
                                                                                             เอกสารหมายเลข  มคอ.3 
 

รายละเอียดของวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา             มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะ / ภาควิชา               คณะครุศาสตร์ / ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
1100104      การสอนเพศศึกษา  ( Sex  Education )                                                                           

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 2  หน่วยกิต 2(1-2-3) 
 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  5 ปี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  กลุ่มท่ี  1, 2, 3  
       กลุม่วิชาบังคับ 
 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน กลุ่มเรียน 
นางสาวนุสรัน  เฮาะมะ นางสาวนุสรัน  เฮาะมะ 01, 02, 03 

 
5.  ภาคการศึกษาและช้ันปีท่ีเรียน 

ภาคเรียนที่ 2/2556    ชั้นปีที่  2 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) 
ไม่มี 

 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
ไม่มี 

 

8.  สถานที่เรียน 
8.1  อาคาร  08  (202)    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
8.2  ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น 

9.  เวลาที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด        28 เมษายน  2556 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ (มาตรฐานผลการเรียนรู้) 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะดังนี้ 
      1)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรอบรู้  ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ และสามารถประยุกต์ใช้ และสร้างความรู้
สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ วิสัยทัศน์กว้างไกลที่ดี และรอบรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้
บูรณาการกับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3)  เพ่ือให้ผู้เรียนใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทางสังคม และ
ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การท างานร่วมกัน 

4)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพ ตระหนักและศรัทธาในวิชาชีพครู  มีจริยธรรมสามารถให้ค าแนะน า
เกีย่วกับแนวทางในการแก้ปัญหาทางจริยธรรมและปัญหาต่างๆ ด้านพลศึกษาและสุขศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

5) เพ่ือให้ผู้เรียนมีภาวะผู้น าทางด้านพลศึกษาและสุขศึกษาที่สามารถเป็นที่ยอมรับกับสังคม และ
ประเทศชาติได ้

6)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย น้ าใจนักกีฬา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และสามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  

           7)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย และมีความรู้อันเป็นสากล         

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา  

เพ่ือวางแผนก าหนดรายละเอียดของวิชาที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์รายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

ความหมาย  และขอบข่ายของเพศศึกษา  ความส าคัญและความจ าเป็นในการเรียนเพศศึกษา  
ความรู้เรื่องเพศวิถี  และองค์ประกอบเรื่องเพศ  ได้แก่  พัฒนาการของมนุษย์  สัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะ
ส่วนบุคคล  พฤติกรรมทางเพศและการแสดงออก  สุขภาพทางเพศ  สังคม  และวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการ
หล่อหลอมวิถีทางเพศ  กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศ  กระบวนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาใน
สถานศึกษา  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้   การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา 
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จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

 
ทฤษฎี 

 
สอนเสริม 

 

การฝึกปฏิบัติงาน 

ภาคสนาม / การฝึกงาน 

 
การศึกษาด้วยตนเอง 

15 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา สอนเสริ มตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 45 ชั่วโมง/ 

ภาคการศึกษา 

 

3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

      อาจารย์ประจ าวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่มตามที่ต้องการ/สภาพ
ปัญหาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยแจ้งให้นักศึกษาทราบตั้งแต่วันแรกของการเรียน/การปฐมนิเทศ
รายวิชา   
 
หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
    มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรม  จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา) 
 1.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

1.2 พัฒนาตนเองตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

           1.4 มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับครูพลศึกษาและสุขศึกษา 
    วิธีการสอน 
          1)  บูรณาการแบบสอดแทรกกับการจัดการเรียนการสอนด้านความรู้  และบูรณาการกับการจัด
โครงการบริการวิชาการ ๆ และโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษาได้ด าเนินการเอง 
 2)  ผู้สอนปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา  
 3)  สร้างพันธสัญญา เงื่อนไข ข้อตกลงร่วมกันกับนักศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เน้นเรื่อง
ความศรัทธาต่อวิชาชีพ  ความตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ  การส่งเสริมการเรียนรู้ และการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี   
ก าหนดให้มกีารรายงานตนเองตามพันธสัญญาทุกครั้งก่อนเรียน  
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1.3  วิธีการประเมินผล 
 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ น้ าหนัก
คะแนน 

