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รายละเอียดของรายวิชา

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
กรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

หมวดท่ี  1   ขอมูลท่ัวไป

1.  รหัสและช่ือรายวิชา
2100112 วิทยาการแหงความสุข (Happiness  Study)

2.  จํานวนหนวยกิต

2 หนวยกิต  2(1-2-3)

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

 เปดสอนใหกับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา สุขศึกษา

 เปดสอนใหกับหลายหลักสูตร (กรณีท่ีเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี)

ประเภทของรายวิชา

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

 บังคับ  เลือก

กลุมวิชา

 ภาษาและการสื่อสาร  มนุษยศาสตร

 สังคมศาสตร  คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 หมวดวิชาเฉพาะ

กลุมวิชา

 แกน  บังคับ  เลือก

 เฉพาะดาน  บังคับ  เลือก

 พ้ืนฐานวิชาชีพ  บังคับ  เลือก
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 ชีพ  บังคับ  เลือก

 เอก  บังคับ  เลือก

 โท  บังคับ  เลือก

 อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..………………

 หมวดวิชาเลือกเสรี

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

อาจารยผูสอน อาจารยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

5. ภาคการศึกษา/ ช้ันปท่ีเรียน

ภาคการศึกษาท่ี....1....../...2558......   ชั้นปท่ี 1 , 2 และ3

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (Pre-requisite( (ถามี)

 ไมมี

 มี     รายวชิา …………………………………..

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites( (ถามี)

 ไมมี

 มี    รายวชิา……………………………………

8. สถานท่ีเรียน

คณะ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

 วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2558

 วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด วันท่ี 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2558
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ ความหมายและขอบขายของความสุข
2. เพ่ือใหนักศึกษาเห็นคุณคาในตนเอง ผูอ่ืน และสรรพสิ่งท้ังปวง
3. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถมองโลกในเชิงบวกและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคม
พหุวัฒนธรรมอยางมีความสุข

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ืน และ

สังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม
ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการ
ดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมายและขอบขายของความสุขท้ังกายและใจ การมองโลกเชิงบวก เห็นคุณคาในตนเอง ผูอ่ืน และ

สรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพ่ือการดําเนินชีวิต
และการอยูรวมกัน การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพ่ือ
การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

15 ชั่วโมง สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

0 ชั่วโมง 45 ชั่วโมง

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ใหคําปรึกษาจํานวน 1 ชั่วโมงตอสัปดาห (สําหรับผูท่ีตองการคําปรึกษาตามแตละกรณี)
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

1. การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ
ขอบังคับของสถาบันและสังคม

2. การแสดงออกถึงการมีวินัยใน
การเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตย
สุจริต ขยัน อดทนและสูงาน

3. การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
รวมท้ังเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู

- การใชกรณีศึกษา

- การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธ
เชิงปฏิบัติการ

- การอภิปรายกลุม

- ประเมินจากการอภิปราย
กลุมในชั้นเรียน

- ประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา

- ประเมินพฤติกรรมการ
เขาเรียน การทํางานและ
การมีสวนรวมในกิจกรรม

2. ความรู

ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

1. การแสดงออกถึงความสามารถใน
การเขาถึงแหลงการเรียนรู

2. การแสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการความรู และการ
ประยุกตความรู

3. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญใน
เนื้อหาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

- การเรียนรูดวยตนเอง

- นําเสนอประเด็นท่ีผูเรียน
สนใจเพ่ือการเรียนรูรวมกัน

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู

- การสืบคนขอมูล

- อภิปราย  วิเคราะห
วิจารณและซักถาม

- ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานและการคนควา
ขอมูลท่ีเก่ียวของ

- ประเมินจากการมีสวน
รวมในการอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น

- ประเมินจากการทดสอบ
กลางภาค และสอบปลาย
ภาคเรียน

3. ทักษะทางปญญา

ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

1. สามารถใชทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิด
เชิงเหตุผล และคิดเชิงบูรณาการ

- ฝกทักษะการคิดและการ
แกไขปญหาดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย

- ประเมินจากผลงานท่ีเกิด
จากการใชกระบวนการคิด
และแกไขปญหา
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ในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

1. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ัง
ในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม

2. มีความรับผิดชอบตอบทบาท
หนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง
ตอผูอ่ืน และตอสังคม

- ศึกษาจากแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลาย

- จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีการทํางานเปนทีม

- ประเมินจากการทํางาน
กระบวนการกลุม

- ประเมินจากความสามารถ
ในตดิตอสื่อสารจาก
บุคคลภายนอก

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหท่ี หัวขอ /รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน

การสอน/สื่อท่ีใช
ผูสอน

1 ปฐมนิเทศ
- แนะนํารายวิชา
- การกําหนดกิจกรรมการ

เรียนการสอนและวิธีการ
ประเมินผล

3 - บรรยาย/อภิปราย
- ทดสอบกอนเรียน
- วางแผนการเรียนการสอน
และการประเมินผลรวมกัน

2-3 หนวยท่ี 1 ประสบการณแหง
ความสุข

- ประสบการณความสุขของ
แตละบุคคล

- ความสุขทางกายและใจ
- นิยามและขอบขายของ

ความสุข

6 - นําเสนอประสบการณ
เก่ียวกับความสุขของแตละ
บุคคล
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณความสุข
- วิเคราะหความสุขทางกาย
และใจ
- รวมกันสรุปนิยามและ
ขอบขายของความสุข

4-5 หนวยท่ี 2 การคิดเชิงบวกและ
คุณคาของชีวิต

6 - ศึกษากรณีศึกษาและ
รวมกันอภิปรายกลุม
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สัปดาหท่ี หัวขอ /รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช

ผูสอน

- การมองโลกเชิงบวก
- การเห็นคุณคาในตนเอง

ผูอ่ืน และสรรพสิ่งท้ังปวง
- คุณคาพ้ืนฐานทาง

จริยธรรม
- คุณคาภายนอกและคุณคา

ภายใน

- นําเสนอผลการอภิปราย
- รวมกันวิเคราะหการคิด
เชิงบวกจากกรณีศึกษา
- รวมกันสรุปแนวคิดเชิง
บวก
- รวมกันตรวจสอบแนวคิด
เชิงบวกจากหลักการแนวคิด
ทฤษฎี
- จัดกิจกรรมท่ีทําใหผูเรียน
เห็นคุณคาในตนเอง เชน
กิจกรรมกระจกเงา,สังคมมิติ
- จัดกิจกรรมท่ีทําใหผูเรียน
เห็นคุณคาของผูอ่ืน เชน
สังคมมิติ,กิจกรรมพลังคิด
บวก
- จัดกิจกรรมท่ีทําใหผูเรียน
เห็นคุณคาของสรรพสิ่งท้ัง
ปวง เชน จัดทําโครงการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม,โครงการ
ลดโลกรอน
- สรุปสาระสําคัญเก่ียวกับ
การเห็นคุณคาในตนเอง ผูอ่ืน
และสรรพสิ่งท้ังปวง

6-8 หนวยท่ี 3 การปรับตัวและ
พัฒนาการทางอารมณ

- การปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมท่ัวไป

- การปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมในสังคม
พหุวัฒนธรรม

- ความฉลาดทางอารมณ

9 - ศึกษากรณีตัวอยางจากสื่อ
อินเทอรเน็ตเก่ียวกับการ
ปรับตัวในการดําเนินชีวิต
- ศึกษากรณีตัวอยางจาก
สภาพแวดลอมท่ัวไป
- จัดกิจกรรมสงเสริมความ
ฉลาดทางอารมณ (EQ)
- อภิปรายและรวมกันสรุป
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สัปดาหท่ี หัวขอ /รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช

ผูสอน

(EQ)

- สอบกลางภาค

เรื่องการปรับตัวและ
พัฒนาการทางอารมณ

9-10 หนวยท่ี 3 การปรับตัวและ
พฒันาการทางอารมณ (ตอ)

- ความฉลาดทางจริยธรรม
(MQ)

- หลักคําสอนของศาสนากับ
การอยูรวมกัน

- กฎ กติกาทางสังคม

6 - จัดกิจกรรมสงเสริมความ
ฉลาดทางจริยธรรม (MQ)
- แบงกลุมศึกษาหลักคํา
สอนของศาสนากับการอยู
รวมกัน
- รวมกันอภิปรายกฎ
กติกาทางสังคม
- รวมกันสรุปแนวปฏิบัติ
จากกิจกรรม EQ , MQ เพ่ือ
เปนเครื่องมือนําไปสูการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข

11-12 หนวยท่ี 4 ศาสนากับการ
ดํารงชีวิต

- ศาสนากับชีวิตของคนไทย
- สาระของชีวิตตามแนว

ศาสนา
- อิทธิพลของศาสนากับชีวิต

ของคนไทย
- ศาสนากับสังคมไทย

6 - จัดกิจกรรมเพ่ือฝกจิต เชน
การฝกสมาธิ,กิจกรรมกระตุน
ความสุข,กิจกรรมปลดปลอย
แสงสวางในตัวเรา

- อภิปรายความสุขกับ
การศึกษา,ความสุขกับการ
ทํางาน,ความสุขกับ
สัมพันธภาพ
- สรุปการดําเนินชีวิตเพ่ือ
การอยูอยางมีความสุขตาม
หลักศาสนา

13-15 หนวยท่ี 5 ทักษะชีวิต
- ความหมายและ

ความสําคัญของทักษะ
ชีวิต

9 - จัดกลุมนักศึกษาออกเปน
10 กลุม เพ่ือใหนักศึกษา
ปฏิบัติการแกปญหาตาง ๆ
โดยใชกรณีศึกษา
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สัปดาหท่ี หัวขอ /รายละเอียด จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อท่ีใช

ผูสอน

- องคประกอบของทักษะ
ชีวิต

- ทักษะชีวิตเพ่ือดํารงตนใน
สังคม

- ศึกษาใบงาน ปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงาน

- แบบสํารวจทักษะชีวิต
- พฤษาชีวิต
- โลชีวิต
- ฝนใหไกลไปใหถึง

16 สอบปลายภาค 1.30 ชั่วโมง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

การประเมิน งานท่ีใชประเมินผล สัปดาหประเมิน สัดสวนของ
การประเมินผล

คุณธรรมจริยธรรม - พฤติกรรมการเขาเรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา

ตลอดภาคเรียน 10%

ความรู - สอบกลางภาค

- สอบปลายภาค

สัปดาหท่ี 8-9
สัปดาหท่ี 16

20%
40%

ปญญา - การนําเสนอรายงานและการ
คนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ

- การมีสวนรวมในการอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นในการแกไขปญหา
ตางๆ

ตลอดภาคเรียน 20%

ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

- การทํางานกลุม

- ความสามารถในติดตอสื่อสารจาก
บุคคลภายนอก

ตลอดภาคเรียน 10%
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารตําราหลัก

เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาการแหงความสุข

งามพรรณ เวชชาชีวะ. 2549 .ความสุขของกะทิ. แพรวสํานักพิมพ กรุงเทพฯ.

พรเลิศ อิฐฐ.  2011. เปดหองเรียนวิชาความสุข. วีเลิรนสํานักพิมพ กรุงเทพฯ.
สุรางค โควตระกูล, 2550. จิตวิทยาการศึกษา. พิมพครั้งท่ี 7. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.
Bandura,A.  1997. Self-Efficacy: The  Exercise of  Control.  W.  H.  Freeman and

Company.

Tal  Ben-Shahar.2007. Happier.  Tuttle-Mori Agency Company Limited,USA.

Frieman , Jerome. 2002. Learning  and  Adaptive  Behavior.  CA : Wadsworth   Group

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

ไมมี

3.เอกสารและขอมูลแนะนํา

ตําราและวารสารท่ีเก่ียวของและเว็บไซตท่ีเก่ียวกับหัวขอตามแผนการสอน

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ประเมินผลการสอนโดยใชระบบออนไลน
2. ใหนักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาหสุดทาย

2. กลยุทธการประเมินการสอน
คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกําหนดใหมีการประเมินการสอนรายวิชา ดังนี้
2.1 ประเมินผูสอนโดยนักศึกษา
2.2 ประเมินผูสอนโดยคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ
2.3 ประเมินผูสอนโดยคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป



มคอ. 3

3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสอน
3.2 สัมมนาอาจารยผูสอนในรายวิชานี้เพ่ือพัฒนาสาระและการสอนท่ีเหมาะสม

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สัมมนาระหวางอาจารยผูสอนในการกําหนดเกณฑแนวการวัดผล และเกณฑการประเมินผล

4.2 ทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใหโอกาสแกนักศึกษาในการสอนซอมรายจุดประสงค

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกครั้งหลังการสอน
5.2 สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางอาจารยผูสอน

หมวดอ่ืนๆ (ถามี)

1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
(Integrating research process or innovation to teaching and learning process)

- ไมมี
2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน

(Integrating academic services to teaching and learning process)
- ไมมี


