
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
     2512601   จิตวิทยาการปรึกษา 
2. จ านวนหน่วยกิต 
     3(2-2-5)     หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ศิลปศาสตร์บัณฑิต  และอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  (วิชาเลือก) 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์ 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2560  / ชั้นปีที่ 3  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      วันที่  9  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน) 
1)   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในจิตวิทยาการปรึกษา  

1.2 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน) 
1)   เพ่ือให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในการให้ค าปรึกษา  
2)   เพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการให้ค าปรึกษา 

1.3    ษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน) 
1)   เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์  มีการวางแผนการเรียนการสอนและการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยผู้สอนควรมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันในการเรียน
การสอนและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึนอีกท้ังมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างหลากหลาย และมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
พ้ืนฐานด้านจิตวิทยาการปรึกษา   สามารถพัฒนาชีวิตของตนเองและปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองท้ังส่วนตนและสังคม   
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักเบื้องต้น วิธีการ แนวคิดและทฤษฎีของจิตวิทยาการปรึกษา 
รวมทั้งขอบเขตของการให้ค าปรึกษา กระบวนการให้ค าปรึกษา ฝึกทักษะการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา 
 A study of definitions, importance, fundamental principles, methodology, concept 
and theories of counseling psychology, including scope, processes and skills of counseling 
by using practice of counseling and studying in the ethics of counselor. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  30  ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาและในกรณีมี
เหตุจ าเป็น 

บรรยาย  30  ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   

การศึกษาด้วยตนเอง 75
ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
 - อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านทาง  WEB  SITE   ของคณะ/
หลักสูตร/ระบบบริหารการศึกษา 
 - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  6  ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์        
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1)       ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม 
1.1 ผู้เรียนมีความฉลาดทางคุณธรรม Moral Quotient (MQ)  
1.2 นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพจิตวิทยาและใช้ความรู้ทางจิตวิทยาอย่างมี 
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คุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในการให้ค าปรึกษา 
   1.3 ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีภายในชั้นเรียนได้   
          2)   มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม  และมีจิตสาธารณะ 
  2.1 ผู้เรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ให้ค าปรึกษา 
  2.2 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย การรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง การปฏิบัติตน
เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีมีวินัย ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม รู้จักเสียสละ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  
  2.3 นักศึกษามีจิตสาธารณะ   ตระหนักรู้และค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการ
ค านึงถึงผู้อ่ืนที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน 
  2.4 นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 
          3)     มีภาวะผู้น าเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  3.1 นักศึกษาสามารถให้ค าปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือปัญหาสุขภาพจิต
ของตนเองและผู้อื่น   เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ตนเองและผู้อื่นมีสุขภาพจิตที่ดี  สามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข   
  3.2 นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตยและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม    
          4)  มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
  4.1 นักศึกษาสามารถรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ของบุคคลอ่ืนโดยปราศจากอคติ  
  4.2 นักศึกษารู้จักและตระหนักถึงการรักษาความลับโดยเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
    1.2 วิธีการสอน 
          จัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรม   จริยธรรม และความรับผิดชอบประกอบการ
บรรยายพร้อมยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยให้นักศึกษาได้
ใช้กระบวนการเรียนรู้จากการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา  (Case  Study)  ที่ยกตัวอย่าง  รวมทั้งใช้รูปแบบ
การศึกษาอ่ืนๆ  ร่วมด้วย  ได้แก่ 
        1)    อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม  (Group  Discussion)  

2) การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning)   
3) การแสดงบทบาทสมมุติ (role-playing)  

  4) กรณีตัวอย่าง (cases study)  
5) การปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงามให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นความรับผิดชอบ การตรง

ต่อเวลา การแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 7) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา 
 8) ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดข้ึนทั้งในการเรียนการสอน การสอบ การปฏิบัติภารกิจ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 9)        มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าประโยชน์
แก่ส่วนรวม  เพื่อเป็นการให้การเสริมแรงกับการท าความดีและเป็นแบบอย่างที่ดี 
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   1.3 วิธีการประเมินผล 
          1)       การใช้แบบสังเกต  โดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  และการปฏิบัติตนของนักศึกษา  
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม 

2) ประเมินด้วยการตอบค าถาม การสอบปากเปล่า การท าใบงาน และแบบฝึกทักษะ 
3) ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน หรือ  แบบฝึกหัด  หรือ รายงานผลและ

