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คํานํา
รหัสวิชา 3561104 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) สติและการจัดการความเครียด จัดทําสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการบริการลูกคา เพื่อเขาใจองคประกอบของกาย ใจ และการคิด ที่จะทําใหเกิดสุข หรือ ทุกข และ
ผลพวงของความเครียดที่มีตอสุขภาพ การดํารงชีวิต งาน และคนรอบขาง โดยเฉพาะในวิชาชีพการ
ใหบริการกับลูกคา ผูใหบริการจึงตองรักษาอารมณใหคงสติไว เรียนรูที่มาและการขจัดความเครียดจากสิ่ง
ตางๆ ที่เขามากระทบความรูสึกนึกคิดในแตละวัน
ผูเรียนจะไดมองเห็นถึงความสําคัญของการมีสติ ซึ่งเปนเรื่องที่ฝกได ไมไดมีความยากลําบาก หรือ
พาตัวเองปลีกวิเวก การขจัดความเครียดและการคงสติอยูกับปจจุบันแตละคนจะมีวิธีการที่หลากหลายและ
เลือกใหตรงกับจริตของตัวเองได เมื่อกายใจ สติสมบูรณพรอม การใหบริการและทําการงานใด จะผานไป
ดวยดี
ดร.สิรินาถ แพทยังกุล
ผูสอน
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สารบัญ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา -------------------------------------------------------------- 6
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล ---------------------------------------------------------------- 8
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน --------------------------------------------------------- 13
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3561104 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) สติและการจัดการความเครียด
(ภาษาอังกฤษ) Mindfulness and Stress Management
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ดร.สิรินาถ แพทยังกุล
อาจารยผูสอน
ดร.สิรินาถ แพทยังกุล ตอนเรียน ……………
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ …………..…….. / ชั้นปที่ ……………
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือนอกสถานที่ตามความเหมาะสมของกิจกรรม โดยการพิจารณาของผูสอน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
4 กรกฎาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
ผูเรียนมองเห็นเรื่องของความคิด กาย ใจ สติ สมาธิ เปนสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติของตนเอง ไมไดยาก
ที่จะเขาถึง สามารถเขาใจ เรียนรู ฝกฝนได และใชสิ่งเหลานี้เพื่อขัดเกลา “อารมณ” และบริหาร จัดการชีวิต
ไดอยางราบรื่น
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหมีวิธีการใหมๆ งาย และหลากหลาย ที่ผูเรียนจะเขาใจ เขาถึงไดงายขึ้น ตามจริตของแตละ
คน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
สติและการจัดการความเครียด
ความสําคัญของการใชสติกํากับการดํารงชีวิต เพื่อรูจักวิธีคิดที่คลายจากความเครียดจากการงาน ชีวิตสวนตัว
เรียนรูเปนผูเทาทันความคิด และอารมณ ของตน การใหความสําคัญกับปจจุบันขณะ เรียนรูหลักของไตร
ลั ก ษณ : อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา เพื่ อให เห็ น ความจริ งที่ มี ในธรรมชาติ เขาใจธรรมชาติ ของมนุ ษ ยแ ละ
ความคิดผานการรูจัก ขันธ 5: รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อายตนะ ภายในและภายนอกทั้ง 6 อัน
เปนองคประกอบของมนุษย และอริยสัจ 4 แนวทางการหาที่มาของทุกข และการดับเหตุแหงทุกข
Mindfulness and Stress Management
Importance of the moment of now using Sa-ti or being mindful to direct one’s life. To
learn the way of thinking keeping one’s from stress in work and personal life and learning
to be keep up with one’s flow of thoughts and feelings. To focus on the moment of now.
Learning Trinity-law of nature characteristics: impermanence, suffering, non-self.
Understand nature of human being and his mind through the five aggregates: corporeality,
feeling, memory, thought, and consciousness. 6 Senses: internal sense organs, external
sense objects. Find cause of suffering and way out learning the four noble truths: suffering,
cause of suffering, end of suffering, path to the end of suffering.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยายและฝกตลอด
45ชั่วโมง

