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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

2500120  คุณค่าของความสุข (Values of Happiness) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 (3- 0 -6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรการศึกษาทั่วไป 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
   
 
 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 

   
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 

รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  
อาจารย์ ดร.พัชราพรรณ  นาคพงษ์ A1 
ผศ.ดร.วรัตต์  อินทสระ A1 
ผศ.ดร.จิรัฐ  ชวนชม A1 
ผศ.ดร.บุญญลักษม์  ต านานจิตร A1 
ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย  ตู้ประกาย B1 
ผศ.กัญญกานต์  เสถียรสุคนธ์ B1 
ผศ.ดร.ดังนภสร  ณ ป้อมเพชร B1 
ผศ.ดร.ณัฐกฤตา  ฟลอเรนไทน์ B1 
ผศ.พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์ C1 
อาจารย์พรพรรณ  บัวทอง C1 
อาจารย์สิรินดา    เสวตสมบูรณ์ C1 
อาจารย์พิมพ์ชนก    สีหา C1 
อาจารย์ ดร.กวิตา  ปานล  าเลิศ UA 
อาจารย์ชาญชัย   ผุงศิริ J5 
อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ NA 
อาจารย์วรัญญาภรณ์ ศรีสวรรค์นล LA 
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8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
    ศูนย์การศึกษานอกที่ตั ง ล าปาง 
    ศูนย์การศึกษานอกที่ตั ง นครนายก 
    ศูนย์การศึกษานอกที่ตั ง หวัหนิ 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ธันวาคม 2565 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 สามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศาสตร์แห่งความสุขและศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง  
1.2 สามารถคิดเชิงวิพากษ์ คิดวิเคราะห์ และคิดแบบสร้างสรรค์ เพื่อน าไปใช้ในออกแบบความสุขและสร้าง

แผนที่ความสุขได้อย่างเหมาะสม  
1.3 สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศาสตร์แห่งความสุขและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องไป

ใช้ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ กรณีศึกษา/สถานการณ์ตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม  
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา  

2.1 ด้านการออกแบบรายวิชา ใช้รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based 
Education)  

2.2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)  

2.3 ด้านเนื อหาสาระ ปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันของสังคมทั งด้าน
กายภาพและชีวภาพซึ่งสร้างแรงกดดันให้กับพลโลกในการปรับตัว มุมมองด้านความสุขจึงถูกหยิบยกมาเป็น
ทางออก วิชานี มีเนื อหาสาระมุ่งให้นักศึกษามีมุมมองต่อการสร้างความสุขต่อตนเองและผู้ อ่ืน เป็นความสุขใน
ตนที่เกิดจากความคิดกระบวนการคิดและ การให้คุณค่ากับการสร้างความสุข    
     2.2 ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดบัรายวิชา  

เมื่อสิ นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา (CLOs)   
CLO 1 สามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับศาสตร์แห่งความสุขและศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง (PLO 7) 
CLO 2 สามารถคิดเชิงวพิากษ์ คิดวิเคราะห์ และคิดแบบสร้างสรรค์ เพื่อน าไปใช้ในออกแบบความสุข

และสร้างแผนที่ความสุขได้อย่างเหมาะสม (PLO 2, 7) 
CLO 3 สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับศาสตร์แห่งความสุขและศาสตร์อ่ืนที่

เก่ียวข้องไปใช้ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ กรณีศึกษา/สถานการณ์ตัวอย่างได้อยา่งเหมาะสม (PLO 2, 7) 
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หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
        ศาสตร์แห่งความสุข ต้นทุนแห่งความสุข การจัดการทางอารมณ์ เทคนิคการสร้างความสุข 
เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน ศิลปะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน สุนทรียภาพ
และการใช้ชีวิตเพ่ือความสุข การพัฒนากรอบความคิดจากฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ 
การคิดวิเคราะห์ และการคิดแบบสร้างสรรค์ เพ่ือเสริมพลังอ านาจตนและให้คุณค่ากับความสุข 
   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. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง ครั งละ 3 ชั่วโมงเป็น 
รายกรณี 

ไม่มี 90 ชั่วโมง 

 
 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา/Social Media, E-Mail, 
Line, Facebook 

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมิน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับรายวิชา 

(Course Learning 
Outcomes: CLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลุยุทธ์การประเมิน 