การประเมินผลการให้ค าปรึกษาโดยผู้มาขอรับค าปรึกษา 
4) ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 

 5)       ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
6)       ประเมินผลจากการอภิปรายและการน าเสนอในประเด็นทางจริยธรรมและจรรยาบรรณใน

การให้ค าปรึกษาโดยค านึงถึงสิทธิมนุษย์ชน 
7) การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
8) ใบงานสรุปความรู้ที่นักศึกษาได้รับ  
 

2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        1)        มีความรู้ความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมในองค์การ 

1.1 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาในองค์การ 
1.2 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานและการประยุกต์การให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและ 

บุคคลในองค์การ  รวมทั้งการจัดการมีสุขภาพจิตที่ดีให้กับบุคคลในองค์การในสถานการณ์ต่าง ๆ   
2)        สามารถจ าแนก  และอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา 

  1.1 นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์ความแตกต่างของเทคนิคและทักษะ
ต่างๆของการให้ค าปรึกษาได้ 

1.3 นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์ขอบข่ายของการให้ค าปรึกษาได้ 
3)        มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนและความเป็นไปได้ของชาติและสังคมโลก 

1.1 นักศึกษามีความสามารถในการเข้าใจและยอมรับกฏระเบียบของชุมชน และ 
วัฒนธรรมที่นักศึกษาอาศัยอยู่ อีกท้ังมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

1.3 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจและสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาในปัจจุบันได้ 

4)        สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
1.1 นักศึกษาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนเองได้รับจากการเรียนการสอน  มาใช้ใน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง   
1.2 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงการ 

น าหลักการของการให้ค าปรึกษามาประยุกต์ใช้ในให้เกิดประโยชน์ทั้งส่วนตนและสังคม 
    2.2  วิธีการสอน 

1)    อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม  (Group  Discussion)  
2) การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning)   
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3) การแสดงบทบาทสมมุติ (role-playing)  
  4) กรณีตัวอย่าง (cases study)  

5) การสอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming)   
6) การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice)    

   2.3 วิธีการประเมินผล 
1) การสอบปลายภาค   ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์    การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สาระ

ความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง 
2) การสอบภาคปฏิบัติ  โดยมีผู้มาขอรับค าปรึกษาในสถานการณ์การให้ค าปรึกษาจริง 
3)       การใช้แบบสังเกต  โดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  และการปฏิบัติตนของนักศึกษา  

รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม 

4) ประเมินด้วยการตอบค าถาม การสอบปากเปล่า การท าใบงาน และแบบฝึกทักษะ 
5) ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน หรือ  แบบฝึกหัด  หรือ รายงานผลและ

การประเมินผลการให้ค าปรึกษาโดยผู้มาขอรับค าปรึกษา 
6) ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 
7) ประเมินจากการทดสอบ 
8)       ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
9)       ประเมินผลจากการอภิปรายตามหัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
10) การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการให้ค าปรึกษาส าหรับคนพยายามฆ่าตัวตาย 
11) ใบงานสรุปความรู้ที่นักศึกษาได้รับ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
         1)       สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
  1.1 นักศึกษาสามารถอธิบายถึงการให้ค าปรึกษา 

1.2 นักศึกษาสามารถอธิบายถึงขอบข่ายต่าง ๆ ของการให้ค าปรึกษา 
1.3 นักศึกษาสามารถอธิบายถึงเทคนิคและทักษะการให้ค าปรึกษาต่าง ๆ 

2)       สามารถค้นคว้า  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
  1.1 นักศึกษาหาแหล่งข้อมูลในการศึกษาในการศึกษาค้นคว้าและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการแนะน าและการให้ค าปรึกษา 
1.3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างขอบข่ายต่าง ๆ ของการให้ 

ค าปรึกษา  
1.4 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเทคนิคและทักษะการให้ 

ค าปรึกษาต่าง ๆ           
3)       สามารถประยุกต์ความรู้  และทักษะของตนเองในการด าเนินชีวิตได้ 

  1.1 นักศึกษาสามารถน าเทคนิคและทักษะการให้ค าปรึกษามาพัฒนาความรู้  เจตคติ  
ทักษะต่าง ๆ  ในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข 
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  1.2 นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  รู้จักควบคุมอารมณ์และป้องกันปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า   

1.3 นักศึกษาสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของตนเองและผู้อื่นได้ 
1.4 นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตจากการฝึกปฏิบัติการ 

ให้ค าปรึกษาเพ่ือการพัฒนาตน  
  1.5 นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 
 4)        สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

1.1 นักศึกษาสามารถน าทฤษฎีการเรียนรู้พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการปรับตัว 
ให้เข้ากับสังคม 
   3.2 วิธีการสอน 

1)    อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม  (Group  Discussion)  
2) การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning)   
3) กรณีตัวอย่าง (cases study)  

  4) การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ  (Practice)    
    3.3 วิธีการประเมินผล 
 1)  การสอบปลายภาค   ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์    การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สาระ
ความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง 
  2) การสอบภาคปฏิบัติ  โดยมีผู้มาขอรับค าปรึกษาในสถานการณ์การให้ค าปรึกษาจริง 
 3)  การใช้แบบสังเกต  โดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  และการปฏิบัติตนของนักศึกษา  
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม 
 4)  ประเมินด้วยการตอบค าถาม การสอบปากเปล่า การท าใบงาน และแบบฝึกทักษะ 

5) ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน หรือ  แบบฝึกหัด  หรือ รายงานผลและ
การประเมินผลการให้ค าปรึกษาโดยผู้มาขอรับค าปรึกษา 

6) ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 
 7)  ประเมินจากการทดสอบ 
 8)       ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 9)       ประเมินผลจากการอภิปรายตามหัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
 10)  การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
 11)  ใบงานสรุปความรู้ที่นักศึกษาได้รับ 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 1)       มีความสามารถท างานเป็นกลุ่มในฐานะผู้น า  และผู้ตามได้ 
   1.1 นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ 
   2.2 นักศึกษามีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีมในการท างาน 
 2)        สามารถริเริ่มสร้างสรรค์  แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆได้ 
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   1.1 นักศึกษามีความสามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์แนวทาง วิธีการ บริหารการจัดการกับ
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม  
 3)        มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนเป็นอย่างดีได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
   1.1 นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสาร 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4)       มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้   และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    1.1 นักศึกษาสามารถวางแผนการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนในทุกๆด้านได้ 
    4.2 วิธีการสอน 

1)    อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม  (Group  Discussion)  
2) การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning)   
3) การแสดงบทบาทสมมุติ (role-playing)  
4) การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ  (Practice)    

    4.3 วิธีการประเมินผล 
1) การใช้แบบสังเกต  โดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  และการปฏิบัติตนของนักศึกษา  

รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม 

2) ประเมินด้วยการตอบค าถาม การสอบปากเปล่า การท าใบงาน และแบบฝึกทักษะ 
3) ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน หรือ  แบบฝึกหัด  หรือ รายงานผลและ

การประเมินผลการให้ค าปรึกษาโดยผู้มาขอรับค าปรึกษา 
4) ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 
5)       ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
6)       ประเมินผลจากการอภิปรายตามหัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
7) การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
8) ใบงานสรุปความรู้ที่นักศึกษาได้รับ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 
          1)        มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ 
   1.1 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้จากฐานข้อมูล 
อิเล็กโทรนิกส์ได ้
   2.2 นักศึกษาสามารถท าสื่ออิเล็กโทรนิส์ต่าง ๆ ประกอบการน าเสนอรายงานการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และผลงานต่าง ๆ ได้ 
 2)      พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
   1.1 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผล
การปรับพฤติกรรมได ้
   2.2 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อประยุกต์แก้ปัญหาในการน าเสนอรายงาน 
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          3)      สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร  ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้อย่างดี 
   1.1 นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การฟัง การเขียน โดยการท า
รายงาน และน าเสนอ  และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
   1.2 นักศึกษามีใช้ศัพท์เฉพาะด้านการให้ค าปรึกษาได้เป็นอย่างดี 
 4)       สามารถน าเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้ 
   1.1 นักศึกษามีความสามารถในการน าเสนอโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติและมีทักษะการน าเสนอรายงานโดยใช้เครื่องมือและรูปแบบที่เหมาะสม 
          5)      สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและสามารถ
แก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
   1.1 นักศึกษาความสามารถด ารงชีวิต  แก้ไข  และป้องกันปัญหาของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
   1.2 นักศึกษาสามารถน าความรู้  ข้อคิด  แนวทางการด าเนินชีวิตของบุคคลตัวอย่างที่
ประสบความส าเร็จในชีวิตมาเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองได้     
    5.2 วิธีการสอน 
           1)        มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
           2)        น าเสนอโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 3) การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ  (Practice)   เป็นสอนที่ให้ประสบการณ์ตรงกับผู้เรียนโดย 
การให้ลงมือปฏิบัติจริง   เป็นการสอนที่มุ่งให้เกิดการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ให้
ผู้เรียนได้ลงมือฝึกฝนหรือปฏิบัติจริง ลักษณะส าคัญคือการลงมือปฏิบัติมักด าเนินการภายหลังการสาธิต การ
ทดลองหรือ การบรรยาย เป็นการฝึกฝนความรู้ความเข้าใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเน้นการฝึกทักษะ 
    5.3 วิธีการประเมินผล 
           1) ประเมินจากรายงานที่น าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
           2) ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 

