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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหสัวิชา   2512232   ช่ือวิชา  สุขภาพจิตในการท างาน    
               Mental Health at Work 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเลือกเสร ี

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์ 
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อัษฎา  พลอยโสภณ  

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 / ช้ันปี 2 

1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานท่ีเรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11606 

1.9 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   ไม่มี 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    1.  ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ มี
ความซื่อสัตย์ มีวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน  
 

       2.  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระส าคัญใน
สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
       3.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความสามารถอธิบาย แยกแยะ  
และวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 

       4.  มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผู้อื่นโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม    
 5.  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อในการน าเสนอและสื่อสาร
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  
 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 
 รายวิชาน้ีเปิดสอนเป็นครั้งแรก จึงไม่มีแผนการปรับปรุง 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 ความหมายและความส าคัญของสุขภาพจิตในการท างานปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของ
บุคลากรในองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต ประเภทของความผิดปกติทางจิต 
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ การปรับตัวและการสร้างความสุข ปัญหา
ด้านสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ความเครียดและการจัดการความเครียดในการท างาน การใช้
เครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาในการประเมินความเครียด การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพจิตในการท างาน การส่งเสริมสุขภาพจิตในองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพือ่
บริหารความเครียดและผ่อนคลายความเครียดในรูปแบบกิจกรรม 

 Meaning and importance in mental health at work, the factors that effect 
to mental health of person in organization between physical and mental health, types 
of mental disorder, the risk behavior in physical and mental illness, adjustment and 
building the happiness, problems in mental health at work, stress and stress 
management at work, instrument using and psychological procedure for evaluate stress, 
prevention and problem solving in mental health at work, the enhancement of mental 
health in organization including the application of psychological theories foe stress 
management and stress releasing by activities. 
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3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

30 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุม่ เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นย าย่ิงข้ึน 
โดยเฉพาะกบักลุม่ของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 

30  ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 
3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่
นักศกึษาเป็นรายบคุคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Facebook  Line 
 2) อาจารยจ์ัดเวลาให้ค าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างนอ้ย 
2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1.1  ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณ
นักจติวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ  
มีความซื่อสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่                
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 
     1.2  รักความถูกต้องและความยุติธรรม เคารพ
สิทธิมนุษยชน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ 
     1.3  มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจปัญหาทาง
สังคมค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

     1.  ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยการ
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  และความ
รับผิดชอบประกอบการบรรยาย ในแต่ละ
สัปดาห์  
     2.   การปลูกฝั ง วัฒนธรรมที่ ดี ง ามให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย และปลูกฝังความเป็น
สวนดุสิต โดยเน้นความรับผิดชอบ การตรงต่อ
เวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย บุคลิกภาพที่ดี และการช่วยเหลือ
ให้เพื่อนร่วมชั้นในด้านต่างๆที่ตนเองถ นัด
ช านาญ 
     3.  มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุ่มโดยให้
นักศึกษาแบ่งความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายและนักศึกษาส่งงานตรงตาม
เวลาที่ก าหนดไว้  
     4. มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุ่มโดยให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกฏกติกาต่างๆ ในการ
เรียนการสอน รู้จักถึงความถูกต้องและความ
ยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนและท างานร่วมกันโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 

     1.  ประเมินจากการสังเกตโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  และการปฏิบัติตนของ
นักศึกษา  รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความ
ตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบ บุคลิกภาพและ
การส่งงานที่ ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึ ก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการ
สอนและการเข้าร่วมกิจกรรม 
     2.  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
     3.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
 

1-15 

10% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

2.  ด้านความรู้ 
     2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระส าคัญ
ในสาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ 
    2.2  มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า พัฒนา
องค์ความรู้ของตนเอง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในสาขา
จิตวิทยาและจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ 
อย่างต่อเน่ือง 
     2.3  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ใน
การศึกษาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
     2.4  มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และ
สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนๆ ที่มี 
ความเก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นการน า            
ความรู้ไปเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ              
ที่ 21 

     1.   ให้ นักศึกษาชมวีดิทัศน์ที่ เ ก่ียว กับ
เน้ือหา 
     2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ไ ด้ อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เ ป็ น ก ลุ่ ม   ( Group 
Discussion) ในประเด็นที่เก่ียวข้องหรือตาม
ความสนใจของนักศึกษา หรือการให้นักศึกษา
ได้ระดมพลังสมอง (Brainstorming) ในเน้ือหา
ที่ได้รับมอบหมาย     
     3.   ใ ห้ นั กศึ กษา ได้ ร ะ ดมพลั ง สม อ ง 
(Brainstorming) ประกอบกับวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Case Study)   ในเ น้ือหาที่ ได้รับ
มอบหมาย     
     4.  ให้นักศึกษาทบทวนความรู้ด้วยการ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยาสาร งานวิจัย 
และการค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
     5.  ให้นักศึกษาด าเ นินกิจกรรม “การ
ส่งเสริมการเรียนรู้” โดยการบูรณาการความรู้
และการใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน  และการปฏิบัติตนของนักศึกษา  
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  
การส่งงานที่ ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการ
สอนและการเข้าร่วมกิจกรรม 
     2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและการท า
แบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์ 
     3.  ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมาย
ชิ้นงาน หรือ  แบบฝึกหัด  หรือ รายงานผลการ
ด าเนินงานกลุ่ม หัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมการ
เรียนรู้” 
     4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตามหัวข้อ
หรือประเด็นที่มอบหมาย 
     5.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
     6.  ข้อสอบปลายภาคโดยเน้นการประยุกต์  
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สาระความรู้ที่เรียน
ไปสู่สถานการณ์จริง 