-

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
3 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่
1.1.4 มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยางมี
คุณธรรม ใหความรวมมือตอกิจกรรมและงานกลุมที่ตองมุงเนนความรับผิดชอบเปนสําคัญ
1.2 วิธีการสอน
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการกิจกรรมตาง ๆ
- ใหงานที่นักศึกษาจะมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม และพัฒนาดานภาวะผูนํา
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการออกกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลการเขาเรียน ความตรงตอเวลา ฯลฯ ที่ไดตกลงรวมกัน
- ประเมินผลจากการสังเกต
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.4 มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ รวมทั้งมี
ความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายประกอบการยกกรณีศึกษา
- การทํางานเปนทีมและการนําเสนองาน
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
- ประเมินผลจากการสังเกตการณตอบขอซักถาม ความสนใจในการเรียน
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.3 สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการ
ไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
- ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการนําเสนอความคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรูได
- สอนโดยฝกปฏิบัติตามหัวขอที่ผูสอนกําหนด
3.3 วิธีการประเมินผล
- นําเสนองาน และใหคะแนนตามขอตกลง
- ประเมินผลจากการเขารวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.3 มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผูอื่นและรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพ สามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ
เพื่อนรวมงานและแกไขปญหากลุม
4.2 วิธีการสอน
- สังเกตจากการใหงาน
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
- ดูจากผลงานที่นักศึกษาทํากิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
O 5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สําหรับ
กลุมบุคคลที่แตกตางกันตามสถานการณและวัฒนธรรม ทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
5.2 วิธีการสอน
- บรรยายและกําหนดงานใหนักศึกษาไปปฏิบัติ
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน
(ระบุ
ลําดับ)
ดร.สิรินาถ

1. ความหมายของสติ และ
ความสําคัญของสติกับการดําเนิน
ชีวติ
- Learning Outcome
เห็นความสําคัญของการมีสติในกา
ดําเนินชีวิต
2. สติ กับ สมาธิ
- Learning Outcome
เขาใจความตางของสติ สมาธิ และ
การอาศัยกันและกันระหวางสองสิ่ง

3

บรรยาย
สนทนา
ชมวิดีทัศน

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1.1.4, 2.1.4, 3.1.3,
4.1.3, 5.1.3

3

คลิปวิดีโอ โดยทันตแพทยสม สุจิรา
และ กิจกรรม body percussion

1.1.4, 2.1.4, 3.1.3,
4.1.3, 5.1.3

ดร.สิรินาถ

3. ปจจุบันขณะ..the moment of
now
Learning Outcome
การมีประสบการณกับ “ปจจุบัน”

3

Clip

1.1.4, 2.1.4, 3.1.3,
4.1.3, 5.1.3

ดร.สิรินาถ

4. ความสัมพันธของ สติ และ
ความเครียด

3

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion
บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion
บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ

1.1.4, 2.1.4, 3.1.3,
4.1.3, 5.1.3

ดร.สิรินาถ
8
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ความเครียดและผลกระทบจาก
ความเครียด
Learning Outcome
บอกไดวา เมื่อมีสติ ความเครียด/
กังวล หายไปไดอยางไร และเห็น
ผลลัพธอะไร
5. การจัดการตนเอง (Self
management)
3 อุปนิสัยเพื่การจัดการตนเอง
Learning Outcome
สามารถลําดับความสําคัญกอน/หลัง
ของสิ่งที่ตองทํา เพื่อลดความกังวล/
เครียดจากการงาน
6. อริยสัจ
Learning Outcome
รูหนทางการขจัดทุกข
7. ไตรลักษณ
Learning Outcome
เขาใจกฎธรรมชาติถึงความไมเที่ยง
แท ยั่งยืน
8. อายตนะ 1
Learning Outcome

เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

3

3

Google calendar
Brainstorming: อะไรที่เปนปญหาที่มา
จากตัวเอง
บรรยายอุปนิสัย ทั้ง 3 เพื่อการจัดการ
ตนเอง
Eisenhower Time Management
Matrix
อภิปราย “ความไมสบายกาย/ใจ หรือ
ทุกข” และ “เหตุแหงปญหา และ
ทางออก”

3

อภิปราย กฏไตรลักษณ
นําเสนอ ไตรลักษณ ดวยภาพ

3

กิจกรรมนอกสถานที่ (เชน สวนโมกข
กรุงเทพ อาจเปลี่ยนแปลงตามความ

บรรยาย
แนะนําการใช
แอพพลิเคชั่น และ
หลักการบริหารเวลา

1.1.4, 2.1.4, 3.1.3,
4.1.3, 5.1.3

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion
บรรยาย
Discuss
กิจกรรมกลุม

