รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2513602 การประยุกต์จิตวิทยาการปรึกษาในองค์การ
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตร์บัณฑิต และอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในการประยุกต์จิตวิทยาการปรึกษาในองค์การ
2) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการประยุกต์จิตวิทยาการปรึกษาในองค์การ
1.2 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในการให้คาปรึกษา
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการให้คาปรึกษา
1.3 ษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการให้คาปรึกษาในองค์การ
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ มีการวางแผนการเรียนการสอนและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยผู้สอนควรมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันในการเรียน
การสอนและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างหลากหลาย และมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
พื้นฐานด้านการให้คาปรึกษา สามารถพัฒนาชีวิตของตนเอง และปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งส่วนตนและสังคม
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของการให้คาปรึกษาในองค์การ คุณลักษณะและจรรยาบรรณ
ของผู้ให้คาปรึกษา หลักการและวิธีการให้คาปรึกษาเพื่อให้บริการแก่บุคลากรในองค์การ เทคนิคการให้
คาปรึกษาและการฝึกทักษะในการให้คาปรึกษา การให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม การเข้าใจพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
บุ คคลในองค์ก ารเพื่อการพิ จ ารณาให้ ความช่ ว ยเหลื อ แก่บุ คคลในองค์ก าร และการประเมิน ผลการให้
คาปรึกษาในองค์การ
A study of meaning and components of counseling in organization, qualifications
and ethics of counselor, principles and methodologies of counseling for each person in
organization, techniques and practice of counseling, group counseling, understanding of
behavior to serve each person in organization to consider providing assistance to person in
organization, and evaluation of counseling in organization.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ ตามความต้องการของ
ภาคการศึกษา
นักศึกษาและในกรณีมี
เหตุจาเป็น

