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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100112 วทิยาการแหง่ความสุข
Happiness Study

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการพัฒนาชมุชน

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเกะ

อาจารยผ์ูส้อน 1. ผศ.แสงหรัิญญา สหสัสธารา
2. อ.เดยีรน์า แม็ง (อ.พเิศษ)
3. อ.ฮดูา แวหะยี
4. อ.นวรัตน์ ไวชมภู
5. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเกะ

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

3 [23-หอ้งประชมุมงักสี] จันทร ์13:00 - 16:00 ผศ.แสงหรัิญญา สหสัสธารา
อ.ฮดูา แวหะยี
อ.เดยีรน์า แม็ง (อ.พเิศษ)

พลศกึษาและสุขศกึษา

4 ภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศกึษา

5 [18-301] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.ฮดูา แวหะยี
อ.นวรัตน์ ไวชมภู

สารสนเทศศาสตร์

6 รัฐประศาสนศาสตร์

7 รัฐประศาสนศาสตร์

8 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] องัคาร 13:00 - 16:00 ผศ.แสงหรัิญญา สหสัสธารา
อ.ฮดูา แวหะยี
อ.เดยีรน์า แม็ง (อ.พเิศษ)

ฟิสกิส์

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



9 เกษตรศาสตร์

10 [18-201] จันทร ์9:00 - 12:00 ผศ.แสงหรัิญญา สหสัสธารา
อ.เดยีรน์า แม็ง (อ.พเิศษ)

คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

11 นิเทศศาสตร์

12 [18-501] พฤหสั 13:00 - 16:00 ผศ.แสงหรัิญญา สหสัสธารา
อ.เดยีรน์า แม็ง (อ.พเิศษ)

นิตศิาสตร์

13 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และสอืดจิทิลั

15 นิตศิาสตร์

20 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

24 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

25 การจัดการ

26 การบัญชี

27 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

28 การจัดการ

29 เทคโนโลยสีารสนเทศ

31 อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเกะ การเงนิการธนาคาร(นานาชาต)ิ

32 อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเกะ การเงนิการธนาคาร(นานาชาต)ิ

33 อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเกะ การเงนิการธนาคาร(นานาชาต)ิ

34 อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเกะ การเงนิการธนาคาร(นานาชาต)ิ

35 อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเกะ การเงนิการธนาคาร(นานาชาต)ิ

36 นิตศิาสตร์

37 นิตศิาสตร์

39 คอมพวิเตอรศ์กึษา

40 [24-กานเฉ่า(ชนั 2)] ศุกร ์13:00 - 16:00 ผศ.แสงหรัิญญา สหสัสธารา
อ.เดยีรน์า แม็ง (อ.พเิศษ)

ภาษาองักฤษ

41 ภาษาจนี

42 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] ศุกร ์13:00 - 16:00 อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเกะ
อ.นวรัตน์ ไวชมภู

การพัฒนาชมุชน

43 การพัฒนาชมุชน

44 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

45 คณติศาสตร์

46 ภาษาองักฤษ

47 การพัฒนาชมุชน

49 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

50 ภาษาไทย



51 ภาษาองักฤษ

52 สารสนเทศศาสตร์

53 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และสอืดจิทิลั

54 นิตศิาสตร์

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 15 ม.ิย. 60

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1. เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจ ความหมายและขอบข่ายของความสุข 
2. เพอืใหนั้กศกึษาเห็นคุณค่าในตนเอง ผูอ้นื และสรรพสงิทงัปวง
3. เพอืใหนั้กศกึษาสามารถมองโลกในเชงิบวกและปรับตัวเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในสังคมพหวุัฒนธรรมอยา่งมคีวามสุข

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

มุง่พัฒนาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูอ้ยา่งกวา้งขวาง มโีลกทศัน์ทกีวา้งไกล มคีวามเขา้ใจธรรมชาตตินเอง ผูอ้นื และสังคม เป็นผูใ้ฝ่รู ้สามารถคดิอยา่งมเีหตุผล
สามารถใชภ้าษาในการตดิต่อสอืสารความหมายไดด้ ีมคีุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศลิปะและวัฒนธรรมทงัของไทยและของประชาคมนานาชาติ
สามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการดําเนินชวีติ และดํารงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

