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ค าน า 

 
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา  25715  การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กรฉบับ

นี้เป็นเอกสารส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  เพ่ือนักศึกษาจะสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนให ญ่   โดย        
แผนกิจกรรมการศึกษาฉบับนี้จะเป็นคู่มือแนะแนวทางการประกอบกิจกรรมการเรียนของนักศึกษาตลอด
ภาคการศึกษา 
 นักศึกษาควรศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวิชานี้ก่อนด าเนินกิจกรรมการศึกษา            
เพ่ือจะเข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆ  ได้แก่  โครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชา  การเตรียมตัวของนักศึกษา        
การด าเนินการศึกษา  การสัมมนาเสริม การประเมินผลการศึกษา  งานที่ก าหนดให้ท า  การส่งงาน          
การเตรียมน าเสนอผลงาน  และแบบฟอร์มปกรายงาน 
 ส าหรับรายละเอียดของกิจกรรมการศึกษา  คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กรได้พิจารณาก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชา  ดังนั้น
จึงขอให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน เพ่ือจะได้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ 
 
 
 
 
 
             คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา  25715 
                                                        การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร  
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หมายเหตุ ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดยึดก าหนดการสัมมนาเสริม 

ตามท่ีส านักบัณฑิตศึกษาจัดส่งมาให้  
หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์ หมายลข  02-504-8505 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร  

(Guidance and Psychological  Counseling in Organization) 
 
 
 

1. รายละเอียดชุดวิชา 
 

  
 1.1 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร 
  2. เพ่ือให้เข้าใจหลักและแนวการให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร 
  3. เพ่ือให้มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์และประสานงานเพื่อการแนะแนว 
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กรได้ 
  4. เพ่ือให้สามารถน าหลักการให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาไปสู่การ
ปฏิบัติและสามารถพัฒนางานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กรได้ 
 
 1.2 ค าอธิบายชุดวิชา 

 แนวคิดและความส าคัญเกี่ยวกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร จิตวิทยา
ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร   แนวการจัดการและบริหารงานแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร   พฤติกรรมบุคคลในองค์กรกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาในองค์กร   บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ควรจัดให้กับบุคลากรในองค์กร  การ
ให้บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในองค์กร  การให้บริการสนเทศในองค์กร การให้บริการปรึกษาในองค์กร  
การให้บริการจัดวางตัวบุคคลในองค์กร   การน าผลการวิจัยมาใช้กับงานแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาในองค์กร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาใน
องค์กร   และการพัฒนางานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร 
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 1.3 รายช่ือหน่วยการสอน 
 หน่วยที่  1 แนวคิดเก่ียวกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร 
 หน่วยที่  2 จิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร 
 หน่วยที่  3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร 
 หน่วยที่  4 การบริหารจัดการงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร 
 หน่วยที่  5 การประชาสัมพันธ์และการประสานงานเพื่อการแนะแนวและการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยาในองค์กร 
  
 หน่วยที่  6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ในองค์กร 
  

หน่วยที่  7 เครื่องมือและกิจกรรมเพ่ือการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาใน
องค์กร  

หน่วยที่  8 การให้บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือการแนะแนวและการ
ปรึกษา เชิงจิตวิทยาในองค์กร 

หน่วยที่  9 การให้บริการสนเทศเพ่ือการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาใน
องค์กร 