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ การศึกษาด้วยตนเอง 75
ภาคการศึกษา
ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ประจารายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านทาง WEB SITE ของคณะ/
หลักสูตร/ระบบบริหารการศึกษา
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 6 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1)
ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
1.1 ผู้เรียนมีความฉลาดทางคุณธรรม Moral Quotient (MQ)
1.2 นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพจิตวิทยาและใช้ความรู้ทางจิตวิทยาอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในการให้คาปรึกษา
1.3 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีภายในชั้นเรียนได้
2)
มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และมีจิตสาธารณะ
2.1 ผู้เรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ให้คาปรึกษา
2.2 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย การรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง การปฏิบัติตน
เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีมีวินัย ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม รู้จักเสียสละ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
2.3 นักศึกษามีจิตสาธารณะ ตระหนักรู้และคานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการ
คานึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน
2.4 นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
3)
มีภาวะผู้นาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.1 นักศึกษาสามารถให้คาปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือปัญหาสุขภาพจิต
ของตนเองและผู้อื่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ตนเองและผู้อื่นมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข
3.2 นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตยและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม
4)
มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
4.1 นักศึกษาสามารถรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ของบุคคลอื่นโดยปราศจากอคติ
4.2 นักศึกษารู้จักและตระหนักถึงการรักษาความลับโดยเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบประกอบการ
บรรยายพร้อมยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยให้นักศึกษาได้
ใช้กระบวนการเรียนรู้จากการวิเคราะห์จากกรณีศึ กษา (Case Study) ที่ยกตัวอย่าง รวมทั้งใช้รูปแบบ
การศึกษาอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่
1)
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Discussion) เป็นการทางานเป็นทีมของสมาชิกโดย
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน การอภิปรายกลุ่มแต่ ละกลุ่มมีสมาชิก
ประมาณ 6-12 คน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตั้งจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ ขั้นการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และขั้นประเมินผล โดยมีผู้นากลุ่มคนหนึ่งเป็นผู้ดาเนินการอภิปราย ซึ่งสมาชิกจะได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างเป็นอิสระและอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังถือได้ว่าเป็น ส่งเสริมประชาธิปไตยเพราะมี
ส่ ว นช่ ว ยให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนได้ ฝึ ก ตนเองให้ เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี เหมาะสมกั บ การเป็ น สมาชิ ก ในสั ง คม
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ประชาธิปไตย การอภิปรายกลุ่มจะช่ว ยก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในสังคม การมีสัมพันธภาพใหม่
การบูรณาการความคิด และความยอมรับซึ่งกันและกัน
2)
การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่ มุ่ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั น ท างาน ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งาน และ
ประสานงานกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนโดยมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอน คือ จัดชั้น
เรียนโดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 2-6 คน โดยจัดคละกันตามความสามารถ
ทางการเรี ย นมี ทั้ง เก่ง ปานกลาง และอ่ อน นั กศึ ก ษาจะต้ อ งรั บผิ ด ชอบการเรี ย นรู้ ข องตนเองและ
รับผิดชอบการเรียนรู้ของเพื่อน ๆภายในกลุ่มของตนเองด้วยและสมาชิกทุกคนในกลุ่ม จะต้องร่วมมือในการ
ทางานอย่างเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนยอมรับ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้สมาชิกทุกคนเกิด
การเรียนรู้ให้มากที่สุด
3)
การแสดงบทบาทสมมุติ (role-playing) แบ่งกลุ่มกาหนดและฝึกทักษะการแสดงออกตาม
บทบาทที่กาหนดบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในสังคมที่แตกต่าง
กัน และวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หลังการแสดงบทบาทสมมติ
จะมีการอภิปรายของกลุ่ ม นักศึกษาเกิดจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้ดี นักศึกษามีโอกาสศึก ษา
วิเคราะห์ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเองอย่างลึกซึ้ง ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจและน่า
ติดตาม
4)
กรณีตัวอย่าง (cases study) เป็นการใช้ตัวอย่างหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ๆ นามา
ดัดแปลงและใช้เป็นตัวอย่างในการให้นักศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายกันเพื่อสร้างความเข้าใจและ
ฝึกฝนหาทางแก้ปัญหานั้น วิธีการนี้ทาให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล จะช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักคิด
และพิจารณาข้อมูลที่ตนได้รับอย่างถี่ถ้วน รวมทั้งการนาเอากรณีต่าง ๆ ซึ่งคล้ายคลึงกับชีวิตจริงมาใช้จะช่วย
ให้การเรียนรู้มีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งมีส่วนทาให้การเรียนรู้มีความหมายสาหรับนักศึกษา
มากขึ้น กรณีตัวอย่างหรือเรื่องราวที่ศึกษาต้องมีลักษณะดังนี้
4.1 เป็นเรื่องจริง
4.2 เป็นเรื่องที่ช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและมีโอกาสฝึกทักษะ
4.3 เป็นเรื่องที่ทาให้เกิดความก้าวหน้าหรือความเปลี่ยนแปลงในตัวนักศึกษา
4.4 มีการวิเคราะห์กรณี การวิเคราะห์เป็นหัวใจสาคัญของการศึกษากรณีตัวอย่าง ซึ่ง
การวิเคราะห์ควรคานึงถึงความเป็นจริงให้มากที่สุด
4.5 มีการอภิปรายกรณี
4.6 มีการสร้างสถานการณ์ที่เหมือนจริง
5)
มีการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงามให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นความรับผิดชอบ การ
ตรงต่อเวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
7)
อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณของผู้ให้คาปรึกษา
8)
ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นทั้งในการเรียนการสอน การสอบ การปฏิบัติภารกิจ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
9)
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาประโยชน์
แก่ส่วนรวม เพื่อเป็นการให้การเสริมแรงกับการทาความดีและเป็นแบบอย่างที่ดี
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1.3 วิธีการประเมินผล
1)
การใช้แบบสังเกต โดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการปฏิบัติตนของนักศึกษา
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม
2)
ประเมินด้วยการตอบคาถาม การสอบปากเปล่า การทาใบงาน และแบบฝึกทักษะ
3)
ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน หรือ แบบฝึกหัด หรือ รายงานผลและ
การประเมินผลการให้คาปรึกษาโดยผู้มาขอรับคาปรึกษา
4)
ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
5)
ประเมินจากการทดสอบ
6)
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7)
ประเมินผลจากการอภิปรายและการนาเสนอในประเด็นทางจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การให้คาปรึกษาโดยคานึงถึงสิทธิมนุษย์ชน
8)
การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
9)
ใบงานสรุปความรู้ที่นักศึกษาได้รับ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1)
มีความรู้ความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมในองค์การ
1.1 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาในองค์การ
1.2 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและการประยุกต์การให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและ
บุคคลในองค์การ รวมทั้งการจัดการมีสุขภาพจิตที่ดีให้กับบุคคลในองค์การในสถานการณ์ต่าง ๆ
2)
สามารถจาแนก และอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา
1.1 นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์ความแตกต่างของเทคนิคและทักษะ
ต่างๆของการให้คาปรึกษาได้
1.3 นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์ขอบข่ายของการให้คาปรึกษาได้
3)
มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนและความเป็นไปได้ของชาติและสังคมโลก
1.1 นักศึกษามีความสามารถในการเข้าใจและยอมรับกฏระเบียบของชุมชน และ
วัฒนธรรมที่นักศึกษาอาศัยอยู่ อีกทั้งมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
1.3 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการให้คาปรึกษาในปัจจุบันได้
4)
สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
1.1 นักศึกษาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนเองได้รับจากการเรียนการสอน มาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง
1.2 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงการ
นาหลักการของการให้คาปรึกษามาประยุกต์ใช้ในให้เกิดประโยชน์ทั้งส่วนตนและสังคม
2.2 วิธีการสอน
1)
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Discussion) เป็นการทางานเป็นทีมของสมาชิกโดย
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน การอภิปรายกลุ่มแต่ละกลุ่มมีสมาชิก
ประมาณ 6-12 คน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตั้งจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ ขั้นการจัดประสบการณ์การ
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เรียนรู้และขั้นประเมินผล โดยมีผู้นากลุ่มคนหนึ่งเป็นผู้ดาเนินการอภิปราย ซึ่งสมาชิกจะได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างเป็นอิสระและอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังถือได้ว่าเป็นส่งเสริมประชาธิปไตยเพราะมี
ส่ ว นช่ ว ยให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนได้ ฝึ ก ตนเองให้ เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี เหมาะสมกั บ การเป็ น สมาชิ ก ในสั ง คม
ประชาธิปไตย การอภิปรายกลุ่มจะช่ว ยก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในสังคม การมีสัมพันธภาพใหม่
การบูรณาการความคิด และความยอมรับซึ่งกันและกัน
2)
การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่ มุ่ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั น ท างาน ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งาน และ
ประสานงานกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนโดยมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอน คือ จัดชั้น
เรียนโดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 2-6 คน โดยจัดคละกันตามความสามารถ
ทางการเรี ย นมี ทั้ง เก่ง ปานกลาง และอ่ อน นั กศึ ก ษาจะต้ อ งรั บผิ ด ชอบการเรี ย นรู้ ข องตนเองและ
รับผิดชอบการเรียนรู้ของเพื่อน ๆภายในกลุ่มของตนเองด้วยและสมาชิกทุกคนในกลุ่ม จะต้องร่วมมือในการ
ทางานอย่างเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนยอมรับ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้สมาชิกทุกคนเกิด
การเรียนรู้ให้มากที่สุด
3)
การแสดงบทบาทสมมุติ (role-playing) แบ่งกลุ่มกาหนดและฝึกทักษะการแสดงออกตาม
บทบาทที่กาหนดบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในสั งคมที่แตกต่าง
กัน และวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หลังการแสดงบทบาทสมมติ
จะมีการอภิปรายของกลุ่ ม นักศึกษาเกิดจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้ดี นักศึกษามีโอกาสศึกษา
วิเคราะห์ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเองอย่างลึกซึ้ง ช่วยสร้า งบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจและน่า
ติดตาม
4)
กรณีตัวอย่าง (cases study) เป็นการใช้ตัวอย่างหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ๆ นามา
ดัดแปลงและใช้เป็นตัวอย่างในการให้นักศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายกันเพื่อสร้างความเข้าใจและ
ฝึกฝนหาทางแก้ปัญหานั้น วิธีการนี้ทาให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล จะช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักคิด
และพิจารณาข้อมูลที่ตนได้รับอย่างถี่ถ้วน รวมทั้งการนาเอากรณีต่าง ๆ ซึ่งคล้ายคลึงกับชีวิตจริงมาใช้จะช่วย
ให้การเรียนรู้มีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งมีส่วนทาให้การเรียนรู้มีความหมายสาหรับนักศึกษา
มากขึ้น กรณีตัวอย่างหรือเรื่องราวที่ศึกษาต้องมีลักษณะดังนี้
4.1 เป็นเรื่องจริง
4.2 เป็นเรื่องที่ช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและมีโอกาสฝึกทักษะ
4.3 เป็นเรื่องที่ทาให้เกิดความก้าวหน้าหรือความเปลี่ยนแปลงในตัวนักศึกษา
4.4 มีการวิเคราะห์กรณี การวิเคราะห์เป็นหัวใจสาคัญของการศึกษากรณีตัวอย่าง ซึ่ง
การวิเคราะห์ควรคานึงถึงความเป็นจริงให้มากที่สุด
4.5 มีการอภิปรายกรณี
4.6 มีการสร้างสถานการณ์ที่เหมือนจริง
5)
การสอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) เป็นการอภิปรายที่ใช้กระตุ้นกลุ่มผู้เรียน
เพื่อหาคาตอบหรือทางเลือกสาหรับปัญหาที่กาหนด ในระยะเวลาสั้นโดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม 10-12 คน
ช่วยกันคิด และหาคาตอบหรือทางเลือก สาหรับปัญหาที่กาหนดให้มากที่สุดและเร็ว ที่สุดเท่าที่จะทาได้ แล้ว
ช่วยกันพิจารณาเลือกทางเลือก ที่ดีที่สุด ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งทาง
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6)
การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice) เป็นสอนที่ให้ประสบการณ์ตรงกับผู้เรียนโดย
การให้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการสอนที่มุ่งให้เกิดการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ให้
ผู้เรียนได้ลงมือฝึกฝนหรือปฏิบัติจริง ลักษณะสาคัญคือการลงมือปฏิบัติมักดาเนินการภายหลังการสาธิต การ
ทดลองหรือ การบรรยาย เป็นการฝึกฝนความรู้ความเข้าใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเน้นการฝึกทักษะ
2.3 วิธีการประเมินผล
1)
การสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สาระ
ความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง
2)
การสอบภาคปฏิบัติ โดยมีผู้มาขอรับคาปรึกษาในสถานการณ์การให้คาปรึกษาจริง
3)
การใช้แบบสังเกต โดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการปฏิบัติตนของนักศึกษา
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม
4)
ประเมินด้วยการตอบคาถาม การสอบปากเปล่า การทาใบงาน และแบบฝึกทักษะ
5)
ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน หรือ แบบฝึกหัด หรือ รายงานผลและ
การประเมินผลการให้คาปรึกษาโดยผู้มาขอรับคาปรึกษา
6)
ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
7)
ประเมินจากการทดสอบ
8)
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
9)
ประเมินผลจากการอภิปรายตามหัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย
10) การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมการให้คาปรึกษาสาหรับคนพยายามฆ่าตัวตาย
11) ใบงานสรุปความรู้ที่นักศึกษาได้รับ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1)
สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
1.1 นักศึกษาสามารถอธิบายถึงการให้คาปรึกษา
1.2 นักศึกษาสามารถอธิบายถึงขอบข่ายต่าง ๆ ของการให้คาปรึกษา
1.3 นักศึกษาสามารถอธิบายถึงเทคนิคและทักษะการให้คาปรึกษาต่าง ๆ
2)
สามารถค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
1.1 นักศึกษาหาแหล่งข้อมูลในการศึกษาในการศึกษาค้นคว้าและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการแนะนาและการให้คาปรึกษา
1.3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างขอบข่ายต่าง ๆ ของการให้
คาปรึกษา
1.4 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเทคนิคและทักษะการให้
คาปรึกษาต่าง ๆ
3)
สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะของตนเองในการดาเนินชีวิตได้
1.1 นักศึกษาสามารถนาเทคนิคและทักษะการให้คาปรึกษามาพัฒนาความรู้ เจตคติ
ทักษะต่าง ๆ ในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข
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1.2 นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รู้จักควบคุมอารมณ์และป้องกันปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า
1.3 นักศึกษาสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของตนเองและผู้อื่นได้
1.4 นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตจากการฝึกปฏิบัติการ
ให้คาปรึกษาเพื่อการพัฒนาตน
1.5 นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวันได้
อย่างเหมาะสม
4)
สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
1.1 นักศึกษาสามารถนาทฤษฎีการเรียนรู้พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการปรับตัว
ให้เข้ากับสังคม
3.2 วิธีการสอน
1)
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Discussion) เป็นการทางานเป็นทีมของสมาชิกโดย
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน การอภิปรายกลุ่มแต่ละกลุ่มมีสมาชิก
ประมาณ 6-12 คน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตั้งจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ ขั้นการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และขั้นประเมินผล โดยมีผู้นากลุ่มคนหนึ่งเป็นผู้ดาเนินการอภิปราย ซึ่งสมาชิกจะได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างเป็นอิสระและอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังถือได้ว่าเป็นส่งเสริมประชาธิปไตยเพราะมี
ส่วนช่วยให้สมาชิกทุกคนได้ฝึกตนเองให้เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ดี เหมาะสมกับการเป็นสมาชิกในสังคม
ประชาธิปไตย การอภิปรายกลุ่มจะช่วยก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในสังคม การมีสัมพันธภาพใหม่
การบูรณาการความคิด และความยอมรับซึ่งกันและกัน
2)
การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) เป็นการจัดการเรียนการ
สอนทีม่ ุ่งให้นักศึกษาร่วมมือกันทางาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และ
ประสานงานกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนโดยมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอน คือ จัดชั้น
เรียนโดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 2-6 คน โดยจัดคละกันตามความสามารถ
ทางการเรียนมีทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและ
รับผิดชอบการเรียนรู้ของเพื่อน ๆภายในกลุ่มของตนเองด้วยและสมาชิกทุกคนในกลุ่ม จะต้องร่วมมือในการ
ทางานอย่างเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนยอมรับ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้สมาชิกทุกคนเกิด
การเรียนรู้ให้มากที่สุด
3)
กรณีตัวอย่าง (cases study) เป็นการใช้ตัวอย่างหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ๆ นามา
ดัดแปลงและใช้เป็นตัวอย่างในการให้นักศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายกันเพื่อสร้างความเข้าใจและ
ฝึกฝนหาทางแก้ปัญหานั้น วิธีการนี้ทาให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล จะช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักคิด
และพิจารณาข้อมูลที่ตนได้รับอย่างถี่ถ้วน รวมทั้งการนาเอากรณีต่าง ๆ ซึ่งคล้ายคลึงกับชีวิตจริงมาใช้จะช่วย
ให้การเรียนรู้มีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งมีส่วนทาให้การเรียนรู้มีความหมายสาหรับนักศึกษา
มากขึ้น กรณีตัวอย่างหรือเรื่องราวที่ศึกษาต้องมีลักษณะดังนี้
3.1 เป็นเรื่องจริง
3.2 เป็นเรื่องที่ช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและมีโอกาสฝึกทักษะ
3.3 เป็นเรื่องที่ทาให้เกิดความก้าวหน้าหรือความเปลี่ยนแปลงในตัวนักศึกษา
3.4 มีการวิเคราะห์กรณี การวิเคราะห์เป็นหัวใจสาคัญของการศึกษากรณีตัวอย่าง ซึ่ง
การวิเคราะห์ควรคานึงถึงความเป็นจริงให้มากที่สุด
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3.5 มีการอภิปรายกรณี
3.6 มีการสร้างสถานการณ์ที่เหมือนจริง
4)
การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice) เป็นสอนที่ให้ประสบการณ์ตรงกับผู้เรียนโดย
การให้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการสอนที่มุ่งให้เกิดการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ให้
ผู้เรียนได้ลงมือฝึกฝนหรือปฏิบัติจริง ลักษณะสาคัญคือการลงมือปฏิบัติมักดาเนินการภายหลังการสาธิต การ
ทดลองหรือ การบรรยาย เป็นการฝึกฝนความรู้ความเข้าใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเน้นการฝึกทักษะ
3.3 วิธีการประเมินผล
1)
การสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สาระ
ความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง
2)
การสอบภาคปฏิบัติ โดยมีผู้มาขอรับคาปรึกษาในสถานการณ์การให้คาปรึกษาจริง
3)
การใช้แบบสังเกต โดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการปฏิบัติตนของนักศึกษา
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม
4)
ประเมินด้วยการตอบคาถาม การสอบปากเปล่า การทาใบงาน และแบบฝึกทักษะ
5)
ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน หรือ แบบฝึกหัด หรือ รายงานผลและ
การประเมินผลการให้คาปรึกษาโดยผู้มาขอรับคาปรึกษา
6)
ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
7)
ประเมินจากการทดสอบ
8)
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
9)
ประเมินผลจากการอภิปรายตามหัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย
10) การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
11) ใบงานสรุปความรู้ที่นักศึกษาได้รับ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1)
มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นา และผู้ตามได้
1.1 นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ
2.2 นักศึกษามีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นาหรือผู้ร่วมทีมในการทางาน
2)
สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆได้
1.1 นักศึกษามีความสามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์แนวทาง วิธีการ บริหารการจัดการกับ
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม
3)
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเป็นอย่างดีได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
1.1 นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสาร
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4)
มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.1 นักศึกษามีความสามารถวางแผนการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนในทุกๆ
ด้านได้
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4.2 วิธีการสอน
1)
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Discussion) เป็นการทางานเป็นทีมของสมาชิกโดย
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน การอภิปรายกลุ่มแต่ละกลุ่มมีสมาชิก
ประมาณ 6-12 คน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตั้งจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ ขั้นการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และขั้นประเมินผล โดยมีผู้นากลุ่มคนหนึ่งเป็นผู้ดาเนินการอภิปราย ซึ่งสมาชิกจะได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างเป็นอิสระและอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังถือได้ว่าเป็นส่งเสริมประชาธิปไตยเพราะมี
ส่ ว นช่ ว ยให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนได้ ฝึ ก ตนเองให้ เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี เหมาะสมกั บ การเป็ น สมาชิ ก ในสั ง คม
ประชาธิปไตย การอภิปรายกลุ่มจะช่ว ยก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในสังคม การมีสัมพันธภาพใหม่
การบูรณาการความคิด และความยอมรับซึ่งกันและกัน
2)
การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่ มุ่ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั น ท างาน ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งาน และ
ประสานงานกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนโดยมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอน คือ จัดชั้น
เรียนโดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 2-6 คน โดยจัดคละกันตามความสามารถ
ทางการเรี ย นมี ทั้ง เก่ง ปานกลาง และอ่ อน นั กศึ ก ษาจะต้ อ งรั บผิ ด ชอบการเรี ย นรู้ ข องตนเองและ
รับผิดชอบการเรียนรู้ของเพื่อน ๆภายในกลุ่มของตนเองด้วยและสมาชิกทุกคนในกลุ่ม จะต้องร่วมมือในการ
ทางานอย่างเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนยอมรับ และไว้วางใจซึ่ง กันและกัน เพื่อให้สมาชิกทุกคนเกิด
การเรียนรู้ให้มากที่สุด
3)
การแสดงบทบาทสมมุติ (role-playing) แบ่งกลุ่มกาหนดและฝึกทักษะการแสดงออกตาม
บทบาทที่กาหนดบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในสังคมที่แตกต่าง
กัน และวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หลังการแสดงบทบาทสมมติ
จะมีการอภิปรายของกลุ่ ม นักศึกษาเกิดจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้ดี นักศึกษามีโอกาสศึกษา
วิเคราะห์ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเองอย่างลึกซึ้ง ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจและน่า
ติดตาม
4)
การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice) เป็นสอนที่ให้ประสบการณ์ตรงกับผู้เรียนโดย
การให้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการสอนที่มุ่งให้เกิดการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ วิธี
ปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกฝนหรือปฏิบัติจริง ลักษณะสาคัญคือการลงมือปฏิบัติมัก ดาเนินการภายหลังการ
สาธิต การทดลองหรือ การบรรยาย เป็นการฝึกฝนความรู้ความเข้าใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเน้นการฝึก
ทักษะ
4.3 วิธีการประเมินผล
1)
การใช้แบบสั งเกต โดยสั งเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการปฏิบัติตนของนักศึกษา
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม
2)
ประเมินด้วยการตอบคาถาม การสอบปากเปล่า การทาใบงาน และแบบฝึกทักษะ
3)
ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน หรือ แบบฝึกหัด หรือ รายงานผลและ
การประเมินผลการให้คาปรึกษาโดยผู้มาขอรับคาปรึกษา
4)
ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
5)
ประเมินจากการทดสอบ
6)
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
10
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7)
8)
9)

ประเมินผลจากการอภิปรายตามหัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย
การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
ใบงานสรุปความรู้ที่นักศึกษาได้รับ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
1)
มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์
1.1 นั ก ศึ ก ษาสามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทางด้ า นจิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้ จ ากฐานข้ อ มู ล
อิเล็กโทรนิกส์ได้
2.2 นักศึกษาสามารถทาสื่ ออิเล็ กโทรนิส์ ต่าง ๆ ประกอบการนาเสนอรายงานการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และผลงานต่าง ๆ ได้
2)
พั ฒ นาทั ก ษะการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
1.1 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผล
การปรับพฤติกรรมได้
2.2 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อประยุกต์แก้ปัญหาในการนาเสนอรายงาน
3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้อย่างดี
1.1 นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การฟัง การเขียน โดยการทา
รายงาน และนาเสนอ และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.2 นักศึกษามีใช้ศัพท์เฉพาะด้านการให้คาปรึกษาได้เป็นอย่างดี
4)
สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้
1.1 นักศึกษามีความสามารถในการนาเสนอโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติและมีทักษะการนาเสนอรายงานโดยใช้เครื่องมือและรูปแบบที่เหมาะสม
5)
สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและสามารถ
แก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม
1.1 นักศึกษาความสามารถดารงชีวิต แก้ไข และป้องกันปัญหาของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม
1.2 นักศึกษาสามารถนาความรู้ ข้อคิด แนวทางการดาเนินชีวิตของบุ คคลตัวอย่างที่
ประสบความสาเร็จในชีวิตมาเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองได้
5.2 วิธีการสอน
1)
มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
2)
นาเสนอโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3)
การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice) เป็นสอนที่ให้ประสบการณ์ตรงกับผู้เรียนโดย
การให้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการสอนที่มุ่งให้เกิดการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ให้
ผู้เรียนได้ลงมือฝึกฝนหรือปฏิบัติจริง ลักษณะสาคัญคือการลงมือปฏิบัติมักดาเนินการภายหลังการสาธิต การ
ทดลองหรือ การบรรยาย เป็นการฝึกฝนความรู้ความเข้าใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเน้นการฝึกทักษะ
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5.3 วิธีการประเมินผล
1)
ประเมินจากรายงานที่นาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
2)
ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
3)
ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน หรือ แบบฝึกหัด หรือ รายงานผลและ
การประเมินผลการให้คาปรึกษาโดยผู้มาขอรับคาปรึกษา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ / รายละเอียด
1

