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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

2500120  คุณคาของความสุข (Values of Happiness  
2. จํานวนหนวยกิต 
    3 (3- 0 -6) หนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรการศึกษาท่ัวไป 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย 
 ผศ.ดร.วรัตต อินทสระ   ผศ.ดร.ดังนภสร  ณ ปอมเพชร 
 ผศ.ดร.สิรวัลภ เรืองชวย ตูประกาย  ผศ.ดร.บุญญลักษม ตํานานจิตร 
 ผศ.พัศรินท กอเลิศวรพงศ   อาจารย ดร.พัชรพรรณ นาคพงษ 
 อาจารยอัษฎา พลอยโสภณ   ผศ.ดร.จิรัฐ  ชวนชม 
 อาจารย ดร.กวิตา  ปานล้ําเลิศ   อาจารยวรัญญาภรณ ศรีสวรรคนล 
 ผศ.ปยาณีย เพชรศรีชวง   อาจารยพรพรรณ  บัวทอง 
 อาจารยพิมพชนก สีหา    อาจารยสิรินดา  เสวตสมบูรณ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปท่ี 1  
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
    ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
    ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
    ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง 
    ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 
 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
     ธันวาคม 2564 
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 สามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับศาสตรแหงความสุขและศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
1.2 สามารถคิดเชิงวิพากษ คิดวิเคราะห และคิดแบบสรางสรรค เพ่ือนําไปใชในออกแบบความสุขและสราง

แผนท่ีความสุขไดอยางเหมาะสม  
1.3 สามารถใชความรูความเขาใจในแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับศาสตรแหงความสุขและศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของไป

ใชในการวิเคราะห วิพากษ กรณีศึกษา/สถานการณตัวอยางไดอยางเหมาะสม  
 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    2.1 วัตถุประสงคของรายวิชา  

2.1 ดานการออกแบบรายวิชา ใชรูปแบบของการจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนผลลัพธ (Outcome Based 
Education  

2.2 ดานกระบวนการจัดการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF  

2.3 ดานเนื้อหาสาระ ปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันของสังคมท้ังดาน
กายภาพและชีวภาพซ่ึงสรางแรงกดดันใหกับพลโลกในการปรับตัว มุมมองดานความสุขจึงถูกหยิบยกมาเปน
ทางออก วิชานี้มีเนื้อหาสาระมุงใหนักศึกษามีมุมมองตอการสรางความสุขตอตนเองและผูอ่ืน เปนความสุขใน
ตนท่ีเกิดจากความคิดกระบวนการคิดและ การใหคุณคากับการสรางความสุข    
     2.2 ผลลัพธการเรียนรูระดบัรายวิชา  

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา (CLOs    
CLO 1 สามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับศาสตรแหงความสุขและศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของ (PLO 7  
CLO 2 สามารถคิดเชิงวพิากษ คิดวิเคราะห และคิดแบบสรางสรรค เพื่อนําไปใชในออกแบบความสุข

และสรางแผนที่ความสุขไดอยางเหมาะสม (PLO 2, 7  
CLO 3 สามารถใชความรูความเขาใจในแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับศาสตรแหงความสุขและศาสตรอ่ืนที่

เก่ียวของไปใชในการวิเคราะห วิพากษ กรณีศึกษา/สถานการณตัวอยางไดอยางเหมาะสม (PLO 2, 7  
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หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 
        ศาสตรแหงความสุข ตนทุนแหงความสุข การจัดการทางอารมณ เทคนิคการสรางความสุข 
เทคนิคการสรางสัมพันธภาพอยางยั่งยืน ศิลปะการใชชีวิตดวยตนเอง ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน สุนทรียภาพ
และการใชชีวิตเพ่ือความสุข การพัฒนากรอบความคิดจากฐานความรูเชิงสรางสรรค ไดแก การคิดเชิงวิพากษ 
การคิดวิเคราะห และการคิดแบบสรางสรรค เพ่ือเสริมพลังอํานาจตนและใหคุณคากับความสุข 
   The science of happiness; happiness capital; emotional management; 
techniques for increasing happiness; techniques for building long-lasting relationship; the art 
of living with oneself; the art of living with others; aesthetic, and happiness living; thinking 
development based on creative knowledge: critical thinking; analytical thinking, and creative 
thinking to empower oneself and value happiness 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง ครั้งละ 3 ชั่วโมงเปน 
รายกรณี 

ไมมี 90 ชั่วโมง 

 
 
 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสาขาวิชา/Social Media, E-Mail, 
Line, Facebook 

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  กลยุทธการสอน และกลยุทธการประเมิน 

ผลลัพธการเรียนรู 
ระดับรายวิชา 

(Course Learning 
Outcomes: CLOs  

กลยุทธการสอน กลุยุทธการประเมิน 

CLO 1 สามารถอธิบายแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกับศาสตรแหง
ความสุขและศาสตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ (PLO 7   
 
CLO 2 สามารถคิดเชิงวิพากษ 
คิดวิเคราะห และคิดแบบ
สรางสรรค เพ่ือนําไปใชใน
ออกแบบความสุขและสราง
แผนท่ีความสุขไดอยาง
เหมาะสม (PLO 2, 7  
 
CLO 3 สามารถใชความรูความ
เขาใจในแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
ศาสตรแหงความสุขและศาสตร
อ่ืนท่ีเก่ียวของไปใชในการ
วิเคราะห วิพากษ กรณีศึกษา/
สถานการณตัวอยางไดอยาง
เหมาะสม (PLO 2, 7  

