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ค าน า 
 

การศกึษาระดบับณัฑติศึกษาในระบบทางไกลมลีกัษณะที่แตกต่างจากการศกึษา 
ในระดบัปรญิญาตรหีลายประการ  ประการที่ส าคญัก็คอื  นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  และเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวทิยาลยัก าหนดไว้ทุกครัง้  แผนกิจกรรมการศึกษาแต่ละ         
ชุดวชิา  ซึ่งแจกใหน้ักศกึษาทุกภาคเรยีนจงึเป็นเอกสารทีส่ าคญัมาก เนื่องจากเป็นเอกสารที่ให้
รายละเอยีดของกจิกรรมต่าง ๆ ที่นักศกึษาจะต้องรบัทราบและปฏบิตัติามในการศกึษาชุดวชิา
นัน้ ๆ   

แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวชิา 25712 การวจิยัทางการแนะแนวและการปรกึษา     
เชงิจติวทิยา ฉบบันี้ คณะกรรมการผลติและบรหิารชุดวชิา ได้จดัท าขึ้นเพื่อเป็นแผนก าหนด
กจิกรรมการศกึษาในชุดวชิานี้  คณะกรรมการฯ  หวงัเป็นอย่างยิง่ว่านักศกึษาจะได้ศกึษาแผน
กจิกรรมนี้  และปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ  ตามทีก่ าหนดไวใ้นแผนนี้อยา่งครบถ้วน  หากนักศกึษามี
ขอ้เสนอแนะใด ๆ  ส าหรบัการปรบัปรงุแผนกจิกรรมนี้  ขอไดโ้ปรดแจง้คณะกรรมการทราบดว้ย 

 
 

     คณะกรรมการผลติและบรหิาร   
ชุดวชิา  25712  การวจิยัทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  25712  การวิจยัทางการแนะแนวและการปรกึษาเชิงจิตวิทยา 

Research in Guidance  and Psychological Counseling 
 
 
1.  รายละเอียดชดุวิชา 
 25712  การวจิยัทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

Research in Guidance  and Psychological Counseling 
 1.1  วตัถปุระสงค ์
  1)  เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจระเบยีบวธิกีารวจิยัประเภทต่าง ๆ  
  2)  เพื่อใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ และประเมนิผลการวจิยัดา้นการแนะแนวและ
การปรกึษาเชงิจติวทิยาได้ 
  3)  เพื่อใหส้ามารถน าวธิกีารวจิยัไปใชเ้พื่อการวจิยัทางการแนะแนวและ          
การปรกึษาเชงิจติวทิยาได้ 
 
 1.2  ค าอธิบายชุดวิชา 
  ระเบยีบวธิกีารวจิยัทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การค้นคว้า
วรรณกรรมเพื่อการวิจยัการวางแผนการวิจยัและการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย          
การวิจยัเชิงพรรณนา  การวิจยัเชิงทดลอง การวิจยัเชิงคุณภาพ  แนวคิดเกี่ยวกับการวิจยั
ทางการแนะแนวและการปรกึษาเชิงจติวิทยาในสถานศึกษาและองค์กร  การวิจยัเกี่ยวกับ
เครือ่งมอืและกจิกรรมส าหรบัการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา  การวจิยัเกี่ยวกบับรกิาร
สนเทศ  การวจิยัเกี่ยวกบับรกิารปรกึษา  การวจิยัเกี่ยวกบัการบรกิารจดัวางตวับุคคล  การวจิยั
เกี่ยวกบัการบรกิารติดตามและประเมนิผลการแนะแนว  การวจิยัด้านการแนะแนว  การวจิยั
เกีย่วกบัการบรหิารการบรกิาร และวชิาการงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
 