3) ประเมินจากการปฏิบัติ   เช่น  มอบหมายชิ้นงาน  หรือ  แบบฝึกหัด  หรือ รายงานผลและ
การประเมินผลการให้ค าปรึกษาโดยผู้มาขอรับค าปรึกษา 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
/ สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 
 
 
 
 
 

กล่าวน าเนื้อหาและ
ขอบเขตของเนื้อหาวิชา 
แนวทางในการเรียนการ
สอน 
บทที่ 1  : บทน า 
  - ความหมายของการให้
ค าปรึกษา     

3 1.  ชี้แจงรูปแบบการเรียน
การสอน เนื้อหารายวิชา 
รวมทั้งวิธีและเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียน  
2.  การสอนโดยการ
บรรยายเกี่ยวกับบทน า 
3.  การอภิปรายร่วมกัน  

ผศ.พัศรินท์           
ก่อเลิศวรพงศ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
/ สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 - จุดมุ่งหมายของการให้
ค าปรึกษา   
  - ความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างระหว่าง  
การแนะน า         
  - การให้ค าปรึกษา  และ
จิตบ าบัด 
 (ต่อ) 

3 เป็นกลุ่ม (Group 
Discussion)  จ านวนนศ.ที่
เข้ากลุ่ม   6-12  คน      
ในหัวข้อ  “บุคคลประเภท
ใดที่ท่านอยากจะขอรับ
ค าปรึกษา” 
4.  การวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (cases study) 
หัวข้อ  “จรรยาบรรณของ
ผู้ให้ค าปรึกษา” 
สื่อการสอน 
1.  เอกสารแนวการสอน
มอค. 3 
2.  เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาการ
ปรึกษา 

ผศ.พัศรินท์       
ก่อเลิศวรพงศ์ 

2 บทที่ 2  :  ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้
ค าปรึกษา 
  -  ประวัติของการให้
ค าปรึกษา  
  -  ขอบข่ายของการให้
ค าปรึกษา  
  -  องค์ประกอบของการ
ให้ค าปรึกษา           
  -  ประเภทของการให้
ค าปรึกษา 

3 1.  การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้
ค าปรึกษา 
2.  การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming) 
หัวข้อคือ  “ขอบข่ายของ
การให้ค าปรึกษา” 
สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาการ
ปรึกษา 

ผศ.พัศรินท ์      
ก่อเลิศวรพงศ์ 

3 บทที่ 3  : ความรู้เกี่ยวกับ
ผู้ให้ค าปรึกษา     
  -  คุณสมบัติของผู้ให้
ค าปรึกษา                   
  -  จรรยาบรรณของผู้ให้
ค าปรึกษา 
 

3 1.  การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับความรู้
เกี่ยวกับผู้ให้ค าปรึกษา 
2.  การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming) 
หัวข้อคือ  “จรรยาบรรณ
ของผู้ให้ค าปรึกษา” 
 

ผศ.พัศรินท์             
ก่อเลิศวรพงศ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
/ สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

3 -  เจตคติที่ส าคัญของผู้ให้
ค าปรึกษา  
  -  บทบาทของผู้ให้
ค าปรึกษา  
(ต่อ) 

3 ส่ือการสอน 
1.  เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาการ
ปรึกษา 

 

ผศ.พัศรินท์       
ก่อเลิศวรพงศ์ 

4 บทที่ 4  :  ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบจิต
วิเคราะห์ 
  -  บุคคลส าคัญ 
  -  ความเป็นมาของการ
ให้ค าปรึกษา 
  -  แนวความคิดท่ีส าคัญ    
  -  จุดมุ่งหมาย  
  -  บทบาทของผู้ให้
ค าปรึกษา 
  -  ล าดับขั้นของการให้
ค าปรึกษา           