ความหมายและขอบข่ายของความสุขทงักายและใจ การมองโลกเชงิบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผูอ้นื และสรรพสงิทงัปวง
การปรับตัวเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในสังคมพหวุัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพอืการดําเนินชวีติและการอยูร่ว่มกนั
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏบิัต ิการมคีุณธรรม จรยิธรรม กฎ กตกิาทางสังคม เพอืการอยูร่ว่มกนัในสังคมอยา่งมคีวามสุข

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 จัดกจิกรรมสรา้งสุข

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

ใหคํ้าปรกึษาจํานวน 1 ชวัโมงต่อสัปดาห ์(สําหรับผูท้ตีอ้งการคําปรกึษาตามแต่ละกรณี)

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

- การแลกเปลยีนเรยีนรู ้
- การใชก้รณีศกึษา

- ประเมนิจากการอภปิรายกลุ่มในชนัเรยีน
- ประเมนิจากผลงานกรณีศกึษา

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

- การเรยีนรูโ้ดยการปฏสิัมพันธเ์ชงิปฏบิัตกิาร - ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้เรยีน การทํางานและการมี
ส่วนรว่มในกจิกรรม

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ

- การอภปิรายกลุ่ม - ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้เรยีน การทํางานและการมี
ส่วนรว่มในกจิกรรม



ย์

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํา
นึกสาธารณะ

- การแลกเปลยีนเรยีนรู ้
- การใชก้รณีศกึษา

- ประเมนิจากการอภปิรายกลุ่มในชนัเรยีน
- ประเมนิจากผลงานกรณีศกึษา เชน่ วดีโีอสัมภาษณ์
บคุคลตัวอยา่ง

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึก
ในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม แล
ะภูมปัิญญาทอ้งถนิ

- การแลกเปลยีนเรยีนรู ้
- การใชก้รณีศกึษา

- ประเมนิจากการอภปิรายกลุ่มในชนัเรยีน
- ประเมนิจากผลงานกรณีศกึษา เชน่ วดีโีอสัมภาษณ์
บคุคลตัวอยา่ง

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเ
ขา้ถงึแหลง่การเรยีนรู ้

- การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
- นําเสนอประเด็นทผีูเ้รยีนสนใจเพอืการเรยีนรูร้ว่มกนั

- ประเมนิจากการนําเสนอรายงานและการคน้ควา้ขอ้มู
ลทเีกยีวขอ้ง

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
บูรณาการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

- การแลกเปลยีนเรยีนรู ้
- การสบืคน้ขอ้มลู

- ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดง
ความคดิเห็น

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวด
วชิาศกึษาทวัไป

- อภปิราย วเิคราะห ์วจิารณ์และซักถาม - ประเมนิจากการทดสอบกลางภาค และสอบปลายภ
าคเรยีน

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณ
ญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคิ
ด เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่
งมปีระสทิธภิาพ

- ฝึกทกัษะการคดิและการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธิกีารทหี
ลากหลาย 
- ใหนั้กศกึษาแบง่กลุ่มระดมความคดิในประเด็นหวัขอ้
ต่าง ๆ ตามทไีรั้บมอบหมาย และนําเสนอหนา้ชนัเรยีน

- ประเมนิจากผลงานทเีกดิจากการใชก้ระบวนการคดิ
และแกไ้ขปัญหา

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโย
ชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

- มอบหมายงาน หวัขอ้เรอืง แบบแผนการใชช้วีติใหม้ี
ความสุขและประสบผลสําเร็จ พรอ้มทงัใหนั้กศกึษาระ
ดมความคดิ นําเสนอและอภปิรายรว่มกนั

