รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2512720

ชื่อวิชา ความผาสุกในชีวิตและการทำงาน
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Life and Work Well-being

1.2จำนวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1.3หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
2) ประเภทของรายวิชา: หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดับบุคคล
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผศ.ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข
2) อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2563 / ชั้นปีที่ 2
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8สถานที่เรียน
ห้องเรียน 11606 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9 พฤศจิกายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/สามารถ/สมรรถนะต่าง ๆ ดังนี้
1) ตระหนั กในคุณ ค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบั งคับขององค์การ
มีความซื่อสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน รักความถูก
ต้องและความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจปัญหาทางสังคมคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ย วกับ หลั กการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้ อหาสาระสำคั ญ
เกี่ยวกับความผาสุก สุขภาวะ รวมถึงการเสริมสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตและการ
ทำงาน มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่ างเป็นรูปธรรม มีการพัฒ นาองค์ความรู้ของตนเอง และสามารถบูรณาการ
ความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามารวมทั้ง
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่า งเหมาะสม มีทักษะและความสามารถใน
การรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ความเสริมสร้าง
ความผาสุกในการดำเนินชีวิตและการทำงาน มีความสามารถอธิบาย แยกแยะ และวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ จากความรู้ที่ได้ศึกษามา รวมทั้ง สามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ
โดยการประยุกต์ความรู้ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
4) มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารและการปรับ ตั ว กั บ ผู้ อื่ น โดยคำนึ งถึงความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคลและความหลากหลายทางวัฒ นธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำตลอดจนสามารถเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
5) สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพทั้ งการพู ดและการเขี ย นทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อ
ในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
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2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย ร่วมกับการใช้การสอนแบบ Active learning โดยให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์พฤติกรรม ฝึกปฏิบัติ และจัดกิจกรรมที่สอดคล้องในรายวิชาเพื่อ
เสริมสร้างความผาสุกในชีวิตและการทำงานในอนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
3.1 คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญของความผาสุ กในชีวิตและการทำงาน แนวคิดและหลักการ ทาง
จิ ตวิท ยาในการเสริ ม สร้ างสุ ขภาพทางร่างกายและทางจิต ใจ คุ ณ ภาพชีวิตในการทำงาน ปั จจัย ที่
เกี่ยวข้องและการส่งเสริมการมีความผาสุกในการดำเนินชีวิตและในการทำงาน การฝึกปฏิบัติ เพื่อการ
พัฒนาความผาสุกในด้านต่าง ๆ รวมถึงความสุข เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Meaning and importance of life and work well-being, psychological concepts
and principles for enhance physical and psychological health, quality of work life,
related factors and encouragement well-being for living and work well-being, practice
activities for develop various types of well-being including happiness apply for living
and working

3.2 จำนวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ

การศึกษาด้วย
ตนเอง

ฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา

ให้คำปรึกษา แนะนำ สอน
เสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและ
แม่นยำยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับ
กลุ่มของนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ำ

30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

75 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา
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3.3 จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ประจำรายวิชา แจ้งเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจำรายวิชา หรือผ่าน
Social Network เช่น Facebook หรือ Line ของกลุ่มเรียน
2) อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดี เวลา 12.30 – 14.30 น.
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้ำหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

1. พิจารณาพฤติกรรม
การเข้าเรียน ทัศนคติ
ความมีวินัย ความ
ปัญหาทางจริยธรรม
รับผิดชอบและการส่ง
รวม ถึงจรรยาบรรณ
งานตามที่ได้รับมอบ
วิชาชีพจิตวิทยาในการ
หมายตามขอบเขตที่ให้
เรียนการสอนตลอดจน และตรงเวลา
ตระหนักถึงความ
2. สังเกตจากการมี
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และ ส่วนร่วมในการ
อภิปรายและทำ
แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย กิจกรรมต่างๆ ในชั้น
เรียนและกิจกรรม
2.ปลูกฝังเรื่องความ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยุติธรรมผ่าน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.อาจารย์ผสู้ อน
1.1 ต ร ะ ห นั ก ใน คุ ณ ค่ า ข อ ง สอดแทรกประเด็น
จ ร ร ย า บ ร ร ณ นั ก จิ ต วิ ท ย า
กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ
มี ค วาม ซื่ อ สั ตย์ มี วิ นั ยความ
รับ ผิ ดชอบต่อ หน้ าที่ มีคุ ณ ธรรม
และจริยธรรมในการทำงาน
1.2 รั ก ความถู ก ต้ อ งและความ
ยุ ติธ รรม เคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
แ ล ะ อ ยู่ ร่ ว ม กั น ไ ด้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์