ผู้ประเมิน 

1)  ปฏิบัติตนและ
ส่งเสริมให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติ
ต า ม จ ร ร ย า บ ร ร ณ
วิชาชีพครูที่ก าหนดโดย
องค์กรวิชาชีพครู คือ 
คุรุสภา 
 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2.ตรวจผลงานการ
รายงานตนเอง 
3. ตรวจผลงานการ
เขียนอนุทิน 

1. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
2. แบบตรวจผลงาน
การรายงานตนเอง 
3.แบบตรวจผลงาน
การเขียนอนุทิน 

ร้อยละ 50 
 

ผู้สอนและผู้เรียน 

2. ปฏิบัติตนและ
ส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2.ตรวจผลงานการ
รายงานตนเอง 
3. ตรวจผลงานการ
เขียนอนุทิน 

1. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
2. แบบตรวจผลงาน
การรายงานตนเอง 
3.แบบตรวจผลงาน
การเขียนอนุทิน 

ร้อยละ 25 
 

ผู้สอนและผู้เรียน 

3. เข้าใจ  ยอมรับความ
หลากหลายของสังคม
พหุวัฒนธรรม และและ
ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสม  สามารถอยู่
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ไดอ้ย่างสันติสุข รวมทั้ง
ให้ความร่วมมือในการ
สร้างสังคมปรองดอง  

1. สังเกตพฤติกรรม 
2.ตรวจผลงานการ
รายงานตนเอง 
3. ตรวจผลงานการ
เขียนอนุทิน 

1. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
2. แบบตรวจผลงาน
การรายงานตนเอง 
3.แบบตรวจผลงาน
การเขียนอนุทิน 

ร้อยละ 25 ผู้สอนและผู้เรียน 

รวม ร้อยละ 100  
 
2.  ความรู้ 
     มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้  (เดิมใช้ ความรู้ที่ต้องได้รับ) 
      1)  มีความรู้ ความเข้าใจที่คลอบคลุม เป็นระบบเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการสร้างและพัฒนา
หลักสูตร การประเมินหลักสูตร ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย โครงสร้างของ
หลักสูตร การจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น  
 2)  มีความรู้ เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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 3)  สามารถบูรณาการวิชาชีพครูในการพัฒนาหลักสูตร วางแผนน าหลักสูตรไปใช้และการ
พัฒนาการเรียนการสอน การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวิจัยพัฒนาหลักสูตรได้อย่าง
เหมาะสม 
 2.2  วิธีการสอน 
          1)  ใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น  การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค Jigsaw เทคนิค 
Think pair share เทคนิค Brain storming  และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
กลุ่ม  กรณีศึกษาโดยมีกิจกรรมต่างๆ  เช่น บรรยาย  อธิบาย อภิปราย  ศึกษาค้นคว้า  ท างานกลุ่ม  งานเดี่ยว  
การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า  บทความ  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โดยน ามาสรุปและน าเสนอ   
 2)  บูรณาการแบบสอดแทรกกับการจัดการเรียนการสอนด้านความรู้  และบูรณาการกับการจัด
โครงการบริการวิชาการ ๆ และโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษาได้ด าเนินการเอง 
 3)  ใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการศึกษาสถานการณ์จริงในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ วิจัยใน
กระบวนการเรียนรู้ 

2.3  วิธีการประเมินผล  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ น้ าหนักคะแนน ผู้ประเมิน 

1. มีความรู้ ความเข้าใจที่คล
อบคลุม เป็นระบบเกี่ยวกับ
หลักสูตร กระบวนการสร้าง
และพัฒนาหลักสูตร การ
ประเมินหลักสูตร ความเป็นมา
และความส าคัญของหลักสูตร 
หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง
ของหลักสูตร การจัด
ประสบการณ์และกิจกรรมที่
สอดคล้องกับหลักสูตร 
หลักการและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น  

1. ทดสอบ 
2. ตรวจผลงาน     
    - การจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น 
   - รายงานการ
สืบค้นตามเนื้อ หา
วิชา 
  - รายงานการ
วิ จั ย และ พัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบตรวจผลงาน 

ร้อยละ 50 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้สอน 
2. ผู้สอนและ
ผู้เรียน 

2) มีความรู้ เข้าใจหลักการ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิน่และ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

ตรวจผลงาน แบบตรวจผลงาน ร้อยละ 25 
 
 
 
 