- ประเมนิจากผลงานของนักศกึษาทไีดรั้บมอบหมาย

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

- ศกึษาจากแหล่งเรยีนรูท้หีลากหลาย
- แบง่กลุ่มระดมความคดิ และใหนั้กศกึษาแบง่หนา้ที
ความรับผดิชอบของสมาชกิภายในกลุ่ม สรปุประเด็น
จากการระดมความคดิ และนเสนอหนา้ชนัเรยีน

- ประเมนิจากการทํางานกระบวนการกลุ่ม

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

- แบง่กลุ่ม มอบหมายงาน เรอืง แบบแผนการใชช้วีติใ
หม้คีวามสุข และประสบความสําเร็จ โดยใหนั้กศกึษา
สัมภาษณ์บคุคลตัวอยา่ง ทเีป็นแบบอยา่งในการดํารง
ชวีติใหม้คีวามสุข แบง่หนา้ทคีวามรับผดิชอบ สรปุผล
การจัดจัดกจิกรรม เพอืฝึกความรับผดิชอบต่อหนา้ทขี
องตนเอง ผูอ้นื และต่อสังคม และฝึกการทํางานเป็น
ทมี

- ประเมนิจากความสามารถในตดิต่อสอืสารจากบคุค
ลภายนอก

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคม
พหวุัฒนธรรม

- จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทมีกีารทํางานเป็นทมี - ประเมนิจากความสามารถในตดิต่อสอืสารจากบคุค
ลภายนอก และ- ประเมนิจากการทํางานกระบวนการก
ลุ่ม

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ



ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้
าษาเพอืการสอืสาร

- ฝึกการนําเสนองาน และตดิต่อประสานงาน - ประเมนิจากความสามารถในตดิต่อสอืสารจากบคุค
ลภายนอก และ- ประเมนิจากการทํางานกระบวนการก
ลุ่ม

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่
อสอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะส
ม

- มอบหมายงาน หวัขอ้เรอืง แบบแผนการใชช้วีติใหม้ี
ความสุขและประสบผลสําเร็จ และใหผู้เ้รยีนประสานง
านกบับคุคลตัวอยา่งทจีะสัมภาษณ์ และใชเ้ทคโนโล
ยทีเีหมาะสม

- ประเมนิจากผลงานนักศกึษาและการนําเสนองานห
นา้ชนัเรยีน

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคร
าะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ย่
างเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและ
การตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

- นําเสนอผลงานการสัมภาษณ์บคุคลตัวอยา่งหนา้ชั
นเรยีน อภปิรายประเด็นปัญหาและขอ้เสนอแนะ

- ประเมนิจากผลงานนักศกึษาและการนําเสนองานห
นา้ชนัเรยีน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโน
โลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแ
สวงหาความรู ้

- 

นําเสนอผลงานการสัมภาษณ์บคุคลตัวอยา่งหนา้ชั
นเรยีน

- ประเมนิจากผลงานนักศกึษาและการนําเสนองานห
นา้ชนัเรยีน

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 หน่วยท ี1 ประสบการณ์แหง่ความสุข
- ประสบการณ์ความสุขของแต่ละบคุคล 
- ความสุขทางกายและใจ 
- นิยามและขอบข่ายของความสุข

3 - บรรยาย
- นําเสนอประสบการณ์เกยีว
กบัความสุขของแต่ละบคุคล
- จัดกจิกรรมสรา้งสุข

- power point
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน
- VDO
- กรณีศกึษา

1. ผศ.แสงหรัิญญา 
สหสัสธารา
2. อ.เดยีรน์า แม็ง (อ
.พเิศษ)
3. อ.ฮดูา แวหะยี
4. อ.นวรัตน์ ไวชมภู
5. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ

2 หน่วยท ี1 ประสบการณ์แหง่ความสุข
- ประสบการณ์ความสุขของแต่ละบคุคล 
- ความสุขทางกายและใจ 
- นิยามและขอบข่ายของความสุข

3 - บรรยาย
- อภปิรายแลกเปลยีนเรยีนรู ้
ประสบการณ์ความสุข
- จัดกจิกรรมสรา้งสุข

- power point
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน
- VDO
- กรณีศกึษา

