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ค าน า 
 

แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางแก่นักศึกษาในการเรียนและการประกอบกิจกรรมในการศึกษาชุดวิชานี้ 
เนื่องจากในระบบการเรียนการสอนทางไกลนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่  ดังนั้นแผนกิจกรรมนี้
จึงเป็นเอกสารที่ส าคัญที่นักศึกษาจะปฏิบัติตามในการเรียนชุดวิชานี้ตลอดภาคการศึกษา ก่อนลงมือศึกษาชุด
วิชานี้ขอให้นักศึกษาศึกษาแผนกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับนี้ก่อน ซึ่งจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง
เนื้อหาชุดวิชาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การเตรียมตัวของนักศึกษา การ
ด าเนินการศึกษา งานที่ก าหนดให้ท า  การส่งงาน การเสนอผลงาน การประเมินผลการเรียน การสัมมนาเสริม  
ตารางการศึกษา ตารางการเรียนประจ าสัปดาห์ และแบบฟอร์มรายงาน 
 คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา  25711  แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา จัดท าแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชา ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตาม
แผนกิจกรรมอย่างครบถ้วน เพ่ือจะได้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  25711  แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

Concepts of Guidance & Theory in Psychological Counseling 
 

1. รายละเอียดชุดวิชา 

1.1 วัตถุประสงค์ชุดวิชา 
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวปฏิบัติการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
3. เพ่ือให้สามารถน าแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาไปใช้ในการแนะแนว 

และการปรึกษาได้ 

1.2 ค าอธิบายชุดวิชา 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาเพ่ือการแนะแนวและการปรึกษา  หลักการทางการแนะแนว 

ทฤษฎีการปรึกษา ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัว การปรึกษาเป็นรายบุคคล และการปรึกษาเป็นกลุ่ม  

1.3 รายช่ือหน่วย 
หน่วยที่  1 แนวคิดเก่ียวกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
หน่วยที่  2 ขอบข่ายและภารกิจงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
หน่วยที่  3 จิตวิทยาเพ่ือการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
หน่วยที่  4 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและ

องค์ประกอบ 
หน่วยที่  5 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 
หน่วยที่  6  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพ 
หน่วยที่  7 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ 
หน่วยที่  8 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง 
หน่วยที่  9 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบเกสตัลท์ 
หน่วยที่ 10 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบภวนิยม 
หน่วยที่ 11 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม 
หน่วยที่ 12 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริง 
หน่วยที่ 13 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาครอบครัว 
หน่วยที่ 14 การให้บริการปรึกษาเป็นรายบุคลและเป็นกลุ่ม 
หน่วยที่ 15 การเปรียบเทียบทฤษฎีการให้การปรึกษาและการพัฒนาแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา 
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1.4 โครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชา 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ชุดวิชา  
25711 

แนวคิดทางการ
แนะแนวและ
ทฤษฎีการ
ปรึกษา 

เชิงจิตวิทยา 

แนวคิดเกี่ยวกับ 
การแนะแนว 
และการปรึกษา 
เชิงจิตวิทยา 

ทฤษฎีและแนวปฏิบัต ิ
ในการให้การปรึกษา 

 
หน่วยที ่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
หน่วยที ่ 2  ขอบข่ายและภารกิจงานแนะแนวและการปรกึษาเชิงจิตวิทยา 
หน่วยที ่ 3  จิตวิทยาเพือ่การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
หน่วยที ่14 การให้บริการปรึกษาเป็นรายบุคลและเป็นกลุ่ม 
 