 1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 

หน่วยที ่ 1  แนวคดิเกีย่วกบัการวจิยัทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
หน่วยที ่ 2  การคน้ควา้และการน าเสนอรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
หน่วยที ่ 3  การก าหนดปญัหาวจิยัและการออกแบบการวจิยั 
หน่วยที ่ 4  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ : สถติบิรรยายและสถติพิาราเมตรกิ 
หน่วยที ่ 5  การวจิยัเชงิพรรณนา 
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หน่วยที ่ 6  การวจิยัเชงิทดลอง และการวจิยัและพฒันา 
หน่วยที ่ 7  สถตินินัพาราเมตรกิ 
หน่วยที ่ 8  การวจิยัเชงิคุณภาพ 
หน่วยที ่ 9  การวจิยัเกี่ยวกบับรกิารศกึษาและรวบรวมขอ้มลูเป็นรายบุคคล 
หน่วยที ่ 10  การวจิยัเกีย่วกบับรกิารสนเทศ 
หน่วยที ่ 11  การวจิยัเกีย่วกบับรกิารปรกึษา 
หน่วยที ่ 12  การวจิยัเกีย่วกบับรกิารจดัวางตวับุคคล 

 หน่วยที ่ 13  การวจิยัเกี่ยวกบับรกิารตดิตามและประเมนิผล 
หน่วยที ่ 14  การวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารและวชิาการดา้นการแนะแนวและการ

ปรกึษาเชงิจติวทิยา 
หน่วยที่  15  การประเมนิ การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ในงานวจิยัทางการ

แนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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 1.4  โครงสร้างเน้ือหาสาระชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที ่ 1  แนวคดิเกีย่วกบัการวจิยัทางการ
แนะแนวและการปรกึษาเชงิ
จติวทิยา 

หน่วยที ่ 2  การคน้ควา้และการน าเสนอ 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

หน่วยที ่ 3  การก าหนดปญัหาวจิยัและการ
ออกแบบการวจิยั 

หน่วยที ่ 4  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ : 
สถติบิรรยายและสถติพิาราเมตรกิ 

หน่วยที ่ 5  การวจิยัเชงิพรรณนา 
หน่วยที ่ 6  การวจิยัเชงิทดลอง และการวจิยั

และพฒันา 
หน่วยที ่ 7  สถตินินัพาราเมตรกิ 
หน่วยที ่ 8  การวจิยัเชงิคุณภาพ 
 

หน่วยที ่ 9  การวจิยัเกีย่วกบับรกิารศกึษาและ 
รวบรวมขอ้มลูเป็นรายบุคคล 

หน่วยที ่ 10  การวจิยัเกีย่วกบับรกิารสนเทศ 
หน่วยที ่ 11  การวจิยัเกีย่วกบับรกิารปรกึษา 
หน่วยที ่ 12  การวจิยัเกีย่วกบับรกิารจดัวางตวั  

บุคคล 
 หน่วยที ่ 13  การวจิยัเกีย่วกบับรกิารตดิตาม

และประเมนิผล 
หน่วยที ่ 14  การวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารและ

วชิาการดา้นการแนะแนวและการ
ปรกึษาเชงิจติวทิยา 

หน่วยที ่ 15  การประเมนิ การเผยแพร่และการ
ใช้ประโยชน์ในงานวิจยัทางการ
แนะแนวและการปรึกษ าเชิ ง
จติวทิยา 

 

กลุม่ที่  1 
ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบั

การวจิยัทางการ        
แนะแนวและการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

กลุม่ที่ 2 
การวจิยัเก่ียวกบั 

การแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

การวจิยัทาง 
การแนะแนว
และการ
ปรึกษาเชิง
จิตวิทยา 
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2. วิธีการศึกษา 
 2.1  การเตรียมตวั 
  1)  วางแผนศกึษาชุดวชิาการวจิยัทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

(1)  นกัศกึษามเีวลาในการศกึษาชุดวชิาการวจิยัทางการแนะแนวและ
การปรกึษาเชงิจติวทิยาเป็นเวลา  1  ภาคการศกึษา 

(2)  นกัศกึษาควรวางแผนในการประกอบกจิกรรมใหค้รอบคลุม การ
วางแผนดา้นเวลาการศกึษาแนวการศกึษา  ประมวลสาระชุดวชิา
และการศกึษาคน้ควา้จากศูนยว์ทิยพฒันาฯ  และแหล่งคน้ควา้อื่น 

2)  วางแผนดา้นเวลาส าหรบัการศกึษาจากสื่อหลกัคอื  ประมวลสาระชุดวชิา 
แนวการศกึษา  และ e-Learning 

