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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา จป 813 การปรึกษาด้านอาชีพ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

จป 813 การปรึกษาด้านอาชีพ  
AP 813 Career Counseling 

2. จ านวนหน่วยกิต  
บรรยาย 3 (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต์ หมวดวิชาเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ.ดร.ก่อเกียรต์ิ มหาวีรชาติกุล 
 อาจารย์ผู้สอน:  1) อ.ดร.ก่อเกียรต์ิ มหาวีรชาติกุล  korkiat@g.swu.ac.th 
                         2) อ.ดร.นฤมล พระใหญ่ narnimon@g.swu.ac.th 
  3) อ.ดร.สิทธิพร ครามานนท์ sittipornk@g.swu.ac.th 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน : ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปีท่ี 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 

Microsoft Teams AP813  
Google Meet AP813 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 12 มกราคม 2564  
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (CLO) 
CLO1 เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ ประเมิน และประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทางด้านจิตวิทยา

เชิงบวก บุคลิกภาพ พัฒนาการ และการรู้คิด ให้เหมาะสมกับการปรึกษาด้านอาชีพ (สอดคล้องกับ ELO1) 
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CLO2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วิธีการประเมินด้านจิตวิทยาการปรึกษาท่ีเหมาะสมกับการปรึกษา
ด้านอาชีพ (สอดคล้องกับ ELO2) 

CLO3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบโปรแกรมการปรึกษาด้านอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ (สอดคล้อง
กับ ELO3) 

CLO4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการโปรแกรมการปรึกษาด้านอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 
(สอดคล้องกับ ELO4) 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
จาก (1) ผลการประเมินผู้สอน (ปค 003) ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (2) ผลการสะท้อนหลังเรียน 

(After Action Review) และ (3) สถานการณ์โควิด-19 ผู้รับผิดชอบรายวิชาขอปรับปรุงรายวิชา ดังนี้  
1. ผู้รับผิดชอบรายวิชาวางแผนจัดการเรียนการสอนและการสอบทุกครั้ง ผ่านระบบ Microsoft 

Teams หรือระบบ Google Meet  
2. ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้เพิ่มช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติในช้ันเรียน และช่ัวโมงการให้ข้อเสนอแนะระหว่าง

การด าเนินโปรแกรมการปรึกษาด้านอาชีพ เพื่อให้นิสิตมีความมั่นใจมากขึ้นในการบริหารจัดการโปรแกรมฯ  
นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะเชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อการปรึกษาด้านอาชีพในสถานศึกษา แทน
การดูงานนอกสถานท่ี 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพ โมเดลการปรึกษาด้านอาชีพ เรียนรู้และฝึกการสัมภาษณ์ 

การใช้แบบทดสอบมาตรฐานและวิธีการประเมินด้านจิตวิทยาการปรึกษา การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนา 
การหาข้อมูลด้านอาชีพและการใช้ส่ือด้านข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในกระบวนการปรึกษา การปรึกษาอาชีพ
ในกลุ่มพิเศษ การปรึกษาอาชีพในสถาบันการศึกษา การปรึกษาอาชีพส าหรับบุคลากรในองค์การ 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
 

ฝึกปฏิบัติ 
 

การศึกษาด้วยตนเอง  

2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตามความต้องการ
เฉพาะกลุ่ม 

2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา ELO1 สามารถ ELO2 สามารถ ELO3 สามารถ ELO4 สามารถเป็น
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วิเคราะห์และประเมิน
หลักการและทฤษฎีที่
เก่ียวข้องกับจิตวิทยา

เชิงบวก 

 

ประเมินวิธีวิทยาการ
วิจัยเพื่อการออกแบบ
นวัตกรรมและสร้าง

องค์ความรู้ด้าน
จิตวิทยาประยุกต์ได้

อย่างเชี่ยวชาญ 

ออกแบบโปรแกรม
เพื่อพฒันาบุคคล 
องค์กร และสังคม

ด้วยองค์ความรู้ด้าน
จิตวิทยาอยา่งมี
จรรยาบรรณ 

 

ผู้น าในการบริหาร
จัดการโปรแกรมและ

การบริการทาง
จิตวิทยาในบริบทที่
หลากหลายอย่างมี
จรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ 

จป 813     

 
 
4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ผู้สอน จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ วิธีการสื่อสารเพื่อนัดหมายล่วงหน้า 
อ.ดร.ก่อเกียรต์ิ มหาวีรชาติกุล 1 ช่ัวโมง  • Line 