หน่วยที่  10 การให้บริการปรึกษาในองค์กร 
หน่วยที่  11 การให้บริการปรึกษาครอบครัวในองค์กร 
หน่วยที่  12 การแนะแนวเพ่ือการจัดวางตัวบุคคลในองค์กร 
หน่วยที่  13 การให้บริการติดตามและประเมินผลเพ่ือการแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาในองค์กร 
หน่วยที่ 14 การวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยาในองค์กร 
หน่วยที่  15 การพัฒนาและการแก้ปัญหาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ในองค์กร 
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 โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี  1    แนวคิดเก่ียวกบัการแนะแนวและการปรึกษาเชิง 
                     จิตวิทยาในองคก์ร 
หน่วยท่ี  2   จิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแนะแนวและการปรึกษา 
                    เชิงจิตวิทยาในองคก์ร 
หน่วยท่ี  3   บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแนะแนวและการปรึกษา 
                    เชิงจิตวิทยาในองคก์ร 
หน่วยท่ี  4   การบริหารจดัการงานแนะแนวและการปรึกษา 
                     เชิงจิตวิทยาในองคก์ร 
หน่วยท่ี  5    การประชาสมัพนัธ์และการประสานงานเพื่อ 
  การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองคก์ร 
หน่วยท่ี  6    นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการแนะแนว  
                      และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองคก์ร 
หน่วยท่ี  7   เคร่ืองมือและกิจกรรมเพื่อการแนะแนวและการปรึกษา 
 
 
 
 
                    เชิงจิตวิทยาในองคก์ร 
 หน่วยท่ี  8  การใหบ้ริการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพื่อการ 
 แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองคก์ร 
หน่วยท่ี  9   การใหบ้ริการสนเทศเพื่อการแนะแนวและการปรึกษา 
                     เชิงจิตวิทยาในองคก์ร 
หน่วยท่ี  10  การใหบ้ริการปรึกษาในองคก์ร 
หน่วยท่ี  11  การใหบ้ริการปรึกษาครอบครัวในองคก์ร 
หน่วยท่ี  12  การแนะแนวเพื่อการจดัวางตวับุคคลในองคก์ร 
หน่วยท่ี  13  การใหบ้ริการติดตามและประเมินผลเพื่อ 

  การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองคก์ร 
 

หน่วยท่ี  14  การวิจยัและการน าเสนอผลการวิจยัมาใช ้
  เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองคก์ร 
หน่วยท่ี  15  การพฒันาและการแกปั้ญหาการแนะแนวและ               
                      การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองคก์ร 

แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบั 
การแนะแนวและการปรึกษา 
เชิงจิตวิทยาในองคก์ร 

บริการหลกัของงานแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
ในองคก์ร              

แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยั  
การพฒันาและการแกปั้ญหา 
การแนะแนวและการปรึกษา 
เชิงจิตวิทยา ในองคก์ร              

 

 

การแนะแนว 
และการปรึกษา 
เชิงจติวทิยา 
ในองค์กร 
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2. วิธีการศึกษา 
 

2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา 
  2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวิชา 
   1) กิจกรรมที่ต้องท า 

- นักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาจากสื่อหลักคือ ประมวลสาระและแนวการศึกษา 
รวมทั้งเอกสารเพิ่มเติมของชุดวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร 

- ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดให้ในแต่ละหน่วย 
- ท ารายงาน 
- ท ากิจกรรม e – Learning แต่ละโมดูลบนเว็บไซต์ และกิจกรรมการสัมมนา 

เสริมครั้งที่ 2 (ออนไลน์) กรณีมีค าถามสงสัยหรือต้องการค าปรึกษาเกี่ยวกับชุดวิชา  สามารถถาม โดยการ
ส่ง  e-mail ถึงอาจารย์ที่รับผิดชอบประจ าโมดูลได้ ตาม e-mail address ที่ปรากฏ  

2) การวางแผนการเรียนและการท ากิจกรรมของตนเองล่วงหน้า  
2.1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 

   1) เตรียมร่างกาย  โดยนักศึกษาควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  
เพ่ือเป็นพลังในการขจัดอุปสรรคทั้งปวงในการเรียน และแบ่งเวลาจากภารกิจประจ าวันเพ่ือศึกษา 
ชุดวิชาอย่างน้อยวันละ  2  ชั่วโมง 
   2) เตรียมจิตใจ   โดยควรท าจิตใจให้สบาย แจ่มใส ขจัดความกังวล มีสมาธิมุ่ง 
ไปทีก่ารศึกษาชุดวิชาตามที่นักศึกษาวางแผนและก าหนดไว้ และท าจิตใจให้เข้มแข็ง ไม่ท้อถอยต่อ
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 
   3) เตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยจัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมส าหรับศึกษา 
ชุดวิชา ตามที่เห็นควร และเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่จ าเป็น 
 2.2  การด าเนินการศึกษา  นักศึกษาควรด าเนินการศึกษาตามกิจกรรมต่อไปนี้ 

