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คํานํา 
 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา  25713  การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษา 
เชิงจิตวิทยา น้ีเป็นเอกสารสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  แขนงวิชาการแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  เพ่ือนักศึกษาจะสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเป็น
ส่วนใหญ ่ โดยแผนกิจกรรมการศึกษาฉบับน้ีจะเป็นคู่มือแนะแนวทางการประกอบกิจกรรมการเรียน
ของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา 
 นักศึกษาควรศกึษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจําชุดวิชาน้ีก่อนดําเนินกิจกรรมการศึกษา  
เพ่ือจะเข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆ  ได้แก่  โครงสร้างเน้ือหาของชุดวิชา  การเตรียมตัวของนักศึกษา  
การดําเนินการศึกษา  การสมัมนาเสริม  การสัมมนาเข้ม  การประเมินผลการศึกษา  งานที่กําหนดให้
ทํา  การส่งงาน  การเตรียมนําเสนอผลงาน  ตารางการศึกษาชุดวิชา  ตารางการศึกษาประจําสัปดาห์ 
และแบบฟอรม์ปกรายงาน 
 สําหรับรายละเอียดของกิจกรรมการศึกษา  คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 
การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้พิจารณากําหนดให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของชุดวิชา  ดังน้ันจึงขอให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน  เพ่ือจะได้ประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชาน้ี 
 
 
 

  คณะกรรมการผลิตและบริหาร 
ชุดวิชาการสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
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ปฏิทินการศกึษา ภาคปลาย ปีการศึกษา  2560 
ชุดวชิา  25713  การสมัมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 
วันเปิดภาคการศึกษา   15   มีนาคม    2561 
สัมมนาเสริมครั้งที่  1   e-Learning 
สัมมนาเสริมครั้งที่  2   19 – 20 พฤษภาคม  2561 
สัมมนาเข้ม    29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 
สอบไล ่    วันเสารท์ี่  28  กรกฎาคม  2561 
    เวลา 9.00 – 12.00 น. 
   

หมายเหตุ ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดยึดกําหนดการสัมมนาเสริมและ 
สัมมนาเข้มตามที่สํานักบัณฑิตศึกษาจัดส่งมาให้ หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์
เบอร์ 02-504-8505 
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เรื่องท่ี  1 
รายละเอียดชุดวชิา 

******************************************************************* 
 
1.  คําอธิบายชุดวิชา  25713  การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
                                     (Seminar  in  Guidance and Psychological Counseling) 
  การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิพากษ์  และสังเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ทางสังคมการศึกษา  
และการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจากสภาพปัจจุบัน และวรรณกรรมที่เก่ียวข้องนวัตกรรม
และแนวคิดใหม่ ๆ ตลอดจนแนวโน้มทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การกําหนด
แนวทางในการพัฒนาและ/หรือแก้ปัญหา และสามารถหาองค์ความรู้ใหม่ทางการแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้สามารถศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิพากษ์  และสังเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ  
ทางสังคม การศึกษา และการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จากสภาพปัจจุบัน   
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

2) เพ่ือให้สามารถเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ ๆ ตลอดจน
แนวโน้มทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

3) เพ่ือให้สามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาและ/หรือแก้ปัญหา  และสามารถหา 
องค์ความรู้ใหม่ทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 

3.  รายชื่อหน่วยการสอน 
  หน่วยที่  1  สาระหลักของการสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 หน่วยที่  2  สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเด็ก 
 หน่วยที่  3  สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาวัยรุ่น 
 หน่วยที่  4  สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาผู้ใหญ่ 
 หน่วยที่  5  สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา 
 หน่วยที่  6  สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร 
 หน่วยที่  7  สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในครอบครัว 
 หน่วยที่  8  สัมมนาบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล 
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 หน่วยที่  9  สัมมนาบริการสนเทศ 
 หน่วยที่ 10  สัมมนาบริการปรึกษา 
 หน่วยที่ 11  สัมมนาบริการจัดวางตัวบุคคล 
 หน่วยที่ 12  สัมมนาบริการติดตามและประเมินผล 
 หน่วยที่ 13  สัมมนาเครื่องมือและกิจกรรมสําหรับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 หน่วยที่ 14  สัมมนาการบริหารด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 หน่วยที่ 15  สัมมนาวิชาการด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
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4.  โครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การสัมมนา
ทางการแนะแนว 
และการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา 