1-15

10%

1.3 มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจ กระบวนการเรียนการ
ปัญหาทางสังคมคำนึงถึง
สอนและการปฏิบตั ิ
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
กิจกรรมทีไ่ ด้รบั
สำคัญ
มอบหมาย
3. มอบหมายงานให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติ
ประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาทั้งราย
กลุ่มและราย บุคคล
โดยการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ (CoOperative Learning)
เพื่อให้นักศึกษาร่วมมือ
และช่วยเหลือกันใน
มคอ.3 -1

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้ำหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดทฤษฎี
แ ล ะ เนื้ อ ห าส าระ ส ำคั ญ ใน
สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ
2.2 มีความสามารถในการศึกษา
ค้ น คว้ า พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ข อง
ต น เ อ ง ร ว ม ทั้ ง ติ ด ต า ม
ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการและ
งาน วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน สาขา
จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ จิ ต วิ ท ย า
อุ ต สาหกรรมและองค์ ก ารอย่ า ง
ต่อเนื่อง
2.3 สามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ ในการศึ ก ษาวิ ช า
จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ จิ ต วิ ท ย า
อุ ต สาหกรรมและองค์ ก าร ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา ต่าง ๆ
อย่างเป็นรูปธรรม

การทำงานตามทีไ่ ด้รับ
มอบ หมาย รวมถึงการ
ทำกิจกรรมเพื่อผู้อื่น
4.ส่งเสริมคุณลักษณะ
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เช่น ชมเชย
และยกย่องนักศึกษาที่
ทำประโยชน์แก่
ส่วนรวม
1. การบรรยายเนื้อหา
ในรายวิชารวมถึงการ
ถาม ตอบในชั้นเรียน
ร่วมกับการใช้วิธีการ
สอนที่หลาก หลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
2. การเรียนการสอน
แบบร่วมมือในการทำ
กิจกรรมหรืออภิปราย
กลุ่ม การระดมสมอง
ในประเด็นที่เกีย่ วข้อง
และนำเสนอในชั้น
เรียน
3. การมอบหมาย
กิจกรรมรายกลุ่มใน
การทำงานร่วมกัน
รวมถึงการศึกษาด้วย
ตนเองรายบุคคล
4. การใช้กรณีตัวอย่าง
ในการนำเสนอ
เรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้
นักศึกษาได้พิจารณา

1.ประเมินจากการ
1-15 และ 16
ทดสอบผลสัมฤทธิ์
(สอบปลายภาครวมถึง
การทดสอบย่อยใน
สัปดาห์ที่กำหนด)
2.การสังเกตการณ์
ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียนหรือตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
3.ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย ได้แก่
การนำเสนอผลงาน
รายงาน หรืองาน
ตามที่มอบหมาย
รายบุคคลและรายกลุ่ม

40%

มคอ.3 -2

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้ำหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

2.4 มีการพัฒนาองค์ความรู้ของ ถึงข้อเท็จจริงและการ
ตนเอง และสามารถบูรณาการ วิเคราะห์รายกรณีจาก
การมอบหมาย
ความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ ที่มี
การศึกษากับบุคคลที่
ความเกี่ยวข้องได้อย่าง
เกี่ยวข้องใน
เหมาะสม โดยเน้นการนำความรู้
สถานการณ์จริง
ไปเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน 5. การมอบหมาย
ศตวรรษที่ 21
การศึกษาค้นคว้าองค์
ความรู้/ผลงานวิจัยใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ทางจิตวิทยา
ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสอนเนื้อหาโดย
3.1 มี ค วามสามารถในการคิ ด การบรรยายเนื้อหา
วิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบตาม พร้อมกับให้นักศึกษา
หลั ก การที่ ไ ด้ ศึ ก ษามารวมทั้ ง ได้แสดงความคิดเห็น
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ผ่านการตอบคำถาม
ในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า ง 2. การอภิปรายกลุ่ม
โดยให้นักศึกษาได้
เหมาะสม
3.2 มีทักษะและความสามารถใน แลกเปลีย่ นความคิด
การรวบรวม วิเคราะห์ แ ละสรุ ป เห็นเกี่ยวกับประเด็น
ประเด็นปัญหาในการศึกษาข้อมูล ต่าง ๆ ที่ได้รับ
ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ จิ ต วิ ท ยา มอบหมาย
3. การเรียนการสอน
อุตสาหกรรมและองค์การได้
แบบร่วมมือโดยให้
3.3 มีความสามารถอธิบาย
แยกแยะ และวิเคราะห์ปัญหา นักศึกษาได้ทำงาน
ร่วมกันและช่วยเหลือ
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ จาก
ในฐานะของการ
ความรู้ที่ได้ศึกษามา รวมทั้ง
สมาชิกของกลุ่ม
สามารถแก้ไขปัญหาหรือ
4. การใช้กรณีตัวอย่าง
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยการ
ประยุกต์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง ในการนำ เสนอ
เรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้
และสร้างสรรค์
นักศึกษาได้พิจารณา

1. การสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบที่ใช้
ทักษะด้านความเข้าใจ
และการคิดวิเคราะห์
ในการอธิบายแนวคิด
ของการแก้ปัญหาและ
วิธีการแก้ปัญหาโดย
การประยุกต์ความรู้ที่
เรียนมา
2. ประเมินผลจาก
ผลงาน และการนำ
เสนอผลงาน
3. ประเมินผลจากการ
ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน การถาม ตอบ
การทำใบกิจกรรมราย
คาบ
4. ประเมินผลจาก
กิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ

1-15และ 16

30%

มคอ.3 -3

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้ำหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มี ความ ส าม ารถ ใน ก าร
สื่อสารและการปรับตัวกับผู้ อื่น
โดยคำนึ งถึ ง ความแตกต่ า ง
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
หลากหลายทางวั ฒ นธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 มี ม นุ ษ ยสั ม พั นธ์ ที่ ดี แ ละ
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
ในสถานการณ์ ต่า ง ๆ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
4.3 มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้นำตลอดจนสามารถเป็น
สมาชิกที่ดีของกลุ่ม

ถึงข้อเท็จจริงและการ
วิเคราะห์รายกรณี
5. การใช้กิจกรรมการ
แสดงบทบาทสมมติ
โดยให้นักศึกษาได้
ประมวลความรู้และ
วิเคราะห์ สร้างสรรค์
การนำเสนอในรูปแบบ
การแสดงพฤติกรรม
ต่าง ๆ
1. สอดแทรกเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมผ่าน
การบรรยาย พร้อมกับ
ให้นักศึกษาได้แสดง
ความคิดเห็นการตอบ
คำถามและมอบหมาย
งานระหว่างการจัดการ
สอน
2. มอบหมายงานใน
การจัดเรียนการสอน
เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ทำงานร่วมกันและ
แลกเปลีย่ นบทบาทใน
การทำงานร่วมกัน ใน
ฐานะสมาชิกของกลุ่ม
3. การอภิปรายกลุ่ม
โดยให้นักศึกษาได้
แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นเกีย่ วกับ
ประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

1. ประเมินจากการส่ง
งาน รายงาน ความ
เรียบร้อยครบถ้วนของ
งาน และการนำเสนอ
ผลงานรายบุคคลและ
รายกลุม่
2. สังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออก
ในการร่วมกิจกรรมต่าง
ๆ
3. ประเมินผลจากการ
ทำกิจกรรมรายกลุ่ม
ร่วมกันของผู้เรียน

1-15

10%

มคอ.3 -4

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้ำหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว
เลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3) สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ
เ ขี ย น ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล
รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อ
ในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม

1. มอบหมายงานใน
หลายรูปแบบเพื่อ
พัฒนาการสื่อสารของ
นักศึกษาและศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยให้ผเู้ รียนได้สืบค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ที่น่าเชื่อถือด้วยตนเอง
และทำรายงานเพื่อ
นำเสนอด้วยวิธีการ
และเครื่องมือที่
เหมาะสม
2. พัฒนาทักษะใน
การสื่อสาร การพูด
การฟัง การเขียน โดย
การทำรายงาน และ
นำเสนอในชั้นเรียนโดย
ใช้เครื่องมือและ
รูปแบบที่เหมาะสม

1. สังเกตพฤติกรรมใน
การเรียน และผลการ
ประเมินการทำ
กิจกรรมในชั้นเรียน
2. ประเมินจากงาน
รายงาน วิธีการ
นำเสนอ และรูปแบบ
ในการนำเสนอ

1-15

10%

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลักผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา= ความรับผิดชอบรอง

มคอ.3 -5

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน(หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

1
(4 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
On site)

2
(4 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
Online
ผ่าน
โปรแกรม
Ms.Team)

3
(4 ชม.)
(จัดการ

ชี้แจงรายละเอียดวิชา
การจัดการเรียนการ
สอน รวมถึงการวัด
และประเมินผล
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับความผาสุก
- ความผาสุกกับ
ความสุข
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับความผาสุก
- ความหมายของ
ความผาสุก
- ความสำคัญของ
ความผาสุก
- ความเป็นมาของ
ความผาสุก