• Email อ.ดร.นฤมล พระใหญ่ 1 ช่ัวโมง 
อ.ดร.สิทธิพร ครามานนท์ 1 ช่ัวโมง 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา  วิธีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์  วิธีการ/เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

ประเมิน 
CLO1 เพ่ือให้ผู้เรียนวิเคราะห์ 
ประเมิน และประยุกต์ใช้แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยทางด้านจิตวิทยา
เชิงบวก บุคลิกภาพ พัฒนาการ และ
การรู้คิด ให้เหมาะสมกับการปรึกษา
ด้านอาชีพ 

- เตรียมแผนการสอนและเน้ือหาสาระให้
ครอบคลุมทฤษฏีที่จ าเป็นส าหรับการปรึกษา
ด้านอาชีพ 
- ใช้การสอนบนพ้ืนฐานของกรณีศึกษา 
เพ่ือให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎีอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
ปรึกษาด้านอาชีพส าหรับแต่ละกรณ ี

- พิจารณาจากการสอบประมวล
ความรู้ 
- พิจารณาจากการตอบค าถาม การ
โต้ตอบ และการประยุกต์ใช้ทฤษฏีกับ
กรณีศึกษาต่างๆในชั้นเรียน 
- พิจารณาจากคุณภาพของบทความ
วิชาการ 

CLO2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้
วิธีการประเมินด้านจิตวิทยาการ
ปรึกษาท่ีเหมาะสมกับการปรึกษาด้าน
อาชีพ 

- เตรียมแผนการสอนและเน้ือหาสาระให้
ครอบคลุมวิธีการประเมินทางการปรึกษา
ด้านอาชีพ 
- ให้วิทยากรภายนอกมาบรรยายถึง
เครื่องมือวัด วิธีการประเมิน และวิธีการแปล
ผลเครื่องมือที่เกี่ยวกับการปรึกษาด้านอาชีพ 
- สนับสนุนให้นิสิตค้นหาและศึกษาบทความ

- พิจารณาจากการสอบประมวล
ความรู้ 
- พิจารณาจากคุณภาพของบทความ
วิชาการ 
- พิจารณาจากประยุกต์ใช้องคค์วามรู้
ทางจิตวิทยาในการออกแบบ
โปรแกรมการปรึกษาด้านอาชีพ 
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วิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิง
ผสมผสานเพ่ือน ามาใช้ประกอบการเขียน
บทความและการออกแบบโปรแกรมการ
ปรึกษาด้านอาชีพ 

CLO3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ
โปรแกรมการปรึกษาด้านอาชีพอย่าง
มีจรรยาบรรณ 

- เตรียมแผนการสอนและเน้ือหาสาระให้
ครอบคลุมเทคนิคกระบวนการให้การ
ปรึกษาและการพัฒนาโปรแกรมการปรึกษา
ด้านอาชีพ 
- ให้วิทยากรภายนอกมาบรรยายถึง
ประสบการณ์การปรึกษาด้านอาชีพใน
สถานศึกษา 
- ให้นิสิตประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านทฤษฎี 
กระบวนการและเทคนิค และแบบทดสอบ
ในการออกแบบโปรแกรมการปรึกษาด้าน
อาชีพ 

- พิจารณาจากการสอบประมวล
ความรู้ 
- พิจารณาจากคุณภาพโปรแกรมการ
ปรึกษาด้านอาชีพที่นิสิตได้ออกแบบ 

CLO4 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบริหาร
จัดการโปรแกรมการปรึกษาด้าน
อาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 

- เตรียมแผนการสอนให้ครอบคลุมการฝึก
ปฏิบัติการปรึกษาด้านอาชีพ รวมถึงการให้
ข้อเสนอแนะระหว่างการด าเนินโปรแกรม 
เพ่ือให้นิสิตด าเนินโปรแกรมฯ ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างมั่นใจ 

- พิจารณาจากการสอบประมวล
ความรู้ 
- พิจารณาจากการด าเนินโปรแกรม
การปรึกษาด้านอาชีพ และรายงาน
สรุปการด าเนินโปรแกรมฯ 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที ่ CLOs หัวข้อ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ออนไลน์ 
เทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือที่ใช ้

จัดกิจกรรมออนไลน์ 

ผู้สอน 

1 
22 ม.ค. 64 

- แนะน ารายวิชาการปรึกษา
ด้านอาชีพ และชี้แจง
รายละเอียดงานที่มอบหมาย 

-ชี้แจง อภิปราย  
-ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อ
แผนและกิจกรรมการเรียน
การสอน 
-Pretest 