1. ศึกษาดวยตนเองจากเอกสาร 
คําสอนและคลิปวิดิทัศน 
2. ศึกษาดวยตนเองจากบทความ 
ท่ีคัดสรร (Selected paper  
3. สรุปสาระสําคัญโดยยอ (Briefing  
4. อภิปรายกลุมและแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษา 
(Activity-Based Group Learning 
และสรางขอเสนอเก่ียวกับ อาชีพท่ี
สนใจเพ่ือนําไปสูการสรางสรรค
กิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางความสุขใน
อาชีพ หรือ สรางสรรคกิจกรรมเพ่ือ
สังคมตามความสนใจของผูเรียน 
5. สรุปสาระสําคัญและสะทอนผล
การเรียนรู (Debriefing  
6. ทดลองใชแบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ  
7. ศึกษาดวยตนเองจากเอกสารคํา
สอนและคลิปวิดิทัศน 

1.ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู
ดวย Rubric scoring ตามกรอบ
มาตรฐานผลลัพธการเรียนรู  
5 ดาน (TQF  
2. ตรวจสอบความถูกตองของ
การทดลองใชแบบประเมินและ
การแปลผล 
3. สังเกตแบบแผนของความคิด
ในเชิงวิพากษ วิเคราะห และ 
สรางสรรค 
4. สังเกตแบบแผนการ
วางเปาหมายในชีวิตและการ
สรางความสุขท่ียั่งยืนในเชิงการ
คิดสรางสรรคและการคิดอยางมี
ความสุข 
5. สังเกตแบบแผนความคิดท่ี
นํามาใชเพ่ือการวิเคราะห
บทความท่ีคัดสรร (Selected 
paper  
6. สังเกตมุมองของความคิดและ
การนําเสนอความคิดในขณะท่ี
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs  

PLO 2 สามารถวางแผนการบริหารจัดการในการใชชีวิตได 
PLO 7 สามารถวิเคราะหและใหเหตุผลเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือใชกระบวนการเรียนรูในการแกปญหา
ตนเองและสังคมตามกรณีศึกษา 

 
 
 
 
 



5 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
 

 

สัปดาหที ่ หัวขอเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช 
การประยุกต 
กับนักศึกษา 
สวนดุสิต 

1 - 3 
(9 ชั่วโมง  

- ปฐมนิเทศรายวิชา 
 
- หนวยที่ 1  
ศาสตรแหงความสุข  
และตนทุนแหงความสุข 
 

- คลิป Happiness series ตอนที่ 3 เจริญสติอยูกับปจจุบันคือความสุข  
"พศิน อินทรวงศ" 
- คลิป พีอ่อย พี่ฉอด ตัวตอตัว – ความสุข คือความทุกข 
- กิจกรรมความสุขที่แทจริงของนักศึกษาคืออะไรและสําคัญอยางไร 
- คลิป ฉันแคอยากมีความสุข 
- PERMA model: Positive emotion (อารมณเชิงบวก  Engagement (การมี
สวนรวม  Relationships (ความสัมพันธ  Meaning (ความหมาย  
Accomplishments (ความสําเร็จ  
- คลิป “ความรูสึก” และ “ความคิดที่ถูกตอง” จะนาํมาซ่ึงความสุขและสมองอัน
แข็งแรง 
- บทความ – The Economics of happiness  
- บทความ – Happiness is political 
- รายงานผลสํารวจความสุขโลก (Global Happiness) ของ World Economic 
Forum 

ไมวาจะนยิามหรือมอง
ความสุขในทัศนะใด 
มนุษยทุกคนลวนหนี
จากความจริงไปไมได
วา “ความสุข” เปน
องคประกอบที่สําคัญ
ของชีวิต ขึ้นอยูกับ 
การปรับตัว เรียนรู  
นําแนวคิด หลักทฤษฎี
ตาง ๆ มาปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน วัดและ
ตรวจสอบคุณลักษณะ
ความสุขของตนเอง 
เพื่อนําผลที่ไดมาใชใน
การวางแผนการดําเนิน
ชีวิตใหมีความสุขอยาง
มีคุณคาตอไป 

4-5 
(6 ชั่วโมง  

หนวยที ่2  
การจัดการทางอารมณ 
 

- ใหนักศึกษาทําแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ อายุ 18-60 ป 
https://www.manarom.com/test/eq_18_60_thai.html  
- ใหนักศึกษาดูคลิป 6 habits that destroy your emotional wellbeing.     
https://www.youtube.com/watch?v=ODy4ztZrMGg (4.43 minutes) 
- ใหนักศึกษาเลือกฟงดนตรีหรือบทเพลงที่ชื่นชอบเพื่อทําใหอารมณดีและมี
ความสุข แลวแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน   

จากสถานการณ 
การแพรระบาดขอ 
งโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือ  
โควิด-19 สงผลกระทบ
ใหนักศึกษาสวนดุสิต
ตองปรับเปล่ียนวิธกีาร
เรียนรูมาเปนแบบเรียน
ออนไลนมากขึ้น  
ทําใหนักศึกษาม ี
ความวิตกกังวล 
หลายเร่ือง เชน 
คาใชจายอินเทอรเน็ต 
ความไมคุนชินกับ 
การเรียนรูแบบ
ออนไลน เปนตน 
นักศึกษาสวนดุสิตจึง
ตองปรับตัวและจัดการ
กับอารมณของตนเอง
บนความเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นนี้ เพื่อใหตนเอง
มีความสุขและประสบ
ความสําเร็จในการ
เรียนรูแบบใหม  
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สัปดาหที ่ หัวขอเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช 
การประยุกต 
กับนักศึกษา 
สวนดุสิต 