CLO 1 สามารถอธิบายแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับศาสตร์แห่ง
ความสุขและศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง (PLO 7)  
 
CLO 2 สามารถคิดเชิงวิพากษ์ 
คิดวิเคราะห์ และคิดแบบ
สร้างสรรค์ เพ่ือน าไปใช้ใน
ออกแบบความสุขและสร้าง
แผนที่ความสุขได้อย่าง
เหมาะสม (PLO 2, 7) 
 
CLO 3 สามารถใช้ความรู้ความ
เข้าใจในแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ศาสตร์แห่งความสุขและศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการ
วิเคราะห์ วิพากษ์ กรณีศึกษา/
สถานการณ์ตัวอย่างได้อย่าง
เหมาะสม (PLO 2, 7) 

1. ศึกษาด้วยตนเองจากเอกสาร 
ค าสอนและคลิปวิดิทัศน์ 
2. ศึกษาด้วยตนเองจากบทความ 
ที่คัดสรร (Selected paper) 
3. สรุปสาระส าคัญโดยย่อ (Briefing) 
4. อภิปรายกลุ่มและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา 
(Activity-Based Group Learning) 
และสร้างข้อเสนอเกี่ยวกับ อาชีพที่
สนใจเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสุขใน
อาชีพ หรือ สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือ
สังคมตามความสนใจของผู้เรียน 
5. สรุปสาระส าคัญและสะท้อนผล
การเรียนรู้ (Debriefing) 
6. ทดลองใช้แบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์  
7. ศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารค า
สอนและคลิปวิดิทัศน์ 

1.ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วย Rubric scoring ตามกรอบ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้  
5 ด้าน (TQF) 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของ
การทดลองใช้แบบประเมินและ
การแปลผล 
3. สังเกตแบบแผนของความคิด
ในเชิงวิพากษ์ วิเคราะห์ และ 
สร้างสรรค์ 
4. สังเกตแบบแผนการ
วางเป้าหมายในชีวิตและการ
สร้างความสุขที่ยั่งยืนในเชิงการ
คิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมี
ความสุข 
5. สังเกตแบบแผนความคิดท่ี
น ามาใช้เพื่อการวิเคราะห์
บทความที่คัดสรร (Selected 
paper) 
6. สังเกตมุมองของความคิดและ
การน าเสนอความคิดในขณะที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO 2 สามารถวางแผนการบริหารจัดการในการใช้ชีวิตได้ 
PLO 7 สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อใช้กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา
ตนเองและสังคมตามกรณีศึกษา 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้
การประยุกต ์
กับนักศึกษา 
สวนดุสิต 

1 - 3 
(9 ชั่วโมง) 

- ปฐมนิเทศรายวิชา 
 
- หนว่ยที่ 1  
ศาสตร์แห่งความสุข  
และต้นทุนแห่งความสุข 
 

- คลิป Happiness series ตอนที่ 3 เจริญสติอยู่กับปจัจุบันคือความสุข  
"พศิน อินทรวงศ์" 
- คลิป พีอ่้อย พี่ฉอด ตัวตอ่ตัว – ความสุข คือความทุกข ์
- กิจกรรมความสุขที่แทจ้ริงของนักศึกษาคืออะไรและส าคัญอย่างไร 
- คลิป ฉันแค่อยากมีความสขุ 
- PERMA model: Positive emotion (อารมณ์เชิงบวก) Engagement (การมี
ส่วนร่วม) Relationships (ความสัมพันธ์) Meaning (ความหมาย) 
Accomplishments (ความส าเร็จ) 
- คลิป “ความรู้สึก” และ “ความคิดที่ถูกต้อง” จะน ามาซ่ึงความสุขและสมองอัน
แข็งแรง 
- บทความ – The Economics of happiness  
- บทความ – Happiness is political 
- รายงานผลส ารวจความสุขโลก (Global Happiness) ของ World Economic 
Forum 

ไม่ว่าจะนยิามหรือมอง
ความสุขในทัศนะใด 
มนุษย์ทุกคนล้วนหนี
จากความจริงไปไม่ได้
ว่า “ความสุข” เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ
ของชีวิต ขึ นอยู่กับ 
การปรับตัว เรียนรู้  
น าแนวคิด หลกัทฤษฎี
ต่าง ๆ มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน วัดและ
ตรวจสอบคุณลักษณะ
ความสุขของตนเอง 
เพื่อน าผลที่ได้มาใช้ใน
การวางแผนการด าเนิน
ชีวิตให้มีความสุขอย่าง
มีคุณค่าต่อไป 