ผู้สอน 
 

3) สามารถบูรณาการวิชาชีพ
ครูในการพัฒนาหลักสูตร 
วางแผนน าหลักสูตรไปใช้และ

ตรวจผลงาน แบบตรวจผลงาน ร้อยละ 25 
 
 

ผู้สอน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ น้ าหนักคะแนน ผู้ประเมิน 
การพัฒนาการเรียนการสอน 
การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการวิจัย
พัฒนาหลักสูตรได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 

รวม ร้อยละ 100  

3.ทักษะทางปัญญา 
3.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา) 

 1)  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ในการน าความรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2)  คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรท้องถิ่น อย่างเป็นระบบ  เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  
 3)   วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงาน แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการพัฒนาการ
จัด การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  และน าไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้วย
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.2  วิธีการสอน 
          1)  บูรณาการแบบสอดแทรกกับการจัดการเรียนการสอนด้านความรู้  และบูรณาการกับการจัด
โครงการบริการวิชาการ ๆ และโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษาได้ด าเนินการเอง 
 2)  ใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น  การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค Jigsaw เทคนิค 
Think pair share เทคนิค Brain storming  และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
กลุ่ม  กรณีศกึษาโดยมีกิจกรรมต่างๆ  เช่น บรรยาย  อธิบาย อภิปราย  ศึกษาค้นคว้า  ท างานกลุ่ม  งานเดี่ยว  
การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า  บทความ  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โดยน ามาสรุปและน าเสนอ   
 3)  ใช้รูปแบบการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัยในกระบวนการ
เรียนรู้ 

3.3  วิธีการประเมินผล 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ น้ าหนักคะแนน ผู้ประเมิน 

1) คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า ใน
การน าความรู้ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2.ตรวจผลงาน 
    - การจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น 
  - รายงานการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น 
  - การเขียนอนุทิน 
  - การรายงานตนเอง 

1. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
2. แบบตรวจ
ผลงาน 
 

ร้อยละ 25 
 

ผู้สอน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ น้ าหนักคะแนน ผู้ประเมิน 
2) คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และพัฒนานวัตกรรม
หลักสูตรท้องถิ่น อย่าง
เป็นระบบ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึน  
 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2.ตรวจผลงาน 
  - การรายงานตนเอง 
  - การเขียนอนุทิน 
  - รายงานการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น 

1. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
2. แบบตรวจ
ผลงาน 
3.แบบตรวจ
ผลงาน 

ร้อยละ 25 
 

ผู้สอนและ
ผู้เรียน 

3)วิเคราะห์ สังเคราะห์
ผลงาน แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นการพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่  และ
น าไปใช้ในการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ด้วยตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.ตรวจผลงาน 
  - การรายงานตนเอง 
  - การเขียนอนุทิน 
  - รายงานการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น 
-รายงานการศึกษา
ค้นคว้า 

 ร้อยละ50 
 

ผู้สอน 

รวม ร้อยละ 100  
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 1)  มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล ได้อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้เรียน  ผู้ร่วมงานและชุมชน 
 2)  มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน         มี
การปรับปรุง พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายตามก าหนดเวลา 

4.2  วิธีการสอน 
          1)  บูรณาการแบบสอดแทรกกับการจัดการเรียนการสอนด้านความรู้  และบูรณาการกับการจัด
โครงการบริการวิชาการ ๆ และโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษาได้ด าเนินการเอง 
 2)  ใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น  การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค Jigsaw เทคนิค 
Think pair share เทคนิค Brain storming  และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
กลุ่ม  มอบหมายให้นักศึกษามีบทบาทในกลุ่มเพ่ือค้นคว้า  บทความ  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยน ามาสรุปและ
น าเสนอ งานตามท่ีรับผิดชอบ 
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4.3  วิธีการประเมินผล 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ น้ าหนักคะแนน ผู้ประเมิน 

1) มีภาวะผู้น า มีความคิด
ริเริ่มในวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาโดยใช้ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล ได้อย่าง
เหมาะสม โดยค านึงถึง
ความรับผิดชอบต่อผู้เรียน  
ผู้ร่วมงานและชุมชน 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2.ตรวจผลงาน 
  - การรายงาน
ตนเอง 
  - การเขียนอนุทิน 
3.สอบถามเพ่ือร่วม
ชั้น 

1. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
2 .  แบบตรวจ
ผลงาน 
3.แบบสอบถาม 

ร้อยละ 50 
 

ผู้สอนและผู้เรียน 

2) มีทักษะในการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับ
ผู้เรียนด้วยกัน         มี
การปรับปรุง พัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  และ
ความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายตาม
ก าหนดเวลา 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2.ตรวจผลงาน 
  - การรายงาน
ตนเอง 
  - การเขียนอนุทิน 
  - การจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น 

1. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
2. แบบตรวจ
ผลงาน 
3.แบบตรวจ
ผลงาน 

ร้อยละ 50 
 

ผู้สอนและผู้เรียน 

รวม ร้อยละ 100  
 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
        1)  สามารถสืบค้น วิเคราะห์และประเมินค่าข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จาก 

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ปัญหาและงานอ่ืนๆ 
ด้วยตนเอง  

 2)  สามารถเลือกและใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์  
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย  น าเสนอข้อมูลและสื่อสาร
เกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมทั้งการพูด การเขียน 
    5.2  วิธีการสอน 
             1)  บูรณาการแบบสอดแทรกกับการจัดการเรียนการสอนด้านความรู้  และบูรณาการกับการจัด
โครงการบริการวิชาการ ๆ และโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษาได้ด าเนินการเอง 
 2)  ใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น  การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค Jigsaw เทคนิค 
Think pair share เทคนิค Brain storming  และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
กลุ่ม  มอบหมายให้นักศึกษามีบทบาทในกลุ่มเพ่ือค้นคว้า  น ามาวิเคราะห์เชิงตัวเลข สรุปและน าเสนอ ใน
รูปแบบต่างๆ  เช่น การเสนอเป็นแผนภูมิ กราฟ และการเสนอผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น ส่งงาน
ทาง e-mail   การน าเสนอในรูป Blog  และ power Point  เป็นต้น 
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5.3  วิธีการประเมิน 
             

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ น้ าหนักคะแนน ผู้ประเมิน 
1 )  ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น 
วิเคราะห์และประเมินค่า
ข้อมูลแนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ๆ จาก 
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
หลักสูตรท้องถิ่น และใช้
ข้อมูลที่ได้ในการแก้ปัญหา
และงานอื่นๆ ด้วยตนเอง  
 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2.ตรวจผลงาน 
  - การรายงานตนเอง 
  - การเขียนอนุทิน 
  - การวิจัยและจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น 
   - การจัดนิทรรศการ
และน าเสนอผลงาน 
- รายงานการศึกษา
ค้นคว้า 

1. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
2.  แบบตรวจ
ผลงาน 
 

ร้อยละ 50 
 

ผู้สอนและผู้เรียน 

2)  สามารถเลือกและใช้
เ ท ค นิ ค ท า ง ส ถิ ติ ห รื อ
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ 
เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล 
ป ร ะ ม ว ล ผ ล  แ ป ล
ความหมาย   น า เ สนอ
ข้อมูลและสื่อสารเกี่ยวกับ 
การ พัฒนาหลั กสู ตร ให้
สอดคล้องกับท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสมทั้งการพูด 
การเขียน 

1.ตรวจผลงาน 
  - การรายงานตนเอง 
  - การเขียนอนุทิน 
  - การจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่น 
-การจัดนิทรรศการ
และน าเสนอผลงาน 

1.  แบบตรวจ
ผลงาน 
3 . แบ บ ตร ว จ
ผลงาน 

ร้อยละ 50 
 

ผู้สอนและผู้เรียน 

รวม ร้อยละ 100  
 

6.  ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 6.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 1)  สามารถบูรณาการวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาหลักสูตร วางแผนน าหลักสูตรไปใช้และการ
พัฒนาการเรียนการสอน การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวิจัยพัฒนาหลักสูตร 
 2)  สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
 3)  สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และท าวิจัยใน
ชั้นเรียน โดยการพัฒนาและวิจัยพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างหลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ 
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    6.2  วิธีการสอน 
            1)  บูรณาการแบบสอดแทรกกับการจัดการเรียนการสอนด้านความรู้  และบูรณาการกับการจัด
โครงการบริการวิชาการ ๆ และโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษาได้ด าเนินการเอง 
 2)  ใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น  การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค Jigsaw เทคนิค 
Think pair share เทคนิค Brain storming  และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
กลุ่ม  กรณีศึกษาโดยมีกิจกรรมต่างๆ  เช่น บรรยาย  อธิบาย อภิปราย  ศึกษาค้นคว้า  ท างานกลุ่ม  งานเดี่ยว  
การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา การฝึกปกิบัติ 
 3)  ใช้รูปแบบการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัยในกระบวนการ
เรียนรู้ 