1-15 
และ 16 

30% 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบตามหลักการที่ไดศ้ึกษามารวมทั้ง
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
     3.2 มีทักษะและความสามารถในการรวบรวม 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษาข้อมูล

     1.   ให้ท าทบทวนแบบฝึกหัดในแต่ละ
สัปดาห์  
     2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ไ ด้ อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เ ป็ น ก ลุ่ ม   ( Group 
Discussion) ในประเด็นที่เก่ียวข้องหรือตาม
ความสนใจของนักศึกษา  

     1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและการท า
แบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์ 
    2.  ประเมินจากาการสังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน  
     3.  ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมาย
ชิ้นงาน หรือ  แบบฝึกหัด  หรือ รายงานผลการ

1-15 
และ 16 

20% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การได้      
     3.3  มีความสามารถอธิบาย  แยกแยะ  และ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ จากความรู้ 
ที่ได้ศึกษามา   รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ   โดยการประยุกต์ความรู้ได้
อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
 

     3.  ให้นักศึกษาได้ระดมพลังสมอง 
(Brainstorming) ประกอบกับวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Case Study)  ในเน้ือหาที่ได้รับ
มอบหมาย     
     4.  ผู้สอนอธิบายขั้นตอนและรายละเอียด
ในการด าเ นินกิจกรรม “การส่ง เสริมการ
เรียนรู้” รวมทั้งการจัดท ารูปเล่มรายงาน 
     5.   ผู้ สอนฝึกให้ นักศึ กษามี วิ เคราะห์   
ออกแบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา  
ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับ
การเรียนรู้ 
     6.  ผู้สอนฝึกให้นักศึกษามีทักษะในท างาน
รายบุคคลและรายกลุ่ม  โดยส่ง เสริ ม ให้
นักศึกษาได้คิดอย่างเป็นระบบและสามารถ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการท างาน          
     7.  ผู้สอนฝึกให้นักศึกษาได้การสืบค้น
ข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ เป็นข้ อ มูล            
ปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 
     8.  ผู้สอนก ากับความก้าวหน้าของการ
ด าเนินกิจกรรม “การส่งเสริมการเรียนรู้” 

ด าเนินงานกลุ่ม หัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมการ
เรียนรู้”      
     4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตามหัวข้อ
หรือประเด็นที่มอบหมาย 
     5.  ประเมินจากการวิเคราะห์ออกแบบและ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา  ได้แก่ แบบ
ประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับการเรียนรู้ 
     6.  ข้อสอบปลายภาคโดยเน้นการประยุกต์  
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สาระความรู้ที่เรียน
ไปสู่สถานการณ์จริง 
     7.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
     8.  ประเมินจากการแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินกิจกรรม “การส่งเสริมการเรียนรู้” 
    
 

 4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
      4.1  มีความสามารถในการส่ือสารและการ
ปรับตัวกับผู้อื่นโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

     1.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้อภิปราย
ร่วมกันเป็นกลุ่ม  (Group Discussion)  ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องหรือตามความสนใจของ
นักศึกษา 
     2.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาได้ฝึกการลงมือ
ปฏิบัติ  (Practice)  ด าเ นินกิจกรรม “การ

     1.  การใช้แบบสังเกต  โดยสังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน  และการปฏิบัติตนของนักศึกษา  
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  
การส่งงานที่ ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึ ก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการ
สอนและการเข้าร่วมกิจกรรม 

1-15  

20% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

 4.2  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม  
 4.3  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและ
แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าตลอดจนสามารถเป็นสมาชิก
ที่ดีของกลุ่ม    

ส่งเสริมการเรียนรู้” เพื่อฝึกความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่  การติดต่อสื่อสาร การยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและการเปิดโอกาสได้ท างานร่วมกัน
ของนักศึกษา 
     3.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาฝึกการแสดง
บทบาทสมมติ (Role-Playing) เพื่อเป็นการให้
นักศึกษาได้ เรี ยนรู้ ในประเด็นที่ ได้ ผู้ ส อน
มอบหมายและมีทักษะในการท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ืน ได้ เป็นอย่ างดี  สามารถ มีภาวะผู้ น า
ตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม    
     4.  ให้นักศึกษาทบทวนความรู้ด้วยการ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยาสาร งานวิจัย 
การค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เก่ียวข้องกับ
การเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง  
 