1.1.4, 2.1.4, 3.1.3,
4.1.3, 5.1.3

กิจกรรมกลุม

ดร.สิรินาถ

1.1.4, 2.1.4, 3.1.3,
4.1.3, 5.1.3
1.1.4, 2.1.4, 3.1.3,
4.1.3, 5.1.3
9
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เหมาะสม)
9. อายตนะ 2 ฝกเรื่องสัมผัส
(senses)
Learning Outcome

3

กิจกรรมนอกสถานที่ (มิวเซียม สยาม)

10. ขันธ 5 กับการบริการ:
เวทนา (Feeling), สัญญา
(Perception), สังขาร (Mental
Formative), วิญญาณ
(Consciousness), รูป
(Corporeality)
Learning Outcome
เขาใจเรื่องการรับรูผาน ขันธุ 5
ที่มาของสิ่งเรา และวิธีการละ และ
นําไปใชในการใหบริการได
11. ขอดีของ “ทุกข”
Learning Outcome
ทุกขเปนเรื่องธรรมดาในชิวิต
เราเลือกที่จะทุกข หรือ สุขได
12. สติ..ฝกได
Learning Outcome
สามารถเลือกกิจกรรมฝกสติที่
หลากหลายและตรงกับจริตตนเอง

3

บรรยาย
เสวนา
กิจกรรม “อาหาร การสัมผัส”

1.1.4, 2.1.4, 3.1.3,
4.1.3, 5.1.3

3

บรรยาย
สนทนา

1.1.4, 2.1.4, 3.1.3,
4.1.3, 5.1.3

3

กิจกรรมนอกสถานที่ สวนสัตวเขาดิน

1.1.4, 2.1.4, 3.1.3,
4.1.3, 5.1.3

กิจกรรมกลุม

1.1.4, 2.1.4, 3.1.3,
4.1.3, 5.1.3
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13. สติ กับ งานบริการ: คําพูด การ
กระทํา
Learning Outcome
รูวิธีการสื่อสารโดยภาษาพูด ภาษา
กายกับลูกคาไดอยางเหมาะสม
14. อะไรคือ “วาง”
Learning Outcome
เขาใจเรื่องความวาง และการ
นําไปใช
15. นําเสนองาน
Learning Outcome

3

บรรยาย
กิจกรรม “สื่อสาร ภาษา กับการบริการ”
การปฏิเสธ/ตอบรับ

1.1.4, 2.1.4, 3.1.3,
4.1.3, 5.1.3

3

กิจกรรม “ปน..”

1.1.4, 2.1.4, 3.1.3,
4.1.3, 5.1.3

3

Reflective นําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรู มุมมอง
การของตนเองหลังจากไดเรียน เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับเพื่อในชั้น

1.1.4, 2.1.4, 3.1.3,
4.1.3, 5.1.3

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
*กิจกรรมการเรียนการสอน อาจะพานักศึกษาไปทํากิจรรมนอกสถานที่ สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
*กิจกรรมการเรียนการสอน อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับลักษณะของผูเรียน โดยการพิจารณาของผูสอน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู
1

2

3

คุณธรรม จริยธรรม
4 ) มีจิตสํานึก และ
พฤติกรรมที่คํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวน
ตนอยางมีคุณธรรม ให
ความรวมมือตอ
กิจกรรมและงานกลุมที่
ตองมุงเนนความ
รับผิดชอบเปนสําคัญ
ความรู
4) มีความรูเกี่ยวกับ
ความกาวหนาทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ดานบริหารธุรกิจ
รวมทั้งมีความเขาใจ
อยางเทาทันใน
ผลกระทบใน
สถานการณที่
เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลก
ทักษะทางปญญา
3) สามารถคิดคน
ทางเลือก วิเคราะห
ทางเลือกและ
ผลกระทบจาก
ทางเลือกอยางรอบดาน
มีความสามารถในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือก
ที่สอดคลองกับ
สถานการณทางธุรกิจ
ทําใหเกิดการไดเปรียบ

วิธีการประเมิน

1)
2)

3)

1)

2)

สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
ผูเรียนทําตามกติกาของ
1-15
10%
วงสนทนาได
ผูเรียนสะทอนความคิด
ตัวเองจากเรื่องที่ไดฟง
ผูเรียนสังเกตเห็น
ความคิดตัวเองขณะฟง
เรื่องราวผูอื่น
ผูเรียนบอกสิ่งที่เรียนรู
จากการรับฟง และบอก
ความไดวาขณะที่ฟง มี
เผลอคิดอะไรไปบาง
1-15
30%
ผูเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่
ไดจากการฟง และ
ประเมินวาการฟงของ
ตัวเองอยูในระดับใด
สามารถบอกไดวา การ
ฝกฟงไดประโยชนอะไร
และเมื่อสมาธิหลุดไป
จากสิ่งที่คูสนทนากําลัง
พูด จะเกิดขอเสีย
อะไรบาง

1) สามารถอธิบาย ความ
เชื่อมโยงของการคิด
เชิงบวกและการฟงเชิง
ลึกได
2) ออกแบบกิจกรรมที่จะ
สราง reward circuit
ของตนเองได

1-15

30%
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4

5

ทางการแขงขันทาง
ธุรกิจ
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
3) มีความรับผิดชอบใน
การทํางานกับผูอื่นและ
รับผิดชอบในการเรียนรู
อยางตอเนื่อง เพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพ
สามารถสราง
สัมพันธภาพอันดีกับ
ผูอื่น รวมทั้งมีสวนรวม
ในการชวยเหลือเพื่อน
รวมงานและแกไข
ปญหากลุม
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3) สามารถสื่อสารเพื่อ
อธิบายและสรางความ
เขาใจในรูปแบบการพูด
การเขียนที่เหมาะสม
สําหรับ
กลุมบุคคลที่แตกตาง
กันตามสถานการณและ
วัฒนธรรม ทั้งที่เปน
ขอมูลธุรกิจและขอมูล
อื่น

1) มองเห็นขอดีของคน
ตางประเภทได
2) สามารถวางแนวทาง
พัฒนาตนเอง เพื่อเขา
กับผูอื่นได
3) อธิบายไดวาคนตาง
ประเภท จะสื่อสารและ
สรางสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางกันไดอยางไร

20%

1) นําเสนอ และสรุป
สาระสําคัญจากสิ่งที่
มอบหมายใหศึกษาคนควา
ได

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
“จริงตามความเปนจริง” ฝกยอมรับความจริงตามวิถีชาวพุทธ
http://www.secret-thai.com/article/dharma/4616/you-are-what-you-do-20160129/
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2. เอกสารและขอมูลแนะนํา
(The Greater Good Science Center, 2017) What is Mindfulness?
http://greatergood.berkeley.edu/topic/mindfulness/definition
(Happify, How Mindfulness Empowers Us: An Animation Narrated by Sharon Salzberg,
2016)
(Happify, How Mindfulness Empowers Us: An Animation Narrated by Sharon Salzberg, 2016)
http://www.youtube.com/watch?v=UPMY_nrV6Wg
(สุนทรียสนทนา..for customer service, 2015) https://www.facebook.com/Dialoque2015/
(Happify, How Mindfulness Empowers Us: An Animation Narrated by Sharon Salzberg, 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=vzKryaN44ss
(กรุงเทพธุรกิจ, 2013) พลังจิตใตสํานึก พลังสูความสําเร็จ
http://www.youtube.com/watch?v=nqFv--dqR7g
(เข็มทิศชิวิต, 2012) พลังของการคิดบวก คิดดี
https://www.youtube.com/watch?v=mtsdz_jhB7c
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาสามารถนําเสนอแนวคิด ตลอดจนมีความแลกเปลี่ยนเรียนรู มีความรูสึกรวมกัน ดวยใจที่เปด
กวาง สามารถปรับและใชชีวิตไดอยางเหมาะสม
3. กลยุทธการประเมินการสอน
สังเกต สอบถามจากผูเรียนระหวางสอน และผลการประเมินจากทางมหาวิทยาลัย
4. การปรับปรุงการสอน
นําขอสรุปของนักศึกษาที่มีตอผูสอนมาปรับปรุงการสอนตอไป
5. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ประเมินจากการแบบประเมิน ผลการเรียนรูของนักศึกษา เทียบกับเกณฑการทวนสอบ
6. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลจากขอ 2 และขอ 4 มาปรับปรุงในการเตรียมสอนครั้งตอไป
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