6.3  วิธีการประเมิน 
             

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ น้ าหนักคะแนน ผู้ประเมิน 
1) สามารถบูรณาการวิชาชีพ
ค รู เ พ่ื อ พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร 
วางแผนน าหลักสูตรไปใช้
และการพัฒนาการเรียนการ
ส อ น  ก า ร วั ด ป ร ะ เ มิ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
การวิจัยพัฒนาหลักสูตร 

1.ตรวจผลงาน 
- การรายงานตนเอง 
- การเขียนอนุทิน 
- การจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่น 
- การจัดนิทรรศการ
และน าเสนอผลงาน 

1.  แ บ บ ต ร ว จ
ผลงาน 
 

ร้อยละ 50 
 

ผู้ ส อนและ
ผู้เรียน 

2)  สามารถบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  มี
ประสิทธิภาพ 

1.ตรวจผลงาน 
- การรายงานตนเอง 
- การเขียนอนุทิน 
- การจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่น 
-การจัดนิทรรศการ
และน าเสนอผลงาน 

1 .  แ บ บ ต ร ว จ
ผลงาน 
3 . แ บ บ ต ร ว จ
ผลงาน 

ร้อยละ 20 
 

ผู้ ส อนและ
ผู้เรียน 

3)  สามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ การใช้แหล่ง
เ รี ย น รู้  ก า ร วั ด ผ ล 
ประเมินผล และท าวิจัยใน
ชั้นเรียน โดยการพัฒนาและ
วิจัยพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
เ พ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน ได้อย่างหลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ 

1.ตรวจผลงาน 
  - การรายงานตนเอง 
  - การเขียนอนุทิน 
  - การจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่น 
-การจัดนิทรรศการ
และน าเสนอผลงาน 

1.  แ บ บ ต ร ว จ
ผลงาน 
 

ร้อยละ 30 
 

ผู้ ส อนและ
ผู้เรียน 

รวม ร้อยละ 100  
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สรุปการประเมินผลการจัดการเรียนรู้   
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ น้ าหนักคะแนน (ร้อยละ) ผู้ประเมิน 
1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 15 ผู้สอนและผู้เรียน 
2.ด้านความรู้ 30 ผู้สอน 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 25 ผู้สอน 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

10 ผู้สอนและผู้เรียน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10 ผู้สอนและผู้เรียน 

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 10 ผู้สอนและผู้เรียน 

รวม 100  
 
 



หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1.  แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 1. ปฐมนิเทศ ชี้แจงเกี่ยวกับ 
- กิจกรรมทางการเรียนรู้   
- วิธีการและเกณฑ์การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม 
ศึกษาทั้ง 6 ด้าน 
2. บทบาทผู้เรียนและบทบาท
ผู้สอน 
3. หน่วยที่  1 แนะน ารายวิชา 
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์
กับนักศึกษาเพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง การอยู่
ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรม เน้น
เรื่องความศรัทธาต่อวิชาชีพ  
ความตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ  
การส่งเสริมการเรียนรู้ และการ
ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี  - ท า
แบบทดสอบก่อนเรียน     
 

3 -  เข้าชั้นเรียน 
-  สนทนาปรึกษาหารือ 
-  น าเสนอรายละเอียด 
-  แบบทดสอบก่อนเรียน   
-  อาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษาร่วมกันวางแผน การจัดการเรียนรู้ การ
เลือกกิจกรรมทางการเรียนรู้  วิธีการและเกณฑ์การวัดประเมินผล 
เพ่ือให้บรรลุตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม ศึกษาทั้ง6 ด้าน
รวมทั้งการปฏิบัติตามพันธสัญญา และร่วมกันก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตนตามกรอบมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- ร่วมกันเสนอข้อตกลงระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
- ลงมือท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- มอบหมายงานให้ไปศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม เรื่องสารอาหารแต่ละชนิด 
เพ่ือท ากิจกรรมกลุ่ม สัปดาห์ถัดไป 