     2.  ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมาย
ชิ้นงาน หรือ  แบบฝึกหัด  หรือ รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม “การส่งเสริมการเรียนรู้” 
     3.  ประเมินจากกิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมติ (Role-Playing) 
     4.  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
     5.  ประเมินการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
     6.  ประเมินจากผลการทบทวนความรู้ด้วย
การค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น รายงาน หรือ ใบงาน  
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.3  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง 
ประเทศ 
 5.4  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อในการ
น าเสนอและสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  

     1.  ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องและน าเสนอโดย
ใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     2.  ผู้สอนสาธิตการสืบค้นข้อมูลและการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
     3.  ผู้สอนแนะน าวิธีการเลือกใช้ข้อมูลต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4.  มอบหมายงานที่ต้องสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และน าเสนอข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีจากการวิเคราะห์สังเคราะห์    

     1.   ประเ มินจากการสืบค้นข้ อ มู ลด้ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     2.   ป ร ะ เ มิ นจาก ก าร เ ลื อ ก ใ ช้ ข้ อ มู ล
ประกอบการท ารายงาน  
     3.  ประเมินจากวิธีการน าเสนอรายงานผล
การด าเนินกิจกรรม “การส่งเสริมการเรียนรู้ ”
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
     4.  ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นและการ เ ก็บรวบรวมข้ อ มู ล 
ประมวลผล แปลความหมายและการน าเสนอ

1-15 

20% 
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ประเมิน 
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การประเมินผล 

     5.  มอบหมายให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรม
การ “ส่งเสริมการเรียนรู้” โดยฝึกให้นักศึกษามี
ทักษะการสื่อสารกับผู้ เข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม        
     6.  ฝึ ก ให้ นั กศึ ก ษ า ได้ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการสืบค้นและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและการ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศมาประกอบการ
ด าเนินกิจกรรม “การส่งเสริมการเรียนรู้” 
 

ข้อมูลสารสนเทศมาประกอบการด าเนินกิจกรรม 
“การส่งเสริมการเรียนรู้” 
     5.  ประเมินการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรบัผิดชอบรอง
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2) 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

1 
(4 ชม.) 

กล่าวน าเน้ือหาและขอบเขตของเน้ือหาวิชา 
แนวทางในการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล 
 
หน่วยที่ 1 มารู้จักสุขภาพจิตกันเถอะ 
 - ความหมายและความส าคัญ
ของสุขภาพจิตในการท างาน 
 - ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของ
บุคลากรในองค์กร 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนแนะน าและชี้แจงจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอนประจ า
สั ป ด า ห์  ร ว ม ทั้ ง วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร
ประเมินผล 
2.  ทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
3. ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์เก่ียวกับ
สุขภาพจิตในการท างาน จากน้ันตั้งค าถาม
น าเก่ียวกับสุขภาพจิตในการท างานส าคัญ
อย่างไร โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  6-10 คน 
โดยผู้สอนคัดเลือกมาจ านวน 3 กลุ่ม และให้
นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปราย
เพิ่มเติม 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของ
บุคลากรในองค์กร โดยให้นักศึกษาเข้ า
ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  
นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อทบทวนความรู้ 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สุขภาพจิตใน
การท างาน  
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector)  และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมีเดีย (Multimedia       
for Presentation) 
4.  สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง ยอด
มนุษย์เงินเดือน 

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  และการปฏิบัติ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ท า ใ บ ง าน               
เรื่อง “สุขภาพจิตในการท างานส าคัญ
อย่างไร” 
3.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
5.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
6.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  
 

อ.อัษฎา  
พลอยโสภณ 

 



10 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

6.  ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเน้ือหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงาน เรื่อง “สุขภาพจิตในการท างาน
ส าคัญอย่างไร” 
  

2 
(4 ชม.) 

หน่วยที่ 2 กายกับจิตเป็นสิ่งคู่กัน 
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 
 - ภาวะทางจิตใจที่ท าให้เกิดโรค
ทางกายที่พบบ่อย  
พฤติกรรมที่เส่ียงต่อความเจ็บป่วยทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ 
 -  พฤติกรรมที่ เ สี่ ย งต่ อความ
เจ็บป่วยทั้งทางร่างกาย 
 -  พฤติกรรมที่ เ สี่ ย งต่ อความ
เจ็บป่วยทั้งทางจิตใจ 
   
  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต จากน้ันตั้งค าถามน าจากวีดิทัศน์  
โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  6-10 คน โดย
ผู้สอนคัดเลือกมาจ านวน 3 กลุ่ม และให้
นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปราย
เพิ่มเติม 
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์และการ
อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เ ป็ น ก ลุ่ ม   ( Group 
Discussion) โดยใช้ส่ือเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง 
มนุษย์กับการเรียนรู้ 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง มนุษย์กับการเรียนรู้  โดยให้
นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สุขภาพจิตใน
การท างาน  
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมีเดีย  
4.  สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต  

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  และการปฏิบัติ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
5.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
6.  ประเมินผลจากการท าใบงาน เรื่อง 

อ.อัษฎา  
พลอยโสภณ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

จากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 
5. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเน้ือหา 
6. ทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต       
 
 

3 
(4 ชม.) 