 
สัมมนาการแนะแนว
และการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา เด็ก วัยรุ่น 
และผู้ใหญ่ 

 
สัมมนาการแนะแนว
และการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาในสถานศึกษา 
ในองค์กร และ  
ในครอบครัว 

 
สัมมนาบริการหลักใน
การแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 
สัมมนาเคร่ืองมือ และ
กิจกรรมการบริหาร 
และวิชาการทางการ
แนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

หน่วยที่ 1 สาระหลักของการสัมมนาทางการแนะแนว
             และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
หน่วยที่ 2 สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิง 
             จิตวิทยาเด็ก 
หน่วยที่ 3 สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิง 
             จิตวิทยาวัยรุ่น 
หน่วยที่ 4 สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิง 
            จิตวิทยาผู้ใหญ่ 

หน่วยที่ 5 สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิง 
             จิตวิทยาในสถานศึกษา 
หน่วยที่ 6 สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิง 
             จิตวิทยาในองค์กร 
หน่วยที่ 7 สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิง 
             จิตวิทยาในครอบครัว 

หน่วยที่ 8  สัมมนาบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
              เป็นรายบุคคล 
หน่วยที่ 9  สัมมนาบริการสนเทศ 
หน่วยที่ 10 สัมมนาบริการปรึกษา 
หน่วยที่ 11 สัมมนาบริการจัดวางตัวบุคคล 
หน่วยที่ 12 สัมมนาบริการติดตามและประเมินผล 

หน่วยที่ 13 สัมมนาเคร่ืองมือและกิจกรรมสําหรับ 
              การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
หน่วยที่ 14 สัมมนาการบริหารด้านการแนะแนวและ 
              การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
หน่วยที่ 15 สัมมนาวิชาการด้านการแนะแนวและการ 
               ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
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เรื่องท่ี  2 
วิธีการศึกษา 

 
  ในการศึกษาชุดวิชา  25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
นักศึกษาจะต้องศึกษาจากสื่อการศึกษาต่าง ๆ  ดังน้ี 

ก. แผนกิจกรรมการศึกษา 
ข. แนวการศึกษา 
ค. ประมวลสาระชุดวิชา 
ง. การสัมมนาเสริม  และการสัมมนาเข้ม 

 นักศึกษาจะต้องพยายามทําความเข้าใจในแต่ละประเด็นและปฏิบัติตามวิธีการศึกษา 
ดังต่อไปน้ี 
 
1. การเตรียมตัวของนักศึกษา 
 ระบบการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นระบบ
การศึกษาทางไกลท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด  และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดกว้างไกล  ตลอดจนได้สัมผัสและสมัพันธ์กับแหล่งความรู้ต่าง ๆ  ด้วยตนเอง  ดังน้ัน  การ
เรียนรู้ของนักศึกษาย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและสถานที ่ โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาหาความรู้และทํา
ความเข้าใจเน้ือหาชุดวิชาจากสื่อต่าง ๆ  ทีม่หาวิทยาลัยกําหนดให้อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ  เริ่ม
ด้วยการกําหนดขั้นตอนการศึกษา  และแบ่งเวลาที่จะใช้ในการศึกษาให้สอดคล้องกับเน้ือหาและ
ระยะเวลาการศึกษาในภาคเรียน  สิ่งสําคญัคือนักศึกษาจะต้องมีระเบียบ  มีวินัยในตนเอง  สามารถ
ควบคุมและบังคับตนเองให้ศึกษาและทํากิจกรรมตามท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ครบถ้วนโดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 
 1.1 วางแผนการศึกษาชุดวิชา 25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา โดยมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ได้แก่   

- ศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษาของชุดวิชา 25713 การสัมมนาทางการแนะ
แนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จํานวน 12  ช่ัวโมง/สัปดาห์  และ e-Learning 

- ทํากิจกรรมตามที่กําหนด 
- วางแผนเข้ารับการสัมมนาเสริม และสัมมนาเข้มตามวันเวลาที่กําหนด 
- ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืน 
- วางแผนเข้ารับการสอบประจําภาคตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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  1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน โดยสํารวจตนเองว่านักศึกษาจะสามารถศึกษาด้วย
ตนเองได้ดีที่สุดโดยวิธีใด  ในสภาพการณ์ใด  แล้วพยายามจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมท่ีจะทําให้
การศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษาประสบความสําเร็จได้ 
2. การดําเนินการศึกษา 
 เพ่ือให้การศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษาดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาควร
ดําเนินการศึกษา 

1) ฟังการปฐมนิเทศชุดวิชาจากอาจารย์ทาง e-Learning 
2) ศึกษารายละเอียดชุดวิชา 
3) ศึกษาแผนการสอนทั้ง  15  หน่วย 
4) ศึกษารายละเอียดของแต่ละหน่วยการสอนโดยมีขั้นตอนต่อไปน้ี 

ก. ศึกษาแผนผังแนวคิดของหน่วยการสอนจากแนวการศึกษา 
ข. อ่านแผนการสอนประจําหน่วยการสอนจากแนวการศึกษา 
ค. ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนจากแนวการศึกษา 
ง. ศึกษาเน้ือหาสาระจากประมวลสาระชุดวิชา และทํากิจกรรม e-Learning 
จ. ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบในแนวการศึกษา 
ฉ. ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนจากแนวการศึกษา 

5) ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากสํานักบรรณสารสนเทศ ศูนย์วิทยพัฒนา  ศูนย์บริการ
การศึกษา  มุม มสธ. หรือจากแหล่งค้นคว้าอ่ืนๆ 

6) ทํากิจกรรมตามที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชากําหนด 
7) เข้าร่วมการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มตามวัน เวลา และสถานท่ี ที่มหาวิทยาลัย

กําหนด เพราะเป็นกิจกรรมบังคับในการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาของ มสธ. 
8) เข้าสอบประจําภาคการศึกษา ตามวัน  เวลา  และสถานที่  ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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แผนภูมิการดําเนนิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ศึกษารายละเอียดชุดวิชา

ศึกษาแผนการสอน
ทั้ง 15 หน่วย

 
 
 
                                                  แนวการศึกษา 
 
 
 

ศึกษารายละเอียด
ของแต่ละหน่วย

- ศึกษาเพ่ิม 
  เติมจาก 
  แหล่งต่าง ๆ  

- แผนผังแนวคิด
- แผนการสอน 
  ประจําหน่วย 
- ทําแบบประเมิน   
   ผลก่อนเรียน 

ศึกษา           
เนื้อหาจาก
ประมวลสาระ 

- ทําและตรวจ
กิจกรรมจาก
แนวตอบ 
- ทําแบบ
ประเมินผล 
หลังเรียน 

ทํากิจกรรมตามท่ีคณะกรรมการผลิตและ
บริหารชุดวิชากําหนด 

เข้าร่วมการสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

สอบประจําภาค  ตามวัน 
 เวลา  และสถานท่ี   
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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3.  การสัมมนาเสริม 
ในการศึกษาชุดวิชา 25713  การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

นักศึกษาต้องเข้าร่วมการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า  1 ครั้ง  จํานวน  10  ช่ัวโมง  ณ  สถานที่ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 