4-5 
(6 ชั่วโมง) 

 
หน่วยที ่2  
การจัดการทางอารมณ์ 
 

- ให้นักศึกษาท าแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ อายุ 18-60 ป ี
https://www.manarom.com/test/eq_18_60_thai.html  
- ให้นักศึกษาดูคลิป 6 habits that destroy your emotional wellbeing.     
https://www.youtube.com/watch?v=ODy4ztZrMGg (4.43 minutes) 
- ให้นักศึกษาเลือกฟังดนตรีหรือบทเพลงที่ชื่นชอบเพื่อท าให้อารมณ์ดีและมี
ความสุข แลว้แลกเปลีย่นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน   

จากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดขอ 
งโรคติดเชื อไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือ  
โควิด-19 ส่งผลกระทบ
ให้นักศึกษาสวนดุสิต
ต้องปรับเปลี่ยนวิธกีาร
เรียนรู้มาเป็นแบบเรียน
ออนไลน์มากขึ น  
ท าให้นักศึกษาม ี
ความวิตกกังวล 
หลายเร่ือง เช่น 
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต 
ความไม่คุ้นชินกับ 
การเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ เป็นต้น 
นักศึกษาสวนดุสิตจึง
ต้องปรับตัวและจัดการ
กับอารมณ์ของตนเอง
บนความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ นนี  เพื่อให้ตนเอง
มีความสุขและประสบ
ความส าเร็จในการ
เรียนรู้แบบใหม่  
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้
การประยุกต ์
กับนักศึกษา 
สวนดุสิต 

“New Normal” หรือ 
“ความปกติใหม ่/ ฐาน
วิถีชีวิตใหม่” บนโลก 
ใบเก่าที่ไม่มีวัน
เหมือนเดิม 

6 
(3 ชั่วโมง) 

 
หน่วยที ่3  
เทคนิคการสร้างความสุข 
 

- วิเคราะห์ตนเองตามแนวคิดของมาสโลว์ Sally Bibb (2018) และ 
HAPPINOMETER 
- วิเคราะหก์รณีตัวอย่างโดยใช้ The Johari Window Model  
- ออกแบบความสุขโดยน าผลการวิเคราะห์ประเมินตนเอง ผลการวิเคราะห์กรณี
ตัวอยา่งและผลการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม 

การส ารวจ “ความสขุ
ในมุมมอง ของ 
นักศึกษาสวนดุสิต” 
ความคิดเห็นจาก
นักศึกษามหาวิทยาลยั 
สวนดุสิตทุกชั นปี 
จ านวน 2,546 คน  
ส ารวจระหว่างวันที ่7-
11 มกราคม 2564 ผล
การส ารวจที่น ามาใช้
อธิบายในหวัขอ้เทคนิค
การสร้างความสขุได้ 
ได้แก ่ปัจจยัที่ท าให้
นักศึกษามีความสขุ (ขอ้ 
5)  วธิกีารจัดการกบั
ความทกุข ์(ขอ้ 6)   
วิธีคิดที่ท าให้ตนเองมี
ความสุข (ขอ้ 7)   
การอยู่รว่มกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข (ข้อ 8) 
วิธีการจัดการกับความ
ทุกข์เมื่อได้รับข้อมูล/
ข่าวสารจากสื่อสังคม 
(ข้อ 9)  และการเติม
เต็มความคิดเพื่อให้เกิด
ความสุขในการใช้ชีวิต  
(ข้อ 10)   

7-8 
(6 ชั่วโมง) 

 
 
หน่วยที ่4 
เทคนิคการสร้าง
สัมพันธภาพอย่างยั่งยืน 
 

- กิจกรรมการสร้างแผนที่ความสุขและแลกเปลี่ยนในชั นเรียน 
- 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 : ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ความสัมพันธ์ยืดยาว 
- คลิป รักอย่างไรให้รอด กับพี่อ้อยพี่ฉอด...ใน "รัก เศร้า เหงา เข้าใจ" ศิลปะสร้าง
พลังบวก 