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับความผาสุก
(2)
- ประเภทของ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ชี้แจงรูปแบบการสอนเนื้อหารายวิชา
รวมทั้งวิธีและเกณฑ์การประเมินผลการเรียน
2. ผู้สอนตั้งคำถามเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาทางด้านจิตวิทยา
3.ผู้สอนบรรยายในหัวข้อความผาสุกกับ
ความสุขร่วมกับการใช้การถามตอบระหว่าง
ผู้สอนและผูเ้ รียน
4.ผู้สอนและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปประเด็นจาก
การเรียนการสอนและสรุปเนื้อหาบทเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนและผูเ้ รียนร่วมกันสนทนาในประเด็น
เกี่ยวกับความสุขของนักศึกษาในปัจจุบัน
จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ประเด็นการแลกเปลี่ยน และความสำคัญของ
การมีความสุข
2. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับความหมายของ
ความผาสุกความสำคัญของความผาสุกร่วมกับ
การใช้การถามตอบระหว่างผูส้ อนกับผู้เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนทำคำถามทบทวน
ท้ายบทเรียนและเฉลยคำตอบ
2.มอบหมายให้ผเู้ รียนทำใบกิจกรรมในหัวข้อ
ประสบการณ์ความสุขของแต่ละบุคคล
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้เรียนนำเสนอกิจกรรมที่มอบหมาย
รายบุคคลในชั้นเรียน จากนั้นผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์จากประเด็นที่นำเสนอ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาความ
ผาสุกในชีวิตและ
การทำงาน
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาความ
ผาสุกในชีวิตและ
การทำงาน
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
4. คำถามทบทวน
5. ใบกิจกรรม

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน

ผศ.ดร.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมาย(ความ
ตรงต่อเวลา
คุณภาพของงาน)

ผศ.ดร.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาความ
ผาสุกในชีวิตและ

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา

ผศ.ดร.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

มคอ.3 -6

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

เรียนการ
สอนแบบ
On site)

ความผาสุก
- การวัดความ
ผาสุก

4
(4 ชม.)

การศึกษาเกี่ยวกับ
ความสุข
- แนวคิด
เกี่ยวกับความสุข
- ความหมาย
ของความสุข
- แนวคิดทาง
จิตวิทยาเกี่ยวกับ
ความสุข

(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
Online
ผ่าน
โปรแกรม
Ms.Team)

5
(4 ชม.)
(จัดการ

แนวคิดเกี่ยวกับ
ความสุข
- ความสำคัญ
ของการมีชีวิตที่มี

2.ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ ความผาสุกและ
ความสุขประเภทของความผาสุก และการวัด
จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ประเภทของ
ความผาสุกจากประเด็นที่นำเสนอในชั้นเรียน
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นจาก
การอภิปราย
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนทำคำถามทบทวน
ท้ายบทเรียนและเฉลยคำตอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนตั้งคำถามเกี่ยวกับการเกิดความเกิด
ความสุขของผู้เรียน
2. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสุขในชีวิต จากนั้นให้ผเู้ รียนศึกษา
วีดิทัศน์รายการคนค้นคน และให้ผู้เรียน
ร่วมกันวิเคราะห์ถึงพฤติกรรม ปัจจัยและความ
ความสุขในชีวิตของกรณีศึกษา จากนั้นจากนั้น
ให้ผู้เรียนร่วมกันนำเสนอแนวคิดทีไ่ ด้ในชั้น
เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย จากนั้น
มอบหมายให้ผู้เรียนดำเนินการศึกษา โดยการ
สัมภาษณ์บุคคลที่นักศึกษาคิดว่าเป็นผู้ที่มี
ความสุข และนำเสนอผลงานในสัปดาห์ถัดไป
2.มอบหมายการศึกษารายบุคคลในหัวข้อวิถี
การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและความ
สำเร็จ เพื่อนำเสนอผลงานในสัปดาห์ที่ 15
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.การนำเสนอผลการศึกษาที่ได้จากการ
สัมภาษณ์รายกลุม่ ย่อย จากนั้นผู้เรียนและ
ผู้สอนร่วมกันถามตอบในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

การทำงาน
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3.Power Point
Slides
4. คำถามทบทวน

ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ
หมาย (ความตรง
ต่อเวลา คุณภาพ
ของงาน)

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาความ
ผาสุกในชีวิตและ
การทำงาน
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
4. วีดิทัศน์กรณี
ศึกษารายการคน
ค้นคน

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมาย(ความ
ตรงต่อเวลา
คุณภาพของงาน)

ผศ.ดร.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาความ
ผาสุกในชีวิตและ

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา

ผศ.ดร.อัมพร
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มคอ.3 -7

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

เรียนการ
สอนแบบ
On site)

ความสุข
- ประเภทของ
ความสุข
- ลักษณะของ
บุคคลที่มีความสุข

6
(4 ชม.)

