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ชุดวิชา 25714 การพฒันาเคร่ืองมือและกิจกรรมแนะแนวและ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

Development of Guidance and Psychological 

Counseling Activities and Instruments 
 

ภาคการศึกษาที ่2/2560 
 

 

 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 

รองศาสตราจารย ดร.นิธิพัฒน เมฆขจร 

ผูชวยศาสตราจารย พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ วงษทิม 

รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรนาท  แสนสา 

รองศาสตราจารย วราภรณ อุปลาคม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลภา สบายยิ่ง 

 

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการและบรรณาธิการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการดานออกแบบระบบการสอน 

กรรมการและเลขานุการ 
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คํานํา 
 

แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิง

จิตวิทยานี้ เปนเอกสารท่ีผลิตข้ึนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจิตวิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร ใชเปนคูมือสําหรับการศึกษาหาความรูดวยตนเองในระบบการศึกษา

ทางไกลในการเรียนชุดวิชานี้ตลอดภาคการศึกษา 

กอนลงมือศึกษาชุดวิชานี้ นักศึกษาควรศึกษาแผนกิจกรรมประจําชุดวิชาฉบับนี้กอน เพ่ือ

นักศึกษาจะเขาใจถึงรายละเอียดตางๆ ไดแก โครงสรางเนื้อหาของชุดวิชา การเตรียมตัวของนักศึกษา การ

ดําเนินการศึกษา การสัมมนาเสริม การประเมินผลการศึกษา งานท่ีกําหนดใหทํา การสงงาน การเตรียม

นําเสนอผลงาน ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการศึกษาประจําสัปดาหและแบบฟอรมรายงาน 

คณะกรรมการกลุมผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยา ไดพิจารณาจัดทําแผนกิจกรรมตามวัตถุประสงคของชุดวิชา ดังนั้น ขอใหนักศึกษาได

ปฏิบัติตามแผนกิจกรรมนี้ใหครบถวน เพ่ือจะไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของชุดวิชานี้ 

 

 

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 

25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและ 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 

ชุดวิชา 25714 การพัฒนาเคร่ืองมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 

วันเปดภาคการศึกษา  15 มีนาคม 2561 

สัมมนาเสริมครั้งท่ี 1  2 – 3 มิถุนายน 2561 

สัมมนาเสริมครั้งท่ี 2  7 – 8 กรกฎาคม 2561 

สอบไล    วันอาทิตย ท่ี 22 กรกฎาคม 2561 

    เวลา  09.00 – 12.00 น. 

 

 

หมายเหตุ 

      วันสัมมนาเสริม/เขม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได    โปรดตรวจสอบกําหนดการสัมมนาเสริม/เขม  

ทาง website สาขาวิชาศึกษาศาสตร  หรือสอบถามไดทางโทรศัพท เบอร 02-504-8505-6 
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สารบัญ 
         หนา 

 

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและ 

   การปรึกษาเชิงจิตวิทยา         2 

คํานํา             3  

ปฏิทินการศึกษา           4 

เรื่องท่ี 1 รายละเอียดชุดวิชา 

1. รายละเอียดชุดวิชา            6 

2. วัตถุประสงค            6 

3. รายชื่อหนวยการสอน           6 

4. โครงสรางเนื้อหาของชุดวิชา          8 
 

เรื่องท่ี 2 วิธีการศึกษา 

1. การเตรียมตัวของนักศึกษา          9 

2. การดําเนินการศึกษา          10 

3. การสัมมนาเสริม         11 

4. ตารางการสัมมนาเสริม        12 

5. การประเมินผลการศึกษา        12 
 

เรื่องท่ี 3 รายละเอียดของงาน 

1. งานท่ีกําหนดใหทํา        13 

2. การสงงาน          15 

3. การเตรียมนําเสนอผลงาน        15 

4. ตารางการศึกษาประจําสัปดาห       17 

5. แบบฟอรมปกรายงาน        18 
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เรื่องท่ี 1 