“New Normal” หรือ 
“ความปกติใหม / ฐาน
วิถีชีวิตใหม” บนโลก 
ใบเกาที่ไมมีวัน
เหมือนเดิม 

6 
(3 ชั่วโมง  

หนวยที ่3  
เทคนิคการสรางความสุข 
 

- วิเคราะหตนเองตามแนวคิดของมาสโลว Sally Bibb (2018) และ 
HAPPINOMETER 
- วิเคราะหกรณีตัวอยางโดยใช The Johari Window Model  
- ออกแบบความสุขโดยนําผลการวิเคราะหประเมินตนเอง ผลการวิเคราะหกรณี
ตัวอยางและผลการวิเคราะหสถานการณแวดลอม 

การสํารวจ “ความสุข
ในมุมมอง ของ 
นักศึกษาสวนดุสิต” 
ความคิดเห็นจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัย 
สวนดุสิตทุกชั้นป 
จํานวน 2,546 คน  
สํารวจระหวางวันที ่7-
11 มกราคม 2564 ผล
การสํารวจที่นาํมาใช
อธิบายในหวัขอเทคนิค
การสรางความสุขได 
ไดแก ปจจยัที่ทําให
นักศึกษามีความสุข (ขอ 
5)  วธิกีารจดัการกบั
ความทกุข (ขอ 6)   
วิธีคิดที่ทําใหตนเองมี
ความสุข (ขอ 7)   
การอยูรวมกับผูอื่น
อยางมีความสุข (ขอ 8) 
วิธีการจัดการกับความ
ทุกขเมื่อไดรับขอมูล/
ขาวสารจากส่ือสังคม 
(ขอ 9)  และการเติม
เต็มความคิดเพื่อใหเกิด
ความสุขในการใชชีวิต  
(ขอ 10)   

7-8 
(6 ชั่วโมง  

หนวยที ่4 
เทคนิคการสราง
สัมพันธภาพอยางยั่งยืน 
 

- กิจกรรมการสรางแผนที่ความสุขและแลกเปล่ียนในชั้นเรียน 
- คลิป Ted Talk “Love, no matter what | Andrew Solomon” 
https://youtu.be/9EVEmZ2c_es 
- คลิป 6 Tips on How to Have a Strong Relationship  
https://youtu.be/F070R43qWs4 
- PODCAST คิดในใจ EP.21 : ปจจัยสําคัญที่ทําใหความสัมพันธยืดยาว 
- คลิป รักอยางไรใหรอด กับพี่ออยพี่ฉอด...ใน "รัก เศรา เหงา เขาใจ" ศิลปะสราง
พลังบวก 

จากผลการสํารวจความ
คิดเห็นจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทุกชั้นป จาํนวน 2,546 
คน สํารวจวันที ่7-11 
มกราคม  2564  พบ
ผลที่นาสนใจ คือ 
ความสุขในชั้นเรียนของ
นักศึกษาก็คือ “เพื่อน” 
รอยละ 72.60 โดย
ปจจัยที่ทาํใหนักศึกษา
มีความสุขมากที่สุด คือ 
เพื่อน รอยละ 83.38 
เมื่อมีปญหาในเร่ือง
เรียน “เพื่อน” จะ 
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สัปดาหที ่ หัวขอเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช 
การประยุกต 
กับนักศึกษา 
สวนดุสิต 

ชวยนักศึกษาไดมาก
ท่ีสุด รอยละ 56.13  
ผลสํารวจสะทอนให
เห็นชัดเจนวา “เพื่อน” 
เปนสัมพันธภาพที่
นักศึกษาสวนดุสิตให
ความสําคัญ และ
เปนไปตามลักษณะชวง
วัย ดังนั้นนักศึกษา
สามารถนําหลักการ
และแนวปฏิบัติในการ
สรางและรักษา
สัมพันธภาพไปใชใน
การดําเนินชีวิต เรียนรู
ตนเองจากการมี
ความสัมพันธกับผูอื่น 
ทําใหไดรูจุดเดนและจุด
ดอยของตนเอง เขาใจ
ถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล รวมทั้ง
ไดเรียนรูความเปนจริง
ของโลก เกิดการ
ยอมรับและเขาใจส่ิงที่
เกิดขึ้นอยางที่เปนจริง  
สัมพันธภาพอันดี
ระหวางบุคคล จึงเปน
กุญแจสําคัญที่จะนํา
บุคคลไปสูการพัฒนา
เอกลักษณของตนเอง 
การมีความรูสึกวาชวีิต
มีความหมายและมี
คุณคา การมีความสุข 
และมีสุขภาพจิตที่ดี
และสามารถพัฒนา
ตนเองใหไปถึงศักยภาพ
สูงสุดของตนเองได 
สําหรับชวงวยัของ
นักศึกษา การพัฒนา
และรักษาสัมพันธภาพ
อันดีระหวางเพื่อน
นอกจากจะสงผลดี
ระหวางเรียนในร้ัว
มหาวิทยาลัยแลว ยัง
สามารถพัฒนาเปน
สัมพันธภาพที่ดีในชวง
วัยทํางานไดอกีดวย  
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งที่
สะทอนใหเห็นภาพของ