จากผลการส ารวจความ
คิดเห็นจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทุกชั นปี จ านวน 2,546 
คน ส ารวจวันที ่7-11 
มกราคม  2564  พบ
ผลที่น่าสนใจ คือ 
ความสุขในชั นเรียนของ
นักศึกษาก็คือ “เพื่อน” 
ร้อยละ 72.60 โดย
ปัจจัยที่ท าให้นักศึกษา
มีความสุขมากที่สุด คือ 
เพื่อน ร้อยละ 83.38 
เมื่อมีปัญหาในเรื่อง
เรียน “เพื่อน” จะ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้
การประยุกต ์
กับนักศึกษา 
สวนดุสิต 

ช่วยนักศึกษาได้มาก
ที่สุด ร้อยละ 56.13  
ผลส ารวจสะท้อนให้
เห็นชัดเจนว่า “เพื่อน” 
เป็นสัมพันธภาพที่
นักศึกษาสวนดุสิตให้
ความส าคัญ และ
เป็นไปตามลักษณะช่วง
วัย ดังนั นนักศึกษา
สามารถน าหลกัการ
และแนวปฏิบัติในการ
สร้างและรักษา
สัมพันธภาพไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต เรียนรู้
ตนเองจากการมี
ความสัมพันธก์ับผู้อื่น 
ท าให้ได้รู้จุดเด่นและจุด
ด้อยของตนเอง เข้าใจ
ถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล รวมทั ง
ได้เรียนรู้ความเป็นจริง
ของโลก เกิดการ
ยอมรับและเขา้ใจสิ่งที่
เกิดขึ นอย่างที่เป็นจริง  
สัมพันธภาพอันดี
ระหว่างบุคคล จึงเป็น
กุญแจส าคัญที่จะน า
บุคคลไปสู่การพัฒนา
เอกลักษณ์ของตนเอง 
การมีความรู้สึกว่าชวีิต
มีความหมายและมี
คุณค่า การมีความสุข 
และมีสุขภาพจิตที่ดี
และสามารถพัฒนา
ตนเองให้ไปถึงศักยภาพ
สูงสุดของตนเองได้ 
ส าหรับช่วงวยัของ
นักศึกษา การพัฒนา
และรักษาสัมพันธภาพ
อันดีระหว่างเพื่อน
นอกจากจะส่งผลดี
ระหว่างเรียนในรั ว
มหาวิทยาลัยแล้ว ยัง
สามารถพัฒนาเป็น
สัมพันธภาพที่ดีในช่วง
วัยท างานได้อกีด้วย  
ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งที่
สะท้อนให้เห็นภาพของ
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้
การประยุกต ์
กับนักศึกษา 
สวนดุสิต 

สัมพันธภาพที่ยั่งยืน 
นับว่าเป็นเรื่องที่
น่าสนใจศึกษาอย่างยิ่ง 

9 
(3 ชั่วโมง) 

 
 
หน่วยที ่5 
ศิลปะการใช้ชีวิต 
ด้วยตนเอง 
 

- การเปิดคลิปเพื่อให้เกิดการสะท้อนคิดเร่ือง Listen this everyday and change 
your life  
- การฝึกเขียนประสบการณ์ในแง่บวกและแง่ลบของตนเองและการแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น/การวพิากษ์เพื่อน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 
- การฝึกทบทวนเปา้หมายและสิ่งที่อยากท ามากที่สุดให้ตนเองและผู้อื่นในระยะสั น
และระยะยาว 

จากการส ารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษา
สวนดุสิตพบว่า
นักศึกษามวีิธีคิด
อย่างไรเพื่อให้ตัวเองมี
ความสุข ค าตอบคือ
การรักตัวเอง ซ่ึงเป็นสิ่ง
ที่เป็นพื นฐานส าคัญ
ของความสุขแต่ต้อง
เป็นความรักตัวเองที่ไม่
เบียดเบียนผู้อื่น การรัก
ตัวเองอย่างถูกตอ้งและ
มีความสุขคือการมอง
ตัวเองในทางบวกและ
มอบสิ่งดีให้กับร่างกาย
และจิตใจของตนเอง 
นอกจากนั นการเติม
เต็มความสุขให้กับ
ตัวเองคือการคิดอย่างมี
เหตุผลและการคิดใน
เชิงบวก เป็นอีกสิ่งหนึ่ง
ที่จะท าให้เราสามารถ
ใช้สติในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆในชีวิตให้มี
สุขภาพที่ดีทั งร่างกาย
และจิตใจ อันเป็น
เป้าหมายที่ส าคัญของ
ความสุขในชีวิต ฉะนั น
นักศึกษาในรั วสวนดุสิต
ต้องไม่ใชแ่ค่เก่งแต่ต้อง
มีความสุขในการเรียน
และชีวิตประจ าวัน
อย่างยั่งยืน 