3 1.  การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ  เทคนิค
และทักษะการเงียบ 
2.  การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming) 
หัวข้อคือ  “ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบจิต
วิเคราะห์” 
3.  วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
ให้นักศึกษาฝึกการ
ปฏิบัติการให้ค าปรึกษา
แบบจิตวิเคราะห์ 
สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาการ
ปรึกษา 
 

ผศ.พัศรินท์       
ก่อเลิศวรพงศ์ 

5 บทที่ 5  :  ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบแอดเลอร์    
  -  บุคคลส าคัญ 
  -  ความเป็นมาของการ
ให้ค าปรึกษา 
  -  แนวความคิดท่ีส าคัญ    
  -  จุดมุ่งหมาย  
  -  บทบาทของผู้ให้
ค าปรึกษา 
  -  ล าดับขั้นของการให้
ค าปรึกษา            

3 1.  การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาแบบ  
แอดเลอร์    
2.  การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming) 
หัวข้อคือ “ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบแอดเลอร์” 
3.  วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
ให้นักศึกษาฝึกการ
ปฏิบัติการให้ค าปรึกษา
แบบแอดเลอร์    

ผศ.พัศรินท์       
ก่อเลิศวรพงศ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
/ สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

5 บทที่ 5  :  ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบแอดเลอร์    
(ต่อ) 

3 สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาการ
ปรึกษา 

ผศ.พัศรินท์       
ก่อเลิศวรพงศ์ 

6 บทที่ 6  :  ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบภวนิยม 
  -  บุคคลส าคัญ 
  -  ความเป็นมาของการ
ให้ค าปรึกษา 
  -  แนวความคิดท่ีส าคัญ 
  -  จุดมุ่งหมาย  
  -  บทบาทของผู้ให้
ค าปรึกษา 
  -  ล าดับขั้นของการให้
ค าปรึกษา           

3 1.  การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาแบบภว
นิยม 
2.  การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming) 
หัวข้อคือ “ทฤษฎีการให้ 
ค าปรึกษาแบบภวนิยม” 
3.  วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) ให้
นกัศึกษาฝึกการปฏิบัติการ
ให้ค าปรึกษาแบบภวนิยม 
สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาการ
ปรึกษา 

ผศ.พัศรินท์       
ก่อเลิศวรพงศ์ 

7 บทที่ 7  :  ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบผู้รับ
ปรึกษาเป็นศูนย์กลาง               
  -  บุคคลส าคัญ 
  -  ความเป็นมาของการ
ให้ค าปรกึษา 
  -  แนวความคิดท่ีส าคัญ    
  -  จุดมุ่งหมาย  
  -  บทบาทของผู้ให้
ค าปรึกษา 
  -  ล าดับขั้นของการให้
ค าปรึกษา           

3 1.  การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาแบบผู้รับ
ปรึกษาเป็นศูนย์กลาง 
2.  การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming) 
หัวข้อคือ “ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบผู้รับปรึกษา
เป็นศูนย์กลาง” 
3.  วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
ให้นักศึกษาฝึกการ
ปฏิบัติการให้ค าปรึกษา
แบบผู้รับปรึกษาเป็น
ศูนย์กลาง 
 

ผศ.พัศรินท์       
ก่อเลิศวรพงศ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
/ สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

7 บทที่ 7  :  ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบผู้รับ
ปรึกษาเป็นศูนย์กลาง 
(ต่อ) 

3 สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาการ
ปรึกษา 

ผศ.พัศรินท์       
ก่อเลิศวรพงศ์ 

8 บทที่ 8  :  ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์               
  -  บุคคลส าคัญ 
  -  ความเป็นมาของการ
ให้ค าปรึกษา 
  -  แนวความคิดท่ีส าคัญ    
  -  จุดมุ่งหมาย  
  -  บทบาทของผู้ให้
ค าปรึกษา 
  -  ล าดับขั้นของการให้
ค าปรึกษา            

3 1.  การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาแบบ
เกสตัลท์ 
2.  การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming) 
หัวข้อคือ “ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์” 
3.  วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
ให้นักศึกษาฝึกการ
ปฏิบัติการให้ค าปรึกษา
แบบเกสตัลท์ 
สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาการ
ปรึกษา 