8 
 

สัปดาหที ่ หัวขอเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช 
การประยุกต 
กับนักศึกษา 
สวนดุสิต 

สัมพันธภาพที่ยั่งยืน 
นับวาเปนเร่ืองที่
นาสนใจศึกษาอยางยิ่ง 

9 
(3 ชั่วโมง  

หนวยที ่5 
ศิลปะการใชชีวิต 
ดวยตนเอง 
 

- การเปดคลิปเพื่อใหเกิดการสะทอนคิดเร่ือง Listen this everyday and change 
your life  
- การฝกเขียนประสบการณในแงบวกและแงลบของตนเองและการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น/การวพิากษเพื่อนําเสนอแนวทางในการแกปญหา 
- การฝกทบทวนเปาหมายและส่ิงที่อยากทํามากที่สุดใหตนเองและผูอื่นในระยะส้ัน
และระยะยาว 

จากการสํารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษา
สวนดุสิตพบวา
นักศึกษามวีิธีคิด
อยางไรเพื่อใหตัวเองมี
ความสุข คําตอบคือ
การรักตัวเอง ซ่ึงเปนส่ิง
ที่เปนพื้นฐานสําคัญ
ของความสุขแตตอง
เปนความรักตัวเองที่ไม
เบียดเบียนผูอื่น การรัก
ตัวเองอยางถูกตองและ
มีความสุขคือการมอง
ตัวเองในทางบวกและ
มอบส่ิงดีใหกับรางกาย
และจิตใจของตนเอง 
นอกจากนั้นการเติม
เต็มความสุขใหกับ
ตัวเองคือการคิดอยางมี
เหตุผลและการคิดใน
เชิงบวก เปนอีกส่ิงหนึ่ง
ที่จะทําใหเราสามารถ
ใชสติในการแกไข
ปญหาตางๆในชีวิตใหมี
สุขภาพที่ดีทั้งรางกาย
และจิตใจ อันเปน
เปาหมายที่สําคัญของ
ความสุขในชีวิต ฉะนั้น
นักศึกษาในร้ัวสวนดุสิต
ตองไมใชแคเกงแตตอง
มีความสุขในการเรียน
และชีวิตประจาํวัน
อยางยั่งยืน 

10-11 
(6 ชั่วโมง  

หนวยที ่6  
ศิลปะการอยูรวมกับผูอื่น 
 
 

- คลิป How to มีเพื่อนเปน Introvert https://youtu.be/KpC6hSwZIRI 
- แบบทดสอบ ทายนิสัย เราเปนคนแบบไหน Introvert หรือ Extrovert 
- การสรางเครือขายในการสรางสรรคกิจกรรมเพื่อสังคม “เปล่ียนฉันใหเปนเธอ” 
เสนอ อาชีพที่สนใจเพือ่นําไปสูการสรางสรรคกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางความสุขใน
อาชีพ หรือ สรางสรรคกิจกรรมเพื่อสังคมตามความสนใจของผูเรียน 

การวิเคราะหตนเอง 
และเพื่อน เพื่อใหเขาใจ
ทั้งตนเองและผูอื่น จะ
ทําใหการเรียนในสวน
ดุสิตอยูบนความเคารพ
ตนเองและผูอื่น รูจัก
ปรับแกไขตนเอง เขาใจ
ผูอื่นเพื่อใหอยูรวมกัน
อยางเขาใจในความ
แตกตางของแตละ
บุคคล สามารถดึงเอา
จุดเดนของสมาชิกที่มี
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สัปดาหที ่ หัวขอเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช 
การประยุกต 
กับนักศึกษา 
สวนดุสิต 

มาใชในการเรียนและ
การทํางาน เมื่อเกิด
ปญหาหรือขอจัดแยง
เรียนรูที่จะแกปญหาที่
เกิดขึ้น และรวมพลัง
จากการอยูรวมกันมา
ใชในการรวมกันคิดตี 
ทําดีสรางสรรคกิจกรรม
ดี ๆ เพื่อสังคมตอไป   

12 
(3 ชั่วโมง  

หนวยที ่7  
สุนทรียภาพและการใช
ชีวิตเพื่อความสุข 
 
 

- การฝกคิดสรางสรรคและการต้ังเปาหมายในชีวิต 
- การฝกทักษะการคิดอยางมีความสุขและการสรางความสุขทีย่ั่งยืน 
- บทความ วธิีการดําเนินชีวิตใหมีความสุข หนูดี วนิษา เรซ เจาของความสุข 360 
องศา  

ความสุขที่ยั่งยืนจะ
เกิดขึ้นไดกับบุคคลใด 
ๆ นั้นตองมีความ
สุนทรียภาพในการใช
ชีวิตสวนหนึ่งดวย ซ่ึงไม
จําเปนตองมีชื่อเสียง
โดงดังหรือมีเงินทอง
หรือทรัพยสินมากมาย
ก็ได เพียงแตตองรูจัก
ใชชีวิต รูจักแบงปน มี
น้ําใจตอกัน ก็จะทาํให
ชีวิตมีความสุข ดังนั้น 
ในฐานะนักศึกษา 
สวนดุสิต ทานมองเห็น
ความงามหรือ
สุนทรียภาพในการใช
ชีวิตของตนเองอยางไร
เพื่อชวยตนเองและ
ผูอื่นใหมีความสุขอยาง
ยั่งยืน 

13-14 
(6 ชั่วโมง  

 
 
 