3) วางแผนดา้นเวลาส าหรบัส าหรบัการศกึษาจากสื่อเสรมิอื่นทีท่าง 
คณะกรรมการผลติและบรหิารชุดวชิาก าหนดหรอืจดัให้ 

4) วางแผนศกึษาคน้ควา้งานวจิยัจากศูนยว์ทิยพฒันาฯ หรอืแหล่งคน้ควา้อื่น ๆ  
 
  2.2  การด าเนินการศึกษา 
  นกัศกึษาควรด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

1) ฟงัการปฐมนิเทศชุดวชิาจากอาจารยท์าง e-Learning 
2) ศกึษาและด าเนินการตามแผนกจิกรรมการศกึษา 
3) ศกึษาและด าเนินการตามแนวการศกึษา 
4) ศกึษาประมวลสาระชุดวชิา และท ากจิกรรม e-Learning 
5) ท างานตามทีค่ณะกรรมการผลติและบรหิารชุดวชิาก าหนด  (โปรดดขูอ้  2.3)  
6) เขา้รว่มสมัมนาตามวนัเวลาและสถานทีท่ีม่หาวทิยาลยัก าหนดให ้  

(โปรดดทูีข่อ้  2.6) 
7) เขา้สอบไล่ ณ สนามสอบตามวนั เวลา และสถานทีท่ีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

 
2.3  งานท่ีก าหนดให้ท า 

งานช้ินท่ี 1  “การศึกษางานวิจยั” 
 ให้นักศึกษาไปศึกษางานวจิยัเกี่ยวกบัการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา  

ซึง่อาจจะเป็น  บทความงานวจิยั  รายงานการวจิยั  วทิยานิพนธ ์ หรอืปรญิญานิพนธก์ไ็ด ้ จาก
ห้องสมุดในสถาบนัการศึกษาหรอืหน่วยงานในท้องถิ่น  โดยเลอืกงานวจิยัภาษาไทย  หรอื  
ภาษาองักฤษ  2  เรื่องตามทีน่ักศกึษาสนใจ ให้มเีนื้อหาด้านการแนะแนว 1 เรื่อง และดา้นการ
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ปรกึษา 1 เรื่อง  โดยงานวจิยัที่น ามาศกึษาไม่ควรเกนิ 5 ปี  แลว้เขยีนสรุปให้ครอบคลุมหวัขอ้  
(1)  ถงึ  (8)  ตามแบบฟอรม์  RIG -2   
ที่ก าหนดให้ (ดูหน้า 17)  และท าปกตามแบบ  RIG – 1  (ดูหน้า 16)  การสรุปงานวจิยัแต่ละ
เรื่องมคีวามยาวไม่เกนิ  4  หน้าพมิพ์บนกระดาษพมิพ์  A-4  ถ้าเป็นผลงานภาษาองักฤษให้แนบ
บทคดัยอ่ของงานวจิยันัน้มาดว้ย 

งานช้ินท่ี  2  “การวิพากษ์งานวิจยั” 
ให้นักศึกษาวเิคราะห์และวจิารณ์งานวจิยั  โดยเลอืกวทิยานิพนธ์  หรอืปรญิญา

นิพนธฉ์บบัสมบูรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา  1  เรื่อง  ซึง่ไม่ซ ้า
กบังานชิน้ที ่ 1 

จากงานวจิยัที่นักศกึษาเลอืก  ให้นักศกึษาวพิากษ์งานวจิยัดว้ยการวเิคราะห์และ
วจิารณ์  โดยแยกเป็น  3  ส่วนคอื  ส่วนที่  1  สรุปงานวจิยั  ส่วนที่  2  วพิากษ์งานวจิยั  และ
ส่วนที ่ 3  ขอ้คดิทีไ่ดจ้ากการวพิากษ์งานวจิยั 

ส่วนที ่ 1  การสรปุงานวจิยัใหใ้ชห้วัขอ้ในแบบฟอรม์  RIG – 2  (ดหูน้า 17)    
ส่วนปกใชฟ้อรม์  RIG – 3  (ดหูน้า 18) 