ผศ.พัศรินท์       
ก่อเลิศวรพงศ์ 

9 บทที่ 9  :  ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบพฤติกรรม
นิยม               
  -  บุคคลส าคัญ 
  -  ความเป็นมาของการ
ให้ค าปรึกษา 
  -  แนวความคิดท่ีส าคัญ    
  -  จุดมุ่งหมาย  
  -  บทบาทของผู้ให้
ค าปรึกษา 
  -  ล าดับขั้นของการให้
ค าปรึกษา            

3 1.  การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาแบบ
พฤติกรรมนิยม 
2.  การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming) 
หัวข้อคือ “ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาเแบบพฤติกรรม
นิยม” 
3.  วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ โดยให้นักศึกษา
ฝึกการให้ค าปรึกษาแบบ
พฤติกรรมนิยม 
  

ผศ.พัศรินท์       
ก่อเลิศวรพงศ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
/ สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

9 บทที่ 9  :  ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบพฤติกรรม
นิยม (ต่อ) 

3 สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาการ
ปรึกษา 

ผศ.พัศรินท์       
ก่อเลิศวรพงศ์ 

10 บทที่ 10  :  ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบพิจารณา                         
เหตุผลอารมณ์และ
พฤติกรรม                      
  -  บุคคลส าคัญ 
  -  ความเป็นมา  
  -  แนวความคิดท่ีส าคัญ    
  -  จุดมุ่งหมาย  
  -  บทบาทของผู้ให้
ค าปรึกษา 
  -  ล าดับขั้นของการให้
ค าปรึกษา            

3 1.  การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาแบบ
พิจารณาเหตุผลอารมณ์                      
และพฤติกรรม  
2.  การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming) 
หัวข้อคือ “ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบพิจารณา
เหตุผลอารมณ์และ
พฤติกรรม”                    
3.  วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติโดยให้นักศึกษา 
ฝึกการปฏิบัติการให้
ค าปรึกษาแบบพิจารณา
เหตุผลอารมณ์และ
พฤติกรรม  
สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาการ
ปรึกษา 

ผศ.พัศรินท์       
ก่อเลิศวรพงศ์ 

11 บทที่ 11  :  ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบพิจารณา 
ความเป็นจริง        
  -  บุคคลส าคัญ 
  -  ความเป็นมาของการ
ให้ค าปรึกษา 
  -  แนวความคิดท่ีส าคัญ    
  -  จุดมุ่งหมาย  
  -  บทบาทของผู้ให้
ค าปรึกษา 

3 1.  การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาแบบ
พิจารณาความเป็นจริง  
2.  การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming) 
หัวข้อคือ “ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบพิจารณา
ความเป็นจริง” 
3.  วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติโดยให้นักศึกษา  

ผศ.พัศรินท์       
ก่อเลิศวรพงศ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
/ สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

11 บทที่ 11  :  ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบพิจารณา 
ความเป็นจริง (ต่อ) 
-  ล าดับขั้นของการให้
ค าปรึกษา           

3 ฝึกการปฏิบัติการให้
ค าปรึกษาแบบพิจารณา
ความเป็นจริง 
 

สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาการ
ปรึกษา 

ผศ.พัศรินท์       
ก่อเลิศวรพงศ์ 

12 บทที่ 12  :  ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์ 
สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล                                
  -  บุคคลส าคัญ 
  -  ความเป็นมาของการ
ให้ค าปรึกษา 
  -  แนวความคิดท่ีส าคัญ    
  -  จุดมุ่งหมาย  
  -  บทบาทของผู้ให้
ค าปรึกษา 
  -  ล าดับขั้นของการให้
ค าปรึกษา            

3 1.  การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับทฤษฎี
การให้ค าปรึกษาแบบ
วิเคราะห์สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล            
2.  การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming) 
หัวข้อคือ“ทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์
สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล”                          
3.  วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติโดยให้นักศึกษา
ฝึกการปฏิบัติ (Practice) 
โดยการให้ค าปรึกษาแบบ
วิเคราะห์สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล 
สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาการ
ปรึกษา 

ผศ.พัศรินท์       
ก่อเลิศวรพงศ์ 

13 บทที่ 13  :  ทักษะการให้
ค าปรึกษาเบื้องต้น                
  -  ทักษะการใส่ใจ 
  -  ทักษะการฟัง 
  -  ทักษะการเงียบ  
  -  ทักษะการสะท้อน 
  -  ทักษะการทวนความ   