หน่วยที่ 2 กายกับจิตเป็นสิ่งคู่กัน (ต่อ) 
 
ความผิดปกติทางจิต 
 - การแยกระหว่างการมีและการ
ไม่มีอาการทางจิต  
 - การจ าแนกโรคทางจิตใจ  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
โรคจิตและโรคประสาท / ความเครียดและ
ความวิตกกังวล จากน้ันผู้สอนตั้งค าถามน า
เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์   
2.  ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
(Cases Study) จากวีดิทัศน์เรื่อง ล่า ตัว
ละครชื่อมธุรส วิเคราะห์ในหัวข้อ  “มธุรส 
จัดอยู่ในกลุ่มผิดปกติทางจิต กลุ่มใด” โดย
แบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออภิปรายกลุ่มละ  6-10 คน 
โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
3.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง พฤติกรรมของ
มนุษย์ และการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สุขภาพจิตใน
การท างาน  
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมีเดีย  
4.  สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง โรคจิต
และโรคประสาท / 
ความเครียดและความวิตก
กังวล 5.  สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
“ล่า” 

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจากาการสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  
3.  ประเมินจากการฝึกปฎิบัติการ
สังเกตพฤติกรรมภายนอกและ
พฤติกรรมภายใน 
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
5.  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Cases Study) จากวีดิทัศน์
เรื่อง ล่า วิเคราะห์ในหัวข้อ  “มธุรส 
จัดอยู่ในกลุ่มผิดปกติทางจิต กลุ่มใด” 
6.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 

อ.อัษฎา  
พลอยโสภณ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

( Practice)  โ ด ย ฝึ ก ป ฎิ บั ติ ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
6.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง พฤติกรรมของมนุษย์  โดยให้
นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม
จากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 
7. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเน้ือหา 
8. ทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
(Cases Study) จากวีดิทัศน์เรื่อง ล่า 
วิเคราะห์ในหัวข้อ  “มธุรส จัดอยู่ในกลุ่ม
ผิดปกติทางจิต กลุ่มใด” 
2.  กิจกรรมการฝึกปฎิบัติการสังเกต
พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน 

7.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
    
 

4 
(4 ชม.) 

หน่วยที่  3 การประ ยุกต์ทฤษ ฎี ท าง
จิตวิทยาเพื่อบริหารความเครียด 
 - พฤติกรรมมนุษย์คืออะไร 
 - ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ฟรอยด์
    
   

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนตั้งค าถามน าเก่ียวกับพฤติกรรม
มนุษย์คืออะไร โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อ
อภิปรายกลุ่มละ  6-10 คน โดยผู้สอนเปิด
โอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
อภิปรายเพิ่มเติม 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สุขภาพจิตใน
การท างาน  
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  และการปฏิบัติ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง

อ.อัษฎา  
พลอยโสภณ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

 2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง พฤติกรรมมนุษย์คือ
อะไร 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ  
6-10 คน โดยให้นักศึกษา สืบค้น (Inquiry 
Instruction) หัวข้อเรื่อง ทฤษฎีจิตวิเคราะห์
ของ ฟรอยด์กับการบริหารความเครียด โดย
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้า
เพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 
6. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเน้ือหา 
7. ทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.   กิ จ ก ร ร ม ก า ร สื บ ค้ น  ( Inquiry 
Instruction) หัวข้อเรื่อง ทฤษฎีจิตวิเคราะห์
ของ ฟรอยด์กับการบริหารความเครียด 
 

คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมีเดีย  
 

การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
5.   ประ เ มินจาก กิจกรรม สื บค้ น 
( Inquiry Instruction)  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง 
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ฟรอยด์กับการ
บริหารความเครียด 
6.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

5 
(4 ชม.) 

หน่วยที่  3 การประ ยุกต์ทฤษ ฎี ท าง
จิตวิทยาเพื่อบริหารความเครียด (ต่อ) 
   - ทฤษฎีจิตสังคมของ อีริคสัน 
   - ทฤษฎีล าดับขั้นของแรงจูงใจของ มาส
โล 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
Ray จากน้ันตั้งค าถามน าเก่ียวกับทฤษฎีจิต
สังคมของ อีริคสัน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  
6-10 คน โดยผู้สอนคัดเลือกมาจ านวน 3 
กลุ่ม และให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์และการ
อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เ ป็ น ก ลุ่ ม   ( Group 
Discussion)  โดย ใช้ สื่ อ เพา เวอร์พอยด์  
ทฤษฎีล าดับขั้นของแรงจูงใจของ มาสโล 
จาก วีดิทัศน์ เรื่อง Ray  
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง เป้าหมายของการเรียนรู้ โดยให้
นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม
จากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 
5. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเน้ือหา 
6. ทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานชีวิตของ Ray Charles 
 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สุขภาพจิตใน
การท างาน  
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมีเดีย 
4.  สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง Ray 

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  และการปฏิบัติ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
5.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  
 
 

อ.อัษฎา  
พลอยโสภณ 

 



15 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

6 
(4 ชม.) 