แนวคิดเกี่ยวกับ
ความสุข
- ความสุขใน
การทำงาน

(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
Online
ผ่าน
โปรแกรม
Ms.Team)

จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของ
การมีความผาสุกและความสุขจากผล
การศึกษา
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นจาก
กิจกรรมและสรุปเนื้อหาบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนทำคำถามทบทวน
ท้ายบทเรียนและเฉลยคำตอบ
2. มอบหมายให้ผเู้ รียนทำแบบบันทึกความสุข
ประจำวัน
. มอบหมายให้ผู้เรียนอ่านหนังสือในประเด็น
“อ่านหนังสือสร้างความสุข” คนละ 1 เล่ม
และสรุปผลและประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน
และนำเสนอในรูปแบบผลงานรายบุคคลใน
สัปดาห์ที่ 8
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนในประเด็นเกี่ยวกับ
เป้าหมายของการทำงานอนาคต และประเภท
ของงานที่ตั้งใจ จากนั้นให้ผู้เรียนนำเสนอ
มุมมองเกี่ยวกับความคิดต่าง ๆ เกีย่ วกับปัญหา
ของการทำงานทั้งจากประสบการณ์ของตรง
และจากการถ่ายทอดจากบุคคลอืน่ จากนั้น
ผู้สอนและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปประเด็นเนื้อหา
จากการนำเสนอ
2. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อความผาสุกในการ
ทำงานและองค์การแห่งความสุข
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาวีดิทัศน์เกีย่ วกับการ
ทำงานจากกรณีศึกษาผู้ที่ทำงานอย่างมี
ความสุข จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญที่ได้จากการชมวีดทิ ัศน์และสรุป
ประเด็นการทำงานอย่างมีความสุขร่วมกันใน

การทำงาน
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
4.คำถามทบทวน
5. ใบกิจกรรมการ
บันทึกความสุข
ประจำวัน

ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมาย(ความ
ตรงต่อเวลา
คุณภาพของงาน)
- ประเมินจากการ
นำเสนอผลงานราย
กลุ่มในชั้นเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาความ
ผาสุกในชีวิตและ
การทำงาน
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
4.วีดิทัศน์กรณี
ศึกษาผู้ที่ทำงาน
อย่างมีความสุข

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมาย(ความ
ตรงต่อเวลา
คุณภาพของงาน)

ผศ.ดร.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

มคอ.3 -8

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

7
(4 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
On site)

8
(4 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
Online

แนวคิดเกี่ยวกับความ
ผาสุก(2)
- ความสุขใน
การทำงาน

ชั้นเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.มอบหมายให้ผเู้ รียนแบ่งกลุ่มย่อยและ
ดำเนินการศึกษารายกรณีกับบุคคลในกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ในการทำงานในประเด็นการ
ทำงานอย่างมีความสุข
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.การนำเสนอผลงานของผู้เรียนในประเด็นที่
มอบหมาย
2.ผู้สอนและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปประเด็นสำคัญ
และร่วมกันสังเคราะห์แนวทางเกีย่ วกับการ
สร้างความสุขในการทำงานและบันทึกลงในใบ
กิจกรรม
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนทำคำถามทบทวน
ท้ายบทเรียนและเฉลยคำตอบ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาความ
ผาสุกในชีวิตและ
การทำงาน
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. สื่อ Power
Point ,ภาพ
4. คำถามทบทวน
5.ใบบันทึก
กิจกรรม

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
การเข้าร่วม
กิจกรรมการ
อภิปรายกลุ่ม
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมายราย
กลุ่มและ
รายบุคคล(ความ
ตรงต่อเวลา
คุณภาพของงาน)
- ประเมินจากการ
นำเสนอผลงานราย
กลุ่มในชั้นเรียน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.เอกสาร
-ประเมินจากการ
ความผาสุกและ
1.ผู้สอนและผูเ้ รียนร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ ประกอบการเรียน สังเกตการมีส่วน
ความสุข
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผาสุกและความสุข รายวิชาความ
ร่วมในชั้นเรียน
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ในชีวิตและในการทำงาน ร่วมกับการถามตอบ ผาสุกในชีวิตและ การเข้าร่วม
ความผาสุกและ
กับผู้เรียน
การทำงาน
กิจกรรมการ
ความสุขในชีวิต
2.ผู้เรียนนำเสนอผลงานการอ่านหนังสือที่
2. เครื่องฉายภาพ อภิปรายกลุ่ม
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน (ออนไลน์) จากนั้น (Projector) และ ความตรงต่อเวลา