หนวยที ่8  
คิดเพื่อความสุขใน 
ยุคดิจิทัล 

- ทดสอบการทํางานของสมองจากเว็บไซต Braintest-somma.com 
- กิจกรรมฝกการคิดสรางสรรคและความคิดเชิงวิพากษ  
    .  ฝกความคิดแบบคลองแคลว (Paper Clip  
    . ฝกความคิดแบบยืดหยุน (ตัวอกัษร A-Z  
    . ฝกความคิดริเร่ิม (What if…..  
    . ฝกความคิดวิพากษ  
- สะทอนระเด็นการเรียนรู 
- ประเมินผลการเรียนรูแบบ (Oral Assessment หรือ One Minute Papar  
- ความสุขจากการรูเทาทันส่ือออนไลน โดยใชเกมเปนฐานการเรียนรู (Game 
Based Learning) 

ความวิพากษ คือ การ
รับขาวสารขอมูลอยาง
มีสติ ระมัดระวังในการ
เขาไปมีสวนรวมกับ
สถานการณที่
เปราะบาง คนสวนดุสิต
จงตองทีทักษะในการ
วิเคราะหปรากฏการณ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งกบั
ตนเองและสังคมแลว
นํามาประยุกตใชให
เหมาะสม ในขณะที่
การเพิ่มทักษะดาน
ความคิดสรางสรรค ซ่ึง
มีคุณลักษณะของการ
คิดเชิงบวก (Positive 
Thinking เมื่อนํา
ความคิดทั้งสองสวนมา
เปนหลักการคิด จะทํา
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สัปดาหที ่ หัวขอเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช 
การประยุกต 
กับนักศึกษา 
สวนดุสิต 

ใหคนสวนดุสิต มีพลัง
ทางความคิด และมี
ความสมบูรณทาง
ความคิดมากยิ่งขึ้น 

15 
(3 ชั่วโมง  

 

- สรุปสาระสําคัญของ
รายวิชา 
- การประเมินผลรายวิชา 
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2.  แผนการประเมินผลลัพธการเรียนรู 

ผลลัพธการเรียนรู
ระดับรายวิชา 

วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของ
การ

ประเมินผล 
วิธีการทวนสอบ 

CLO 1 สามารถ
อธิบายแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับศาสตรแหง
ความสุขและศาสตร
อ่ืนท่ีเก่ียวของ   
(PLO 7   
 
CLO 2 สามารถคิด
เชิงวิพากษ คิด
วิเคราะห และคิด
แบบสรางสรรค เพ่ือ
นําไปใชในออกแบบ
ความสุขและสราง
แผนท่ีความสุขได
อยางเหมาะสม 
(PLO 2, 7  
 
CLO 3 สามารถใช
ความรูความเขาใจใน
แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี
เก่ียวกับศาสตรแหง
ความสุขและศาสตร
อ่ืนท่ีเก่ียวของไปใช
ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  
วิพากษ กรณีศึกษา/
สถานการณตัวอยาง
ได อย า ง เหมาะสม 
(PLO 2, 7  

การสังเกตพฤติกรรมการ
เขาชั้นเรียน การสงงาน 
การอางอิงเอกสาร 

1- 15 10 % 

1. สุมตรวจสอบ
การใหคะแนน 
(รอยละ 25ของ
ชิ้นงานท้ังหมด  
2. สัมภาษณ
นักศึกษา 

1. ประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรูดวย Rubric 
scoring ตามกรอบ
มาตรฐานผลลัพธการ
เรียนรู (TQF  
2. ตรวจสอบความถูกตอง
ของชิ้นงาน 

1- 15 30 % 

1. สุมตรวจสอบ
การใหคะแนน 
(รอยละ 25ของ
ชิ้นงานท้ังหมด  
2. ตรวจสอบแบบ
การใหคะแนน  
จากแบบประเมิน 
Rubric scoring 
(รอยละ 25ของ
ชิ้นงานท้ังหมด  

1. ประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรูดวย Rubric 
scoring ตามกรอบ
มาตรฐานผลลัพธการ
เรียนรู (TQF  
2. ตรวจสอบความถูกตอง
ของชิ้นงาน 

1- 15 30 % 

1. สุมตรวจสอบ
การใหคะแนน 
(รอยละ 25ของ
ชิ้นงานท้ังหมด  
2. ตรวจสอบแบบ
การใหคะแนน  
จากแบบประเมิน 
Rubric scoring 
(รอยละ 25ของ
ชิ้นงานท้ังหมด  

1. ประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรูดวย Rubric 
scoring ตามกรอบ
มาตรฐานผลลัพธการ
เรียนรู (TQF  
2. สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานเปนทีม 

1- 15 10 % 

ตรวจสอบแบบการ
ใหคะแนน  
จากแบบประเมิน 
Rubric scoring 
(รอยละ 25ของ
ชิ้นงานท้ังหมด  
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ผลลัพธการเรียนรู
ระดับรายวิชา 

วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของ
การ

ประเมินผล 
วิธีการทวนสอบ 

1. ประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรูดวย Rubric 
scoring ตามกรอบ
มาตรฐานผลลัพธการ
เรียนรู (TQF  
2. ตรวจสอบความถูกตอง
ของเนื้อหาท่ีนําเสนอ 

1- 15 20 % 

ตรวจสอบแบบการ
ใหคะแนน  
จากแบบประเมิน 
Rubric scoring 
(รอยละ 25ของ
ชิ้นงานท้ังหมด  

 
 
รูปแบบการบันทึกผลการเรียน  A-F   S/U   P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ตําราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา 2500120 รายวิชา คุณคาของความสุข (Values of Happiness) 
 

2. เอกสารและขอมูลเสนอแนะ 
 
หนวยท่ี 1 ศาสตรแหงความสุข  
กรมสุขภาพจิต.  (2545. ดัชนีช้ีวัดความสุขคนไทย.  [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

https://www.dmh.go.th/test/qtest [12 มกราคม 2564] 
ณัฐวุฒิ เผาทวี.  (2562. ความสุขมีอยูจริงไหม? ตามหาความสุขดวยหลักการเศรษฐศาสตร. [ออนไลน].  