หน่วยที่  3 การประ ยุกต์ทฤษ ฎี ท าง
จิตวิทยาเพื่อบริหารความเครียด (ต่อ) 
   - ทฤษฎีพหุปัญญา 
   - ความฉลาดทางอารมณ์  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
“ ท ฤ ษ ฏี พ หุ ปั ญ ญ า  ( Multiple 
Intelligences) ”  จ าก น้ันตั้ ง ค า ถ า ม น า
เก่ียวกับทฤษฏีพหุปัญญา โดยแบ่งเป็น
กลุ่มเพื่อระดมพลังสมอง (Brainstorming) 
กลุ่ มละ  10-12 คน โดย เปิด โอกาสให้
นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปราย
เพิ่มเติม 
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์และการ
สอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) 
โดยใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง ทฤษฏีพหุ
ปัญญา กับความฉลาดทางอารมณ์ 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง ทฤษฏีพหุปัญญา กับความฉลาด
ทางอารมณ์โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน
ความรู้ 
5. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเน้ือหา 
6.ทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  รายวิชา  
สุขภาพจิตในการท างาน  
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมีเดีย 
4.  สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง “ทฤษฏี
พหุปัญญา (Multiple 
Intelligences)” 

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  และการปฏิบัติ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
5.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

อ.อัษฎา  
พลอยโสภณ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

- กิจกรรม แบบวัด EQ  
- กิจกรรม แบบประเมิน Multiple 
Intelligences 

7 
(4 ชม.) 

หน่วยที่ 4 การปรับตัวและการสร้าง
ความสุข 
 - ความหมายของการปรับตัว 
 - สาเหตุของการปรับตัว 
 - แบบแผนของการปรับตัว 
 - กระบวนการปรับตัว 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
“Adaptation คืออะไร” จากน้ันตั้งค าถาม
น าเก่ียวกับความหมายของการปรับตัว โดย
แ บ่ ง เ ป็ น ก ลุ่ ม เ พื่ อ ร ะ ด ม พ ลั ง ส ม อ ง 
(Brainstorming) กลุ่มละ 10-12 คน โดย
เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์และการ
สอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) 
โดยใช้ส่ือเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การปรับตัว 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
(Cases Study) จากวีดิทัศน์เรื่อง “เดอะ 
เ ลต เ ตอร์  จดหมาย รั กที่ ไ ม่ มี วั น ลื ม ” 
วิเคราะห์ในหัวข้อ  “เดอะ เลตเตอร์ มีแบบ
แผนและกระบวนการปรับตัวอย่างไร” โดย
แบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออภิปรายกลุ่มละ 6-10 คน 
โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  รายวิชา  
สุขภาพจิตในการท างาน  
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมีเดีย 
4.  สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
“Adaptation คืออะไร” 
5.  สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง “เดอะ 
เลตเตอร์ จดหมายรักที่ไม่มี
วันลืม”        

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  และการปฏิบัติ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
5.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
6.  ประเมินผลจากใบงาน เรื่อง เดอะ 
เลตเตอร์ มีแบบแผนและกระบวนการ
ปรับตัวอย่างไร 
 

อ.อัษฎา  
พลอยโสภณ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง การปรับตัวและการสร้ าง
ความสุข  โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน
ความรู้ 
6. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเน้ือหา 
7. ทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงาน เรื่อง “เดอะ เลตเตอร์ มีแบบ
แผนและกระบวนการปรับตัวอย่างไร 
”  
 

8 
(4 ชม.) 

หน่วยที่ 4 การปรับตัวและการสร้าง
ความสุข (ต่อ) 
   - กลไกป้องกันตัวเอง 
   - การสร้างความสุข 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนตั้งค าถามน าเก่ียวกับการกลไก
ห้องกันตัวเองมีประโยชน์และโทษอย่างไร 
โดยแบ่งเป็นกลุ่ ม เพื่ อระดมพลัง สมอง 
(Brainstorming)  กลุ่มละ 10-12 คน โดย
เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง กลไกป้องกันตัวเอง 
แ ล ะ ก า ร ส อ น โ ด ย ก า ร ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ  

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  รายวิชา  
สุขภาพจิตในการท างาน  
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมีเดีย  
 

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจากาการสังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน  
3.  ประเมินจากการปฏิบัติ  
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
5.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
6.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

อ.อัษฎา  
พลอยโสภณ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

(Practice) โดยการจับคู่กันฝึกการสะท้อน 
(reflection) พฤติกรรม กลไกป้องกันตัวเอง 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง การสร้างความสุข   โดยให้
นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม
จากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเน้ือหา 
6. ทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. จับคู่กันฝึกการสะท้อน (reflection) 
พฤติกรรม กลไกป้องกันตัวเอง  

 

9 
(4 ชม.) 