 
ตารางการสัมมนาเสริมชุดวิชา 25713   

การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 

ครั้งที ่ ว/ด/ปี 9.00-10.00 10.00-10.30 10.30-12.00 พัก 13.00-14.00 14.00-15.00
 
1 

เสาร์ 
 

นักศึกษา-
อาจารย์สัมพันธ์ สรุปสาระสําคัญและนําเสนอ

ประเด็นเพ่ืออภิปราย 

 

เสนอผลงานช้ินที่ 2 และอภิปราย  

 
อาทิตย์ 

 

 
เสนอผลงานช้ินที่ 2  และอภิปราย (ต่อ) เสนอผลงาน

ชิ้นที่ 2  (ต่อ) 

สรุปการสัมมนาเสริม  
คร้ังที่  2  และแนะนํา
งาน  ที่กําหนดให้ทํา

ชิ้นที่  3 

 
 
หมายเหตุ  นักศึกษา-อาจารย์สัมพันธ์ เป็นการให้ความกระจ่างแก่นักศึกษาเก่ียวกับวิธีการ

เรียน   การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพ่ิมเติมจากสื่อต่างๆ   สร้างแรงจูงใจในการเรียนให้แก่ 
นักศึกษา  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักศึกษาและอาจารย์ 
เพ่ือมุ่งสู่ความสําเร็จในการศึกษาอย่างมีความสุข 
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4.  การสัมมนาเข้ม 
  นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาเข้ม  1  ครั้ง  ณ  สถานที่  ทีม่หาวิทยาลัยกําหนดและแจ้งให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้า 

 
ตารางการสัมมนาเข้มชุดวิชา  25713  การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 

ว/ด/ป 8.30-9.00 9.00-12.00 พัก 13.00-15.00 15.15-16.30 พัก 18.30-22.00
ศุกร์ 

 
พิธีเปิด 

ปฐมนิเทศ 
ประชุมรวม ประชุม

กลุ่มย่อย  (1) 
 

ประชุม 
กลุ่มย่อย (2) 

 ประชุม 
กลุ่มย่อย (3) 

    
เสาร์ 

 
 

ประชุมกลุ่มย่อย  (4)  
 

ประชุมรวม 
ประชุม     

กลุ่มย่อย  (5) 

 ประชุม 
กลุ่มย่อย  (6) 

    
อาทิตย์ 

 
8.30-10.30 
ประชุมรวม   

10.45-12.00
ประชุม

รวมกลุ่มใหญ่ 
รายงานผลการ

สัมมนา  

ประชุมรวม 
กลุ่มใหญ่ 

อภิปราย/สรุปผลการ
สัมมนา 

ประชุมรวม 
กลุ่มใหญ่ 
พิธีปิด 

  

 
หมายเหตุ  รายละเอียดของตารางอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม   
 
5.  การประเมินผลการศึกษา 

การประเมินผลการศึกษาชุดวิชา  25713  การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา  แบ่งการประเมินเป็น  2 ส่วน คือส่วนที่หน่ึงประเมินจากการสอบปลายภาคการศึกษา   
ร้อยละ  40  และส่วนที่สองประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริมแบบ e-Learning    การสัมมนา
เสริมแบบเผชิญหน้า  การสมัมนาเข้ม และงานที่กําหนดให้ทําร้อยละ 60  โดย มีรายละเอียดการ
ประเมินดังน้ี 

1) ประเมินจากการสอบปลายภาคการศึกษา รอ้ยละ 40  จะประเมินโดยใช้ขอ้สอบแบบ
อัตนัย  ซึ่งครอบคลุมเน้ือหาจากประมวลสาระชุดวิชาการสัมมนาทางการแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
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2) ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริมแบบ e-Learning    1 ครั้ง   และการสัมมนาเสริม
แบบเผชิญหน้า    1  ครั้ง  และการสัมมนาเข้ม  1  ครั้ง รวม ร้อยละ 60  
มีรายละเอียด ดังน้ี  
(1) การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 และครั้งที่  2 ครั้งละ 100 คะแนน รวม 200 คะแนน 