ส่วนที ่ 2  ใหน้กัศกึษาวพิากษ์ตามหลกัการทีเ่สนอไวใ้นหน่วยที ่1 – 8   
ของประมวลสาระชุดวชิา  โดยอยา่งน้อยตอ้งใหค้รอบคลุมหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
   1)  ชื่องานวจิยั  ใหว้พิากษ์ในประเดน็ต่อไปนี้คอื  ความสอดคลอ้งกบัชื่อ
เรือ่ง  วตัถุประสงค ์ ความครอบคลุมงานวจิยั  ภาษาทีใ่ชส้ื่อความหมาย  และกะทดัรดั  ฯลฯ  
พรอ้มทัง้ระบุค าหลกัหรอืค าส าคญัของงานวจิยันัน้ดว้ย 
   2)  ความเป็นมา  และความส าคญัของปญัหาวจิยั  ใหว้พิากษ์ในประเดน็
ต่อไปนี้  คอื  ความเหมาะสมของเหตุผลความจ าเป็นทีต่อ้งศกึษาวจิยั  และความชดัเจนของปญัหา
วจิยั 
   3)  วตัถุประสงคใ์นการวจิยั  ใหว้พิากษ์ในประเดน็ต่อไปนี้  ความ
ชดัเจน  ความสอดคลอ้งกบัปญัหาวจิยั  และความครอบคลุมต่อปญัหาวจิยั 
   4)  วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  ใหว้พิากษ์ในประเดน็ต่อไปน้ี  การเสนอ
แนวคดิ  ทฤษฎทีีเ่ป็นพืน้ฐานงานวจิยั  การเสนอวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัแปรส าคญัทีส่นใจ
ศกึษาในงานวจิยั  การสรุปเชื่อมโยงผลการศกึษาวรรณกรรมไปสู่การสรา้งสมมตฐิานและสรา้ง 
เครือ่งมอื  ความถูกตอ้งและทนัสมยัของหลกัฐานการอา้งองิ  ความเหมาะสมของการจดัหมวดหมู่
ของเนื้อหา  ความเหมาะสมของการใชภ้าษา  ฯลฯ 
   5)  การด าเนินการวจิยั  วพิากษ์ในประเดน็ต่อไปนี้ 
        (1)  ประชากร  และกลุ่มตวัอยา่ง  มคีวามชดัเจนในการระบุ
ลกัษณะและขนาดของประชาการ  ระบุวธิกีารสุ่มตวัอยา่ง  ตลอดจนเสนอวธิตีรวจสอบความเป็น
ตวัแทนของประชากร 



 10 

        (2)  เครือ่งมอืวจิยั  มคีวามชดัเจนในการระบุวธิกีารสรา้ง  วธิกีาร
ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอืวจิยั  และในกรณทีีใ่ชเ้ครือ่งมอืวจิยัของผูอ้ื่น  มกีารแสดง
เหตุผลในการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืวจิยันัน้ 
        (3)  วธิรีวบรวมขอ้มลู  มคีวามละเอยีดชดัเจนในแต่ละขัน้ตอนของ
การรวบรวมขอ้มลู  ระบุความคลาดเคลื่อนทีเ่กดิขึน้  (ถา้ม)ี  และแสดงวธิกีารควบคุมความ
คลาดเคลื่อน 
   6)  การวเิคราะหข์อ้มลู  วพิากษ์ในประเดน็ต่อไปนี้ 
        (1)  การใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูเหมาะสมกบัประเภทขอ้มลูและ 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยั/วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
        (2)  การใชร้ปูแบบการเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดเ้หมาะสม  
กระชบั  และตรงกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
   7)  การสรปุอภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ  ใหว้พิากษ์ในประเดน็ต่อไปนี้ 
        (1)  ความสมบูรณ์  ครบถว้นและถูกตอ้งของการสรุปผลวจิยั 
        (2)  ความเหมาะสมของการอภปิรายผลและการอา้งองิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
        (3)  ความเป็นไปไดใ้นการน าขอ้เสนอแนะไปใชแ้ละด าเนินการวจิยัต่อ 

ส่วนที ่ 3  ขอ้คดิทีไ่ดจ้ากการวพิากษ์งานวจิยั 
   หลงัจากวพิากษ์งานวจิยัแลว้ ใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็ดงันี้ 