รายละเอียดชุดวิชา 
 

1. คําอธิบายชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

หลักการเบื้องตนและแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิง

จิตวิทยา การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน เครื่องมือมาตรฐานดานการศึกษา เครื่องมือมาตรฐานดาน

อาชีพ เครื่องมือมาตรฐานดานสวนตัวและสังคม เครื่องมือทางการแนะแนวท่ีสามารถสรางข้ึนใชไดเองและ

หลักการสราง การพัฒนากิจกรรมแนะแนว กิจกรรมแนะแนวดานการศึกษา กิจกรรมแนะแนวดานอาชีพ 

กิจกรรมแนะแนวดานสวนตัวและสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรม 

แนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวิทยา การหาประสิทธิภาพ การประเมินคุณภาพ วิธีการใช และการรายงาน

ผลการใชเครือ่งมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีไดพัฒนาข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในหลักการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

2) เพ่ือใหสามารถนําความรูเก่ียวกับการพัฒนาเครื่องมือแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ไปประยุกตใชในการสรางเครื่องมือแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือใหสามารถนําความรูเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาไดอยางเหมาะสม 

 

3. รายช่ือหนวยการสอน 

หนวยท่ี 1 แนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือแนะแนว 

หนวยท่ี 2 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนว 

หนวยท่ี 3 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนวดานการศึกษา 

หนวยท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนวดานอาชีพ 

หนวยท่ี 5 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนวดานสวนตัวและสังคม 

หนวยท่ี 6 การพัฒนาเครื่องมือทางการแนะแนวท่ีสามารถสรางข้ึนใชเอง 

หนวยท่ี 7 การจัดศูนยแนะแนว 

หนวยท่ี 8 การพัฒนารูปแบบการปรึกษา 

หนวยท่ี 9 แนวคิดในการพัฒนากิจกรรมแนะแนว 
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หนวยท่ี 10 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวดานการศึกษา 

หนวยท่ี 11 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวดานอาชีพ 

หนวยท่ี 12 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวดานสวนตัวและสังคม 

หนวยท่ี 13 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมเพ่ือการแนะแนวและ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

หนวยท่ี 14 การประเมินคุณภาพของเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว 

หนวยท่ี 15 การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการใชเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว 
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4. โครงสรางเนื้อหาชุดวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนา

เคร่ืองมือแนะแนว 

กระบวนการท่ี

เกี่ยวของกับการ

พัฒนาเคร่ืองมือ

และกจิกรรมแนะ

แนวและการ

ปรึกษาเชิง

 

การพัฒนา

กิจกรรมแนะแนว 

การพัฒนา 

เคร่ืองมือและ 

กิจกรรมแนะแนว

และการปรึกษาเชิง

จิตวิทยา 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี การ

ประเมินคุณภาพ 

การติดตาม การ

ประเมิน และการ

รายงานผลเกี่ยวกับ 

เคร่ืองมือและ

 

หนวยท่ี 1 แนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือแนะแนว 

หนวยท่ี 2 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนว 

หนวยท่ี 3 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนว 

             ดานการศึกษา 

หนวยท่ี 4 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนว 

             ดานอาชีพ 

หนวยท่ี 5 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนว 

             ดานสวนตัวและสังคม 

หนวยท่ี 6 การพัฒนาเครื่องมือทางการแนะแนวท่ีสามารถ 

             สรางข้ึนใชเอง 

หนวยท่ี 7 การจัดศูนยแนะแนว 

หนวยท่ี 8 การพัฒนารูปแบบการปรึกษา 

หนวยท่ี 9 แนวคิดในการพัฒนากิจกรรมแนะแนว 

หนวยท่ี 10 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวดานการศึกษา 

หนวยท่ี 11 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวดานอาชีพ 

หนวยท่ี 12 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวดานสวนตัว 

              และสังคม  

หนวยท่ี 13 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 

               เครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการ 

               ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

หนวยท่ี 14 การประเมินคณุภาพของเครื่องมือและ 

               กิจกรรมแนะแนว 

หนวยท่ี 15 การตดิตาม การประเมินผล และการรายงาน 

               ผลการใชเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว 
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เรื่องท่ี 2 