-Microsoft Teams 
-ประมวลรายวิชา 
-PowerPoint 

อ.ก่อเกียรต์ิ 

2 
29 ม.ค. 64 

 

1,2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรึกษาด้านอาชีพและการ
น าไปประยุกต์ใช้ (1) 

-บรรยาย 
-นิสิตน าเสนอความรู้ที่ศึกษา
และน าการอภิปราย 
-กรณีศึกษา 

-Microsoft Teams 
-ต ารา 
-PowerPoint 
-กรณีศึกษา 
-แบบวัดทางจิตวิทยา 
Online 

อ.ก่อเกียรต์ิ 
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3 
5 ก.พ. 64 

1,2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรึกษาด้านอาชีพและการ
น าไปประยุกต์ใช้ (2) 

-บรรยาย 
-ร่วมกันอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 

-Microsoft Teams 
-ต ารา 
-PowerPoint 
-แบบวัดทางจิตวิทยา 

 อ.สิทธิพร 

4 
12 ก.พ. 64 

 

1,2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรึกษาด้านอาชีพและการ
น าไปประยุกต์ใช้ (3) 

-บรรยาย 
-นิสิตน าเสนอความรู้ที่ศึกษา
และน าการอภิปราย 
-กรณีศึกษา 

-Microsoft Teams 
-ต ารา 
-PowerPoint 
-กรณีศึกษา 
-แบบวัดทางจิตวิทยา 
Online 

อ.ก่อเกียรต์ิ 

5-6 
19 ก.พ. 64 
5 มี.ค. 64 

 

1,2 แบบประเมินและวิธีการ
ประเมินเพ่ือการปรึกษาด้าน
อาชีพ 

-บรรยาย 
-ฝึกปฏิบัติการแปรผล 
-ร่วมกันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

-Google Meets 
-ต ารา 
-บทความวิจัย 
-Power Point 
-แบบวัดทางจิตวิทยา 

วิทยากร: 
อ.นันทา 

7 
12 มี.ค. 64 

 

1,2 นิสิตน าเสนอบทความการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฏีการ
ปรึกษาด้านอาชีพในการ
ท างาน 

-นิสิตน าเสนอบทความ -Microsoft Teams 
-บทความของนิสิต 
-PowerPointของ
นิสิต 

อ.นฤมล 
อ.สิทธิพร 

อ.ก่อเกียรต์ิ 

  8 
19 มี.ค. 64 

 

3 เทคนิค กระบวนการ และ
จรรยาบรรณในการให้การ
ปรึกษา และการท า Intake 
interview ส าหรับการปรึกษา
ด้านอาชีพ 

-บรรยาย 
-แสดงข้ันตอน 
-ให้ตัวอย่าง 
-ฝึกปฏิบัติ 
-ร่วมกันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

-Microsoft Teams 
-ต ารา 
-PowerPoint 

อ.สิทธิพร 

9 
26 มี.ค. 64 

3 เทคนิคและกระบวนการ
ปรึกษาด้านอาชีพรายบุคคล 
(1) และการออกแบบ
โปรแกรมการปรึกษาด้าน
อาชีพ 

-บรรยาย 
-แสดงข้ันตอน 
-ให้ตัวอย่าง 
-ฝึกปฏิบัติ 
-ร่วมกันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

-Microsoft Teams 
-ต ารา 
-Power Point 
 

อ.นฤมล 
อ.สิทธิพร 

 
 

10 
2 เม.ย. 64 

3 เทคนิคและกระบวนการ
ปรึกษาด้านอาชีพรายบุคคล 
(2) และการฝึกปฏิบัติการ
ปรึกษาด้านอาชีพ 

-ฝึกปฏิบัติ 
-ร่วมกันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 
-คณาจารย์ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงทักษะ 

-Microsoft Teams 
 

อ.นฤมล 
อ.สิทธิพร 

11 
9 เม.ย. 64 

1,2,3 นิสิตน าเสนอโปรแกรม (ก่อน
ด าเนินการให้ค าปรึกษา) 
และร่วมแสดงความคิดเห็น 

-นิสิตน าเสนอโปรแกรมการ
ปรึกษาด้านอาชีพ 
-คณาจารย์ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ

-Microsoft Teams 
-โปรแกรมการปรึกษา
ด้านอาชีพ 

อ.นฤมล 
อ.สิทธิพร 

อ.ก่อเกียรต์ิ 
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ใช้ปรับปรุงโปรแกรม  