10-11 
(6 ชั่วโมง) 

 
 
หน่วยที ่6  
ศิลปะการอยู่รว่มกับผูอ้ื่น 
 
 

- คลิป How to มีเพื่อนเป็น Introvert https://youtu.be/KpC6hSwZIRI 
- แบบทดสอบ ทายนิสัย เราเป็นคนแบบไหน Introvert หรือ Extrovert 
- การสร้างเครือข่ายในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม “เปลี่ยนฉันให้เป็นเธอ” 
เสนอ อาชีพที่สนใจเพือ่น าไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสุขใน
อาชีพ หรือ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมตามความสนใจของผู้เรียน 

การวิเคราะห์ตนเอง 
และเพื่อน เพื่อให้เข้าใจ
ทั งตนเองและผู้อื่น จะ
ท าให้การเรียนในสวน
ดุสิตอยู่บนความเคารพ
ตนเองและผู้อื่น รู้จัก
ปรับแก้ไขตนเอง เข้าใจ
ผู้อื่นเพื่อให้อยู่รว่มกัน
อย่างเข้าใจในความ
แตกต่างของแต่ละ
บุคคล สามารถดึงเอา
จุดเด่นของสมาชิกที่มี
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้
การประยุกต ์
กับนักศึกษา 
สวนดุสิต 

มาใช้ในการเรียนและ
การท างาน เมื่อเกิด
ปัญหาหรือข้อจัดแย้ง
เรียนรูท้ี่จะแก้ปัญหาที่
เกิดขึ น และรวมพลัง
จากการอยู่รว่มกันมา
ใช้ในการร่วมกันคิดตี 
ท าดีสร้างสรรค์กิจกรรม
ดี ๆ เพื่อสังคมต่อไป   

12 
(3 ชั่วโมง) 

 
 
 
หน่วยที ่7  
สุนทรียภาพและการใช้
ชีวิตเพื่อความสุข 
 
 

- การฝึกคิดสร้างสรรค์และการตั งเป้าหมายในชีวิต 
- การฝึกทักษะการคิดอย่างมีความสุขและการสร้างความสุขทีย่ั่งยืน 
- บทความ วธิีการด าเนินชีวิตให้มีความสุข หนูดี วนิษา เรซ เจ้าของความสุข 360 
องศา  

ความสุขที่ยั่งยืนจะ
เกิดขึ นได้กับบุคคลใด 
ๆ นั นต้องมีความ
สุนทรียภาพในการใช้
ชีวิตส่วนหนึ่งด้วย ซ่ึงไม่
จ าเป็นต้องมีชื่อเสียง
โด่งดังหรือมีเงินทอง
หรือทรัพย์สินมากมาย
ก็ได้ เพียงแต่ต้องรู้จัก
ใช้ชีวิต รู้จักแบ่งปัน มี
น  าใจต่อกัน ก็จะท าให้
ชีวิตมีความสุข ดังนั น 
ในฐานะนักศึกษา 
สวนดุสิต ท่านมองเห็น
ความงามหรือ
สุนทรียภาพในการใช้
ชีวิตของตนเองอย่างไร
เพื่อช่วยตนเองและ
ผู้อื่นให้มีความสุขอย่าง
ยั่งยืน 

 
 

13-14 
(6 ชั่วโมง) 

 
 
 

หน่วยที ่8  
คิดเพื่อความสุขใน 
ยุคดิจิทัล 

- ทดสอบการท างานของสมองจากเว็บไซต์ Braintest-somma.com 
- กิจกรรมฝึกการคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์  
    .  ฝึกความคิดแบบคล่องแคล่ว (Paper Clip) 
    . ฝึกความคิดแบบยืดหยุ่น (ตัวอกัษร A-Z)  
    . ฝึกความคิดริเริ่ม (What if…..)  
    . ฝึกความคิดวิพากษ์  
- สะท้อนระเด็นการเรียนรู้ 
- ประเมินผลการเรียนรู้แบบ (Oral Assessment หรือ One Minute Papar) 
- ความสุขจากการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ (Game 
Based Learning) 