กล่าวนาเนื้อหาและ
ขอบเขตของเนื้อหาวิชา
แนวทางในการเรียนการ
สอน
บทที่ 1 : การให้
คาปรึกษา
- ความหมายของการให้
คาปรึกษา
- องค์ประกอบเบื้องต้น
ของการให้คาปรึกษา
- ขอบข่ายของการให้
คาปรึกษา
- คุณลักษณะทั่วไปของ
ผู้ให้คาปรึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
- การให้คาปรึกษาเชิง
ระบบ
- ขั้นตอนของการให้
คาปรึกษาเชิงระบบ
- กระบวนการให้
คาปรึกษา
- จรรยาบรรณของผู้ให้
คาปรึกษา

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1. ชี้แจงรูปแบบการเรียน
การสอน เนื้อหารายวิชา
รวมทั้งวิธีและเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียน
2. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จิตวิทยา
3. การอภิปรายร่วมกัน
เป็นกลุ่ม (Group
Discussion) จานวนนศ.ที่
เข้ากลุ่ม 6-12 คน
ในหัวข้อ “บุคคลประเภท
ใดที่ท่านอยากจะขอรับ
คาปรึกษา”
4. การวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (cases study)
หัวข้อ “จรรยาบรรณของ
ผู้ให้คาปรึกษา”
สื่อการสอน
1. เอกสารแนวการสอน
มอค. 3
2. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา การประยุกต์
การให้คาปรึกษาใน
องค์การ
3. ใบงานครั้งที่ 1