12 
16 เม.ย.64 

 

1,2,3,4 ฝึกปฏิบัติการปรึกษาด้าน
อาชีพด้วยตนเอง (ให้
ค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการ 
Online อย่างน้อย 3 ครั้ง) 

-ฝีกปฏิบัติการปรึกษาด้านอาชีพ
ผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
(Experiential learning) ด้วย
ตนเอง 

-Google Meets 
-โปรแกรมการปรึกษา
ด้านอาชีพ 
-แบบวัดทางจิตวิทยา 

อ.สิทธิพร 
 

13 
23 เม.ย. 64 

 

3,4 นิสิตน าเสนอความก้าวหน้า
และปัญหาที่พบในการ
ด าเนินโครงการ 

-นิสิตน าเสนอความก้าวหน้า 
-คณาจารย์ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ใช้ปรับปรุงทักษะและโปรแกรม 

-ปัญหาและอุปสรรคที่
นิสิตได้พบ 
 

อ.สิทธิพร 
อ.ก่อเกียรต์ิ 

14 
30 เม.ย. 64 

 

1,2,3,4 การปรึกษาด้านอาชีพใน
สถานศึกษา 

-บรรยายประสบการณ์การให้
การปรึกษาด้านอาชีพใน
สถานศึกษา 

-Google Meets 
-PowerPoint 
-แบบวัดทางจิตวิทยา 

วิทยากร 

15 
7 พ.ค. 64 

1,2,3 นิสิตน าเสนอผลงานเด่ียว 
(หลังด าเนินการให้
ค าปรึกษา) และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

-นิสิตน าเสนอโปรแกรมการ
ปรึกษาด้านอาชีพ 
-คณาจารย์ให้ความห็นเพ่ือใช้
ปรับปรุงรายงานสรุป 

-รายงานสรุปการด าเนิน
โปรแกรมการปรึกษา
ด้านอาชีพ 

อ.นฤมล 
อ.สิทธิพร 

อ.ก่อเกียรต์ิ 

16 
14 พ.ค. 64 

1,2,3,4 นิสิตน าเสนอผลงานเด่ียว 
(หลังด าเนินการให้
ค าปรึกษา) และร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

-นิสิตน าเสนอโปรแกรมการ
ปรึกษาด้านอาชีพ 
-คณาจารย์ให้ความห็นเพ่ือใช้
ปรับปรุงรายงานสรุป 

-รายงานสรุปการด าเนิน
โปรแกรมการปรึกษา
ด้านอาชีพ 

อ.นฤมล 
อ.สิทธิพร 

อ.ก่อเกียรต์ิ 

17 
อา.16 พ.ค. 63 

 สอบปลายภาค อ.ก่อเกียรต์ิ 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ล าดบัที่ CLOs วิธีการประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1. การเข้าช้ันเรียนและมี
ส่วนร่วมในช้ันเรียน 

- - การเข้าช้ันเรียนสม ่าเสมอและตรงเวลา 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการท า
กิจกรรมในช้ันเรียนอย่างเอาใจใส่ 

10% 

2. บทความวิชาการ 1,2 - บทความวิชาการ 
- จรรยาบรรณ  
- การน าเสนอผลงาน 

30% 

3. การออกแบบโปรแกรม
และด าเนินการปรึกษาด้าน
อาชีพ 

1,2,3,4 - การท า Intake interview 
- การออกแบบโปรแกรมฯ 
- การด าเนินโปรแกรมฯ 
- การติดตามและประเมินผล 
- การจัดท าผลสรุป 

50% 
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- จรรยาบรรณ 
- การน าเสนอผลงาน 

4. การสอบประมวลความรู้
ปลายภาค 

1,2,3,4 - แบบทดสอบอัตนัย 10% 

3. แนวทางการท างานมอบหมาย 
บทความวิชาการ: สรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการศึกษาทฤษฎีและแบบวัดทาง

จิตวิทยาการปรึกษาด้านอาชีพและเสนอแนะวิธีการประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านี้ในการปฏิบัติงานในองค์กร 
การออกแบบโปรแกรมและด าเนินการปรึกษาด้านอาชีพ: 1) ระบุผู้รับบริการ (เช่น นักเรียน นักศึกษา 