ผศ.ดร.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

ผศ.ดร.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

มคอ.3 -9

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผ่าน
ความผาสุกและ
โปรแกรม ความสุขในการทำงาน
Ms.Team) - การศึกษาเกี่ยวกับ
ความผาสุกและ
ความสุขในชีวิต

9
(4 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
On site)

10
(4 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
Online
ผ่าน
โปรแกรม
Ms.Team)

แนวคิดเกี่ยวกับ
จิตวิทยาเชิงบวก
- ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับจิตวิทยาเชิง
บวก
-แนวคิดเกี่ยวกับ
จิตวิทยาเชิงบวก

แนวคิดเกี่ยวกับ
จิตวิทยาเชิงบวก
- เทคนิคการสร้าง
ความสุขด้วยจิตวิทยา
เชิงบวก

ผู้สอนและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จาก
การนำเสนอผลงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าการศึกษาวิจัย
ในหัวข้อคุณภาพชีวิตในการทำงานหรือ
งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คนละ 3 ชิ้นงาน

คอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
4. ใบบันทึก
กิจกรรม

ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมายราย
กลุ่มและ
รายบุคคล(ความ
ตรงต่อเวลา
คุณภาพของงาน)
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
-ประเมินจากการ
1. ผู้สอนทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิด/กลุม่ ประกอบการเรียน สังเกตการมีส่วน
ในการศึกษาทางจิตวิทยาตั้งแต่อดีตจนถึง
รายวิชาความ
ร่วมในชั้นเรียน
ปัจจุบัน
ผาสุกในชีวิตและ ความตรงต่อเวลา
2. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับแนวคิดด้านจิตวิทยา การทำงาน
ในการเข้าเรียน
เชิงบวก ร่วมกับการถามตอบกับนักศึกษา
2. เครื่องฉายภาพ -ประเมินจาก
กิจกรรม/ใบงาน :
(Projector) และ ผลงานที่มอบ
1.แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยจัดทำคลิป คอมพิวเตอร์
หมาย(ความตรง
วีดิโอการแสดงบทบาทสมมติเกีย่ วกับการ
3. สื่อ Power
ต่อเวลาคุณภาพ
ประยุกต์จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อสร้างความสุข
Point
ของงาน)
และคุณค่าในการดำรงชีวิต
4. คำถามทบทวน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
-ประเมินจากการ
1. การนำเสนอผลงานของผู้เรียนในประเด็นที่ ประกอบการเรียน สังเกตการมีส่วน
มอบหมาย
รายวิชาความ
ร่วมในชั้นเรียน
2.ผู้สอนและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปประเด็นสำคัญ ผาสุกในชีวิตและ ความตรงต่อเวลา
และร่วมกันสังเคราะห์แนวทางเกีย่ วกับการ
การทำงาน
ในการเข้าเรียน
สร้างจิตวิทยาเชิงบวกและบันทึกลงในใบ
2. เครื่องฉายภาพ -ประเมินจาก
กิจกรรม
(Projector) และ ผลงานที่มอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
คอมพิวเตอร์
หมาย(ความตรง
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนทำคำถาม
3. สื่อ Power
ต่อเวลาคุณภาพ
ทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลยคำตอบ
Point
ของงาน)
4. คำถามทบทวน - ประเมินจากการ
นำเสนอผลงาน

ผศ.ดร.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

ผศ.ดร.อัมพร
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มคอ.3 -10

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

(ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

11
(4 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
On site)

คุณภาพชีวิตในการ
ทำงาน
- ความหมายของ
คุณภาพชีวิตในการ
ทำงาน
- องค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิตในการ
ทำงาน
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตในการ
ทำงาน
- ผลของการมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตในการทำงาน

12
(4 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
Online
ผ่าน

วิธีการในการ
เสริมสร้างความผาสุก
ในชีวิตและการทำงาน
- การเสริมสร้างความ
ผาสุกและความสุข
- แนวทางในการ
เสริมสร้างความ