การสัมมนาเสริมแต่ละคร้ังกําหนดคะแนนดังต่อไปน้ี 
1.1 การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 แบบ e-Learning     
ก. การมีส่วนร่วมสัมมนาเสริม  (30  คะแนน) 

-     การร่วมอภิปราย  การวิเคราะห์  การให้ข้อคิดเห็น  และการวิพากษ์  
-    การร่วมสนทนาสดในห้อง  (Chat Room)  เดือนละ 2 ครั้ง   

ข. งานที่กําหนดให้ทํา  (70  คะแนน) 
            -    การวิเคราะห์และสรุปประเด็นต่าง ๆ  ที่กําหนดให้อย่างถูกต้อง  ตรงประเด็น  

                              ชัดเจน  มีเหตุผล  ครอบคลุม  เข้าใจง่าย  และน่าสนใจ  (20  คะแนน) 
- เน้ือหาสาระของรายงาน  ซึ่งมีความสมบูรณ์  ถูกต้อง  มกีารเรียบเรียง

เน้ือหาสาระอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ซึง่ประกอบด้วยส่วนนํา ส่วน
เน้ือหา และส่วนสรุป  มีหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  และ/หรือเหตุผล
สนับสนุนอย่างเหมาะสม  และมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ (20 คะแนน) 

-    รูปแบบของรายงาน  การอ้างอิง  และบรรณานุกรม  (10  คะแนน) 
- การนําเสนอรายงาน  มีความพร้อมและมีความสามารถในการนําเสนอ 

รายงานด้วยวาจาและสื่อเสริม  โดยอธิบายและสรุปได้ตรงประเด็น   
ถูกต้อง  มีเหตุผลชัดเจน  น่าสนใจ  และใช้เวลาเหมาะสม  (10  คะแนน) 

- การอภิปรายรายงาน  โดยให้ข้อมูลที่เช่ือถือได้  มีความสมเหตุสมผล  และ
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  (10  คะแนน) 

 
  1.2 การสัมมนาเสริมครั้งที่  2  แบบเผชิญหน้า  

ค. การมีส่วนร่วมสัมมนาเสริม  (30  คะแนน) 
- การสรุปสาระสําคัญ  และการถาม – ตอบ  จากการศึกษาชุดวิชา   

(10  คะแนน) 
- การร่วมอภิปราย  การวิเคราะห์  การให้ข้อคิดเห็นจากการศึกษาชุดวิชา  

และการค้นคว้าเพ่ิมเติม  (20  คะแนน) 
ง. งานที่กําหนดให้ทํา  (70  คะแนน) 
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- เน้ือหาสาระของรายงาน  ซึ่งมีความสมบูรณ์  ถูกต้อง  มกีารเรียบเรียง
เน้ือหาสาระอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ซึง่ประกอบด้วยส่วนนํา ส่วน
เน้ือหา และส่วนสรุป มีหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  และ/หรือเหตุผล
สนับสนุนอย่างเหมาะสม  และมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ (30 คะแนน) 

-    รูปแบบของรายงาน  การอ้างอิง  และบรรณานุกรม  (10  คะแนน) 
- การนําเสนอรายงาน  มีความพร้อมและมีความสามารถในการนําเสนอ 

รายงานด้วยวาจาและสื่อเสริม  โดยอธิบายและสรุปได้ตรงประเด็น   
ถูกต้อง  มีเหตุผลชัดเจน  น่าสนใจ  และใช้เวลาเหมาะสม  (20  คะแนน) 

- การอภิปรายรายงาน  โดยให้ข้อมูลที่เช่ือถือได้  มีความสมเหตุสมผล  และ
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  (10  คะแนน) 

 
(2) การสัมมนาเขม้  ครั้งละ  100  คะแนน 

ก. การมีส่วนร่วมสัมมนาเข้ม  (30  คะแนน) 
- การสรุปสาระสําคัญ  และการถาม – ตอบ (10  คะแนน)   
- การร่วมอภิปราย การวิเคราะห์วิจารณ์ การให้ขอ้คิดเห็นจากการศึกษาชุด