1. เงื่อนไข ข้อตกลงร่วมกัน
ร ะ ห ว่ า ง อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
นักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง การอยู่
ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรม 
เน้น เรื่ องความศรัทธาต่อ
วิชาชีพ  ความตั้งใจถ่ายทอด
วิชาการ  การส่งเสริมการ
เรียนรู้  และการท าตนเป็น
แบบอย่างที่ดี   
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

อาจารย์ 
นุสรัน  เฮาะมะ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

2 -  ความหมายของเพศ  
-  ความเชื่อในเรื่องเพศ 
-  ลักษณะที่ส าคัญของเพศ   
-  ความรู้เรื่องเพศท่ีส าคัญ 

3 
- บรรยาย 
- อภิปรายร่วมกัน 
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ใบความรู้  
2. แบบฝึกหัด 
3. slide power point    

อาจารย์ 
นุสรัน  เฮาะมะ 

3 
 

- การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการทางเพศ 
- ระบบอวัยวะสืบพันธ์ของเพศ
หญิง 
- ระบบอวัยวะสืบพันธ์ของเพศ
ชาย 

3 -  น าเสนอข่าวที่เกี่ยวกับ ความรุนแรงที่เกิดข้ึนเรื่องเพศ  และวิเคราะห์
ข่าว 
-  บรรยาย 

1. แบบฝึกหัด 
2. slide power point    

อาจารย์ 
นุสรัน  เฮาะมะ 

4-5 - 6 นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอรายงาน  และท าแบบทดสอบ 1. แบบฝึกหัด 
2. slide power point    

อาจารย์ 
นุสรัน  เฮาะมะ 

6-7 สุขภาพทางเพศ  และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

6 -  บรรยาย 
-  ดู VCD 
-  อภิปรายร่วมกัน 

1. แบบฝึกหัด 
2. slide power point    

อาจารย์ 
นุสรัน  เฮาะมะ 

8-9 การวางแผนครอบครัว  และการ
คุมก าเนิด 

6 -  บรรยาย 
-  ดู VCD 
-  อภิปรายร่วมกัน 

1. slide power point  
2. เอกสารประกอบการสอน  

อาจารย์ 
นุสรัน  เฮาะมะ 

10 สอบกลางภาค 3 - ทดสอบด้วยการตอบค าถามปากเปล่าที่ละคน 1. ข้อสอบ   เจ้าหน้าที่ 
ศูนย์เพื่อนใจ

วัยรุ่น 
11  เทคนิควิธีการให้ความรู้เกี่ยวกับ

เพศศึกษา  
3 -  แบ่งกลุ่ม 

-  อภิปราย 
-  ใบความรู้ 

1. ใบความรู้   
2. แบบฝึกหัด 
3. slide power point    

อาจารย์ 
นุสรัน  เฮาะมะ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

12-13 - กระบวนการส่งเสริมการ
เรียนรู้เรื่องเพศ   
- กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพศศึกษาในสถานศึกษา   
-  การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้    

6 -  แบ่งกลุ่ม 
-  อภิปราย 
-  ใบความรู้ 
- แบบฟอร์มการเขียนแผนการสอน 

1. ใบความรู้ เรื่อง สารเสพ
ติดให้โทษ 
2. แบบฝึกหัด 
3. slide power point    

อาจารย์ 
นุสรัน  เฮาะมะ 

14-15 การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
เพศศึกษา 

6 
-  น าเสนอรายบุคคล 

 อาจารย์ 
นุสรัน  เฮาะมะ 

15 ยาสมุนไพร สรรพคุณ  วิธีการใช้ 3 น าเสนอสมุนไพรที่นักศึกษาคน้คว้ามาแต่ละคน แบบประเมินการน าเสนอ
ของนักศึกษา 

อาจารย์ 
นุสรัน  เฮาะมะ 

รวมเวลาที่ใช้ในการสอน 45    

16 สอบปลายภาค 1.5 ข้อสอบ ข้อสอบ อาจารย์ 
นุสรัน  เฮาะมะ 

17-18 ส่งผลการเรียน 
ให้คณะครุศาสตร์ 

 - - อาจารย์ 
นุสรัน  เฮาะมะ 

 
5.2   แผนการประเมินการเรียนรู้ 

ที ่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน (ร้อยละ) 
1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 1. สังเกตพฤติกรรม 