1. ผศ.แสงหรัิญญา 
สหสัสธารา
2. อ.เดยีรน์า แม็ง (อ
.พเิศษ)
3. อ.ฮดูา แวหะยี
4. อ.นวรัตน์ ไวชมภู
5. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ

3 หน่วยท ี1 ประสบการณ์แหง่ความสุข
- ประสบการณ์ความสุขของแต่ละบคุคล 
- ความสุขทางกายและใจ 
- นิยามและขอบข่ายของความสุข

3 - บรรยาย
- วเิคราะหค์วามสุขทางกายแ
ละใจ
- รว่มกนัสรปุนิยามและขอบข่
ายของความสุข
- ระดมความคดิเรอืงวธิกีารส
รา้งสุขใหท้กุวันของชวีติ แล
ะสงิทตีอ้งเลกิปฏบิัตถิา้อยาก
มคีวามสุข

- power point
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน
- VDO
- กรณีศกึษา
- นําเสนอหนา้ชนัเรยีน

1. ผศ.แสงหรัิญญา 
สหสัสธารา
2. อ.เดยีรน์า แม็ง (อ
.พเิศษ)
3. อ.ฮดูา แวหะยี
4. อ.นวรัตน์ ไวชมภู
5. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ

4 หน่วยท ี2 การคดิเชงิบวกและคุณค่าของชวีิ
ต 
- การมองโลกเชงิบวก 
- การเห็นคุณค่าในตนเอง ผูอ้นื และสรรพสงิ
ทงัปวง
- คุณค่าพนืฐานทางจรยิธรรม

3 - บรรยาย
- ศกึษากรณีศกึษาและรว่มกั
นอภปิรายกลุ่ม
- นําเสนอผลการอภปิราย
- รว่มกนัวเิคราะหก์ารคดิเชงิ
บวกจากกรณีศกึษา
- รว่มกนัสรปุแนวคดิเชงิบวก

- power point
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน
- VDO
- กรณีศกึษา

1. ผศ.แสงหรัิญญา 
สหสัสธารา
2. อ.เดยีรน์า แม็ง (อ
.พเิศษ)
3. อ.ฮดูา แวหะยี
4. อ.นวรัตน์ ไวชมภู
5. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก



- คุณค่าภายนอกและคุณค่าภายใน ะ

5 หน่วยท ี2 การคดิเชงิบวกและคุณค่าของชวีิ
ต 
- การมองโลกเชงิบวก 
- การเห็นคุณค่าในตนเอง ผูอ้นื และสรรพสงิ
ทงัปวง
- คุณค่าพนืฐานทางจรยิธรรม

- คุณค่าภายนอกและคุณค่าภายใน

3 - บรรยาย
- ใหนั้กศกึษาแบง่กลุ่มจัดทํา 
VDO เกยีวกบัการคดิเชงิบว
กและคุณค่าของชวีติ โดยศกึ
ษาขอ้มลูจากสอืต่าง ๆ ประส
บการณ์จรงิ และอนื ๆ กลุ่มละ
1 เรอืง พรอ้มทงัใหแ้งค่ดิทไี
ดจ้ากเรอืง 
- สรปุสาระสําคัญเกยีวกบักา
รเห็นคุณค่าในตนเอง ผูอ้นื แ
ละสรรพสงิทงัปวง

- power point
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน
- VDO
- กรณีศกึษา

1. ผศ.แสงหรัิญญา 
สหสัสธารา
2. อ.เดยีรน์า แม็ง (อ
.พเิศษ)
3. อ.ฮดูา แวหะยี
4. อ.นวรัตน์ ไวชมภู
5. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ

6 หน่วยท ี2 การคดิเชงิบวกและคุณค่าของชวีิ
ต 
- การมองโลกเชงิบวก 
- การเห็นคุณค่าในตนเอง ผูอ้นื และสรรพสงิ
ทงัปวง
- คุณค่าพนืฐานทางจรยิธรรม