วิธีการศึกษา 
 

ในการศึกษาชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิง

จิตวิทยา นักศึกษาจะตองศึกษาจากสื่อการศึกษาตางๆ ดังนี ้

ก. แผนกิจกรรมการศึกษา 

ข. แนวการศึกษา 

ค. ประมวลสาระชุดวิชา 

ง. การสัมมนาเสริม 

โดยขอใหนักศึกษาพยายามทําความเขาใจในประเด็นแตละประเด็นแลวปฏิบั ติตามวิธี

การศึกษาตอไปนี้ 

1. การเตรียมตัวของนักศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนระบบ

การศึกษาทางไกลท่ีมุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเองใหมากท่ีสุด และมุงพัฒนานักศึกษาใหมีความคิด

กวางไกล ตลอดจนการศึกษาหาความรูจากแหลงวิทยาการและสถานประกอบการท่ีเก่ียวของดวยตนเอง 

นักศึกษาจะสามารถเกิดการเรียนรูไดโดยไมจํากัดสถานท่ีและวันเวลา โดยท่ีนักศึกษามีชุดวิชาและสื่อเสริม

ตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหอยางมีระบบและเปนข้ันตอน เริ่มจากการกําหนดข้ันตอนการศึกษาและ

แบงเวลาท่ีจะใชในการศึกษาใหสอดคลองกับเนื้อหาและระยะเวลาการศึกษาในภาคเรียน นักศึกษาจะตอง

ใชความมีวินัยในตนเอง สามารถควบคุมและบังคับตนเองใหศึกษาและทํากิจกรรมตามท่ีกําหนดไวอยาง

ครบถวน ดังนี้ 

1.1 วางแผนการศึกษาชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาในภาคการศึกษาท่ี 2/2560 ตั้งแตวันท่ี 15 มีนาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2561 โดยมี

รายละเอียดกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติดังนี้ 

- ศึกษาประมวลสาระ และแนวการศึกษาของชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและ

กิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จํานวน 12 ชั่วโมง/สัปดาห 

- ทํากิจกรรมตามท่ีกําหนด  

- วางแผนเขารับการสัมมนาเสริมตามวัน เวลาท่ีกําหนด 

- ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลอ่ืน  
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1.2 จัดสภาพแวดลอมทางการเรียน โดยสํารวจตนเองวานักศึกษาจะสามารถศึกษาดวยตนเองได

ดีท่ีสุดโดยวิธีใด ในสภาพการณใด แลวพยายามจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมท่ีจะทําใหการศึกษาดวย

ตนเองของนักศึกษาประสบความสําเร็จได 

 

2. การดําเนินการศึกษา 

 

เพ่ือใหการศึกษาดวยตนเองของนักศึกษาดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ นักศึกษาควร

ดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

1) ศึกษารายละเอียดชุดวิชา 

2) ศึกษาแผนการศึกษาท้ัง 15 หนวย 

3) ศึกษารายละเอียดของแตละหนวยการสอน โดยมีข้ันตอนตอไปนี้ 

3.1) ศึกษาแผนผังแนวคิดของหนวยการสอนจากแนวการศึกษา 

3.2) อานแผนการศึกษาประจําหนวยการสอนจากแนวการศึกษา 

3.3) ทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียนจากแนวการศึกษา 

3.4) ศึกษาเนื้อหาสาระจากประมวลสาระชุดวิชา 

3.5) ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบในแนวการศึกษา 

3.6) ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนจากแนวการศึกษา 

4) ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากศูนยวิทยพัฒนา ศูนยบริการการศึกษา มุม มสธ. หรือจากแหลง

คนควาอ่ืนๆ  

5) ทํากิจกรรมตามท่ีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชากําหนดตามรายละเอียดในเรื่องท่ี 3  

6) เขารวมการสัมมนาเสริมตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

7) เขาสอบประจําภาคการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

3. การสัมมนาเสริม 

ในการศึกษาชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

นักศึกษาจะตองเขารวมการสัมมนาเสริม แบบเผชิญหนา 2 ครั้ง ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด ซ่ึง

ทางมหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบลวงหนา 
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ตารางการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหนา  

ชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและ 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 

ครั้งท่ี 1 

คร้ัง

ท่ี 
ว/ด/ป 9.00 – 9.30 9.30 – 10.30 10.30 – 12.00 

พั
ก 

13.00 – 14.30 14.30 – 16.00 

1 

 

เสาร ท่ี 

2 มิ.ย. 61 

 

ปฐมนิเทศ 

ชุดวิชา 

ชมวีดิทัศนและ

ฟงบรรยายสรุป 

เรื่อง “การ

พัฒนาเครื่องมือ 

แนะแนวและ

การปรึกษาเชิง

จิตวิทยา” 

เสนอผลงาน 

ช้ินท่ี 1 และ

อภิปราย 

เสนอผลงานช้ินท่ี 1 และ อภิปราย (ตอ) 

อาทิตยท่ี 

3 มิ.ย. 61 

 

เสนอผลงานช้ินท่ี 1 และอภิปราย (ตอ) 

 ช้ีแจงรายละเอียด

และกิจกรรมของ

งานช้ินท่ี 2 

สรุปการสัมมนา

เสรมิครั้งท่ี 1  

 

 

 

ครั้งท่ี 2 

คร้ัง

ท่ี 
ว/ด/ป 9.00 – 9.30 9.30 – 10.30 10.30 – 12.00 

พั
ก 

13.00 – 14.30 14.30 – 16.00 

2 

 

เสาร ท่ี 

7 ก.ค. 61 

 

ฟงบรรยายสรุป เรื่อง  

“การพัฒนากิจกรรม 

แนะแนวและโปรแกรมการปรึกษา

เชิงจิตวิทยา” 

เสนอผลงาน 

ช้ินท่ี 2 และ

อภิปราย 

เสนอผลงานช้ินท่ี 2 และ อภิปราย (ตอ) 

อาทิตยท่ี 

8 ก.ค. 61 

 

เสนอผลงานช้ินท่ี 2 และอภิปราย (ตอ) 

เสนอผลงานช้ินท่ี 

2 และอภิปราย 

(ตอ) 

สรุปการสัมมนา

เสรมิครั้งท่ี 2  
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4. การประเมินผลการศึกษา 

การประเมินผลการศึกษาชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยา แบงการประเมินเปน 2 สวน คือ สวนท่ีหนึ่งประเมินจากการสอบปลายภาคการศึกษา 

รอยละ 60 และสวนท่ีสองประเมินจากการเขารวมสัมมนาเสริม และงานท่ีกําหนดใหทํา รอยละ 40 โดยมี

รายละเอียดการประเมินดังนี้ 

1) ประเมินจากการสอบปลายภาคการศึกษา รอยละ 60 โดยเปนขอสอบแบบอัตนัย 6–10 ขอ 

ซ่ึงครอบคลุมเนื้อหาจากประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิง

จิตวิทยา 

2) ประเมินจากการรวมสัมมนาเสริมท้ังสองครั้ง และงานท่ีกําหนดใหทํารวม รอยละ 40 

 

 

เรื่องท่ี 3 

รายละเอียดของงาน 
 

1. งานที่กําหนดใหทํา 

งานท่ีกําหนดใหนักศึกษาทําในการศึกษาชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะ

แนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มีผลงาน 2 ชิ้น ดังนี้ 

 

1.1 งานช้ินท่ี 1  

ใหนักศึกษาจัดทําผลการพัฒนาเครื่องมือทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ดานการศึกษา หรือดานอาชีพ หรือดานสวนตัวและสังคมสําหรับเด็ก หรือวัยรุน หรือผูใหญ เพียง 1 ชิ้น (

ควรเปนเครื่องมือท่ีจะใชวัดตัวแปรตามท่ีนักศึกษาจะทํากิจกรรมสําหรับงานช้ินท่ี 2) โดยงานชิ้นท่ี 1 

ประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญ วัตถุประสงค นิยามปฏิบัติการของตัวแปรท่ีกําหนด วรรณกรรม

ท่ีเก่ียวของ วิธีดําเนินการสรางเครื่องมือแนะแนว การตรวจสอบและผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

แนะแนว และการนําเครื่องมือแนะแนวท่ีพัฒนาข้ึนไปใช ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล 

ขอเสนอแนะในการจัดทําผลงานชิ้นท่ี 1  

- ใหระบุข้ันตอนสําคัญ ไดแก 

ข้ันท่ี 1 กลาวถึงความสําคัญของปญหาและกําหนดจุดมุงหมายของการสรางและ

พัฒนาเครื่องมือทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ข้ันท่ี 2 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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ข้ันท่ี 3 กําหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปรท่ีตองการวัด 

ข้ันท่ี 4 สราง จัดทํา เครื่องมือแนะแนวตามรูปแบบท่ีถูกตอง 

ข้ันท่ี 5 ทดลองใชเครื่องมือทางการแนะแนวท่ีสรางข้ึน โดยนําไปทดลองใชกับกลุม

ตัวอยางอยางนอย 30 คน 

ข้ันท่ี 6 ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือท่ีสรางข้ึนใหมีคุณภาพ โดยการ

หาคาความตรง ความเท่ียง และคาอํานาจจําแนกรายขอ ดวยวิธีการหรือสถิติท่ีถูกตอง 

- รายงานผลการนาํไปใช 

- พิมพผลงานลงบนกระดาษ A4 ความยาวประมาณ 10 – 15 หนา ใหนําตัวเครื่องมือท่ี

สรางข้ึนใสไวในภาคผนวก โดยมีปกรายงานตามแบบฟอรมท่ีกําหนดให (อยูในสวนทายของแผนกิจกรรมนี้) 

สงวิทยากรประจํากลุม 1 ชุด และสําเนาผลงานเพ่ือแจกเพ่ือนนักศึกษาทุกคนในการสัมมนาเสริมครั้งท่ี 1  

ท้ังนี้ การประเมินผลจากผลงานชิ้นท่ี 1 จะประเมินท่ีรูปแบบตัวรายงานท่ีถูกตอง สมบูรณ 

ตามหลักการ การเลือกเครื่องมือการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีถูกตอง เหมาะสมกับ

สภาพการณและกลุมตัวอยาง และข้ันตอนการสราง/ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืออยางถูกตอง รวมท้ังการ

เขียนอางอิงและการเขียนบรรณานุกรมตามรปูแบบ APA ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

1.2 งานช้ินท่ี 2 

ใหนักศึกษาจัดทําผลงานการสรางชุดกิจกรรมแนะแนว หรือโปรแกรมการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง/แกไขตัวแปรดานการศึกษา หรือดานอาชีพ หรือดานสวนตัวและสังคม 

สําหรับเด็ก หรือวัยรุน หรือผูใหญ เพียง 1 ชิ้น ประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญ วัตถุประสงค 

สมมติฐาน นิยามปฏิบัติการ การดําเนินการสรางชุดกิจกรรมแนะแนว หรือโปรแกรมการปรึกษาเชิง

จิตวิทยา และสรุปผลการใชชุดกิจกรรมแนะแนว หรือโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ขอเสนอแนะในการจัดทําผลงานชิ้นท่ี 2  

-  ระบุข้ันตอนสําคัญ ไดแก 
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ข้ันท่ี 1 ประกอบดวย 

1) ความเปนมาและความสําคัญของการสรางชุดกิจกรรมแนะแนวหรือโปรแกรมการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

2) วัตถุประสงค และสมมติฐานของการสรางชุดกิจกรรมแนะแนว หรือโปรแกรมการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

3) นิยามปฏิบัติการของชุดกิจกรรมแนะแนว หรือโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ท่ีสราง และตัวแปรท่ีตองการพัฒนาหรือปรับปรุงแกไข 