ผู้สอน
อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

2

บทที่ 2 :
2.1 เทคนิคและทักษะ
การใส่ใจ
- ความหมายเทคนิคและ
ทักษะการใส่ใจ
- จุดมุ่งหมายของเทคนิค
และทักษะการใส่ใจ
- สาระสาคัญของเทคนิค
และทักษะการใส่ใจ
- การแสดงออกทางสี
หน้า
- การแสดงออกทาง
ร่างกาย
- พฤติกรรมการพูด
- การฝึกการใส่ใจ

3

บทที่ 2 :
2.2 เทคนิคและทักษะ
การฟัง
- ความหมายเทคนิคและ
ทักษะการฟัง
- จุดมุ่งหมายของเทคนิค
และทักษะการฟัง
- สาระสาคัญของเทคนิค
และทักษะการฟัง
- วิธีการฟัง
- กระบวนการฟัง
- การฝึกการรับฟัง

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ เทคนิค
และทักษะการใส่ใจ
2. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming)
หัวข้อคือ “ความสาคัญ
ของเทคนิคและทักษะการ
ใส่ใจ”
3. วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
ให้นักศึกษาฝึกการปฏิบัติ
เทคนิคและทักษะการใส่ใจ
4. การแสดงบทบาทสมมุติ
(role-playing) กิจกรรม
“Open Mind”

ผู้สอน
อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา การประยุกต์
การให้คาปรึกษาใน
องค์การ
2. ใบงานครั้งที่ 2
3

1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ เทคนิค
และทักษะการฟัง
2. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming)
หัวข้อคือ “ความสาคัญ
ของเทคนิคและทักษะการ
ฟัง”
3. วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
ให้นักศึกษาฝึกการปฏิบัติ
เทคนิคและทักษะการฟัง

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
3

3

บทที่ 2 :
2.2 เทคนิคและทักษะ
การฟัง (ต่อ)

4

บทที่ 2 :
2.3 เทคนิคและทักษะ
การเงียบ
- ความหมายเทคนิคและ
ทักษะการเงียบ
- จุดมุ่งหมายของเทคนิค
และทักษะการเงียบ
- สาระสาคัญของเทคนิค
และทักษะการเงียบ
- ประเภทของความ
เงียบ
- ความเงียบในการ
ปรึกษา
- การฝึกการเงียบ

3

5

บทที่ 2 :
2.4 เทคนิคและทักษะ
การสะท้อน
- ความหมายเทคนิคและ
ทักษะการสะท้อน
- จุดมุ่งหมายของเทคนิค
และทักษะการสะท้อน
- สาระสาคัญของเทคนิค
และทักษะการสะท้อน
- วิธีการสะท้อน
- การฝึกการสะท้อน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา การประยุกต์
การให้คาปรึกษาใน
องค์การ
2. ใบงานครั้งที่ 3
1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ เทคนิค
และทักษะการเงียบ
2. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming)
หัวข้อคือ “ความสาคัญ
ของเทคนิคและทักษะการ
เงียบ”
3. วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
ให้นักศึกษาฝึกการปฏิบัติ
เทคนิคและทักษะการเงียบ
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา การประยุกต์
การให้คาปรึกษาใน
องค์การ
2. ใบงานครั้งที่ 4
1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ เทคนิค
และทักษะการสะท้อน
2. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming)
หัวข้อคือ “ความสาคัญ
ของเทคนิคและทักษะการ
สะท้อน”
3. วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
ให้นักศึกษาฝึกการปฏิบัติ
ทักษะการสะท้อน

ผู้สอน
อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
3

5

บทที่ 2 :
2.4 เทคนิคและทักษะ
การฟัง (ต่อ)

6

บทที่ 2 :
2.5 เทคนิคและทักษะ
การทวนความ
- ความหมายเทคนิคและ
ทักษะการทวนความ
- จุดมุ่งหมายของเทคนิค
และทักษะการทวนความ
- สาระสาคัญของเทคนิค
และทักษะการทวนความ
- วิธีการทวนความ
- แนวทางการทวน
ความ
- การฝึกการทวน
ความ

3

7

บทที่ 2 :
2.6 เทคนิคและทักษะ
การสนับสนุน
- ความหมายเทคนิคและ
ทักษะการสนับสนุน
- จุดมุ่งหมายของเทคนิค
และทักษะการสนับสนุน
- สาระสาคัญของเทคนิค
และทักษะการสนับสนุน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา การประยุกต์
การให้คาปรึกษาใน
องค์การ
2. ใบงานครั้งที่ 5
1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ เทคนิค
และทักษะการทวนความ
2. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming)
หัวข้อคือ “ความสาคัญ
ของเทคนิคและทักษะการ
การทวนความ”
3. วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
ให้นักศึกษาฝึกการปฏิบัติ
เทคนิคและทักษะการทวน
ความ
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา การประยุกต์
การให้คาปรึกษาใน
องค์การ
2. ใบงานครั้งที่ 6
1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ เทคนิค
และทักษะการสนับสนุน
2. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming)
หัวข้อคือ “ความสาคัญ
ของเทคนิคและทักษะการ
สนับสนุน”