- คุณค่าภายนอกและคุณค่าภายใน

3 - บรรยาย
- ใหนั้กศกึษาแบง่กลุ่มจัดทํา 
VDO เกยีวกบัการคดิเชงิบว
กและคุณค่าของชวีติ โดยศกึ
ษาขอ้มลูจากสอืต่าง ๆ ประส
บการณ์จรงิ และอนื ๆ กลุ่มละ
1 เรอืง พรอ้มทงัใหแ้งค่ดิทไี
ดจ้ากเรอืง 
- สรปุสาระสําคัญเกยีวกบักา
รเห็นคุณค่าในตนเอง ผูอ้นื แ
ละสรรพสงิทงัปวง (ต่อ)

- power point
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน
- VDO
- กรณีศกึษา
- นําเสนองานหนา้ชนัเรยีน

1. ผศ.แสงหรัิญญา 
สหสัสธารา
2. อ.เดยีรน์า แม็ง (อ
.พเิศษ)
3. อ.ฮดูา แวหะยี
4. อ.นวรัตน์ ไวชมภู
5. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ

7 หน่วยท ี3 การปรับตัวและพัฒนาการทางอาร
มณ์
- การปรับตัวเขา้กบัสภาพแวดลอ้มทวัไป
- การปรับตัวเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในสังคมพ
หวุัฒนธรรม
- ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

3 - บรรยาย
- ศกึษากรณีตัวอยา่งจากสอื
อนิเทอรเ์น็ตเกยีวกบัการปรับ
ตัวในการดําเนินชวีติ
- จัดกจิกรรมสรา้งสุข

- power point
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน
- VDO
- กรณีศกึษา
- แบบประเมนิความฉลาดทาง
ดา้นอารมณ์

1. ผศ.แสงหรัิญญา 
สหสัสธารา
2. อ.เดยีรน์า แม็ง (อ
.พเิศษ)
3. อ.ฮดูา แวหะยี
4. อ.นวรัตน์ ไวชมภู
5. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ

8 หน่วยท ี3 การปรับตัวและพัฒนาการทางอาร
มณ์
- การปรับตัวเขา้กบัสภาพแวดลอ้มทวัไป
- การปรับตัวเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในสังคมพ
หวุัฒนธรรม
- ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

3 - บรรยาย
- ศกึษากรณีตัวอยา่งจากสภ
าพแวดลอ้มทวัไป
- จัดกจิกรรมส่งเสรมิความฉ
ลาดทางอารมณ์ (EQ)
- อภปิรายและรว่มกนัสรปุเรอื
งการปรับตัวและพัฒนาการท
างอารมณ์
- จัดกจิกรรมสรา้งสุข

- power point
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน
- VDO
- กรณีศกึษา

1. ผศ.แสงหรัิญญา 
สหสัสธารา
2. อ.เดยีรน์า แม็ง (อ
.พเิศษ)
3. อ.ฮดูา แวหะยี
4. อ.นวรัตน์ ไวชมภู
5. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ

9 หน่วยท ี3 การปรับตัวและพัฒนาการทางอาร
มณ์
- การปรับตัวเขา้กบัสภาพแวดลอ้มทวัไป
- การปรับตัวเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในสังคมพ
หวุัฒนธรรม
- ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

3 - บรรยาย
- ศกึษากรณีตัวอยา่งจากสภ
าพแวดลอ้มทวัไป
- จัดกจิกรรมส่งเสรมิความฉ
ลาดทางอารมณ์ (EQ)
- อภปิรายและรว่มกนัสรปุเรอื
งการปรับตัวและพัฒนาการท
างอารมณ์ (ต่อ)
- ระดมความคดิ เรอืง การปรั
บตัว และการดํารงชวีติในสัง
คมปัจจุบันใหม้คีวามสุข
- จัดกจิกรรมสรา้งสุข (ต่อ)

- power point
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน
- VDO
- กรณีศกึษา
- นําเสนอหนา้ชนัเรยีน

1. ผศ.แสงหรัิญญา 
สหสัสธารา
2. อ.เดยีรน์า แม็ง (อ
.พเิศษ)
3. อ.ฮดูา แวหะยี
4. อ.นวรัตน์ ไวชมภู
5. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ

10 สอบกลางภาค

11 หน่วยท ี4 ศาสนากบัการดํารงชวีติ
- ศาสนากบัชวีติของคนไทย
- สาระของชวีติตามแนวศาสนา
- อทิธพิลของศาสนากบัชวีติของคนไทย
- ศาสนากบัสังคมไทย

3 - บรรยาย
- จัดกจิกรรมส่งเสรมิความฉ
ลาดทางจรยิธรรม (MQ)
- รว่มกนัอภปิรายกฎ กตกิาท
างสังคม

- power point
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน
- VDO
- กรณีศกึษา

1. ผศ.แสงหรัิญญา 
สหสัสธารา
2. อ.เดยีรน์า แม็ง (อ
.พเิศษ)
3. อ.ฮดูา แวหะยี



- รว่มกนัสรปุแนวปฏบิัตจิากกิ
จกรรม EQ , MQ เพอืเป็นเค
รอืงมอืนําไปสู่การดํารงชวีติอ
ยา่งมคีวามสุข
- จัดกจิกรรมระดมความคดิ

4. อ.นวรัตน์ ไวชมภู
5. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ

12 หน่วยท ี4 ศาสนากบัการดํารงชวีติ
- ศาสนากบัชวีติของคนไทย
- สาระของชวีติตามแนวศาสนา
- อทิธพิลของศาสนากบัชวีติของคนไทย
- ศาสนากบัสังคมไทย

3 - บรรยาย
- แบง่กลุ่ม จํานวน 10 กลุ่ม ใ
หนั้กศกึษาศกึษาคน้ควา้ขอ้มู
ลตามหวัขอ้ทไีดรั้บมอบหมา
ย
- จัดกจิกรรมสรา้งสุข

- power point
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน
- VDO
- กรณีศกึษา

1. ผศ.แสงหรัิญญา 
สหสัสธารา
2. อ.เดยีรน์า แม็ง (อ
.พเิศษ)
3. อ.ฮดูา แวหะยี
4. อ.นวรัตน์ ไวชมภู
5. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ

13 หน่วยท ี4 ศาสนากบัการดํารงชวีติ
- ศาสนากบัชวีติของคนไทย
- สาระของชวีติตามแนวศาสนา
- อทิธพิลของศาสนากบัชวีติของคนไทย
- ศาสนากบัสังคมไทย

3 - บรรยาย
- อภปิราย และนําเสนองานห
นา้ชนัเรยีน

- power point
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน
- VDO
- กรณีศกึษา

1. ผศ.แสงหรัิญญา 
สหสัสธารา
2. อ.เดยีรน์า แม็ง (อ
.พเิศษ)
3. อ.ฮดูา แวหะยี
4. อ.นวรัตน์ ไวชมภู
5. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ

14 หน่วยท ี5 ทกัษะชวีติ
- ความหมายและความสําคัญของทกัษะชวีติ
- องคป์ระกอบของทกัษะชวีติ
- ทกัษะชวีติเพอืดํารงตนในสังคม
- สรปุเนือหา

3 - บรรยาย
- แบก่ลุ่มนักศกึษาออกเป็น 1
0 กลุ่ม ระดมาความคดิเกยีวกั
บทกัษะชวีติ
- แบง่กลุ่ม มอบหมายงาน เรื
อง แบบแผนการใชช้วีติใหม้ี
ความสุข และประสบความสํา
เร็จ โดยใหนั้กศกึษาสัมภาษ
ณ์บคุคลตัวอยา่ง ทเีป็นแบบ
อยา่งในการดํารงชวีติใหม้คีว
ามสุข แบง่หนา้ทคีวามรับผดิ
ชอบ สรปุผลการจัดจัดกจิกร
รม เพอืฝึกความรับผดิชอบต่
อหนา้ทขีองตนเอง ผูอ้นื และ
ต่อสังคม ฝึกการทํางานเป็น
ทมี และมทีกัษะในการดํารงชี
วติ