วิชา การค้นคว้าเพ่ิมเติม และจากการร่วมสัมมนา (20 คะแนน) 
ข. งานที่กําหนดให้ทํา  (70  คะแนน) 

- เน้ือหาสาระของรายงาน  ซึ่งมีความสมบูรณ์  ถูกต้อง  มกีารเรียบเรียง
เน้ือหาสาระอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  ซึ่งประกอบด้วยส่วนนํา   
ส่วนเน้ือหา  และส่วนสรุป  ควรมีหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  และ/หรือ 

     เหตุผลสนับสนุนอย่างเหมาะสม  และควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  
(30  คะแนน) 

- รูปแบบของรายงาน  การอ้างอิง  และบรรณานุกรม  (10  คะแนน) 
- การนําเสนอรายงาน  มีความพร้อมและมีความสามารถในการนําเสนอ 

รายงานด้วยวาจาและสื่อเสริม  โดยอธิบายและสรุปได้ตรงประเด็น   
 ถูกต้อง  มีเหตุผล ชัดเจน  น่าสนใจ  และใช้เวลาเหมาะสม (20 คะแนน) 

- การอภิปรายรายงาน  โดยให้ข้อมูลที่เช่ือถือได้  มีความสมเหตุสมผล  
      และให้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์  (10 คะแนน) 
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เรื่องท่ี  3 
รายละเอียดของงาน 

 

1.  งานท่ีกําหนดให้ทํา 
งานที่กําหนดให้นักศึกษาทําในการศึกษาชุดวิชา  25713  การสัมมนาทางการแนะแนวและ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา มี 3  งาน  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.1  งานท่ี  1 
  ให้นักศึกษาศึกษาประมวลสาระชุดวิชา  25713  การสมัมนาทางการแนะแนวและการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยา หน่วยที ่ 1 – 7  และศึกษาเอกสารเพ่ิมเติมจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น  พระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน   แผนพัฒนาการแนะแนวฉบับล่าสุด  มาตรฐานงานแนะ
แนว เอกสาร  รายงานการวิจัย  บทความ  บุคลากร ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ  และไปศึกษาดูงานการแนะ
แนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศกึษา หรือองค์กรที่นักศึกษาสนใจมากที่สุด  1 แห่ง  และ
สะดวกในการรวบรวมข้อมูล  แล้วจัดทํารายงานตามหัวข้อ ต่อไปน้ี  

1) ประเด็นทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ควรแก้ไขหรือพัฒนาใน
หน่วยงานน้ัน 

2) ปัจจัย แนวโน้มและทิศทางที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาที่ควรแก้ไขหรือพัฒนา ในข้อที่ 1)   

3) แนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  ใน
ประเด็นตามข้อที่ 1)   

 

ข้อเสนอแนะในการทํารายงาน 
- วิเคราะห์และสรุปประเด็นต่าง ๆ  ที่กําหนดให้อย่างถูกต้อง  ตรงประเด็น ชัดเจน  มีเหตุผล  

ครอบคลุม  เข้าใจง่าย  และน่าสนใจ 
- ทํารายงาน  โดยต้ังช่ือรายงาน  เรียบเรียงเน้ือหาสาระซึ่งประกอบด้วย  ส่วนนํา   

ส่วนเน้ือหา  และส่วนสรุป  รวมท้ังควรระบุแหล่งที่มาของข้อมูลโดยการอ้างอิงและ 
มีบรรณานุกรมตามรูปแบบของ มสธ.พิมพ์รายงานบนกระดาษ  A4  ยาวประมาณ   
10 – 15  หน้า  โดยมีปกรายงานตามแบบฟอร์มที่กําหนดให้  และส่งโดย e-learning  
ไปยังอาจารย์ประจํากลุ่มในการสัมมนาเสริมครั้งที่  1  แบบ e-learning   
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1.2  งานท่ี  2 
  ให้นักศึกษาค้นคว้าประมวลสาระชุดวิชาการสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาหน่วยที่ 8 – 15  แล้วบูรณาการกับแนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนาทางการแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา จากงานที่  1  ในการสัมมนาเสริมครั้งที่  1  มาเขียนเป็นโครงการ  1 โครงการ 
 