เขาถึงไดจาก: https://thematter.co/social/happiness-economics/92468  
[12 มกราคม 2564] 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตุโต. (2539. ธรรมมะกับการทํางาน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:  
https://www.payutto.net/book-content [12 มกราคม 2564] 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2542. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2542. [ออนไลน].  
เขาถึงไดจาก: https://dictionary.orst.go.th/index.php [12 มกราคม 2564] 

สุพรรณี ไชยอําพร และคมพล สุวรรณกูฏ. (2550.  การสังเคราะหความสุขของมนุษยตามแนวคิดตะวันตก-
ตะวันออกเพ่ือการพัฒนาตัวช้ีวัด. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: rrr.tci-thaijo.org>index.php  
[12 มกราคม 2564] 

Chalermchai Aueviriyavit. (2019). The PERMA Model: Your Scientific Theory of Happiness. 
[Online]. Retrieved from https://medium.com/flaskukps/the-perma-model-your-
scientific-theory-of-happiness [12 January 2021] 

Lawrence, J. W. (2016). Happiness is political. [Online]. Retrieved from  
https://newpol.org/review/happiness-political/ [12 January 2021] 

Staley, O. (2017.) What is the evolutionary purpose of happiness? [Online]. Retrieved from 
https://qz.com/930860/what-is-the-purpose-of-happiness/?fbclid=IwAR0uRV0Y 
ktkmNVCCg1hqXYNiw4MfNAEoLNLKcQc8RVErL1BJy-CK2M_OuJQ  
[12 January 2021] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dmh.go.th/test/qtest
https://thematter.co/social/happiness-economics/92468
https://newpol.org/review/happiness-political/
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หนวยท่ี 2 การจัดการทางอารมณ 
ธนาคารกรุงเทพ. (2562. จิตวิทยา101 การจัดการอารมณพ้ืนฐาน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

https://www.bangkokbanksme.com/en/psychology-101-emotional [7 มกราคม 2564] 
ธันยพร จารุไพศาล. (ม.ป.ป.. ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence). [ออนไลน].  

เขาถึงไดจาก: https://www.workwithpassiontraining.com/17256345/ความฉลาดทางอารมณ- 
emotional-intelligence [13 มกราคม 2564] 

ธวัชชัย สุวรรณสาร. (2558. เคล็ดลับการควบคุมอารมณโกรธ เครียด ฉุนเฉียว. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:  
http://coachtawatchai.com/เคล็ดลับการควบคุมอารมณ/ [14 มกราคม 2564]  

โรงพยาบาลมนารมย. (ม.ป.ป. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ อายุ 18-60 ป. [ออนไลน].  
เขาถึงไดจาก: https://www.manarom.com/test/eq_18_60_thai.html [13 มกราคม 2563] 

American Psychological Association. (2020). Redefining happy hour: Positivity in the 
middle of a pandemic. [Online]. Retrieved from https://www.apa.org/ed/ 
precollege/psychology-teacher-network/activities-books/positivity-pandemic 
[14 January 2021] 

HelpGuide. (2020). Coping with grief and loss. [Online]. Retrieved from 
https://www.helpguide.org/articles/grief/coping-with-grief-and-loss.htm 
[15 January 2021] 

HelpGuide. (2020). Surviving tough times by building resilience. [Online]. Retrieved from 
https://www.helpguide.org/articles/stress/surviving-tough-times.htm  
[15 January 2021] 

Licheva, Z. (2020). Why emotional intelligence is a top 10 skill. [Online]. Retrieved from 

https://www.accessmba.com/articles/view/why-emotional-intelligence-is-a-top-10-
skill [13 January 2021] 

6 habits that destroy your emotional wellbeing. (2020). [Online]. Retrieved from 

https://www.youtube.com/watch?v=ODy4ztZrMGg [6 January 2021] (4.43 minutes) 
 
หนวยท่ี 3 เทคนิคการสรางความสุข 
ศิรินันท กิตติสุขสถิต และคนอ่ืนๆ. (2555 . คูมือการวัดความสุขดวยตนเอง (HAPPINOMETER:  

The Happiness Self-Assessment). นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

Bibb, S. (2018). Eight characteristics of happy people. [Online]. Retrieved from  
https://thriveglobal.com/stories/eight-characteristics-of-happy-people/  
[12 January 2021] 

McLeod, S. (2020). Maslow's hierarchy of needs. [Online]. Retrieved from 
https://www.simplypsychology.org/maslow.html. [12 January 2021] 

The Johari Window Model. (n.d.) [Online]. Retrieved from https://www.communication 
theory.org/the-johari-window-model/ [12 January 2021] 