- power point
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน
- VDO
- กรณีศกึษา

1. ผศ.แสงหรัิญญา 
สหสัสธารา
2. อ.เดยีรน์า แม็ง (อ
.พเิศษ)
3. อ.ฮดูา แวหะยี
4. อ.นวรัตน์ ไวชมภู
5. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ

15 หน่วยท ี5 ทกัษะชวีติ
- ความหมายและความสําคัญของทกัษะชวีติ
- องคป์ระกอบของทกัษะชวีติ
- ทกัษะชวีติเพอืดํารงตนในสังคม
- สรปุเนือหา

3 - บรรยาย
- จัดกลุ่มนักศกึษาออกเป็น 1
0 กลุ่ม เพอืใหนั้กศกึษาปฏบิั
ตกิารแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยใช ้
กรณีศกึษา 
- นําเสนองานเรอืง แบบแผน
การใชช้วีติใหม้คีวามสุข และ
ประสบความสําเร็จ จํานวน 5
กลุ่ม

- power point
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน
- VDO
- กรณีศกึษา
- นําเสนอหนา้ชนัเรยีน

1. ผศ.แสงหรัิญญา 
สหสัสธารา
2. อ.เดยีรน์า แม็ง (อ
.พเิศษ)
3. อ.ฮดูา แวหะยี
4. อ.นวรัตน์ ไวชมภู
5. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ

16 หน่วยท ี5 ทกัษะชวีติ
- ความหมายและความสําคัญของทกัษะชวีติ
- องคป์ระกอบของทกัษะชวีติ
- ทกัษะชวีติเพอืดํารงตนในสังคม
- สรปุเนือหา

3 - นําเสนองานเรอืง แบบแผน
การใชช้วีติใหม้คีวามสุข และ
ประสบความสําเร็จ จํานวน 5
กลุ่ม (ต่อ)
- จัดกจิกรรมสรา้งสุข
- สรปุเนือหา และบอกแนวข ้
อสอบ

- power point
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงาน
- VDO
- กรณีศกึษา
- นําเสนอหนา้ชนัเรยีน

1. ผศ.แสงหรัิญญา 
สหสัสธารา
2. อ.เดยีรน์า แม็ง (อ
.พเิศษ)
3. อ.ฮดูา แวหะยี
4. อ.นวรัตน์ ไวชมภู
5. อ.นูรรยีะ๊ ล่าเตะเก
ะ

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้



กจิกรร
มที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเ
มนิ

สัดส่วนของก
ารประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัค ั
บของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน 
ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน แล
ะสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบั
ฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพใน
คุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึก
สาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกใ
นการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภู
มปัิญญาทอ้งถนิ

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและพฤตกิรรมในชนัเรยีนของนักศกึษา ตลอดภาคเรี
ยน

10%

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเข้
าถงึแหลง่การเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบูร
ณาการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกักา
รและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิ
าศกึษาทวัไป

- สอบกลางภาค สัปดาหท์ ี10 20%

- สอบปลายภาค สัปดาหท์ ี17
,18

30%

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญ
าณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชิ
งบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระ
สทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยช
น์ต่อตนเองและสังคมได ้

- การนําเสนอรายงานและการคน้ควา้ขอ้มลูทเีกยีวขอ้ง
- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็นในการแกไ้
ขปัญหาต่างๆ

ตลอดภาคเรี
ยน

15%

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐาน
ะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอง
ตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพ
หวุัฒนธรรม

- การทํางานกลุ่ม
- ความสามารถในตดิต่อสอืสารจากบคุคลภายนอก

ตลอดภาคเรี
ยน

15%

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืส
าร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษ
าเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อ
สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะ
หต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเห
มาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัด
สนิใจในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโ
ลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสว
งหาความรู ้

การใชภ้าษาเพอืการสอืสาร สามารถตดิต่อสอืสารโดยใชเ้ทคโน
โลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม มทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใ
นการสบืคน้ขอ้มลู เชน่ การสัมภาษณ์บคุคลตัวอยา่ง การตัดต่อวิ
ดโีอ และการนําเสนองาน เป็นตน้