ความวิพากษ ์คือ การ
รับข่าวสารขอ้มูลอยา่ง
มีสติ ระมัดระวังในการ
เข้าไปมีส่วนร่วมกับ
สถานการณ์ที่
เปราะบาง คนสวนดุสิต
จงต้องทีทักษะในการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ น ทั งกบั
ตนเองและสังคมแล้ว
น ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม ในขณะที่
การเพิ่มทักษะดา้น
ความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึง
มีคุณลักษณะของการ
คิดเชิงบวก (Positive 
Thinking) เมื่อน า
ความคิดทั งสองส่วนมา
เป็นหลักการคิด จะท า
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้
การประยุกต ์
กับนักศึกษา 
สวนดุสิต 

ให้คนสวนดุสิต มีพลัง
ทางความคิด และมี
ความสมบูรณ์ทาง
ความคิดมากยิ่งขึ น 

15 
(3 ชั่วโมง) 

 

- สรุปสาระส าคัญของ
รายวิชา 
- การประเมินผลรายวิชา 
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2.  แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับรายวิชา 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
วิธีการทวนสอบ 

CLO 1 สามารถ
อธิบายแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับศาสตร์แห่ง
ความสุขและศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
(PLO 7)  
 
CLO 2 สามารถคิด
เชิงวิพากษ์ คิด
วิเคราะห์ และคิด
แบบสร้างสรรค์ เพ่ือ
น าไปใช้ในออกแบบ
ความสุขและสร้าง
แผนที่ความสุขได้
อย่างเหมาะสม 
(PLO 2, 7) 
 
CLO 3 สามารถใช้
ความรู้ความเข้าใจใน
แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี
เกี่ยวกับศาสตร์แห่ง
ความสุขและศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้องไปใช้
ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  
วิพากษ์ กรณีศึกษา/
สถานการณ์ตัวอย่าง
ได้อย่ า ง เหมาะสม 
(PLO 2, 7) 

การสังเกตพฤติกรรมการ
เข้าชั นเรียน การส่งงาน 
การอ้างอิงเอกสาร 

1- 15 10 % 

1. สุ่มตรวจสอบ
การให้คะแนน 
(ร้อยละ 25ของ
ชิ นงานทั งหมด) 
2. สัมภาษณ์
นักศึกษา 

1. ประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วย Rubric 
scoring ตามกรอบ
มาตรฐานผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (TQF) 
2. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของชิ นงาน 

1- 15 30 % 

1. สุ่มตรวจสอบ
การให้คะแนน 
(ร้อยละ 25ของ
ชิ นงานทั งหมด) 
2. ตรวจสอบแบบ
การให้คะแนน  
จากแบบประเมิน 
Rubric scoring 
(ร้อยละ 25ของ
ชิ นงานทั งหมด) 

1. ประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วย Rubric 
scoring ตามกรอบ
มาตรฐานผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (TQF) 
2. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของชิ นงาน 

1- 15 30 % 

1. สุ่มตรวจสอบ
การให้คะแนน 
(ร้อยละ 25ของ
ชิ นงานทั งหมด) 
2. ตรวจสอบแบบ
การให้คะแนน  
จากแบบประเมิน 
Rubric scoring 
(ร้อยละ 25ของ
ชิ นงานทั งหมด) 

1. ประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วย Rubric 
scoring ตามกรอบ
มาตรฐานผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (TQF) 
2. สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีม 

1- 15 10 % 

ตรวจสอบแบบการ
ให้คะแนน  
จากแบบประเมิน 
Rubric scoring 
(ร้อยละ 25ของ
ชิ นงานทั งหมด) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับรายวิชา 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
วิธีการทวนสอบ 

1. ประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วย Rubric 
scoring ตามกรอบ
มาตรฐานผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (TQF) 
2. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื อหาที่น าเสนอ 

1- 15 20 % 

ตรวจสอบแบบการ
ให้คะแนน  
จากแบบประเมิน 
Rubric scoring 
(ร้อยละ 25ของ
ชิ นงานทั งหมด) 

 
 
รูปแบบการบันทึกผลการเรียน  A-F   S/U   P  
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
 เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา 2500120 รายวิชา คุณค่าของความสุข (Values of Happiness) 
 

2. เอกสารและข้อมูลเสนอแนะ 
 
หน่วยที่ 1 ศาสตร์แห่งความสุข  
กรมสุขภาพจิต.  (2545). ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย.  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 

https://www.dmh.go.th/test/qtest [12 มกราคม 2564] 
ณัฐวุฒิ เผ่าทวี.  (2562). ความสุขมีอยู่จริงไหม? ตามหาความสุขด้วยหลักการเศรษฐศาสตร์. [ออนไลน์].  