หน่วยที่ 5 ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน 
 - ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เกิดจาก
ตัวคนท างานเอง 
 -  ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เกิด
จากปัญหา 
            -  ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เกิด
จากปัญหาระดับองค์กร  
  
  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมวีดิทัศน์ เรื่อง โรค
ยอดฮิตของมนุษย์ท างาน ตอน โรคเครียด 
จากน้ันผู้สอนตั้งค าถามน าเ ก่ียวกับชมวีดิ
ทัศน์ 
2.  ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
(Cases Study) จากวีดิทัศน์ เรื่อง  ใครที่
ท้อแท้กับการท างาน คลิกดูคลิปน้ี  วิเคราะห์
ในหัวข้อ  “ปัญหาในวีดิทัศน์เกิดจากอะไร” 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออภิปรายกลุ่มละ  6-10 

1.  เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชา  จิตวิทยาการเรียนรู้ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop) 
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมีเดีย  

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจากาการสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  
3.  ประเมินจากการปฏิบัติ   
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
5.  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Cases Study) จากวีดิทัศน์
เรื่อง ใครที่ท้อแท้กับการท างาน คลิก

อ.อัษฎา  
พลอยโสภณ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

คน โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
3.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่ อ เพา เวอร์พอยด์  เ รื่ อง  ปัญหาด้ าน
สุขภาพจิตที่เก่ียวข้องกับการท างาน 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
6.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เก่ียวข้อง
กับการท างาน โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุด
เพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  
หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เ น็ต เพื่ อ
ทบทวนความรู้ 
7. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเน้ือหา 
8.ทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
(Cases Study) จากวีดิทัศน์เรื่อง ใครที่
ท้อแท้กับการท างาน คลิกดูคลิปน้ี  
วิเคราะห์ในหัวข้อ  “ปัญหาในวีดิทัศน์เกิด
จากอะไร”  

4.  สื่อวีดิทัศน์  เรื่อง  ใครที่
ท้อแท้กับการท างาน คลิกดู
คลิปน้ี 
 

ดูคลิปน้ี  วิเคราะห์ในหัวข้อ  “ปัญหา
ในวีดิทัศน์เกิดจากอะไร” 
6.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
7.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

10 
(4 ชม.) 

หน่วยที่ 6 ความเครียดและการจัดการ
ความเครียดในการท างาน 
 - ความเครียด (Stress) 
 - การจัดการความเครียดในการ
ท างาน 
 - วิธีการและเทคนิคการคลาย
เครียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1 .  ผู้ ส อนตั้ ง ค า ถ า ม น า เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
ประยุกต์ใช้เทคนิคการเพิ่มพฤติกรรม โดย
แบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออภิปรายกลุ่มละ 6-10 คน 
โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง ความเครียดและ
การจัดการความเครียดในการท างาน 
3.  ผู้สอนได้แบ่งกลุ่มให้นักศึกษากลุ่มละ  6-
10 คน  โ ด ย นักศึ กษา ได้ ล ง มื อปฏิ บั ติ  
(Practice) ในหัวข้อ จัดการความเครียด
อย่างไรกับกิจกรรม ลิงตกต้นไม้        
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง วิธีการและเทคนิคการคลาย
เครียด โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน
ความรู้ 
6. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเน้ือหา 
7. ทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู้ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมีเดีย  
 

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจากาการสังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน  
3.  ประเมินจากการลงมือปฏิบัติ 
(Practice)  ในหัวข้อ การแก้ไขปัญหา 
“การโยนไข่ลงจากที่สูงโดยไม่แตก”       
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
5.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
6.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

อ.อัษฎา  
พลอยโสภณ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

1.  กิจกรรมการจัดการความเครียดอย่างไร
กับกิจกรรม ลิงตกต้นไม้        
 

11 
(4 ชม.) 