ตลอดภาคเรี
ยน

10%



หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

เอกสารประกอบการสอนวชิาวทิยาการแหง่ความสุข
งามพรรณ เวชชาชวีะ. 2549 .ความสุขของกะท.ิ แพรวสํานักพมิพ ์กรงุเทพฯ.
พรเลศิ อฐิฐ.์ 2011. เปิดหอ้งเรยีนวชิาความสุข. วเีลริน์สํานักพมิพ ์กรงุเทพฯ.
สุรางค ์โคว้ตระกลู, 2550. จติวทิยาการศกึษา. พมิพค์รังท ี7. กรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลัย. 
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. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

ไมม่ี

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

ตําราและวารสารทเีกยีวขอ้งและเว็บไซตท์เีกยีวกบัหวัขอ้ตามแผนการสอน

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

1. ประเมนิผลการสอนโดยใชร้ะบบออนไลน์
2. ใหนั้กศกึษาเขยีนแสดงความคดิเห็นการสอนในสัปดาหส์ุดทา้ย

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

คณะกรรมการบรหิารหมวดวชิาศกึษาทวัไปกําหนดใหม้กีารประเมนิการสอนรายวชิา ดังนี
2.1 ประเมนิผูส้อนโดยนักศกึษา
2.2 ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการวชิาการระดับคณะ
2.3 ประเมนิผูส้อนโดยคณะกรรมการบรหิารหมวดวชิาศกึษาทวัไป

3. การปรบัปรงุการสอน

3.1 นําผลการประเมนิมาใชใ้นการปรับปรงุการสอน
3.2 สัมมนาอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิานีเพอืพัฒนาสาระและการสอนทเีหมาะสม

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา



4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

ใหกํ้าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึงของระบบการประกนัคุณภาพภายในของมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
ทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ
ซงึผูป้ระเมนิจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้
การทวนสอบในระดับรายวชิาควรใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิา มคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบ
ใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน 
ทงันีการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได ้โดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเนน้การทําวจัิยสัมฤทธผิลของการประกอบอาชพีของบัณฑติ
ททํีาอยา่งต่อเนืองและนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร
รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดับสากล โดยการวจัิยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
(1) ภาวการณ์ไดง้านทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้
ความสามารถ ความมนัใจของบัณฑติในการประกอบการงานอาชพี
(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรอืการส่งแบบสอบถาม
เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เชน่ ปีท ี1 ปีท ี5
เป็นตน้
(3) การประเมนิตําแหน่ง และหรอืความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
(4) การประเมนิจากสถานศกึษาอนื โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมอืมโีอกาสในระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม
และสมบัตดิา้นอนื ๆ ของบัณฑติจะจบการศกึษาและเขา้ศกึษาเพอืปรญิญาทสีูงขนึในสถานศกึษานัน ๆ
(5) การประเมนิจากนักศกึษาทจีบการศกึษาแลว้ ทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีน รวมทงัสาขาอนื ๆ
ทกํีาหนดในหลักสูตร ทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอก ทมีาประเมนิหลักสูตร หรอื เป็นอาจารยพ์เิศษต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน และสมบัตอินื
ๆ ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
(7) ผลงานของนักศกึษาทวีัดเป็นรปูธรรมไดซ้งึ อาท ิ(ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรปูทพัีฒนาเอง (ข) จํานวนสทิธบิัตร (ค)
จํานวนรางวัลทางสังคมและวชิาชพี (ง) จํานวนกจิกรรมการกศุลเพอืสังคมและประเทศชาต ิ(จ)
จํานวนกจิกรรมอาสาสมคัรในองคก์รททํีาประโยชน์ต่อสังคม

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

5.1 ปรับปรงุรายวชิาทกุครังหลังการสอน
5.2 สัมมนาแลกเปลยีนความคดิเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อน

หมวดอนืๆ

ไมม่ี
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