   ข้อเสนอแนะในการทํารายงาน 
 หัวข้อของโครงการ  ควรประกอบด้วย  9 หัวข้อ  ดังต่อไปน้ี 

1) ช่ือโครงการ 
2) ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
3) วัตถุประสงค์ 
4) วิธีการดําเนินงาน 
5) ระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินงาน 
6) ทรัพยากร  (คน  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  สถานที่) 
7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
8) แนวทางการประเมินโครงการ 
9) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  
  พิมพ์รายงานบนกระดาษ  A4  ความยาว  7 – 10  หน้า  โดยมีปกรายงานตามแบบฟอร์มที่
กําหนดให้  เรียบเรียงเน้ือหาสาระให้เหมาะสม  ควรระบุแหล่งที่มาของข้อมูลโดยการอ้างอิงและมี
บรรณานุกรมตามรูปแบบของ มสธ. และสําเนารายงานเพื่อแจกเพ่ือนนักศึกษาและอาจารย์ประจํา
กลุ่มในการสัมมนาเสริมคร้ังที่  2 

1.3  งานท่ี  3   
   ให้นักศึกษานําผลงานที่  2  (โครงการ)  ที่ผา่นการพิจารณาแล้วจากการสัมมนา
เสริมครั้งที่  2  ไปดําเนินการกับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กที่เหมาะสมกับช่วงเวลาที่กําหนดไว้ให้แล้ว
เสร็จ  จัดทํารายงานเสนอผลการดําเนินการ  เพ่ือนําเสนอในการสัมมนาเข้ม 

ข้อเสนอแนะในการทํารายงาน 
รายงานผลการดําเนินการ  ประกอบด้วยหัวข้อ  6  ประการต่อไปน้ี 

1) ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
2) วัตถุประสงค์ 
3) วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
4) วิธีการ 
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(1) กลุ่มเป้าหมาย 
(2) เครื่องมือ 
(3) วิธีดําเนินการ 
(4) การวิเคราะห์ข้อมูล 

5) ผลการดําเนินการ/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
6) สรุป  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 

 
  พิมพ์รายงานบนกระดาษ A4 ความยาว 15-20 หน้า โดยมีปกรายงานตามแบบฟอร์มที่
กําหนดให้  เรียบเรียงเนื้อหาสาระให้เหมาะสม  ควรระบุแหล่งที่มาของข้อมูลโดยการอ้างอิง  และมี
บรรณานุกรมตามรูปแบบจาก “คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์” ของ มสธ. ฉบับปัจจุบัน  และสําเนา
รายงานแจกเพ่ือนนักศึกษาและอาจารย์ประจํากลุ่มในการสัมมนาเข้ม 
 
2.  การส่งงาน 

นักศึกษาจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการส่งงานตามกําหนด  ดังนี้ 
1) งานที่  1  ให้สง่โดย e-learning  เป็นการสัมมนาเสริมครัง้ที่ 1  
2)   งานที่  2  ส่งในวันแรกที่เข้ารับการสัมมนาเสริม  ครั้งที่  2 
3)   งานที่  3  ส่งในวันแรกของการสัมมนาเข้ม 

 
3.  การเตรียมนําเสนอผลงาน 

นักศึกษาควรเตรียมนําเสนอผลงานในการสัมมนาเสริม  และสัมมนาเข้ม ดังน้ี 
1) เตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ และสื่อต่างๆ  ในการเสนอผลงาน  เช่น  Power  Point 
2) เตรียมประเด็นที่จะเสนอด้วยวาจา  โดยมีเวลาให้นําเสนอผลงานในการสัมมนาเสริม 