รายกลุม่
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
-ประเมินจากการ
1.ผู้สอนบรรยายในหัวข้อคุณภาพชีวิตในการ ประกอบการเรียน สังเกตการมีส่วน
ทำงาน ความหมาย องค์ประกอบของคุณภาพ รายวิชาความ
ร่วมในชั้นเรียน
ชีวิตในการทำงาน ร่วมกับการถามตอบกับ
ผาสุกในชีวิตและ ความตรงต่อเวลา
ผู้เรียน
การทำงาน
ในการเข้าเรียน
2.ผู้สอนให้ผเู้ รียนจับคู่ในการสืบค้นข้อมูลจาก 2. เครื่องฉายภาพ -ประเมินจาก
แหล่งสารสนเทศ ค้นคว้าและนำเสนอตัวอย่าง (Projector) และ ผลงานที่มอบ
ของอาชีพที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอาชีพที่
คอมพิวเตอร์
หมาย (ความตรง
คุณภาพชีวิตไม่ดี จากนั้นนำเสนอผลการศึกษา 3. Power Point ต่อเวลา คุณภาพ
ในชั้นเรียน จากนั้นผูส้ อนและผู้เรียนร่วมกัน Slides
ของงาน)
สรุปประเด็นที่ได้จากการศึกษา
4. คำถามทบ
กิจกรรม/ใบงาน :
ทวนและใบ
1.แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย โดยให้
กิจกรรม
สมาชิกแต่ละคนนำผลการศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยที่ได้รับมอบหมายเมื่อสัปดาห์ก่อน
หน้าในการร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์
เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีคุณภาพ
ชีวิตในการทำงาน
2.ผู้สอนและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้
จากการศึกษาและบันทึกลงในใบกิจกรรม
3. ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนทำคำถาม
ทบทวนท้ายบทเรียนและเฉลยคำตอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
-ประเมินจากการ
1. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับวิธีในการเสริมสร้าง ประกอบการเรียน สังเกตการมีส่วน
ความผาสุกในชีวิตและการทำงานในอนาคต
รายวิชาความ
ร่วมในชั้นเรียน
จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น ผาสุกในชีวิตและ ความตรงต่อเวลา
เกี่ยวกับการสร้างความผาสุกในชีวิตและการ การทำงาน
ในการเข้าเรียน
ทำงาน
2. เครื่องฉายภาพ -ประเมินจาก
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นสำคัญ (Projector) และ ผลงานที่
และร่วมกันนำเสนอข้อคิดที่ได้
คอมพิวเตอร์
มอบหมาย(ความ

ผศ.ดร.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

ผศ.ดร.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

โปรแกรม
ผาสุกและความสุข 3. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุม่ ย่อยและ
Ms.Team) - การพัฒนาความสุข มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
สารสนเทศและแหล่งความรูต้ ่าง ๆ ในประเด็น
ในพุทธศาสนา
ของการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
- การเสริมสร้าง
ผาสุกในชีวิตและการทำงาน และเตรียมการ
ความสุขในการทำงาน นำเสนอในสัปดาห์ที่ 14
- องค์กรแห่งความสุข กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้ผเู้ รียนแบ่งเป็นกลุม่ ย่อย
ดำเนินการทำกิจกรรมเกี่ยวกับความการสร้าง
ความผาสุกในชีวิตหรือการทำงานเพื่อผู้อื่น
โดยจัดทำคลิปเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและ
นำเสนอผลงานในสัปดาห์ที่ 15
13
วิธีการในการ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
(4 ชม.) เสริมสร้างความผาสุก 1. ผู้สอนมอบหมายให้ผเู้ รียนจับคู่ มอบหมาย
ในชีวิตและการทำงาน ให้ชมภาพยนตร์เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่าง
(จัดการ (2)
มีความสุข จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละคู่ร่วมกัน
เรียนการ
วิเคราะห์ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับข้อคิดในการ
สอนแบบ
เสริมสร้างความผาสุกทีไ่ ด้รับจากการชม
On site)
ภาพยนตร์และแนวทางในการนำไปใช้
กิจกรรม/ใบงาน :
1. มอบหมายให้ผเู้ รียนแบ่งกลุ่มย่อย และ
เตรียมการนำเสนอกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความสุขในชีวิตและการทำงาน ในชั้นเรียนใน
สัปดาห์หน้าในรูปแบบกิจกรรมในชั้นเรียน
14
(4 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ

การฝึกปฏิบัติเพื่อการ
พัฒนาความผาสุกใน
ด้านต่าง ๆ

3. Power Point
Slides
4. ใบกิจกรรม

ตรงต่อเวลา
คุณภาพของงาน)