1) งานวจิยัน้ีใหข้อ้คน้พบทีเ่ป็นประโยชน์อะไรในการแก้ปญัหาหรอื
พฒันางานดา้นการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

2) นกัศกึษาไดป้ระเดน็ปญัหาอะไรบา้งทีจ่ะน าไปเป็นหวัขอ้การวจิยั
ต่อไป ความยาวของงานชิน้ที ่ 2  อยูร่ะหว่าง  7-10  หน้า พมิพ์
บนกระดาษพมิพ ์A4 

 
งานช้ินท่ี  3   "โครงการวิจยั" 
ใหน้กัศกึษาเขยีนโครงการวจิยัเกีย่วกบัการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา  

1  โครงการ  น าเสนอในการสมัมนาเสรมิครัง้ที ่ 2  โดยเลอืกหวัขอ้วจิยัทีเ่กีย่วกบังานในหน้าที ่
หรอืทีน่กัศกึษาสนใจใหค้รอบคลุมในประเดน็ต่อไปนี้ 

1) โครงการวจิยัเรือ่ง  …….. 
2) ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 
3) เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(1) น าเสนอหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะ
บรูณาการ โดยแยกหวัขอ้ตามประเดน็และตวัแปรหลกัของการวจิยั 
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(2) สรปุเชื่อมโยงผลการศกึษาเอกสารและงานวจิยัตามขอ้ (1)  สู่ -
สมมตฐิานของการวจิยั 

(3) ก าหนดกรอบแนวคดิ และสมมตฐิานของการวจิยัครัง้นี้ 
4) วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
5) สมมตฐิานการวจิยั  (ถา้ม)ี 
6) ขอบเขตการวจิยั (ถา้ม)ี 
7) นิยามศพัท ์  
8) ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
9) วธิกีารวจิยั 

(1)  รปูแบบการวจิยั 
(2)  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
(3)  ตวัแปรและนิยามปฏบิตักิารของตวัแปร 
(4)  เครือ่งมอืการวจิยั 
(5)  การรวบรวมขอ้มลู 
(6)  การวเิคราะหข์อ้มลู 

10) ก าหนดการด าเนินการวจิยั 
11) ทรพัยากรทีใ่ช ้
12) แนวทางในการเสนอรายงานการวจิยั 
13) บรรณานุกรม 
ความยาวของงานชิน้ที ่ 3  อยูร่ะหว่าง  7-10  หน้า  พมิพบ์นกระดาษพมิพ ์ A4 

ปกตามแบบฟอรม์ RIG-4  (หน้า 19) 
งานช้ินท่ี  4  "การเสนอผลงานวิจยั" 
ใหน้กัศกึษาน าโครงการวจิยัจากงานชิน้ที่  3  ซึง่ไดป้รบัปรงุแลว้จากการสมัมนา

เสรมิครัง้ที ่ 2 ไปด าเนินการวิจยัให้เสรจ็สมบรูณ์ และน าเสนอรายงานการวจิยัในการสมัมนา-
เขม้โดยท าเป็น  5  บทดงันี้ 

บทที ่ 1   บทน า 
   (ครอบคลุมหวัขอ้  1, 2, 4-8 ในโครงการวจิยั) 
บทที ่ 2   เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   (ขยายความจากหวัขอ้ที ่ 3  ในโครงการวจิยั) 
บทที ่ 3   วธิกีารวจิยั 
   (ครอบคลุมหวัขอ้  9  หวัขอ้ยอ่ย 9.(1) - 9.(6)  ในโครงการวจิยั) 
บทที ่ 4   ผลการวเิคราะหข์อ้มลู น าเสนอเป็นตาราง/กราฟ ประกอบค าอธบิาย 
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บทที ่ 5   สรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 
ความยาวของงานชิน้ที ่ 4  ไมค่วรเกนิ  30  หน้า พมิพบ์ทกระดาษพมิพ ์ A4 

ปกตามแบบฟอรม์  RIG-5  (หน้า  20) 
 