4) สรางชุดกิจกรรมแนะแนว หรือโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอยางนอย 3 

กิจกรรม (3 ครั้ง) ซ่ึงสามครั้งดังกลาวไมนับรวมกิจกรรมปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ 

ข้ันท่ี 2 ทดลองใชชุดกิจกรรมแนะแนว หรือโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีสราง

ข้ึนกับกลุมตัวอยางอยางนอย 30 คน สําหรับชุดกิจกรรมแนะแนว หรือ 15 คน สําหรับโปรแกรมการปรึกษา

เชิงจิตวิทยา พรอมท้ังตรวจสอบคุณภาพของชุดกิจกรรมแนะแนว หรือโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ี

สรางข้ึน โดยการนําเครื่องมือสําหรับวัดตัวแปร (เชน แบบวัด แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบสอบถาม 

ฯลฯ) ไปทดสอบกอน-หลัง การทํากิจกรรมหรือใหการปรึกษา จากนั้นจึงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนน

ระหวางกอนกับหลังการทํากิจกรรมหรือใหการปรึกษา ดวยการทดสอบคาที (t-test) วาผลตางของคะแนน

เฉลี่ยท่ีได ระหวางกอนกับหลังการทํากิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม 

- รายงานผลการนาํไปใช 

ท้ังนี้ การประเมินผลงานชิ้นท่ี 2 จะประเมินจากการพิจารณาเลือกชุดกิจกรรมแนะแนว 

หรือโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีถูกตอง เหมาะสมกับสภาพการณและกลุมตัวอยาง และข้ันตอนการ

พัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว หรือโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีถูกตองตามหลักการ รวมท้ังการเขียน

อางอิงและการเขียนบรรณานกุรมตามรูปแบบ APA ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

2. การสงงาน 

นักศึกษาจะตองสงงานตามกําหนด ดังนี้ 

2.1 งานช้ินท่ี 1 สงในวันแรกท่ีเขารับการสัมมนาเสริม ครั้งท่ี 1 วันท่ี 2 มิถุนายน 2561 

2.2 งานช้ินท่ี 2 สงในวันแรกท่ีเขารับการสัมมนาเสริม ครั้งท่ี 2 วันท่ี 7 กรกฎาคม 2561 
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3. การเตรียมนําเสนอผลงาน 

นักศึกษาควรเตรียมนําเสนอผลงานในการสัมมนาเสริมท้ัง 2 ครั้ง ดังนี้ 

1) ทํารายงานฉบับสมบูรณสงวิทยากรประจํากลุม และเตรียมสําเนา PowerPoint ท่ีนําเสนอ

สําหรับแจกเพ่ือนนักศึกษาทุกคนท่ีเขารับการสัมมนาเสริมในศูนยเดียวกัน 

2) เตรียมวัสดุ อุปกรณ  และสื่อตางๆ เชน PowerPoint ในการนําเสนอผลงานคนละ

ประมาณ 10 – 15 นาที และเวลาสําหรับผูเขารวมสัมมนาและอาจารยอภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นประมาณ 5 – 10 นาที  

 

 

ตารางการศึกษาประจําสัปดาห 

ชุดวิชา 25714 การพัฒนาเคร่ืองมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 

เวลา 

วัน 

    

จันทร 
 

 

   

อังคาร 
 

 

   

พุธ 
 

 

   

พฤหัสบดี 
 

 

   

ศุกร 
 

 

   

เสาร 
 

 

   

อาทิตย 
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(แบบฟอรมปกรายงาน) 

 

 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 

ชุดวิชา 25714 การการพัฒนาเคร่ืองมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 

 

 

 

รายงานฉบับที…่…… 

ภาคการศึกษาที่……../……….. 

 

เร่ือง ………………………………………….………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ/สกุล นักศึกษา……………………………..…………………………… 

รหัสประจําตัวนักศึกษา…………………………… 

สถานที่เขารับการสัมมนาเสริม………………………….…………… 

วันที่เขารับการสัมมนาเสริม…………………………. 
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