หน่วยที่ 6 ความเครียดและการจัดการ
ความเครียดในการท างาน (ต่อ) 
   - การใช้เครื่องมือและกระบวนการทาง
จิตวิทยาในการประเมินความเครียด 
   - แบบวัดความเครียด กรมสุขภาพจิต 
(SPST - 20) 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบวัดความเครียด 
จากน้ันผู้สอนตั้งค าถามน าเก่ียวกับผลของ
การท าแบบวัดความเครียด  
2.  ผู้สอนให้นักศึกษาจับคู่กันฝึกการสะท้อน 
(reflection) ผลจากแบบวัดความเครียด 
โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
3.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ การใช้เครื่องมือและ
กระบวนการทางจิตวิทยาในการประเมิน
ความเครียด 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง เครื่องมือและกระบวนการทาง
จิตวิทยาในการประเมินความเครียด โดยให้
นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม
จากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 
6. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเน้ือหา 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู้ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมีเดีย  
4.  สื่อแบบวัดความเครียด 
 

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจากาการสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  
3.  ประเมินจากการลงมือปฏิบัติ 
(Practice) โดยฝึกปฎิบัติจากการดู 
ตัวแบบ (การร้องเพลงตามตัวแบบ) 
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
5.  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Cases Study) จากวีดิทัศน์
เรื่อง พระผู้เป็นต้นแบบ วิเคราะห์ใน
หัวข้อ “ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าค าสอน” 
6.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
7.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
    
 

อ.อัษฎา  
พลอยโสภณ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

7. ทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  แบบวัดความเครียด  

12 
(4 ชม.) 

หน่วยที่ 7 การป้องกัน ส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพจิต 
 -  การป้องกันปัญหาด้าน
สุขภาพจิตในการท างาน 
  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
 1. ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
(Case Study)  จากวีดิทัศน์  เรื่อง ยอด
มนุษย์เงินเดือน EP2.โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อ
อภิปรายกลุ่มละ  6-10 คน โดยผู้สอนเปิด
โอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
อภิปรายในประเด็น การป้องกัน ส่งเสริม
และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต 
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การป้องกัน 
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต                       
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ  
6-10 คน โดยให้นักศึกษาแสดงบทบาท
สมมติ (Role-Playing) หัวข้อเรื่อง การ
ป้องกัน ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพจิตโดยผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู้ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมีเดีย  
4.  สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง การ
ป้องกัน ส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพจิต  

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจากาการสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Cases Study) จากวีดิทัศน์
ยอดมนุษย์เงินเดือน EP2.  วิเคราะห์
ในหัวข้อ  การป้องกัน ส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต 
5.  ประเมินจากกิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ (Role-Playing) 
7.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
8.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

อ.อัษฎา  
พลอยโสภณ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

6.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการป้องกัน ส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยให้นักศึกษาเข้า
ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  
นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อทบทวนความรู้ 
7.  ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเน้ือหา 
8. ทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
(Cases Study) จากวีดิทัศน์ เรื่อง ยอด
มนุษย์เงินเดือน EP2.  
2.  กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  เรื่อง                 
การป้องกัน ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพจิต 
 

13 
(4 ชม.) 

หน่วยที่ 7 การป้องกัน ส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพจิต (ต่อ) 
   - การส่งเสริมสุขภาพจิตในการท างาน 
   -  การแก้ไขหรือรักษาปัญหาด้าน
สุขภาพจิต 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนนักศึกษาแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ตาม
หัวข้อ 1)การป้องกัน 2)ส่งเสริม 3)แก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยให้สืบค้นและ
ระดมความคิดในการหาแนวทาง การ
ป้องกัน ส่ง เสริมและแก้ไขปัญห าด้ าน
สุขภาพจิต 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู้ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจากาการสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 

อ.อัษฎา  
พลอยโสภณ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2.  ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์และอภิปราย
กลุ่ม โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
3.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การป้องกัน ส่งเสริม
และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต  
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้การป้อง กัน 
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต โดย
ให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม
จากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 
6.  ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเน้ือหา 
7. ทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานการแนวทาง การป้องกัน ส่งเสริม
และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต 

3.  สื่อเพาเวอร์พอยด์
มัลติมีเดีย  
 
 

4.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
5.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
     

14 
(4 ชม.) 

หน่วยที่ 8 การส่งเสริมสุขภาพจิตใน
องค์การ 
 - ประโยชน์เม่ือพนักงานใน
องค์กรมีความสุข 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
เปิดเคล็ดลับปั้น มิตรผล สู่องค์กรที่ดีที่สุด
ส าหรับคน Gen Y จากน้ันผู้สอนตั้งค าถาม

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู้ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจากาการสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  

อ.อัษฎา  
พลอยโสภณ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

 - การสร้างเสริมสุขภาพใน
สถานที่ท างาน 

น าเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตใน
องค์การ 
2.  ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
(Case Study)  จากวีดิทัศน์เรื่อง เยี่ยมชม 
Googleplex ส านักงานใหญ่ Google
วิเคราะห์ในหัวข้อ  “มีประโยชน์อย่างไร ต่อ
ใครบ้าง” โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออภิปราย
กลุ่มละ  6-10 คน โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปราย
เพิ่มเติม 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ  
6-10 คน โดยให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
ออกแบบแนวทาง หัวข้อเรื่อง องค์กรที่น่า
อยู่ โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพจิตใน
องค์การโดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  
งานวิจัยหรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อทบทวนความรู้ 
6.  ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเน้ือหา 

คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมีเดีย  
4.  สื่อวีดิทัศน์  เรื่อง การ
เรียนรู้ในปัจจุบัน  
5.  สื่อวีดิทัศน์  เรื่อง เยี่ยม
ชม Googleplex ส านักงาน
ใหญ่ Google 
 

3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
5.  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Cases Study) จากวีดิทัศน์
เรื่อง เยี่ยมชม Googleplex ส านักงาน
ใหญ่ Googleวิเคราะห์ในหัวข้อ  “มี
ประโยชน์อย่างไร ต่อใครบ้าง”6.  
ป ร ะ เ มิ นจาก กิจกร รมการแสดง
บทบาทสมมติ (Role-Playing) 
7.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
8.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
(Cases Study) จากวีดิทัศน์ เรื่อง เยี่ยมชม 
Googleplex ส านักงานใหญ่ Google
วิเคราะห์ในหัวข้อ  “มีประโยชน์อย่างไร ต่อ
ใครบ้าง” 
2.  กิจกรรมแสดงความคิดเห็นออกแบบ
แนวทาง หัวข้อเรื่อง องค์กรที่น่าอยู่ 

15 
(4 ชม.) 

หน่วยที่ 8 การส่งเสริมสุขภาพจิตใน
องค์การ 
     - บทบาทของสังคม ในการสร้างเสริม
สุขภาพจิต 
     - ทดสอบหลังเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนตั้งค าถามน าถึงบทบาทของสังคม 
ในการสร้างเสริมสุขภาพจิต จะต้อง มีใคร 
ท าอะไร ท าที่ไหน และท าอย่างไร โดย
แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  6-10 คน โดยผู้สอน
คัดเลือกมาจ านวน 3 กลุ่ม และให้นักศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม   
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์และการ
อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เ ป็ น ก ลุ่ ม   ( Group 
Discussion) โดยใช้ส่ือเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง 
บทบาทของสั งคม ในการสร้ าง เ ส ริ ม
สุขภาพจิต 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์ บทบาทของ
สังคมในการส่งเสริมสุขภาพจิต 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู้ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมีเดีย (Multimedia for 
Presentation) 
 

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจากาการสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการวิเคราะห์ใบงาน
บทบาทของสังคม ในการสร้างเสริม
สุขภาพจิต จะต้อง มีใคร ท าอะไร ท า
ที่ไหน และท าอย่างไร 
5. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
8.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

อ.อัษฎา  
พลอยโสภณ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

 4.  นักศึกษาน าเสนอการด าเนินกิจกรรม
การส่งเสริมการเรียนรู้ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานบทบาทของสังคม ในการสร้าง
เสริมสุขภาพจิต จะต้อง มีใคร ท าอะไร ท าที่
ไหน และท าอย่างไร  

16 
(4 ชม.) 

สอบปลายภาค 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - กิจกรรมในช้ันเรียน     40% 
  - การจัดกิจกรรม “การสง่เสรมิการเรียนรู้”     20% 
  - สอบปลายภาค      30% 
  - จิตพิสัย        10% 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-50 F 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 เอกสารและต าราหลกั 
อัษฎา  พลอยโสภณ . (2561) . เอกสารประกอบการเรียนสขุภาพจิตในการท างาน , ศูนย์หนงัสือ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต . มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
6.2 เอกสารและขอ้มูลส าคญั 
วิไลลักษณ์  พงษ์โสภา.  (2555).  สุขวิทยาจิต.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
6.3 เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
กองสุขภาพจิตสังคม.  (2548).  คู่มือคลายเคลียด้วยตนเอง.  กรุงเทพ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์
 ทหารผ่านศึก. 
จิราภรณ์  ตั้งกิตติภาภรณ์.  (2556).  จิตวิทยาท่ัวไป.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).  (2556).  ความสุขอยู่ท่ีน่ี มัวไปหากันท่ีไหน.  กรุงเทพ : บรษัิท 
 ออฟเซ็ทครีเอช่ัน จ ากัด. 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.  (2560).  โปรแกรมสร้าง
 สุขวัยท างานในสถานประกอบการ.  กรุงเทพฯ : วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด.Mental Health 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 
 1) การสนทนากลุม่ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
 2) การประเมินอาจารย์ผูส้อนโดยนกัศึกษา 
 3) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แตล่ะด้าน 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารยผ์ูส้อนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบสังเกตการณ์สอนของผูส้อน 
 3) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนกัศึกษา 
7.3 การปรบัปรุงการสอน 
      หลังจากผ่านการประเมินการสอนในข้อ  2  จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 

1)  การน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักษึกษามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการสอน ใน
กรณีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาต่ า  โดยวิธีการเรียนเสริม 

2)  การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3)  ระดมสมองจากทีมผู้สอน 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสงัเกตพฤตกิรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการน าเสนอผลงาน 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม    
ความรู้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสือ่สาร และการใช้ไอที 

   

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
 1) อาจารยผ์ู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4 
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 2) กรณีทีผ่ลการเรียนรู้นกัศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผูส้อนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรบัปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 
 