  2.4  การส่งงาน 

1)  งานทีก่ าหนดใหท้ าทัง้  4  ชิน้ใหส้่งดงันี้คอื 
(1)  งานชิน้ที ่ 1  และชิน้ที ่ 2  ใหส้่งโดย  e-learning เป็นการการสมัมนา

เสรมิครัง้ที ่ 1 
(2)  งานชิน้ที ่3  ใหส้่งดว้ยตนเองกบัวทิยากรกลุ่มในวนัแรกของการเขา้รบั

การสมัมนาเสรมิครัง้ที ่ 2 
      (3)  งานชิน้ที ่ 4  ใหส้่งดว้ยตนเองกบัวทิยากรกลุ่มในวนัแรกของการเขา้รบัการสมัมนาเขม้

เมือ่มปีญัหาโปรดตดิต่อที ่ประธานคณะกรรมการกลุ่มผลติและบรหิารชุดวชิาการวจิยัทางการ
แนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา ผศ. ดร.วลัภา  สบายยิง่  ทางจดหมายหรอืทางโทรศพัท์
หมายเลข 02-504-7574,  Wunlapa.Sab@stou.ac.th  

2)  ใหท้ า Power Point ส าเนาแจกเพื่อนนักศกึษาทุกคนในกลุ่มสมัมนา (โปรดดู
ขอ้มลูจาก web)  และส่งรายงานฉบบัเตม็ใหอ้าจารยป์ระจ ากลุ่มในการสมัมนา  1  ชุด    
 

2.5   การเตรียมตวัเสนอผลงาน 
นอกจากการท าส าเนางานทัง้  4  ชิ้นแล้ว นักศึกษาจะต้องเตรยีมสื่อเพื่อน าเสนอ

ผลงานชิ้นที่  2 , 3  และ 4 เป็น Power Point  เตรยีมประเด็นที่น าเสนอให้ชดัเจนพรอ้มทัง้ซกัซ้อม
ตามเวลาที่ก าหนด โดยน าเสนอผลงานชิ้นที่  3  ชิ้นละไม่เกนิ  15  นาท ีและชิ้นที่  4  ไม่เกนิ  20 
นาท ี ให้อธบิายชิ้นงานจากความเขา้ใจห้ามน าเสนอผลงานด้วยวธิกีารอ่านชิ้นงาน นักศึกษา
ตอ้งเตรยีมตอบประเดน็ค าถามทีค่าดว่าอาจารยส์มัมนาเสรมิ/เขม้และเพื่อนนกัศกึษาจะซกัถาม 

 มหาวทิยาลยัถอืว่าการเขา้รบัการสมัมนาเสรมิและการสมัมนาเขม้เป็นกิจกรรมบงัคบั 
ในการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

 

  2.6  การสมัมนา 
1)  การสมัมนาเสรมิ 

 นกัศกึษาตอ้งเขา้รว่มสมัมนาเสรมิ  1 ครัง้ ๆ ละ  2  วนั  (12  ชัว่โมง)  ตาม
วนั เวลา และสถานที ่ทีม่หาวทิยาลยัก าหนดใหแ้ละไดแ้จง้ใหน้กัศกึษาทราบและสมัมนาเสรมิ
ทาง e-learning 1 ครัง้ รวม 2 ครัง้ 

 
 

mailto:Wunlapa.Sab@stou.ac.th
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2)  การสมัมนาเขม้ 
นกัศกึษาตอ้งเขา้รว่มสมัมนาเขม้ ณ  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ตามวนั

เวลา ทีม่หาวทิยาลยัก าหนดให ้ 3  วนั 
ตารางการสมัมนาเสริมชุดวิชาการวิจยัทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 
ครัง้ท่ี เวลา 

วนั 
9.00 - 10.30 10.30 - 12.00 13.00 - 16.00 

1 e-Learning สง่ชิน้ที ่ 1 และ 2 
วพิากษ์งานตามทีก่ าหนด 

เสนอผลงาน 
ชิน้ที ่ 2   

"การวพิากษ ์
งานวจิยั" 

