต่างๆ โดยใหผู้ ้
เรยีนมกีารใชภ้าษาเพอืการสอืสารในการตดิต่อสอืสา
รระดับบคุคลและกลุ่มคน

สังเกตพฤตกิรรม การตรวจผลงาน และการนําเสนอห
นา้ชนัเรยีน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ตดิตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเ
หมาะสม

มอบหมายนักศกึษาใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื
บคน้ขอ้มลูเอกสารในประเด็นทศีกึษาคน้ควา้และทําร
ายงานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์

สังเกตพฤตกิรรม การตรวจผลงาน และการนําเสนอห
นา้ชนัเรยีน

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
วเิคราะหต์วัเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มู
ลไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแก้
ปัญหาและการตดัสนิใจในชวีติประจําวนั

การคน้ควา้ดว้ยตนเองและการนําเสนอรายงานในประ
เด็นปัญหาหรอืเหตุการณ์ทเีกดิขนึในชวีติประจําวัน แ
ละใชท้กัษะทไีดเ้รยีนรูม้าใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและ
การตัดสนิใจ

สังเกตพฤตกิรรม การตรวจผลงาน และการนําเสนอห
นา้ชนัเรยีน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโน มอบหมายประเด็นใหนั้กศกึษาคน้ควา้โดยใชเ้ทคโนโ สังเกตพฤตกิรรม การตรวจผลงาน และการนําเสนอห



โลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแ
สวงหาความรู ้

ลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลูและแสวงหาความรู ้
ดว้ยตนเอง

นา้ชนัเรยีน

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 1. แนะนําเนือหารายวชิาและแหล่งเรยีนรู ้
2. ขอ้ตกลงเบอืงตน้ในการศกึษา
3. ความรูพ้นืฐานเกยีวกบัทกัษะชวีติ

3 บรรยาย
กจิกรรมกลุ่ม
อภปิราย
สรปุ

เอกสารประกอบการสอน
Power point
แบบฝึกหดั

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ดร.ชยัวัฒน์ โย
ธี
4. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น

2 ทกัษะการคดิ 3 บรรยาย
เทคนิคการตังคําถาม
อภปิราย
สรปุ

เอกสารประกอบการสอน
Power point
แบบฝึกหดั
ใบงาน

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ดร.ชยัวัฒน์ โย
ธี
4. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น

3 ทกัษะการคดิ (ต่อ) 3 บรรยาย
เทคนิคการตังคําถาม
อภปิราย
สรปุ

เอกสารประกอบการสอน
Power point
แบบฝึกหดั
ใบงาน

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ดร.ชยัวัฒน์ โย
ธี
4. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น

4 ทกัษะการตัดสนิใจ 3 บรรยาย
กจิกรรมกลุ่ม
อภปิราย
สรปุ

เอกสารประกอบการสอน
Power point
แบบฝึกหดั

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ดร.ชยัวัฒน์ โย
ธี
4. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น

5 ทกัษะการคดิสรา้งสรรค์ 3 บรรยาย
กจิกรรมการสอนแบบ Hot ba
ll
อภปิราย
สรปุ

เอกสารประกอบการสอน
Power point
แบบฝึกหดั
คําถาม

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ดร.ชยัวัฒน์ โย
ธี
4. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น

6 ทกัษะการคดิสรา้งสรรค ์(ต่อ) 3 บรรยาย
กจิกรรมการสอนแบบ Hot ba
ll
อภปิราย
สรปุ

เอกสารประกอบการสอน
Power point
แบบฝึกหดั
คําถาม

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ดร.ชยัวัฒน์ โย
ธี
4. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น

7 การคดิเชงิบวก 3 บรรยาย
กจิกรรมกลุ่ม
อภปิราย
สรปุ

เอกสารประกอบการสอน
Power point
แบบฝึกหดั
วดิโีอในยทูปู

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ดร.ชยัวัฒน์ โย
ธี
4. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น



8 ความฉลาดทางอารมณ์ 3 บรรยาย
กจิกรรมกลุ่ม
อภปิราย
สรปุ

เอกสารประกอบการสอน
Power point
แบบฝึกหดั

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ดร.ชยัวัฒน์ โย
ธี
4. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น

9 ความฉลาดทางอารมณ์ (ต่อ) 3 บรรยาย
กจิกรรมกลุ่ม สถานการณ์จํา
ลอง
อภปิราย
สรปุ

เอกสารประกอบการสอน
Power point
แบบฝึกหดั

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ดร.ชยัวัฒน์ โย
ธี
4. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น

10 สอบกลางภาค

11 มนุษยสัมพันธ์ 3 บรรยาย
กจิกรรมกลุ่ม
อภปิราย
สรปุ

เอกสารประกอบการสอน
Power point
แบบฝึกหดั
ใบงาน

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ดร.ชยัวัฒน์ โย
ธี
4. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น