3 1.  การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับทักษะ
การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น  
2.  การสอนแบบระดมพลัง
สมอง หัวข้อคือ “ทักษะ
การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น” 

ผศ.พัศรินท์       
ก่อเลิศวรพงศ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

13 บทที่ 13  :  ทักษะการให้
ค าปรึกษาเบื้องต้น (ต่อ) 
  -  ทักษะการสนับสนุน 

3 สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาการ
ปรึกษา 
 

ผศ.พัศรินท์       
ก่อเลิศวรพงศ์ 

14 บทที่ 14  :  ทักษะการให้
ค าปรึกษาเบื้องต้น                
  -  ทักษะการใช้ค าถาม  
  -  ทักษะการท าให้
กระจ่าง  
  -  ทักษะการเจาะจง  
  -  ทักษะการตีความ   
  -  ทักษะเผชิญหน้า  
  -  ทักษะการแสดง
บทบาทสมมติ   

3 1.  การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับทักษะ
การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น  
2.  การสอนแบบระดมพลัง
สมอง หัวข้อคือ “ทักษะ
การใหค้ าปรึกษาเบื้องต้น” 
สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาการ
ปรึกษา 
  

ผศ.พัศรินท์       
ก่อเลิศวรพงศ์ 

15 บทที่ 15  :  การ
ให้บริการด้วยเทคนิคการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา               
   
   

3 1.  การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับการ
ให้บริการด้วยเทคนิคการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
2.  การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming) 
หัวข้อคือ “การให้บริการ
ด้วยเทคนิคการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา” 
สื่อการสอน 
1.  เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาการ
ปรึกษา 
  

ผศ.พัศรินท์       
ก่อเลิศวรพงศ์ 

 
16 

 
สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการ 

เรียนรู้ 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
1 2.1-3.1 

  
สอบปลายภาค มหาวิทยาลัยจัดสอบใน

ตาราง 
30% 

2      2.1-3.1 
 

4.1 
2.1-5.1 

 

วิเคราะห์ศึกษาค้นคว้า การ
น าเสนอ รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 
การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 

 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 
 

 
 

50% 
 

3 2.1-2.5 การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย 
เสนอความคิดเห็น 

ตลอดภาคการศึกษา 
 
 

20% 
 

*ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวการสอน เนื้อหา การสอบ คะแนนและผลการประเมินผลการศึกษา สามารถตรวจสอบได้ภายใน 
1 ปีการศึกษา 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

 

เอกสารประกอบการสอนและการเรียน  รายวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (พ.ศ.2560) 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 

 พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา .(2543) ทฤษฏีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา .กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์พัฒนา
ศึกษา. 

เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ. (2554). จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา , กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สวนดุสิต. 
 สุโขทัยธรรมาธิราช.มหาวิทยาลัย. เอกสารการสอนชุดวิชา (2534) เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น.
กรุงเทพ ฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า      
www.psychiatry.or.th 
www.psychola.com 
www.psy.chula.com 

วิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา 
วิดีทัศน์เกี่ยวกับการแนะแนว 
วิดีทัศน์เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา 
วิดีทัศน์เกี่ยวกับจิตวิทยาและการให้ค าปรึกษา 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา       
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา จัดกิจกรรมน าเสนอแนวคิดและความคิดเห็น
ของนักศึกษาได้ดังนี้ 

1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
2) แบบประเมินผู้สอนของมหาวิทยาลัยและแบบประเมินรายวิชา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

1) น าสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพ่ือประเมินการสอน 
2) การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 
3) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
4) ผลประเมินการเรียนรู้ 
6) การท าบันทึกหลังการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผ่านการประเมินการสอนในข้อ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ

ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 
1) การน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักษึกษามาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรงการสอน  ในกรณี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาต่ า  โดยวิธีการเรียนเสริม 
  2) การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

3) ระดมสมองจากทีมผู้สอน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
 1) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดยการตรวจ
รายงาน  ข้อสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้ 

1) อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชารวบรวมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.
5) ของทุกรายวิชาที่ท าการจัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงาน
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
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2) ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์  
ตามข้อ 4 

3) มีการประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  ในการพิจารณา
ทบทวน สรุปผลการด าเนินงาน ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนกลวิธีในการสอน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา
ที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขเพ่ือใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  เพื่อเป็นการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป 

4) เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ 
   
 