2 เสาร ์ อภปิรายการวจิยั
เกีย่วกบัการแนะแนว
และการปรกึษาเชงิ
จติวทิยา 

สมัมนากลุ่มย่อย (2)  
1) การวจิยัเกีย่วกบั

บรกิารแนะแนว
และการปรกึษา
เชงิจติวทิยา 5 
บรกิาร 

2) งานวจิยั 
เกีย่วกบัเครื่องมอื
และกจิกรรม   
แนะแนวและการ
ปรกึษาเชงิ
จติวทิยา 

3) งานวจิยัเกีย่วกบั
การบรหิารและ
วชิาการดา้นการ
แนะแนวและการ
ปรกึษาเชงิ
จติวทิยา 

เสนอผลงาน 
ชิน้ที ่ 3  

"โครงการวจิยั" 

อาทติย ์ เสนอผลงานชิน้ที ่ 3 "โครงการการวจิยั" การเสนอ
โครงการวจิยั (ต่อ) 
และ 
แนะน ากจิกรรมการ
สมัมนาเขม้ 
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ตารางการสมัมนาเข้ม ชุดวิชาการวิจยัทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 

วนั 
เดือน ปี 

8.30 - 10.15 น. 
8.30 - 9.45 น. 

10.30-12.00 
10.00-12.00 

12.00 
13.00 13.00-15.00 15.15-16.30 

16.30 
18.30 18.30-21.00 

วนัศุกร ์ ลงทะเบยีน 
พธิเีปิด 
ปฐมนิเทศ 

ประชุมรวม 
ชีแ้จง

รายละเอยีด
การสมัมนา
เขม้และการ
ส่งงาน 

พกั ประชุมรวม 
บรรยาย 

แนวโน้มการการ
วจิยัทางการ     

แนะแนวและการ
ปรกึษาเชงิจติวทิยา 

ประชุมกลุ่ม
ย่อยอภปิราย
เกีย่วกบัเรือ่ง
ทีฟ่งับรรยาย 

พกั ประชุมรวม
บรรยายและฝึก

ปฎบิตั ิ 
การวเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ย

โปรแกรม SPSS 
วนัเสาร ์ ประชุมกลุ่มยอ่ย 

เสนอผลงานชิน้ที ่4 
"การเสนอผลการวจิยั" 

พกั ประชุมกลุ่มยอ่ย 
เสนอผลงานชิน้ที ่4 

"การเสนอ
ผลการวจิยั" 

ประชุมกลุ่ม
ย่อยเสนอ
ผลงานชิน้ที ่4 
"การเสนอ
ผลการวจิยั" 

พกั ประชุมกลุ่มยอ่ย 
เสนอผลงานชิน้ที ่
4 
"การเสนอ
ผลการวจิยั" 

วนั
อาทติย ์

ประชุมกลุ่มยอ่ย 
ตามพืน้ฐานหรอืความสนใจ 

พกั ประชุมรวม "แนว
ทางการเลอืกหวัขอ้
เพือ่การท า
วทิยานิพนธ"์ 

ประชุมรวม
อภปิราย
ทัว่ไป 
พธิปิีด 

  

 
หมายเหตุ  รายละเอยีดของตารางอาจมกีารปรบัเปลีย่นเพื่อความเหมาะสม  ซึง่จะได้
แจง้ใหน้กัศกึษาทราบในการสมัมนาเสรมิ 

 
2.7 การประเมินผลการศึกษา 

การประเมนิผลการศกึษาชุดวชิาการวจิยัทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา จะ
ประเมนิจากการเขา้รว่มสมัมนาเสรมิ สมัมนาเขม้ และงานทีก่ าหนดใหท้ ารอ้ยละ  60 และจาก
สอบไล่ประจ าภาคการศกึษารอ้ยละ  40  โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
      1)  กจิกรรมระหว่างภาคการศกึษา ก าหนดคะแนนรอ้ยละ  60  โดยจ าแนกดงันี้ 

(1)  การสมัมนาเสรมิครัง้ที ่1 e-Learning  ก าหนดคะแนนเตม็  100  คะแนน  (คดิเป็น
รอ้ยละ 20) 

- งานชิน้ที ่ 1  ศกึษางานวจิยั (ประเมนิคุณภาพของรายงาน)  20  คะแนน 
- งานชิน้ที ่ 2  การวพิากษ์งานวจิยั 50  คะแนน (ประเมนิคุณภาพของรายงาน  