12 บคุลกิภาพ 3 บรรยาย
กจิกรรมกลุ่ม การแสดงบทบา
ทสมมตุิ
อภปิราย
สรปุ

เอกสารประกอบการสอน
Power point
แบบฝึกหดั
ใบงาน

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ดร.ชยัวัฒน์ โย
ธี
4. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น

13 มารยาททางสังคม 3 บรรยาย
กจิกรรมกลุ่ม การแสดงบทบา
ทสมมตุิ
อภปิราย
สรปุ

เอกสารประกอบการสอน
Power point
แบบฝึกหดั

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ดร.ชยัวัฒน์ โย
ธี
4. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น

14 การเจรจาต่อรองในชวีติประจําวัน 3 บรรยาย
กจิกรรมกลุ่ม
อภปิราย
สรปุ

เอกสารประกอบการสอน
Power point
แบบฝึกหดั

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ดร.ชยัวัฒน์ โย
ธี
4. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น

15 การบรหิารตนเองและการบรหิารความเครยีด 3 บรรยาย
กจิกรรมกลุ่ม
อภปิราย
สรปุ

เอกสารประกอบการสอน
Power point
แบบฝึกหดั

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ดร.ชยัวัฒน์ โย
ธี
4. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น

16 จติสาธารณะ 3 บรรยาย
กจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์
สรปุจุดเด่น-จุดออ่น การทํากิ
จกรรมบําเพ็บประโยชน์

เอกสารประกอบการสอน
Power point
สอืในการจัดกจิกรรมบําเพ็ญปร
ะโยชน์

1. อ.ทศัณา เกอืเสง้
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ดร.ชยัวัฒน์ โย
ธี
4. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น

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

สังเกตพฤตกิรรม ตลอดภาคกา
รศกึษา

2%

สังเกตพฤตกิรรม ตลอดภาคกา
รศกึษ

2%

สังเกตพฤตกิรรม ตลอดภาคกา
รศกึษ

2%

สังเกตพฤตกิรรม ตลอดภาคกา
รศกึษ

2%

สังเกตพฤตกิรรม ตลอดภาคกา
รศกึษ

2%

2 ดา้นความรู ้

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

แบบฝึกหดั การทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาค การสอบปลายภ
าค ตรวจผลงาน และการอภปิรายกลุ่ม

ตลอดภาคกา
รศกึษา

20%

แบบฝึกหดั การทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาค การสอบปลายภ
าค ตรวจผลงาน และการอภปิรายกลุ่ม

ตลอดภาคกา
รศกึษา

20%

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

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

ตรวจผลงาน และอภปิรายกลุ่ม ตลอดภาคกา
รศกึษา

20%

ตรวจผลงาน และอภปิรายกลุ่ม ตลอดภาคกา
รศกึษา

10%

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

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

สังเกตพฤตกิรรม และอภปิรายกลุ่ม ตลอดภาคกา
รศกึษา

5%

สังเกตพฤตกิรรม และอภปิรายกลุ่ม ตลอดภาคกา
รศกึษา

5%

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 ้

การนําเสนอหนา้ชนัเรยีน ตลอดภาคกา
รศกึษา

4%

การนําเสนอหนา้ชนัเรยีน และการตรวจผลงาน ตลอดภาคกา
รศกึษา

3%

การนําเสนอหนา้ชนัเรยีน และการตรวจผลงาน ตลอดภาคกา
รศกึษา

3%



หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน
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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

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนักศกึษายงัไมสํ่าเร็จการศกึษา
1 การทวนสอบระดับวชิา 
1.1 ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบ
1.2 ใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิา
1.3 ประชมุผูรั้บผดิชอบหลักสูตรเพอืประเมนิการใหค้ะแนนผลสัมฤทธทิางการเรยีนของนักศกึษา
1.4 ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรจัดสอบประมวลความรูแ้ต่ละรายวชิา ไมน่อ้ยกวา่ รัอยละ 25 ของรายวชิาทเีปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา
2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
2.1 มรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถาบันการศกึษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล
2.2 ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรจัดสอบประมวลความรูข้องนักศกึษาชนัปีท ี4

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา มกีารสํารวจผลสัมฤทธขิองบัณฑติผา่นแบบสอบถามหรอืการสัมภาษณ์ในดา้นต่างๆ เชน่
ภาวะการมงีานทําของบัณฑติ โดยประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษาในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้
ความสามารถ ความมนัใจของบัณฑติในการประกอบอาชพี และการประเมนิจากผูใ้ชบ้ัณฑติ
เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนันๆ หรอืการประเมนิจากสถานศกึษาอนื
โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมอืมโีอกาสถงึระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม และสมบัตดิา้นอนืๆ
ของบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ศกึษาต่อระดับทสีูงขนึในสถานศกึษานันๆ

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

- ปรับปรงุเนือหารายวชิาทกุๆ 1 ปี ตลอดจนวธิกีารสอนของอาจารยผ์ูส้อน
- เปลยีนหรอืสลับอาจารยเ์พอืใหนั้กศกึษาไดม้มุมองทแีตกต่างกนั

หมวดอนืๆ
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