คนละประมาณ 10 นาที  ในการสัมมนาเข้มคนละประมาณ  15  นาที   โดยที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาและ
อาจารย์มีโอกาสซักถาม  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ประมาณ  10  นาที 

3) เตรียมซักซ้อมการนําเสนอผลงาน และเตรียมตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการสัมมนา
และอาจารย์อย่างมีเหตุผล  ถูกต้อง  ตรงประเด็น  ชัดเจน  และฉับไว 
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4. ตารางการศึกษาชุดวิชา  25713  การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจิตวิทยา 
 

สัปดาห์ท่ี หน่วยท่ี ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา
1 1 สาระหลักของการสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจิตวิทยา 
ศึกษาเนื้อหาสาระและ
ทํากิจกรรมหน่วยท่ี 1 

2 2 สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเด็ก ศึกษาเนื้อหาสาระและ
ทํากิจกรรมหน่วยท่ี 2 

3 3 สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาวัยรุ่น ศึกษาเนื้อหาสาระและ
ทํากิจกรรมหน่วยท่ี 3 

4 4 สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาผู้ใหญ่ ศึกษาเนื้อหาสาระและ
ทํากิจกรรมหน่วยท่ี 4 

5 5 สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาใน
สถานศึกษา 

ศึกษาเนื้อหาสาระและ
ทํากิจกรรมหน่วยท่ี 5 

6 6 สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร ศึกษาเนื้อหาสาระและ
ทํากิจกรรมหน่วยท่ี 6 

7 7 สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาใน
ครอบครัว 

ศึกษาเนื้อหาสาระและ
ทํากิจกรรมหน่วยท่ี 7 

8 8 สัมมนาบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
เป็นรายบุคคล 

ศึกษาเนื้อหาสาระและ
ทํากิจกรรมหน่วยท่ี 8 

9 9 สัมมนาบริการสนเทศ ศึกษาเนื้อหาสาระและ
ทํากิจกรรมหน่วยท่ี 9 

10 10 สัมมนาบริการปรึกษา ศึกษาเนื้อหาสาระและ
ทํากิจกรรมหน่วยท่ี 10 

11 11 สัมมนาบริการจัดวางตัวบุคคล ศึกษาเนื้อหาสาระและ
ทํากิจกรรมหน่วยท่ี 11 

12 12 สัมมนาบริการติดตามและประเมินผล ศึกษาเนื้อหาสาระและ
ทํากิจกรรมหน่วยท่ี 12 

13 13 สัมมนาเคร่ืองมือและกิจกรรมสําหรับการแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ศึกษาเนื้อหาสาระและ
ทํากิจกรรมหน่วยท่ี 13 

14 14 สัมมนาการบริหารด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา 

ศึกษาเนื้อหาสาระและ
ทํากิจกรรมหน่วยท่ี 14 

15 15 สัมมนาวิชาการด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา 

ศึกษาเนื้อหาสาระและ
ทํากิจกรรมหน่วยท่ี 15 



 19 
 

5. ตารางการศึกษาประจําสปัดาห์  ชุดวิชา 25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษา 
    เชิงจิตวิทยา 

 
เวลา

วัน 
  

 
จันทร ์
 

  

 
อังคาร 
 

  

 
พุธ 
 

  

 
พฤหัสบดี 
 

  

 
ศุกร ์
 

  

 
เสาร์ 
 

  

 
อาทิตย์ 
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6. แบบฟอรม์ปกรายงาน 
 
 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ชุดวิชา  25713  การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 
 
 
 

รายงานฉบับที่……… 
ภาค………………../……….. 

เรื่อง ……………………………………………. 
 
 

 
 

ช่ือ/สกุลนักศึกษา………………………………………… 
รหัสประจําตัวนักศึกษา………………………………….. 

สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม/เข้ม……………………… 
วันที่เข้ารับการสัมมนาเสริม/เข้ม…………………………. 

 
 
 

     


