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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       พระราชวังสนามจันทร์  

      ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 SU112 ความสุข (Happiness) 
2.  จ านวนหน่วยกิต     

3 (3-0-6)  
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 วิชาเลือก  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์    
อาจารย์ผู้สอน  1.  ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์   2.  รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้   

3. ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ  4.  ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง  
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาปลาย/ชั้นปีที่ 1-2 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์     
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  สอนครั้งแรก 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลทีด่ าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
      จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ( Blended Learning ) ตามแนว PERMA MODEL ทั้งการเรียนในชั้นเรียนปกติ การเรียนออนไลน์ การเรียนรู้จากสื่อ
และเทคโนโลยีบนเว็บไซต ตลอดจนเสริมการเรียนรู้ด้วยการเรียนกับวิทยากร การสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ และการจัดท าโครงงาน 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้
ด าเนินการ 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ 

CLO 
CLO 1:  อธิบายความหมายและ
จิตวิทยาแห่งความสุขได้ 
 
 

ผู้สอนบรรยายอธิบายความหมาย
และจิตวิทยาแห่งความสุข โดยเปิด
โอกาสให้นั กศึ กษามีส่ วน ร่ วม
อภิปราย แสดงความคิดเห็น และ
ร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือสร้างความ
เข้าใจความหมายและจิตวิทยาแห่ง
ความสุข 

ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การ อภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น การตอบค าถาม และ
การร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

นักศึกษากระตือรือร้นในการ
ร่ วมกิ จกรรม  สนใจร่ วมกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและ
ตอบค าถามได้ อย่ า งชั ด เจน 
สามารถน าเสนองานในรูปแบบ
วิดีโอคลิปได้อย่างน่าสนใจ 

 

CLO 2 :  อธิ บ ายการจั ดการ
ความสุขและการปรับ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

ผู้ ส อ น / วิ ท ย า ก ร บ ร ร ย า ย 
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา และเปิด
โอกาสให้นั กศึ กษามีส่ วน ร่ วม
อภิปราย แสดงความคิดเห็น และ

ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย ตอบค าถาม 
และ  แสดงคว ามคิ ด เ ห็ น
เกี่ยวกับการน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

นักศึกษาเข้าใจและสามารถ
อธิบายการจัดการความสุขและ
แนวทางการน าไปปรับใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้
ด าเนินการ 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ 

CLO 
ท ากิจกรรมกลุ่มอธิบายความหมาย
และจิตวิทยาแห่งความสุข 

CLO 3:  อภิปรายการพัฒนา
คุณลักษณะนิสัยสร้างสุขได้  
 

ผู้สอนบรรยายและเปิดโอกาสให้
นักศึกษามีส่วนร่วมอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น และท ากิจกรรมกลุ่ม
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะนิสัยสร้าง
สุข 

ประเมินจากการอภิปราย 
การตอบค าถาม การแสดง
ความคิดเห็น และประเมิน
ทั ศ น ค ติ  เ จ ต ค ติ ด้ ว ย
แบบสอบถาม  

นักศึกษาเข้าใจและอภิปรายการ
พัฒนาคุณลักษณะนิสัยสร้างสุข
ได ้ และแสดงออกถึงทัศนคติ 
เจตคตทิี่ดีต่อการพัฒนา
คุณลักษณะนิสัยสร้างสุข 

 

CLO 4:  อภิปรายกลยุทธ์ เ พ่ิม
ความสุขต่าง ๆ ได ้

ผู้ ส อนบร รย ายและกิ จ ก ร ร ม 
workshop โดยวิทยากร เกี่ยวกับ
กลยุทธ์เพ่ิมความสุขทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ โดยนักศึกษามี
ส่วนร่วมอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น และท ากิจกรรมกลุ่ม 

ประเมินจากการอภิปราย 
การตอบค าถาม การแสดง
ความคิดเห็น การท าโครงงาน
กลุ่มเกี่ยวกับความสุขตาม
แนว PERMA MODEL และ
ประเมินทัศนคติ เจตคติด้วย
แบบสอบถาม 

นักศึกษาเข้าใจและสามารถ
อภิปรายกลยุทธ์เพ่ิมความสุข
ต่าง ๆ ได้  และแสดงออกถึง
ทัศนคติ เจตคติที่ดีในการน ากล
ยุทธ์เพ่ิมความสุขต่าง ๆ ไปปรับ
ใช้ 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        54  คน      
2.   จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     54  คน  
3.   จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)    -  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 54 100 

B+   

B   
C+   

C   

D+   
D   

F   
I   

S   

U   
W   

Au   

 
5.   ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านก าหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
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7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

วิธีการ  สรุปผล 

อาจารย์ผู้สอนมีการประชุมร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของคะแนนตามเกณฑ์
การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ 
 

คะแนนถูกต้องและสอดคล้องตามเกณฑ์การให้
คะแนนที่ก าหนดไว้ 
 

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้ามี) 
 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ต้องปรับรูปแบบการเรียน
การสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบกับนักศึกษาที่อุปกรณ์การเรียนไม่พร้อม 
 
2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    จุดแข็ง  เป็นวิชาที่มีประโยชน์ 
    จุดอ่อน ภาระงานมาก 

      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
    แนวทางการแก้ไข พิจารณาลดกิจกรรมหรืองานที่มีความซ้ าซ้อน 

 
2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
 

1.   การด าเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษามากขึ้น 
เตรียมรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายให้รองรับสถานการณ์ท่ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
 

2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
....................................................................................... ............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