หน่วยที ่ 4    ทฤษฎแีละแนวปฏบิัติในการให้การปรกึษา 
                 แบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคล และองค์ประกอบ 
หน่วยที ่ 5    ทฤษฎแีละแนวปฏบิัติในการให้การปรกึษา 
                 แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์  และพฤตกิรรม 
หน่วยที ่  6      ทฤษฎแีละแนวปฏิบัติในการใหก้ารปรกึษา 
                     แบบวิเคราะห์สมัพันธภาพ 
หน่วยที ่ 7    ทฤษฎแีละแนวปฏบิัติในการให้การปรกึษาแบบจิตวิเคราะห์ 
หน่วยที ่ 8    ทฤษฎแีละแนวปฏบิัติในการให้การปรกึษา 
                 แบบผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง 
หน่วยที ่ 9    ทฤษฎแีละแนวปฏบิัติในการให้การปรกึษาแบบเกสตัลท์ 
หน่วยที ่ 10   ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรกึษาแบบภวนิยม 
หน่วยที ่ 11   ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรกึษา 
                  แบบพฤตกิรรมนิยม 
หน่วยที ่ 12   ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรกึษา 
                  แบบเผชิญความจริง 
หน่วยที ่ 13   ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรกึษาครอบครัว 
หน่วยที ่ 15   การเปรียบเทียบทฤษฎกีารให้การปรึกษาและการพัฒนา 
                 แนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา 
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2.  สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 2.1  แผนกิจกรรมการศึกษา 
  แผนกิจกรรมการศึกษา  เป็นคู่มือในการวางแผนด าเนินการในการศึกษาค้นคว้าและท ากิจกรรม
ของชุดวิชานี้ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของนักศึกษา 

2.2 แนวการศึกษา 
แนวการศึกษา  เป็นเอกสารและแนวทางในการศึกษาค้นคว้าอิสระและสื่ออ่ืน ๆ ของ 

แต่ละหน่วย ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
2.2.1 โครงสร้างเนื้อหาสาระชุดวิชา แนวคิด วัตถุประสงค์ กิจกรรมการศึกษา และแหล่ง

วิทยาการต่าง ๆ 
2.2.2 แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
2.2.3 สาระสังเขป หรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง ก าหนดกิจกรรมให้ท าหลังจากศึกษา

เนื้อหาจากประมวลสาระ และสื่อประกอบชุดวิชา เสนอปัญหาให้คิด และเสนอแนะ
แหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 

2.2.4 แนวตอบกิจกรรม และเฉลยแบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน 

2.3 ประมวลสาระ 
ประมวลสาระมีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้ง  15  หน่วย  ตามโครงสร้างชุดวิชา 

มีค่า  6  หน่วยกิต  เนื้อหาสาระจัดเป็น  2  เล่ม 
เล่มที่  1   ประกอบด้วย  หน่วยที่  1  -  8 
เล่มที่  2   ประกอบด้วย  หน่วยที่  9  -  15 

2.4 วีซีดีเสียง 
วีซีดีเสียงประกอบชุดวิชาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายเนื้อหาและให้แนวคิดแก่นักศึกษา โดยเสนอทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการให้การปรึกษา
จ านวน  1 แผ่น 

2.5 วีดิทัศน์ 
วีดิทัศน์ประกอบชุดวิชาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจัดเป็นสื่อ

ประกอบสัมมนาเสริม เพื่อเสนอแนวคิด จุดประกาย และกรณีตัวอย่าง  เพ่ือให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย 
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3.  วิธีการศึกษา 

3.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา 
วางแผนศึกษาชุดวิชา  25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
1) จัดท าตารางการศึกษาตลอดปีการศึกษาท่ี  1/2561  (ตามแบบภาคผนวก) 
2) ท าตารางเรียนประจ าสัปดาห์ 
3) ประมวลกิจกรรมที่ต้องท า 

- ศึกษาจากสื่อหลัก คือ ประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษาของชุดวิชา 25711 แนวคิด
ทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจ านวน  15  หน่วย  โดยใช้เวลาศึกษาประมาณ   
12  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

- ศึกษาค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในประมวลสาระหรือแนวการศึกษาแต่ละหน่วย 
- ท ากิจกรรมท้ายเรื่องหรือท้ายตอนตามที่ก าหนดไว้ในแนวการศึกษาและตรวจสอบกับแนวตอบ 

3.1.1 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
1) การเตรียมกาย 

- รักษาสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง 
- รับประทานอาหารที่ให้พลังงานทางบวก เพ่ือรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
- จัดภารกิจประจ าวัน ว่าอะไรคือภารกิจหลัก  อะไรคือภารกิจรอง  โดยควรมีเวลา

ศึกษาชุดวิชานี้ได้อย่างน้อยวันละ  2  ชั่วโมง และแบ่งเวลาส าหรับการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติมด้วย 

2) การเตรียมใจ 
- ท าจิตใจให้สบายแจ่มใส คิดทางบวกอยู่เสมอ 
- มีสมาธิในการศึกษา 
- ท าจิตใจให้เข้มแข็ง ตั้งใจศึกษาให้ได้ตามเป้าหมาย 

3) การเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก 
- จัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมส าหรับการศึกษาชุดวิชา 
- เตรียมอุปกรณ์ประกอบการศึกษาให้พร้อม เช่น ดินสอ  ปากกา  กระดาษ เครื่อง

เล่นซีดี  เป็นต้น 
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3.2 การด าเนินการศึกษา 
ในการด าเนินการศึกษาชุดวิชาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้น 

นักศึกษาควรด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
3.2.1 ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษาในชุดวิชา 
3.2.2 ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในหน่วยที่ต้องการศึกษาจากแนวการศึกษา และตรวจ

ค าตอบจากเฉลยแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  (ตามแบบภาคผนวก) 
3.2.3 ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

เริ่มดังนี ้
- ศึกษาแผนหน่วย 
- ศึกษาแผนตอน โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ 
- ท ากิจกรรมท้ายเรื่องในแนวการศึกษาจนครบทุกเรื่อง แล้วตรวจแนวตอบ 
- ศึกษาแผนตอนในตอนต่อไป 

3.2.4 ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนในหน่วยที่ศึกษาจากแนวการศึกษา และตรวจค าตอบจาก
เฉลยแบบประเมินผลตนเองและเปรียบเทียบผลก่อนกับหลังเรียน 

3.2.5 ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งวิทยาการ เช่น ชุดวิชา 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการ
เรียนรู้ หน่วยที่ 7,8,9,10  และชุดวิชา 25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น เป็นต้น 

3.2.6 ท ากิจกรรมหรืองานที่มอบหมายให้ท าตามที่ระบุไว้ในแนวการศึกษา 
3.2.7 ศึกษาจากซีดี  และเข้าร่วมการสัมมนาเสริมชุดวิชาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
3.2.8 เข้าสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาที่  1/2561  ในวันเสาร์ที่  26 มกราคม  2562 

เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.3 งานที่ก าหนดให้ท า 
งานที่ก าหนดให้ท าเป็นรายงานส่วนบุคคล โดยให้นักศึกษาพิมพ์รายงานลงในกระดาษ A 4  และมี

หน้าปกรายงานตามแบบที่ก าหนดในภาคผนวก  ไม่ต้องใช้กระดาษสีและแผ่นใสท าปก ใช้กระดาษขาว A4     
แล้วถ่ายเอกสารเพื่อส่งอาจารย์หนึ่งชุด  นักศึกษาเก็บไว้หนึ่งชุด    รายละเอียดของงานที่ก าหนดให้ท ามีดังนี้ 

3.3.1  งานชิ้นที่  1 
โดยให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กรของรัฐหรือเอกชนหรือ

สถานศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง  คนละ 1 แห่ง   โดยศึกษาในประเด็นต่อไปนี้คือ  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ ขอบข่ายและภารกิจ  การจัดโครงสร้างบริหารงาน  การจัดระบบงาน รางวัลที่หน่วยงานได้รับ (ถ้ามี)  
ปัญหาอุปสรรคที่พบในการด าเนินงานแนะแนวและการปรึกษาขององค์กรหรือสถานศึกษานั้น  และต้องมี 
บทสัมภาษณ์ครูแนะแนวหรือผู้เกี่ยวข้อง และ Best Practice ของงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
แล้วน ามาเสนอเป็นรายงานส่งในการมาสัมมนาเสริมครั้งที่ 1   
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3.3.2  งานชิ้นที่  2 
ท ารายงานการวิเคราะห์ทฤษฎีการให้การปรึกษา โดยสรุปสาระส าคัญแต่ละทฤษฎี จาก

ประมวลสาระชุดวิชา 25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ต้ังแตห่น่วยท่ี 4 - 13
มีความยาวทฤษฎีละประมาณ  5 – 7 หน้า  ยกเว้นหน่วยที่ 13 ความยาวทฤษฎีละประมาณ  3 - 5  หน้า   
โดยมีประเด็นต่อไปนี้   

1.  ที่มาของทฤษฎีและ แนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย์ 
2.  ขั้นตอนการให้การปรึกษา 
3.  เทคนิคของแต่ละทฤษฎี   