2.2.1 ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา  เอกสารเพ่ิมเติม และด าเนินกิจกรรมตามแผน 
2.2.2 ท ากิจกรรม e – Learning ตามข้อก าหนดที่มอบหมาย  
2.2.3 ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากต ารา เอกสารต่าง ๆ จากศูนย์วิทยพัฒนา  ศูนย์บริการ 

การศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือแหล่งค้นคว้าอ่ืน ๆ  
2.2.4 ท ากิจกรรมที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนด ทั้งกิจกรรมที่ก าหนด 

ไว้ในแนวการศึกษา  
2.2.5 เข้าร่วมการสัมมนาเสริมชุดวิชา  ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2.2.6 เข้าสอบไล่ตามวันเวลาที่ก าหนด 

 2.3 งานที่ก าหนดให้ท า 
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การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 (เผชิญหน้า) 

  
รายงานฉบับท่ี 1 : แนวทางการด าเนินงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร 

 

   หากนักศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล  นักศึกษา
จะมีแนวทางการด าเนินงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กรที่นักศึกษารับผิดชอบให้
เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพได้อย่างไร  

ให้นักศึกษาเขียนรายงานโดยอาศัยหลักการและแนวคิดจากประมวลสาระชุดวิชา 
หน่วยที่ 1-7 (ความยาวประมาณ 10 -15 หน้ากระดาษ A4)     วิเคราะห์และเสนอ แนวทางการ
ด าเนินงานในประเด็นต่างๆ ดังนี้  
  1) ความส าคัญของงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กรของท่าน 
  2) การประยุกต์ใช้จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาในองค์กร 

 
  3) การบริหารจัดการงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร 
  4) การประชาสัมพันธ์/การประสานงานเพ่ือการแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาในองค์กร 
  5) การสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพ่ืองานแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาในองค์กร 
  6) การจัดท าฐานข้อมูลเพื่องานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร 
  7) การใช้เครื่องมือ/กิจกรรมเพ่ืองานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาใน
องค์กร 

 การน าเสนอรายงานฉบับท่ี 1  
ให้ส่งในวันสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 (เผชิญหน้า) โดยมีการน าเสนอ 2 รูปแบบ คือ 

 1)  ส่งเป็นเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ Microsoft Word ซ่ึง
นักศึกษาจะต้องพิมพ์และส าเนารายงานเพ่ือมอบให้เพ่ือนร่วมสัมมนาเสริมกลุ่มย่อยครบทุกคน  รวมทั้งมอบ
ให้อาจารย์ประจ ากลุ่ม  1  ชุด   
   2)  น าเสนอรายงานหน้าชั้นในรูปแบบ PowerPoint คนละไม่เกิน 15 นาที  
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รายงานฉบับท่ี 2 : 
การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร จากบทความ/งานวิจัย 

 

ให้นักศึกษา ศึกษาบทความ งานวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาของบุคลากรใน
องค์กร อาทิ ปัญหาพฤติกรรมการท างานของบุคลากร ปัญหาสัมพันธภาพ ปัญหาการสื่อสาร ปัญหาความ
ขัดแย้งของทีมงาน ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน เป็นต้น โดยให้รวบรวมเรียบเรียงจัดท า
เป็นรายงานฉบับสมบูณ์ จ านวน  1  เรื่อง  ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ ดังนี้  

1) สภาพของปัญหา  
2) สาเหตุของปัญหา  
3) ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน การแก้ไขปัญหา   

  ความยาวของรายงาน   ประมาณ  5  หน้ากระดาษ A4  
การน าเสนอรายงานฉบับท่ี 2   ให้ส่งในวันสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 (เผชิญหน้า) โดยส่ง เปน็