หรือพนักงานในองค์กร เป็นต้น) ท่ีต้องการการปรึกษาด้านอาชีพ 2) ประเมินปัญหาโดยการใช้แบบสอบถาม
หรือสัมภาษณ์ผู้รับบริการเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีจ าเป็น เช่น ข้อมูลด้านประชากร เป้าหมายของการปรึกษาด้าน
อาชีพ ความท้าทายท่ีผู้รับบริการก าลังเผชิญอยู่ 3) วางแผนการให้การปรึกษาด้านอาชีพบนพื้นฐานของทฤษฎี 
4) น าเสนอโปรแกรมในช้ันเรียนและรับค าแนะน าจากคณาจารย์เพื่อใช้ปรับปรุงโปรแกรม  5) ให้การปรึกษา
ด้านอาชีพแก่ผู้รับบริการ 6) ติดตามและประเมินผลการปรึกษาด้านอาชีพ 7) เขียนรายงานสรุปโปรแกรม
รวมถึงส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 8) น าเสนอโปรแกรมในช้ันเรียน และ 9) ระบุอย่างชัดเจนว่าแต่ละขั้นตอนมีการปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างไร 
4. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 

A    ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป 
B+  ได้คะแนน 75-79 คะแนน 
B  ได้คะแนน 70-74 คะแนน 
C  ได้คะแนน น้อยกว่า 70 คะแนน 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
Dugger, S. M. (2016). Foundations of career counseling: A case-based approach. Boston, MA: 

Pearson Education. 
Killam, W. K., Degges-White, S., & Michel, R. E. (2016). Career counseling interventions: 

Practice with diverse clients. New York, NY: Springer. 
Sharf, R. S. (2013). Applying career development theory to counseling (6th ed.). Belmont, CA: 

Cengage Learning. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
Brown, S. D., & Lent, R. W. (2013). Career development and counseling: Putting theory and 

research to work (2nd ed.). New Jersey, NJ: Wiley. 
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Curry, J., & Milsom, A. (2017). Career and college readiness counseling in P-12 schools (2nd 
ed.). New York, NY: Springer.  

Gysbers, N. C., Heppner, M. J., & Johnston, J. A. (2014). Career counseling: Holism, diversity, 
and strengths (4th ed.). Alexandria, VA: American Counseling Association. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์. (2547). “ประมวลชุดสาระวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้ค าปรึกษา (หน่วยที่ 

14),” ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการให้ค าปรึกษาครอบครัว. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัย
ธรรมาธิราช. 

https://www.cacrep.org/for-programs/2016-cacrep-standards/ 
https://www.cacrep.org/section-5-entry-level-specialty-areas-career-counseling/ 
https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sp/credentials_ccc 
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21610045 (The Career Development Quarterly) 
https://journals.sagepub.com/loi/jcdb (Journal of Career Development) 
https://www.springer.com/journal/10775 (International Journal for Educational and 
Vocational Guidance)  
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
เจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์แจ้งนิสิตใหก้รอกแบบประเมินรายวิชา (แบบประเมิน มศว ปค.

003) ผ่านระบบออนไลน์ในวันสุดท้ายของการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้นิสิตเขียนบรรยายความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในวิธีการสอนของอาจารย์

รวมถึงเนื้อหาของรายวิชาโดยไม่มีการระบุช่ือนิสิต (2 ครั้งก่อนจบภาคการศึกษา) และผู้สอนให้นิสิตประเมิน
อาจารย์ผู้สอนโดยให้กรอกแบบประเมิน มศว ปค. 003) ผ่านระบบออนไลน์ในวันสุดท้ายของการเรียนในภาค
การศึกษานั้น นอกจากนี้ผู้สอนจะประเมินพฤติกรรมของนิสิตในการอภิปรายในช้ันเรียนและผลการเรียนของ
นิสิต 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาผลการประเมินรายวิชาและผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนในภาค
เรียนปัจจุบัน และค้นหาแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหา วิธีการสอน และการเรียนรู้ของนิสิต และน าเสนอและ
ขอแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก่อนการเปิดวิชา จป 
813 ในครั้งถัดไป 
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5. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาจากผลการทดสอบ
ปลายภาค การฝึกปฏิบัติในช้ันเรียน และมาตรฐานในการเขียนบทความหรือการจัดท าโปรแกรมของนิสิต 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

เมื่อส้ินสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนิสิต ประกอบกับผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชาและผลการประเมินการสอน แล้วน าข้อมูลท่ีได้มา
วางแผนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา จากนั้นก่อนการเปิดวิชา จป 813 ในครั้งถัดไป 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับการปรึกษาด้านอาชีพท้ังในและ
ต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อใช้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยได้มาตรฐานเดียวกับสากล 