ผู้สอน
อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์

15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
3

7

บทที่ 2 :
2.6 เทคนิคและทักษะ
การสนับสนุน
- วิธีการการสนับสนุน
- การฝึกการสนับสนุน

8

บทที่ 2 :
2.7 เทคนิคและทักษะ
การใช้คาถาม
- ความหมายเทคนิคและ
ทักษะการใช้คาถาม
- จุดมุ่งหมายของเทคนิค
และทักษะการใช้คาถาม
- สาระสาคัญของเทคนิค
และทักษะการใช้คาถาม
- ประเภทของคาถาม
- วิธีการใช้คาถาม
- การฝึกการใช้คาถาม

3

9

บทที่ 2 :
2.8 เทคนิคและทักษะ
การทาให้กระจ่าง
- ความหมายเทคนิคและ
ทักษะการทาให้กระจ่าง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3. วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
ให้นักศึกษาฝึกการปฏิบัติ
เทคนิคและทักษะการ
สนับสนุน
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา การประยุกต์
การให้คาปรึกษาใน
องค์การ
2. ใบงานครั้งที่ 7
1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ เทคนิค
และทักษะการใช้คาถาม
2. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming)
หัวข้อคือ “ความสาคัญ
ของเทคนิคและทักษะการ
ใช้คาถาม”
3. วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
ให้นักศึกษาฝึกการปฏิบัติ
เทคนิคและทักษะการใช้
คาถาม
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา การประยุกต์
การให้คาปรึกษาใน
องค์การ
2. ใบงานครั้งที่ 8
1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ เทคนิค
และทักษะการทาให้
กระจ่าง
2. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming)

ผู้สอน
อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์

16

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

9

บทที่ 2 :
2.8 เทคนิคและทักษะ
การทาให้กระจ่าง (ต่อ)
- จุดมุ่งหมายของเทคนิค
และทักษะการทาให้
กระจ่าง
- สาระสาคัญของเทคนิค
และทักษะการทาให้
กระจ่าง
- ประเภทการทาให้
กระจ่าง
- วิธีการทาให้กระจ่าง
- การฝึกการทาให้
กระจ่าง

10

บทที่ 2 :
2.9 เทคนิคและทักษะ
การเจาะจง
- ความหมายเทคนิคและ
ทักษะการเจาะจง
- จุดมุ่งหมายของเทคนิค
และทักษะการเจาะจง
- สาระสาคัญของเทคนิค
และทักษะการเจาะจง
- วิธีการเจาะจง
- การฝึกการเจาะจง

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
หัวข้อคือ “ความสาคัญ
ของเทคนิคและทักษะการ
ทาให้กระจ่าง”
3. วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
ให้นักศึกษาฝึกการปฏิบัติ
เทคนิคและทักษะการทาให้
กระจ่าง
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา การประยุกต์
การให้คาปรึกษาใน
องค์การ
2. ใบงานครั้งที่ 9

3

1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ เทคนิค
และทักษะการเจาะจง
2. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming)
หัวข้อคือ “ความสาคัญ
ของเทคนิคและทักษะการ
เจาะจง”
3. วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
ให้นักศึกษาฝึกการปฏิบัติ
เทคนิคและทักษะการ
เจาะจง
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา การประยุกต์
การให้คาปรึกษาใน
องค์การ
2. ใบงานครั้งที่ 10

ผู้สอน
อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์

17

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

11

บทที่ 2 :
2.10 เทคนิคและทักษะ
การตีความ
- ความหมายเทคนิคและ
ทักษะการตีความ
- จุดมุ่งหมายของเทคนิค
และทักษะการตีความ
- สาระสาคัญของเทคนิค
และทักษะการตีความ
- กระบวนการของ
ทักษะการตีความ
- การฝึกการตีความ

12

บทที่ 2 :
2.11 เทคนิคและทักษะ
การเผชิญหน้า
- ความหมายเทคนิคและ
ทักษะการเผชิญหน้า
- จุดมุ่งหมายของเทคนิค
และทักษะการเผชิญหน้า
- สาระสาคัญของเทคนิค
และทักษะการเผชิญหน้า
- ลักษณะของการ
เผชิญหน้า
- วิธีการเผชิญหน้า
- การฝึกการเผชิญหน้า

จานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ เทคนิค
และทักษะการตีความ
2. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming)
หัวข้อคือ “ความสาคัญ
ของเทคนิคและทักษะการ
ตีความ”
3. วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
ให้นักศึกษาฝึกการปฏิบัติ
เทคนิคและทักษะการ
ตีความ
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา การประยุกต์
การให้คาปรึกษาใน
องค์การ
2. ใบงานครั้งที่ 11
1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ เทคนิค
และทักษะการเผชิญหน้า
2. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming)
หัวข้อคือ “ความสาคัญ
ของเทคนิคและทักษะการ
เผชิญหน้า”
3. วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
ให้นักศึกษาฝึกการปฏิบัติ
เทคนิคและทักษะการ
เผชิญหน้า

ผู้สอน
อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์

18

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

12

บทที่ 2 :
2.11 เทคนิคและทักษะ
การเผชิญหน้า (ต่อ)