 

https://www.workwithpassiontraining.com/17256345/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C-%20emotional-intelligence%20%5b13
https://www.workwithpassiontraining.com/17256345/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C-%20emotional-intelligence%20%5b13
https://www.manarom.com/test/eq_18_60_thai.html%20%5b13
https://www.accessmba.com/articles/view/why-emotional-intelligence-is-a-top-10-skill%20%5b13
https://www.accessmba.com/articles/view/why-emotional-intelligence-is-a-top-10-skill%20%5b13
https://www.youtube.com/watch?v=ODy4ztZrMGg
https://www.simplypsychology.org/maslow.html.%20%5b12
https://www.communication/
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หนวยท่ี 4 เทคนิคการสรางสัมพันธภาพอยางย่ังยืน 
ความสัมพันธยุคดิจิทัลมาเร็วเคลมเร็ว. (2560. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: https://www.blt 

bangkok.com/news/3706/ [13 มกราคม 2564] 
ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร และเทียนทอง หาระบุตร. (2561. ความสุขกับการสรางสัมพันธภาพ. วารสารเกษม

บัณฑิต 19,1 (มกราคม – มิถุนายน 2561 : 236-247.  
สุนันท เสียงเสนาะ และคณะ. (2560. อิทธิพลของปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ตอภาวะซึมเศราของ

วัยรุนตอนปลาย. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 33,3 (กันยายน - ธันวาคม 
2560 : 59-69. 

สวนดุสิตโพล. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (2564. ความสุขในมุมมองของนักศึกษาสวนดุสิต. กรุงเทพฯ:  
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. เอกสารอัดสําเนา. 

 
หนวยท่ี 5 เทคนิคการใชชีวิตดวยตนเอง 
เจาของราน. (2563. ปราชญขงจื้อ สอนอะไรบาง? [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:  www.proextron.com 

[12 มกราคม 2564] 
นิตยสารศิลปวัฒนธรรม. (2563. ความสุขท่ีแทจริงฉบับอริสโตเติล ปรัชญาทรงอิทธิพลท่ีไมไดเขาใจยาก 

อยางท่ีคิด. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: www.silpa-mag.com [12 มกราคม 2564] 
โตมร ศุขประชา. (2562. วิทยาศาสตรแหงความสุข (Happiness Hypothesis) แปลจากงานเขียนของ 

Jonathan Haidt. กรุงเทพมหานคร: ซอลท พับลิชชิ่ง. 
ทัล เบน-ซสฮาร. (2559. วิชาความสุขท่ีมีสอนแคในฮารวารด. แปลโดย พรเลิศ อิฐฐ. กรุงเทพ: วีเลิรน 
เวปไซตพบแพทย. (2020. Self Esteem การเห็นคุณคาในตัวเองท่ีสรางได. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

www.pobpad.com [12 มกราคม 2564] 
สิทธิโชค วรานุสันติกุล. (2556. การเปล่ียนความคิดดวยจิตวิทยาเชิงบวก. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  
สํานักขาวบีบีซีไทย. (2018. สองหลักสูตรวิทยาศาสตรแหงความสุขของมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย. 

[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: www.bbc.com [12 มกราคม 2564] 
Listen to this everyday and change your life – Tony Robbins motivational speech. 

(2018) [Online]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=UFKCLjhO2bo 
&list=PLP0iTSnRvV7WSRzDZjT7-bKQGc_MGOIoS&index=7 [18 January 2021]  
(13.55 minutes). 

Marchant, N. (2020. This is what makes people around the world happy right now. 
[Online]. Retrieved from www.weforum.org [12 มกราคม 2564] 

Tiger Rattana. (2021.  Self Esteem คืออะไร? วิธีสรางความภูมิใจในตนเองทํายังไง? [ออนไลน].  
เขาถึงไดจาก: www.faithandbacon.com [12 มกราคม 2564] 

 
 
 
 
 

https://www.bltbangkok.com/news/3706/
https://www.bltbangkok.com/news/3706/
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หนวยท่ี 6 ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน 
บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2553). ฉลาดรูอยางผูนํา. กรุงเทพฯ: แสงดาว.  
วิกิพีเดีย. (2562.  คารล กุสทัฟ ยุง. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: https:// th.wikipedia.org/wiki/คารล_ยุง  

[13 มกราคม 2564]. 
De Fleur, M. L. (1996). Theory of Mass Communication. New York: David Mc Kay. 
Epictetus, S. L. (2013 . The Art of Living: The Classical Manual on Virtue, Happiness and 

Effectiveness. New York: Harper Collins Publishers. 
Hanh, T. N. (2017). The Art of Living. New York: Ebury Publishing. 
Schmitz, B. (2016). Art-of-Living: A concept to enhance happiness. Switzerland: Springer 

International Publishing. 
Tongeren, P. (2020). The art of living well. New York: Bloomsbury Publishing. 
Wealth Me Up. (2018). วิธีจัดการความขัดแยงแบบสัตว 5 ชนิด. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

https://wealthmeup.com/จัดการความขัดแยง5ชนิด [13 มกราคม 2564]. 

 
หนวยท่ี 7 สุนทรียภาพและการใชชีวิตเพ่ือความสุข 
กฤษมันต วัฒนาณรงค. (2556. การพัฒนาสุนทรียภาพ (Aesthetics). [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

https://www.thairath.co.th/content/341567 [13 มกราคม 2564] 
ณัฐวุฒิ เผาทวี. (2560. รูจักความสุขระยะส้ัน ยาว และยาวมาก เราควรใชชีวิตอยางไรเพ่ือเพ่ิมความสุข. 