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาความ
ผาสุกในชีวิตและ
การทำงาน
2. เครื่องฉายภาพ
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
4. ใบกิจกรรม
5. ภาพยนตร์ที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
1. ผู้เรียนกลุ่มย่อยในการนำเสนอกิจกรรม
ประกอบการเรียน
กลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
รายวิชาความ
ความผาสุกในชีวิตและการทำงาน
ผาสุกในชีวิตและ
กิจกรรม/ใบงาน :
การทำงาน
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นสำคัญ 2. เครื่องฉายภาพ

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมาย(ความ
ตรงต่อเวลา
คุณภาพของงาน)

ผศ.ดร.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน
-ประเมินจาก

ผศ.ดร.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

On site)

15
(4 ชม.)
(จัดการ
เรียนการ
สอนแบบ
On site)

16
(4 ชม.)
(On site)

และร่วมกันนำเสนอข้อคิดที่ได้จากการทำ
กิจกรรมบันทึกลงในใบกิจกรรม

การนำเสนอผลงาน
ของนักศึกษา

(Projector) และ
คอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides

ผลงานที่
มอบหมาย(ความ
ตรงต่อเวลา
คุณภาพของงาน)
- ประเมินจากการ
นำเสนอผลงาน
รายกลุม่ ในชั้น
เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เครื่องฉายภาพ -ประเมินจากการ ผศ.ดร.อัมพร
1.ผู้เรียนนำส่งผลงานที่ได้รับมอบหมายใน
(Projector) และ สังเกตการมีส่วน ศรีประเสริฐสุข
หัวข้อ วิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและ คอมพิวเตอร์
ร่วมในชั้นเรียน
ความสำเร็จ รายบุคคล
2. Power Point ความตรงต่อเวลา
2. ผู้เรียนนำเสนอผลงานการทำกิจกรรม
Slides
ในการเข้าเรียน
เกี่ยวกับความการสร้างความผาสุกในชีวิตหรือ
-ประเมินจาก
การทำงานเพื่อผู้อื่น
ผลงานที่มอบ
หมาย(ความตรง
ต่อเวลาคุณภาพ
ของงาน)
- ประเมินจากการ
นำเสนอผลงาน
รายกลุม่ ในชั้น
เรียน
ผศ.ดร.อัมพร
สอบปลายภาค
ศรีประเสริฐสุข
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- คะแนนระหว่างภาค
70%
- กิจกรรมในชั้นเรียน (รายบุคคล,รายกลุ่ม)
- การนำเสนอผลงานกลุ่มในชั้นเรียน,การแสดงบทบาทสมมติ 25%
- การศึกษาค้นคว้ารายบุคคล
10%
- งานมอบหมายในชั้นเรียน
25%
- จิตพิสัย (การเข้าเรียน,การมีส่วนร่วมในการเรียน)
10%
- คะแนนปลายภาค
30%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบอิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้
ระดับคะแนน

ระดับผลการเรียน

85-100

A

79-84

B+

73-78

B

67-72

C+

61-66

C

55-60

D+

50-54

D

0-49

F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตำราหลัก
อัมพร ศรีประเสริฐสุข.(2563). เอกสารประกอบการเรียนวิชาความผาสุกในชีวิตและการทำงาน
.หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต.

6.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญ
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์. (2549). จิตวิทยาการปรับตัว. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
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Seligman, M.E.P. (2002). Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize
your Potential for Lasting Fulfillment. New York: The Free Press.

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำ
American Psychological Association. (2018). From, http://www.apa.org., Retrieved Dec
5, 2018
Psychology Today. (2018). From, http://www.psychologytoday.com/., Retrieved Dec 5,
2018

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยประเมินจากแบบประเมิน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
2) การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรายวิชา

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสำหรับนักศึกษา
3) สอดคล้องกับ 7.1

7.3 การปรับปรุงการสอน
นำผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนำผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนำเสนอผลงาน
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วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรมความ

คะแนนสอบ

งานที่ได้รับ

การนำเสนอผลงาน

รับผิดชอบและ

มอบหมาย

ด้วยทักษะการ

การมีส่วนร่วมใน
การทำงาน

(แบบฝึกหัด
โครงงาน รายงาน)

วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
การสื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คุณธรรม จริยธรรม

✓

ความรู้

✓

ทักษะทางปัญญา

✓
✓

✓

✓

✓

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

✓

✓

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสน

✓

✓

สารสนเทศ

7.5การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดำเนินการทวนสอบรายวิชาด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสนักศึกษา
ปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจำเป็นเป็นรายกรณี
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