13

บทที่ 2 :
2.12 เทคนิคและทักษะ
การใช้บทบาทสมมติ
- ความหมายเทคนิคและ
ทักษะการใช้บทบาท
สมมติ
- จุดมุ่งหมายของเทคนิค
และทักษะการใช้บทบาท
สมมติ
- สาระสาคัญของเทคนิค
และทักษะการใช้บทบาท
สมมติ
- กระบวนการของ
ทักษะการใช้บทบาท
สมมติ
- การฝึกการใช้
บทบาทสมมติ

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา การประยุกต์
การให้คาปรึกษาใน
องค์การ
2. ใบงานครั้งที่ 12

3

1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ เทคนิค
และทักษะการใช้บทบาท
สมมติ
2. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming)
หัวข้อคือ “ความสาคัญ
ของเทคนิคและทักษะการ
ใช้บทบาทสมมติ”
3. วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
ให้นักศึกษาฝึกการปฏิบัติ
เทคนิคและทักษะการใช้
บทบาทสมมติ
4. การสอนแบบการแสดง
บทบาทสมมุติ (roleplaying) โดยให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม
และให้หาพฤติกรรมทาง
สังคมที่ต้องการส่งเสริม
และสลับกันแสดงเป็นผู้ให้
คาปรึกษาและผู้มาขอรับ
คาปรึกษา
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา การประยุกต์
การให้คาปรึกษาใน
องค์การ
2. ใบงานครั้งที่ 13

ผู้สอน
อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์

19

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

14

บทที่ 3 : การให้
คาปรึกษากลุ่ม
- ความหมายของการให้
คาปรึกษาแบบกลุ่ม
- พลังของกลุ่ม
- องค์ประกอบของกลุ่ม
- ขั้นตอนการให้
คาปรึกษาแบบกลุ่ม
- การฝึกการให้คาปรึกษา
แบบกลุ่ม
- การให้คาปรึกษาสาหรับ
บุคคลพยายามฆ่าตัวตาย

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ การให้
คาปรึกษาแบบกลุ่ม
2. การสอนแบบร่วมมือ
ประสานใจ โดยให้
นักศึกษาทางานร่วมกัน
หัวข้อคือ “พลังของกลุ่ม
ในการให้คาปรึกษา”
3. วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
ให้นักศึกษาฝึกการ
ปฏิบัติการให้คาปรึกษา
แบบกลุ่มและการให้
คาปรึกษาสาหรับบุคคล
พยายามฆ่าตัวตาย
4. การสอนแบบการแสดง
บทบาทสมมุติ (roleplaying) และให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม
โดยสลับกันแสดงเป็นผู้ให้
คาปรึกษาและผู้มาขอรับ
คาปรึกษา
5. นักศึกษาสัมมนาหลัง
การนาเสนอผลการรายงาน
กลุ่ม โดยนาเสนอตามหลัก
ของ PDCA
6. นักศึกษาและอาจารย์
อภิปรายและสรุปผลการ
ฝึกปฏิบัติการให้คาปรึกษา

ผู้สอน
อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา การประยุกต์
การให้คาปรึกษาใน
องค์การ
2. ใบงานครั้งที่ 14
20

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

15

สอบปฏิบัติการให้คาปรึกษาในสถานการณ์จริง ณ Counseling Room ห้อง 1116

16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู้
1
2.1-3.1
สอบปลายภาค
2

2.1-3.1
4.1
2.1-5.1

3

2.1-2.5

วิเคราะห์ศึกษาค้นคว้า การ
นาเสนอ รายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน
การส่งงานตามที่มอบหมาย
การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วม อภิปราย
เสนอความคิดเห็น

สัปดาห์ที่
ประเมิน
มหาวิทยาลัยจัดสอบใน
ตาราง

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
40%

ตลอดภาคการศึกษา

40%

ตลอดภาคการศึกษา

20%

*ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวการสอน เนื้อหา การสอบ คะแนนและผลการประเมินผลการศึกษา สามารถตรวจสอบได้ภายใน
1 ปีการศึกษา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
การประยุกต์การให้คาปรึกษาในองค์การ อาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต (พ.ศ.2556)
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
จิราภรณ์ อารยะรังสฤษฏ์ (ม.ป.ป) จิตวิยาการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม . เชียงใหม่:สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา .(2543) ทฤษฏีและเทคนิคการให้คาปรึกษา .กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์พัฒนา
ศึกษา.
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สุโขทัยธรรมาธิราช.มหาวิทยาลัย.เอกสารการสอนชุดวิชา (2534) เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น.
กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เสนาะ ติเยาว์. (2541) การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
www.psychiatry.or.th
www.psychola.com
www.psy.chula.com
วิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
วิดีทัศน์เกี่ยวกับการแนะแนว
วิดีทัศน์เกี่ยวกับการให้คาปรึกษา
วิดีทัศน์เกี่ยวกับจิตวิทยาและการให้คาปรึกษา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา จัดกิจกรรมนาเสนอแนวคิดและความคิดเห็น
ของนักศึกษาได้ดังนี้
1)
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
2)
แบบประเมินผู้สอนของมหาวิทยาลัยและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
1)
นาสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพื่อประเมินการสอน
2)
การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
3)
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
4)
ผลประเมินการเรียนรู้
6)
การทาวิจัยในชั้นเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผ่านการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
1)
การนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักษึกษามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรงการสอน ในกรณี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาต่า โดยวิธีการเรียนเสริม
2)
การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3)
ระดมสมองจากทีมผู้สอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
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ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
1)
การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น
และคณะกรรมการบริห ารหลั กสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการตรวจ
รายงาน ข้อสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1)
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชารวบรวมการจัดทารายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ.
5)
ของทุกรายวิชาที่ทาการจัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษาเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
2)
ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4
3)
มีการประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ในการพิจารณา
ทบทวน สรุปผลการดาเนินงาน ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนกลวิธีในการสอน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา
ที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป
4)
เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
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