3.4  การส่งงาน 

3.4.1  งานชิ้นที่  1  ส่งอาจารย์สัมมนาเสริมประจ าศูนย์ฯ ในวันแรกของสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 คือ 
วันเสาร์ที่  10 พฤศจิกายน 2561 (ไม่ต้องน าเสนอ) 

3.4.2  งานชิ้นที่  2  ส่งอาจารย์สัมมนาเสริมประจ าศูนย์ฯ ในวันแรกของสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 คือ 
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 (พร้อมน าเสนอด้วย power point) 

3.5  การเตรียมตัวเสนอผลงาน 
นักศึกษาควรเตรียมเสนอผลงานที่ก าหนดในการสัมมนามีดังนี้ 
3.5.1 ให้นักศึกษาพิมพ์รายงานชิ้นที่ 1 และ 2 ลงในกระดาษ A 4  และมีใบปะหน้ารายงานตาม

แบบที่ก าหนดในภาคผนวก  ไม่ต้องใช้กระดาษสีและแผ่นใสท าปก ใช้กระดาษขาว A4 ธรรมดา (เป็นกระดาษ 
รีไซเคิล ก็จะยิ่งดี)  ถ่ายเอกสารสองหน้า เพ่ือส่งอาจารย์หนึ่งชุดและนักศึกษาเก็บไว้หนึ่งชุด โดยไม่ต้องท า
ส าเนารายงานแจกเพ่ือน   

3.5.2 จัดท า  power point เพ่ือน าเสนองานชิ้นที่ 2 ที่จะน าเสนอ ให้ท า power point  
เพียงคนละ 1 ทฤษฎี (ดูหมายเหตุข้างล่าง) ส าหรับแจกเพ่ือนนักศึกษาทุกคนที่เข้าสัมมนาเสริมที่ศูนย์เดียวกัน 

3.5.3 เตรียมสื่อประกอบการน าเสนอ เช่น power point แผ่นใส แผนภูมิ รูปภาพ ตาราง เป็นต้น 
3.5.4 เตรียมตอบประเด็นค าถามของอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมสัมมนาเสริม  
นักศึกษามีเวลาในการเสนอผลงานคนละประมาณ 15นาที และเวลาในการอภิปรายและตอบข้อ

ซักถามคนละประมาณ  10  -  15  นาท ี
หมายเหตุ : ส าหรับงานชิ้นที่ 2  การน าเสนองานด้วย power point ให้นักศึกษาแต่ละคนจัดท า ppt เพ่ือ
น าเสนอทฤษฎีการปรึกษาคนละ 1 ทฤษฎี อย่างละเอียดและครอบคลุมทุกประเด็นในทฤษฎีการปรึกษานั้น 
(ทฤษฎีการปรึกษาที่ไม่ซ้ ากันในกลุ่มสัมมนาเสริมเดียวกัน เว้นแต่จ านวนนักศึกษาในกลุ่มนั้นมีมากกว่าหรือน้อย
กว่าจ านวนทฤษฎีการปรึกษาที่มีอยู่ก็อาจซ้ าได้หรือน าเสนอมากกว่าหนึ่งทฤษฎีในบางคน)  ส่วนรายงานเป็น
เล่มท าตามค าอธิบายในข้อ 3.3.2 

ทั้งนี้อาจารย์ประจ ากลุ่มสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 จะเป็นผู้อธิบายและมอบหมายงานชิ้นที่ 2 อีกครั้ง 
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4. การสัมมนาเสริม 
นักศึกษาต้องเข้าสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าจ านวน  2  ครั้ง  ครั้งละ 2 วัน (เสาร์ – อาทิตย์)  ณ  

สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและแจ้งให้นักศึกษาทราบ ส าหรับชุดวิชาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎี
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา  ได้ก าหนดให้มีการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1  ในวันที่  10 – 11  พฤศจิกายน  2561 
และสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม  2561 
 
5. การประเมินผลการเรียน 

การประเมินผลการเรียนชุดวิชา  25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
 5.1  ประเมินจากกระบวนการเรียนการสอน  ดังนี้ 

5.1.1  การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมการสัมมนาเสริม  2  ครั้ง  40 คะแนน  ประกอบด้วย 
1)  การประเมินรายงานทางวิชาการ (20 คะแนน)  (งานชิ้นที่ 1 และงานชิ้นที่ 2)   