30  คะแนน  การน าเสนอและการวจิารณ์  20  คะแนน) 
- การมสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็ทาง e-learning สอดคลอ้งกบัเนื้อหาที่

ไดจ้ากการศกึษาประมวลสาระชุดวชิา  30  คะแนน 
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(2)  การสมัมนาเสรมิครัง้ที ่ 2  ก าหนดคะแนนเตม็  100  คะแนน  (คดิเป็นรอ้ยละ 20) 
- งานชิน้ที ่ 3  การเสนอโครงการวจิยั  70  คะแนน  (ประเมนิคุณภาพของงาน  

40 คะแนน  การน าเสนอ  20  คะแนน  การวจิารณ์  10 คะแนน) 
- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายโดยการแสดงความคดิเหน็สอดลอ้งกบัเนื้อหาที่

ไดจ้ากการศกึษาประมวลสาระชุดวชิา  30 คะแนน 
(3)  การสมัมนาเขม้  ก าหนดคะแนนเตม็  100  คะแนน  (คดิเป็นรอ้ยละ 20) 

- งานชิน้ที ่ 4  การเสนอผลการวจิยั  70  คะแนน (ประเมนิคุณภาพของงาน  
40  คะแนน  การน าเสนอ  20  คะแนน  การวจิารณ์  10  คะแนน) 

- การรว่มกจิกรรมการอภปิราย  30  คะแนน 
      3)  การประเมนิจากการสอบไล่ประจ าภาคการศกึษารอ้ยละ  40  จะประเมนิโดยใชแ้บบทดสอบ ซึง่
ประกอบดว้ยขอ้สอบแบบอตันยั ตอบสัน้  10 - 20  ขอ้ หรอืตอบยาว  3 - 6  ขอ้ 
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3. ตวัอย่างแบบฟอรม์ 
 

(ตวัอย่างปก) 
RIG-1 

 
สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
หลกัสตูร การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
 
 
 

งานชิน้ที ่ 1 
"การศกึษางานวจิยั" 

ชุดวชิา  การวจิยัทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
 
 
ชื่องานวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อนกัศกึษา 
รหสัประจ าตวั 
ทีอ่ยู ่
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(แบบฟอรม์สรปุงานวิจยั) 
 

RIG-2 
งานชิน้ที ่ 1 

"การศกึษางานวจิยั" 
 
1. ชื่องานวจิยั (ภาษาองักฤษ) 
                    (ภาษาไทย) 
 
2. ชื่อผูว้จิยั หรอื 

สถาบนัทีท่ าการวจิยั  …………….    พ.ศ. ทีท่ าการวจิยั  ……….. 
 

3. ความเป็นมา / หลกัการเหตุผล  ความส าคญั  และปญัหาการวจิยั 
 
4. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 
5. วธิกีารวจิยั 
 
6. ผลของการวจิยั 
 
7. ขอ้เสนอแนะของการวจิยั 
 
8. ความคดิเหน็ของนกัศกึษาต่องานวจิยันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

(ตวัอย่างปก) 
RIG-3 

 
สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
หลกัสตูร การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
 
 
 

 
 

งานชิน้ที ่ 2 
"การวพิากษ์งานวจิยั" 

ชุดวชิา  การวจิยัทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อนกัศกึษา 
รหสัประจ าตวั 
โทรศพัท ์
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(ตวัอย่างปก) 
RIG-4 

 
สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
หลกัสตูร การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
 
 
 

 
  

งานชิน้ที ่ 3 
"โครงการวจิยั" 

ชุดวชิา  การวจิยัทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
ภาคการศกึษาที ่1/2561 

 
 
ชื่องานวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อนกัศกึษา 
รหสัประจ าตวั 
โทรศพัท ์
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(ตวัอย่างปก) 
RIG-5 

 
สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
หลกัสตูร การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
 
 
 

 
 

งานชิน้ที ่ 4 
"รายงานวจิยั" 

ชุดวชิา  การวจิยัทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
ภาคการศกึษาที ่1/2561 

 
 
ชื่องานวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อนกัศกึษา 
รหสัประจ าตวั 
โทรศพัท ์
 
 
 
 
 