2.ตรวจผลงานการรายงานตนเอง 
3. ตรวจผลงานการเขียนอนุทิน 

สัปดาห์ที่ 2-15 20 

2 ด้านความรู้ 1. ทดสอบ 
2. ตรวจผลงาน     

สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างภาค  
และสัปดาห์ที่ 16 

40 
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ที ่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน (ร้อยละ) 
  - การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
  - รายงานการสืบค้นตามเนื้อ หาวิชา 
  - รายงานการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

3 ด้านทักษะทางปัญญา 1. สังเกตพฤติกรรม 
2.ตรวจผลงาน 
  - การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
  - รายงานการสืบค้นตามเนื้อ หาวิชา 
  - รายงานการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
  - การเขียนอนุทิน 
  - การรายงานตนเอง 

สัปดาห์ที่ 2-15 20 

4 ด้ านทั กษะความสั ม พันธ์
ระหว่างบุคคล 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2.ตรวจผลงาน 
  - การรายงานตนเอง 
  - การเขียนอนุทิน 
  - การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
3. สอบถามเพ่ือร่วมชั้น 

สัปดาห์ที่ 2-15 10 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2.ตรวจผลงาน 
  - การรายงานตนเอง 
  - การเขียนอนุทิน 
  - การวิจัยและจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
   - การจัดนิทรรศการและน าเสนอผลงาน 

สัปดาห์ที่ 2-15 10 

6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 1. สังเกตพฤติกรรม 
2.ตรวจผลงาน 
  - การรายงานตนเอง 

สัปดาห์ที่ 7-15  
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ที ่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน (ร้อยละ) 
  - การเขียนอนุทิน 
  - การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
   - การจัดนิทรรศการและน าเสนอผลงาน 

 



หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ด าเนินการ ดังนี้ 
     1.1 ให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของผู้สอน
ทางเว็บไซต์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนด  
     1.2 ให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามในชั้นเรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น  
     1.3  ให้ผู้เรียนเขียนอนุทินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับ แนวทางการประยุกต์ใช้ และ
ข้อคิดเห็นต่อการเรียนรู้ 
     1.4 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
2.  กลยุทธ์ประเมินการสอน 
     -  สังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างเรียน  การมีส่วนร่วมในระหว่างเรียนโดยผู้สอน และผู้เทศ
ภายในประจ าสาขา/หรือหลักสูตร 
     -  ศึกษาผลงานผู้เรียน  
      - วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
     -  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
3.  การปรับปรุงการสอน 
      - วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับ แนวทางการประยุกต์ใช้ และข้อคิดเห็นต่อการเรียนรู้   ผลงาน
ของผู้เรียน  ผลสังเกตความสนใจของผู้เรียนระหว่างเรียน  การมีส่วนร่วมในระหว่างเรียน  
     - ประชุมอาจารย์ในสาขา/อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือวางแผนปรับปรุงการเรียน โดยการวิจัยชั้นเรียน 
หรือประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
       - ผู้สอนสรุปผลการด าเนินการไว้ใน มคอ. 5 
      - ผู้น าผลการประเมินไปปรับปรุงในการสอนครั้งต่อไป โดยก าหนดไว้ใน มคอ. 3 ของการสอนครั้งต่อไป 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      ประชุมอาจารย์ในสาขา/อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         -  วิเคราะห์จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และชิ้นงาน/ผลงานของนักศึกษาปลาย
ภาคเรียน  และจากเครื่องมือการวัดประเมินผล 
         - จากคะแนนการทดสอบและผลงานระหว่างเรียน และจากเครื่องมือการวัดประเมินผล 
 

1.  เอกสารและต าราหลัก 
     หนังสือเพศศึกษา 
      หนังสือวัยรุ่นกับเรื่องเพศศึกษา 
      หนังสือกายวิภาคศาสตร์ 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา 
    -สาขาวิชา/หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา ทุกภาคเรียนหลังสิ้น
ภาคเรียน 2 สัปดาห์ 
    - ผู้สอนท าแผน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา ในด้านต่างๆ ตามสภาพปัญหา เช่น ด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี ด้านการวัดประเมินผล ทั้งวิธีการและเครื่องมือที่จะน ามาใช้
ในการปรับปรุง 
 
 