โดยพิจารณาจากการน าแนวคิดทางการแนะแนวและหลักทฤษฎีการปรึกษามาใช้อย่างเหมาะสม  การแสดง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม มีความคิดริเริ่มแปลกใหม่ ไม่ลอกเลียนผู้อ่ืน  ความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องของเนื้อหาสาระของรายงาน ความชัดเจนของการเขียนรายงาน การใช้ภาษา การใช้แผนภูมิและ
ภาพประกอบ ความเหมาะสมของรูปแบบการเขียนรายงาน  (ความเหมาะสมในการจัดเค้าโครงเรื่อง การ
อ้างอิง ตัวสะกด และรูปแบบการจัดท ารายงาน) 

2)  การเข้าร่วมสัมมนาทั้งสองครั้ง การร่วมคิด/อภิปรายในงานกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการให้
การปรึกษา และน าเสนอผลงาน (20 คะแนน) พิจารณาจากความชัดเจนของการน าเสนอรายงานด้วยภาษา
พูด การมีส่วนร่วมอภิปราย ความตั้งใจในการฝึกปฏิบัติ การซักถาม และการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ต่อกลุ่ม 

5.2  ประเมินผลจากการสอบไล่  60  คะแนน  ประกอบด้วยการท าข้อสอบแบบอัตนัย  6  ข้อใหญ่ 
(แต่ละข้อใหญ่มีข้อย่อย 2-3 ข้อ และต้องท าครบทุกข้อ รวมทั้งหัวข้อย่อยไม่มีให้เลือก) 
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ตารางสัมมนาเสริม 
ชุดวิชา  25711  แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 1  (วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561) 

เวลา 
วัน 

9.00  -  9.30 น. 9.45  -  12.00 น. พัก 13.00  - 14.00 น. 14.15  -  16.00 น. 

10 พ.ย. 61 ปฐมนิเทศชุดวิชา 
(นักศึกษาส่งงาน 
ช้ินท่ี 2) 

-  ช ม  DVD 1, 2,3,4 
(การแนะแนว)  
-  อภิปรายแนวคิดใน 
   DVD 

 -แบ่งกลุ่ม (จัดท าโครงการด้านการศึกษาด้าน
อาชีพและด้านส่วนตัวและสังคม)   

11 พ.ย. 61 -  ชม DVD 2,5 
(การปรึกษาเป็น

รายบุคคล , ทักษะ
การปรึกษา) 

ฝึกทักษะการปรึกษา
จุลภาค (ฝึกในแบบฝึกฯ) 

 ฝึกปฏิบัติการให้การ
ปรึกษารายบคุคล 

สรุปและ 
มอบหมายงาน 
ช้ินท่ี 2 

 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 2  (วันที่ 15 – 16 ธันวาคม  2561) 

เวลา 
วัน 

9.00  -  9.30 น. 9.45  -  12.00 น. พัก 13.00  - 14.00 น. 14.15  -  16.00 
น. 

15 ธ.ค. 61 - ชม DVD 3  
(การปรึกษา 
แบบกลุ่ม) 

น าเสนอรายงานทฤษฎี
การปรึกษาฯ  
(งานช้ินท่ี 2) 

 น าเสนอรายงาน
ทฤษฎีการปรึกษา 
(ต่อ) 

น าเสนอรายงาน
ทฤษฎีการปรึกษา 
(ต่อ) 

16 ธ.ค. 61 - ชม DVD 4 
(การปรึกษา
ครอบครัว) 

น าเสนอรายงานทฤษฎี
การปรึกษา 
(ต่อ) 

 น าเสนอรายงาน
ทฤษฎีการปรึกษา 
(ต่อ) 

สรุปซักถาม 

 
 

หมายเหตุ :  ตารางสัมมนาเสริมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ 
 

เวลา 
วัน 

    

จันทร์     

อังคาร     

พุธ     

พฤหัสบดี     

ศุกร์     

เสาร์     

อาทิตย์     
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แบบฟอร์มปกรายงาน 
 

 
 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ชุดวิชา  25711    แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 
 
 
 
 

รายงาน 
เรื่อง  ………………………………………………… 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อนักศึกษา  ……………………………………………. 
รหัสประจ าตัว  …………………….. 

 
 
 

สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม  ……………………………… 
วันท่ี  ……………………………… 