[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: https://thestandard.co/opinion-happiness-behavior-well-being/  
[13 มกราคม 2564] 

มูลนิธิยุวพัฒน. (2562. ทักษะชีวิต ส่ิงสําคัญสําหรับวัยรุนศตวรรษท่ี 21. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 
https://www.yuvabadhanafoundation.org [13 มกราคม 2564] 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2554. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 
https://dictionary.orst.go.th [13 มกราคม 2564] 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน. (ม.ป.ป.  ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21. [ออนไลน].  
เขาถึงไดจาก: https://www.nia.or.th/5I [13 มกราคม 2564] 

World Health Organization. (1997. Life skills education in school. Geneva: World Health 
Organization. 
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หนวยท่ี 8 คิดเพ่ือความสุขในยุคดิจิทัล 
สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน. (2555. ทักษะแหงอนาคตใหม: การเรียนรูใน 

ศตวรรษท่ี 21. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.qlf.or.th/ Home/Contents/417 

[12 ตุลาคม 2563]  
Alicia Williams. (2017. 7 Reasons why creativity is important to decision-making. [Online]. 

Retrieved from https://alistemarketing.com/blog/reasons-why-creativity-is-important-to-
decision-making/ [10 January 2021]       

Armonk. (2010. IBM 2010 Global CEO Study: Creativity selected as most crucial factor 
for future success. [Online]. Retrieved from https://www-
03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/ 
31670.wss [10 January 2021]  

Carrier Management. (2017. EI skills needed, Says 2016 World Economic Forum Report 
the future of jobs. [Online]. Retrieved from https://www.carriermanagement.com/ 
features/2017/04/18/166244.htm [10 January 2021]       

Icanbecreative. (2020. The importance of creative thinking in business. [Online].  
Retrieved from https://icanbecreative.com/article/the-importance-of-creative-thinking-
in-business [10 January 2021]          

 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 1. ฐานขอมูลออนไลน 
 2. บทความ วารสารวิชาการ ขาวการศึกษาจากหนังสือพิมพ และอินเตอรเน็ต 
 3. แหลงขอมูลจากเว็บไซต http://www.google.co.th 
 4. แหลงขอมูลจากเว็บไซต http://edlru.dusit.ac.th/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดําเนินการดังนี้ 
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานแบบประเมินอาจารย ผานระบบออนไลนของ

มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา 
• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน โดยการเขียนบรรยาย 
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซ่ึงรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน

และนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูท่ี
ไดรับและเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัย / โดยการเขียนบรรยาย 

• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
• แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 
• รับฟงความคิดเห็นผาน e-mail 
• การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเม่ือเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 
• คณะใหมีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเม่ือสิ้นปการศึกษา แตละชั้นป โดย

ตัวแทนนักศึกษาแตละกลุม ประชุมแสดงความคิดเห็นรวมกัน (focus group มีวิทยากรหรือ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมิใชอาจารยผู มีสวนเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นนั้นเปน
ผูดําเนินการ 

 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 
การประเมินการสอนไดดําเนินการ ดังนี้ 
• การถอดบทเรียนรวมกันระหวางอาจารยผูสอน รวมกับการพิจารณาผลการเรียนของ

นักศึกษา 
• นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน ดวยวิธีประเมินบนเว็บบอรด ประเมินผานระบบออนไลน มี

ตูรับเอกสาร มีคณะกรรมการประเมินโดยการสัมภาษณ โดยการสังเกตการณสอน ประเมินจากผลการ
สอบ อาจารยผูสอนประเมินตนเอง เปนตน 

• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา  
• อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน ระหวางภาคการศึกษา / เม่ือสิ้นภาคการศึกษา 
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3.  การปรับปรุงการสอน 
นําผลการประเมินการสอนในขอ 2 มาปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุง

การเรียนการสอนตอไป 
- จัดประชุมผูสอนในรายวิชา เพ่ือพิจารณาและนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป 
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผูสอนรวมในรายวิชา/อาจารยในคณะ/

ระหวางสถาบัน  
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  ทําหนาท่ีทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้ 
- สุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ท้ังคะแนนดิบและระดับคะแนน

ของรายวิชา 
- สุมตรวจผลงานของนักศึกษา 
- สุมสัมภาษณนักศึกษาเพ่ือตรวจสอบความรูนักศึกษาหลังจากสงผลการเรียนแลว 
- มีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบกลางภาคและ/

หรือปลายภาค ขอสอบภาคปฏิบัติ 
- มีแบบประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษา

ประเมินตนเองเก่ียวกับระดับความรู ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ
รายวิชาท่ีกําหนดไว หลังจากเรียนวิชานี้แลว 

- สอบถามนักศึกษาในประเด็นตอไปนี้ 
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรูใน

ชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชา 
- ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรูนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอ โดยการ

สอบถามและใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นระหวางการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
การดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ ไดแก การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ 
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน 

เม่ือสิ้นภาคการศึกษา และนําเสนอแนวทางการแกไข / ปรับปรุง /เพ่ิมเติมตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน 

- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รวมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนและนําขอคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรบัปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในปการศึกษาหนา พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน 

- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณา
จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ขอคิดเห็นของอาจารยผูรวมสอน นํามา
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาหนา   ท้ังนี้ไดมีการนําเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจาํหลักสูตร 

- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอน มาพิจารณาวางแผนเพ่ือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน โดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพ่ือพิจารณาให
ความคิดเห็น 
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