เอกสารรายงาน MicrosoftWord จ านวน 1 ฉบับ ส่งเฉพาะอาจารย์  ไม่ต้องน าเสนอหน้าชั้น 
 
 



11 
 

 
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2   (ออนไลน์) 

 

 
รายงานฉบับท่ี 3 :  

การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรของนักศึกษา 
 

 ในฐานะท่ีนักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ในองค์กร  ใหน้ักศึกษาวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรของ
นักศึกษาเอง  จ านวน 1 ปัญหา  โดยให้กล่าวถึงประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1) ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร (ความละเอียดของข้อมูลมาก-น้อยเพียงใด 
ขึ้นอยู่กับความสามารถเปิดเผยได้โดยไม่สายเสียแก่องค์กรแต่ละแห่ง) 

2) สภาพของปัญหาที่เกิดข้ึนซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องบุคลากรในองค์กรของท่าน  
3) สาเหตุของปัญหา  
4) แนวทางการส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน หรือ การแก้ไขปัญหา   

   ให้ใช้หลักการและแนวคิดจากประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่ 8 -15   เอกสาร
เพ่ิมเติมแนบท้ายแผนกิจกรรมการศึกษา  และอาศัยบริการหลักท้ัง 5 บริการของงานแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร  เป็นแนวทางในการจัดท ารายงาน    

การน าเสนอรายงานฉบับท่ี 3  
  ให้น าเสนอรายงานด้วยระบบออนไลน์  โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

1) พิมพ์เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ Microsoft Word ความ
ยาวประมาณ 10  หน้ากระดาษ A4 แล้วส่งเข้ามาในระบบ e – Learning ของ มสธ. ตามกลุ่มย่อยที่
ก าหนด 

2) สมาชิกในกลุ่มย่อยแต่ละคน ศึกษาผลงานของเพื่อนร่วมกลุ่ม พร้อมทั้ง
เขียนข้อความวิพากษ์ และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ สะท้อนกลับไปยังเจ้าของรายงาน ให้ครบถ้วนทุกคน 
   ก าหนดการส่งงาน และวิพากษ์งานด้วยระบบออนไลน์ เป็นดังนี้ 
    1) ส่งเอกสารรายงานเข้าไปในระบบ e–Learning ของ มสธ.  ระหว่างวันที่ 
11 ธันวาคม 2560 - 20 มกราคม 2561 
    2) สมาชิกกลุ่มย่อยร่วมวิพากษ ์และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากรายงานของเพ่ือน
นักศึกษาในกลุ่มย่อยของตน  ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่  18  มกราคม พ.ศ.  2561 
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 2.4  การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน 
 นักศึกษาควรเตรียมเสนอผลงานที่จะน าเสนอในวันสัมมนาเสริม  โดยค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

 การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1   (เผชิญหน้า) 
 1. เตรียมสื่อหรือเอกสารประกอบการน าเสนอผลงาน เช่น power point  แผนภูมิ  
รูปภาพ  เป็นต้น 

 2. เตรียมประเด็นและหัวข้อที่จะน ามาเสนอล่วงหน้า ให้พร้อม โดยอาจซักซ้อมด้วยวาจา 
ซักซ้อมการใช้สื่อที่เตรียมมา ไม่ควรวิตกกังวลเกินไป เวลาที่ใช้ในการน าเสนอผลงานไม่ควรเกิน  15 นาที 

 3. เตรียมตอบประเด็นค าถามที่คาดว่าอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาจะซักถาม 
 การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2    (ออนไลน์) 
      1. จัดเตรียมไฟล์รายงานที่จะน าเสนอออนไลน์ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ 
      2. ศึกษาวิธีการน าเสนอโดยวิธีออนไลน์   
      3. น าเสนอรายงานออนไลน์ และวิพากษ์  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากรายงานของ 

เพ่ือนนักศึกษาในกลุ่มย่อยของท่านให้แล้วเสร็จ ตามวันเวลาที่ก าหนด 
 2.5 การสัมมนาเสริม 

 นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า จ านวน  1  ครั้ง    ตามวัน  เวลาและ
สถานทีต่ามมหาวิทยาลัยก าหนด และการสัมมนาเสริมออนไลน์ จ านวน  1 ครั้ง  โดยจะแจ้งให้นักศึกษา
ทราบก่อนล่วงหน้า 

2.6 การประเมินผลการเรียน 
 

  การประเมินผลการเรียนชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น  2 ส่วน คอื   
  ส่วนที่ 1  กิจกรรมระหว่างภาค     ร้อยละ  40   
  ส่วนที่ 2  การสอบไล่ประจ าภาค    ร้อยละ  60   
       ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

  กิจกรรมระหว่างภาค  ร้อยละ  40   ประกอบด้วย   
 

 สัมมนาเสริมครั้งที่  1 (เผชิญหน้า)   100  คะแนน  (ร้อยละ 20)   
  ประกอบด้วยรายการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
 

 

(1) 
การเข้าร่วมสัมมนา 

(20 คะแนน) 

 

(2) 
รายงานฉบับที่ 1 

(50 คะแนน) 

 

(3) 
รายงานฉบบัท่ี 2 

(30 คะแนน) 

 
คะแนนรวม 
(1)+(2)+(3) 
100 คะแนน 

 
คะแนนร้อยละ 
(1)+(2)+(3) 

20 % 
เนื้อหา 
(25) 

รูปแบบ 
(5) อภิปราย  

(10) 
สรุป/ถามตอบ 

(10) 
เนื้อหา 
(20) 

รูปแบบ 
(5) 

น าเสนอ 
(15) 

อภิปราย 
(10) 
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สัมมนาเสริมครั้งที่  2  (ออนไลน์)  100  คะแนน  (ร้อยละ 20)   
ประกอบด้วยรายการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 

 
 

(1) 
รายงานฉบับที่ 3  

(60 คะแนน) 

 

(2) 
การเข้าร่วมสัมมนา 
ด้วยระบบออนไลน ์

(40 คะแนน) 

 
คะแนนรวม 

(1)+(2) 
100 คะแนน 

 
คะแนนร้อยละ 

(1)+(2) 
20 % 

เนื้อหา  
(40) 

รูปแบบ 
(10) 

การน าเสนอ 
(10) 

การร่วมอภิปราย/วิพากษ์ 
(25) 

การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
(15) 

 

  
 

 การสอบไล่ประจ าภาค   ร้อยละ  60  
     ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาค  จะเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย 
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มปกรายงาน 

 

รายงานฉบับที่  ……… 
 

ชุดวิชา 25715  การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร 
 
 
 

เรื่อง  …………………………………………………………………. 
 
 
 

ชื่อนักศึกษา 
 

รหัสประจ าตัว 
 

 
 

ภาค ต้น ปีการศึกษา 2561 
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงวิทยา 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ตารางการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1  (เผชิญหน้า) 
ชุดวิชา 25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร 

 
 

เวลา 
วัน 

9.00 - 12.00 น. 
12.00-
13.00 

13.00 - 15.00 น. 

วันแรก 

ปฐมนิเทศชุดวิชา ชมวีดิทัศน์เรื่องที่ 1           
“แนวคิดการแนะแนวและการปรกึษา 

เชิงจิตวิทยาในองค์กร” 
และน าเสนอผลงานและอภิปราย 

พัก น าเสนอผลงานและอภิปราย(ต่อ) 

วันท่ีสอง 
ชมวีดิทัศน์เรื่องที่ 2  

“รูปแบบการแนะแนวในองค์กร”  
และน าเสนอผลงานและอภิปราย(ต่อ) 

พัก 
น าเสนอผลงานและอภิปราย(ต่อ)   

สรุปผลการน าเสนอ  
และแนะน าการท ารายงานฉบับท่ี 3 

 
หมายเหตุ  :  การสัมมนาเสริมครั้งที่  2  เป็นการสัมมนาแบบออนไลน์   
                 ให้นักศึกษาปฏิบัติให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
 

 
 
 
 

 