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

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). (2539). ธรรมมะกับการท างาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:  
https://www.payutto.net/book-content [12 มกราคม 2564] 

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

สุพรรณี ไชยอ าพร และคมพล สุวรรณกูฏ. (2550). การสังเคราะห์ความสุขของมนุษย์ตามแนวคิดตะวันตก-
ตะวันออกเพื่อการพัฒนาตัวชี้วัด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 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 
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https://www.dmh.go.th/test/qtest
https://thematter.co/social/happiness-economics/92468
https://newpol.org/review/happiness-political/
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หน่วยที่ 4 เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน 
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2560): 59-69. 

สวนดุสิตโพล. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (2564). ความสุขในมุมมองของนักศึกษาสวนดุสิต. กรุงเทพฯ:  
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. เอกสารอัดส าเนา. 

 
หน่วยที่ 5 เทคนิคการใช้ชีวิตด้วยตนเอง 
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อย่างท่ีคิด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: www.silpa-mag.com [12 มกราคม 2564] 
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ส านักข่าวบีบีซีไทย. (2018). ส่องหลักสูตรวิทยาศาสตร์แห่งความสุขของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย. 

[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 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? วิธีสร้างความภูมิใจในตนเองท ายังไง? [ออนไลน์].  
เข้าถึงได้จาก: www.faithandbacon.com [12 มกราคม 2564] 
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หน่วยที่ 6 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
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วิกิพีเดีย. (2562). คาร์ล กุสทัฟ ยุง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https:// th.wikipedia.org/wiki/คาร์ล_ยุง  

[13 มกราคม 2564]. 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 1. ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 2. บทความ วารสารวิชาการ ข่าวการศึกษาจากหนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต 
 3. แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.google.co.th 
 4. แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ http://edlru.dusit.ac.th/ 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี  ด าเนินการดังนี  
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ของ

มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา 
• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย 
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน

และนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่
ได้รับและเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย / โดยการเขียนบรรยาย 

• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
• แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
• รับฟังความคิดเห็นผ่าน e-mail 
• การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ นภาคการศึกษา 
• คณะให้มีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเมื่อสิ นปีการศึกษา แต่ละชั นปี โดย

ตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่ม ประชุมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ( focus group) มีวิทยากรหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่อาจารย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั นนั นเป็น
ผู้ด าเนินการ 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การประเมินการสอนได้ด าเนินการ ดังนี  
• การถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน ร่วมกับการพิจารณาผลการเรียนของ

นักศึกษา 
• นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ด้วยวิธีประเมินบนเว็บบอร์ด ประเมินผ่านระบบออนไลน์ มี

ตู้รับเอกสาร มีคณะกรรมการประเมินโดยการสัมภาษณ์ โดยการสังเกตการณ์สอน ประเมินจากผลการ
สอบ อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง เป็นต้น 

• คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา  
• อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ร่วมกันประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ นภาคการศึกษา 
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3.  การปรับปรุงการสอน 
น าผลการประเมินการสอนในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี  
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง

การเรียนการสอนต่อไป 
- จัดประชุมผู้สอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและน าไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา/อาจารย์ในคณะ/

ระหว่างสถาบัน  
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  ท าหน้าที่ทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี  
- สุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั งคะแนนดิบและระดับคะแนน

ของรายวิชา 
- สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 
- สุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือตรวจสอบความรู้นักศึกษาหลังจากส่งผลการเรียนแล้ว 
- มีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อสอบกลางภาคและ/

หรือปลายภาค ข้อสอบภาคปฏิบัติ 
- มีแบบประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา

ประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชาที่ก าหนดไว้ หลังจากเรียนวิชานี แล้ว 

- สอบถามนักศึกษาในประเด็นต่อไปนี  
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ใน

ชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชา 
- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ โดยการ

สอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน 
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5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
การด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ น ดังนี  
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน 

เมื่อสิ นภาคการศึกษา และน าเสนอแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ร่วมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนและน าข้อคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณา
จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้ร่วมสอน น ามา
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า   ทั งนี ได้มีการน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา น าผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน โดยน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาให้
ความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


