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ค าน า 
 

แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ฉบบัน้ีไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางแก่นกัศึกษาในการเรียนและการประกอบกิจกรรมในการศึกษาชุดวิชาน้ี 
เน่ืองจากในระบบการเรียนการสอนทางไกลนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่  ดังนั้นแผน
กิจกรรมน้ีจึงเป็นเอกสารท่ีส าคญัท่ีนกัศึกษาจะปฏิบติัตามในการเรียนชุดวิชาน้ีตลอดภาคการศึกษา ก่อนลง
มือศึกษาชุดวิชาน้ีขอให้นกัศึกษาศึกษาแผนกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบบัน้ีก่อน ซ่ึงจะให้รายละเอียดเก่ียวกบั
โครงสร้างเน้ือหาชุดวิชาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การเตรียมตวัของ
นกัศึกษา การด าเนินการศึกษา งานท่ีก าหนดให้ท า  การส่งงาน การเสนอผลงาน การประเมินผลการเรียน การ
สัมมนาเสริม  การเรียนผ่านระบบ e-Learning ตารางการศึกษา ตารางการเรียนประจ าสัปดาห์ และ
แบบฟอร์มรายงาน 
 คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชา  25711  แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการ
ปรึกษาเชิงจิตวทิยา จดัท าแผนกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องชุดวชิา ดงันั้นจึงขอใหน้กัศึกษาได้
ปฏิบติัตามแผนกิจกรรมอยา่งครบถว้น เพื่อจะไดป้ระสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องชุดวชิาน้ี 
 
 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวชิา  25711 
แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

สารบัญ 

ปฏิทนิการศึกษา                                                                                              4 

1.รายละเอยีดชุดวชิา            5 
1.1 วตัถุประสงค ์            5 
1.2 ค าอธิบายชุดวชิา            5 
1.3 รายช่ือหน่วยการสอน          5 
1.4 โครงสร้างเน้ือหาชุดวชิา         6 

2. ส่ือการศึกษา                           7 
2.1 แผนกิจกรรมการศึกษา          7 
2.2 แนวการศึกษา            7 
2.3 ประมวลสาระ            7 
2.4 วซีีดีเสียง                         7 
2.5 วดิีทศัน์                          7 

3. วธีิการศึกษา                                       8 
3.1 การเตรียมตวัของนกัศึกษา         8 
3.2 การด าเนินการศึกษา           9 
3.3 งานท่ีก าหนดใหท้ า          9 
3.4 การส่งงาน                         10 
3.5 การเตรียมตวัเสนอผลงาน        11 

4. การสัมมนาเสริม                                                  11 

5. การประเมินผลการเรียน                                                 11 

7. ตารางการสัมมนาเสริม                                     12 

8. ภาคผนวก           
 ตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์                     13 
 แบบฟอร์มปกรายงาน                      14 
 
 
 



4 

 

ปฏทินิการศึกษา 
ชุดวชิา  25711  แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรึกษาเชิงจิตวทิยา  

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   วนัสัมมนาเสริม   อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ โปรดยดึจากก าหนดการสัมมนาเสริม  
                   ท่ีส านกับณัฑิตศึกษาจดัส่งมาให ้ หรือสอบถามไดท้างโทรศพัท ์ เบอร์ 02-504-8505 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาเสริม  คร้ังท่ี  1  วนัท่ี 11 – 12  พฤศจิกายน  2560 
          คร้ังท่ี  2  วนัท่ี 6 – 7 มกราคม  2561 
          คร้ังท่ี  3  e-Learning 
 
 
สอบไล่    วนัเสาร์ที ่   27  มกราคม  2561 
    เวลา            9.00 น. -  12.00  น. 



5 

 

แผนกจิกรรมการศึกษา 
ชุดวชิา  25711  แนวคดิทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรึกษาเชิงจติวทิยา 

Concepts of Guidance & Theory in Psychological Counseling 
 

1. รายละเอยีดชุดวชิา 

1.1 วตัถุประสงค์ชุดวชิา 
1. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัจิตวทิยาเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
2. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีและแนวปฏิบติัการใหก้ารปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
3. เพื่อใหส้ามารถน าแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาไปใชใ้นการแนะแนว 

และการปรึกษาได ้

1.2 ค าอธิบายชุดวชิา 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัจิตวทิยาเพื่อการแนะแนวและการปรึกษา  หลกัการทางการแนะแนว 

ทฤษฎีการปรึกษา ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัว การปรึกษาเป็นรายบุคคล และการปรึกษาเป็นกลุ่ม  

1.3 รายช่ือหน่วย 
หน่วยท่ี  1 แนวคิดเก่ียวกบัการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
หน่วยท่ี  2 ขอบข่ายและภารกิจงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
หน่วยท่ี  3 จิตวทิยาเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
หน่วยท่ี  4 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษาแบบแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและ

องคป์ระกอบ 
หน่วยท่ี  5 ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการใหก้ารปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 
หน่วยท่ี  6  ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการใหก้ารปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพนัธภาพ 
หน่วยท่ี  7 ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการใหก้ารปรึกษาแบบจิตวเิคราะห์ 
หน่วยท่ี  8 ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการใหก้ารปรึกษาแบบผูรั้บการปรึกษาเป็นศูนยก์ลาง 
หน่วยท่ี  9 ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการใหก้ารปรึกษาแบบเกสตลัท ์
หน่วยท่ี 10 ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการใหก้ารปรึกษาแบบภวนิยม 
หน่วยท่ี 11 ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการใหก้ารปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม 
หน่วยท่ี 12 ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการใหก้ารปรึกษาแบบเผชิญความจริง 
หน่วยท่ี 13 ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการใหก้ารปรึกษาครอบครัว 
หน่วยท่ี 14 การใหบ้ริการปรึกษาเป็นรายบุคลและเป็นกลุ่ม 
หน่วยท่ี 15 การเปรียบเทียบทฤษฎีการใหก้ารปรึกษาและการพฒันาแนวปฏิบติัในการให้การปรึกษา 
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1.4 โครงสร้างเนือ้หาของชุดวชิา 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดวชิา  25711 
แนวคิด
ทางการแนะ
แนวและ
ทฤษฎีการ
ปรึกษา 
เชิงจิตวทิยา 

แนวคิดเก่ียวกบั 
การแนะแนว 
และการปรึกษา 
เชิงจิตวิทยา 

ทฤษฎีและแนวปฏิบติั 
ในการให้การปรึกษา 

หน่วยท่ี  1  แนวคิดเก่ียวกบัการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
หน่วยท่ี  2  ขอบข่ายและภารกิจงานแนะแนวและการปรึกษา 
                   เชิงจิตวิทยา 
หน่วยท่ี  3  จิตวิทยาเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
หน่วยท่ี 14 การให้บริการปรึกษาเป็นรายบุคลและเป็นกลุ่ม 
 

หน่วยท่ี  4    ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการให้การปรึกษา 
                     แบบวิเคราะห์ลกัษณะบุคคล และองคป์ระกอบ 
หน่วยท่ี  5    ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการให้การปรึกษา 
                     แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์  และพฤติกรรม 
หน่วยท่ี   6      ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการใหก้ารปรึกษา 
                          แบบวิเคราะห์สมัพนัธภาพ 
หน่วยท่ี  7    ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการให้การปรึกษา 
                     แบบจิตวิเคราะห์ 
หน่วยท่ี  8    ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการให้การปรึกษา 
                     แบบผูรั้บการปรึกษาเป็นศูนยก์ลาง 
หน่วยท่ี  9    ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการให้การปรึกษา 
                     แบบเกสตลัท ์
หน่วยท่ี  10   ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการให้การปรึกษา 
                      แบบภวนิยม 
หน่วยท่ี  11   ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการให้การปรึกษา 
                      แบบพฤติกรรมนิยม 
หน่วยท่ี  12   ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการให้การปรึกษา 
                      แบบเผชิญความจริง 
หน่วยท่ี  13   ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการให้การปรึกษาครอบครัว 
หน่วยท่ี  15   การเปรียบเทียบทฤษฎีการให้การปรึกษาและการพฒันา 
                แนวปฏิบติัในการให้การปรึกษา 
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2.  ส่ือการศึกษาประจ าชุดวชิาแนวคดิทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรึกษาเชิงจิตวทิยา 

 2.1  แผนกจิกรรมการศึกษา 
  แผนกิจกรรมการศึกษา  เป็นคู่มือในการวางแผนด าเนินการในการศึกษาค้นควา้และท า
กิจกรรมของชุดวชิาน้ีใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องนกัศึกษา 

2.2 แนวการศึกษา 
แนวการศึกษา  เป็นเอกสารและแนวทางในการศึกษาคน้ควา้อิสระและส่ืออ่ืน ๆ ของ 

แต่ละหน่วย ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
2.2.1 โครงสร้างเน้ือหาสาระชุดวิชา แนวคิด วตัถุประสงค์ กิจกรรมการศึกษา และแหล่ง

วทิยาการต่าง ๆ 
2.2.2 แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2.2.3 สาระสังเขป หรือประเด็นหลกัของแต่ละเร่ือง ก าหนดกิจกรรมให้ท าหลงัจากศึกษา

เน้ือหาจากประมวลสาระ และส่ือประกอบชุดวิชา เสนอปัญหาให้คิด และ
เสนอแนะแหล่งศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 

2.2.4 แนวตอบกิจกรรม และเฉลยแบบประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2.3 ประมวลสาระ 
ประมวลสาระมีเน้ือหาสาระครอบคลุมทั้ง  15  หน่วย  ตามโครงสร้างชุดวชิา 

มีค่า  6  หน่วยกิต  เน้ือหาสาระจดัเป็น  2  เล่ม 
เล่มท่ี  1   ประกอบดว้ย  หน่วยท่ี  1  -  8 
เล่มท่ี  2   ประกอบดว้ย  หน่วยท่ี  9  -  15 

2.4 วซีีดีเสียง 
วซีีดีเสียงประกอบชุดวชิาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 

 มีวตัถุประสงค์ เพื่อขยายเน้ือหาและให้แนวคิดแก่นกัศึกษา โดยเสนอทรรศนะของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการ
ใหก้ารปรึกษาจ านวน  1 แผน่ 

2.5 วดีิทศัน์ 
วดิีทศัน์ประกอบชุดวชิาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 

จดัเป็นส่ือประกอบสัมมนาเสริม เพื่อเสนอแนวคิด จุดประกาย และกรณีตวัอย่าง  เพื่อให้นกัศึกษาร่วมกนั
อภิปราย 
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3.  วธิีการศึกษา 

3.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา 
วางแผนศึกษาชุดวชิา  25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 

1) จดัท าตารางการศึกษาตลอดปีการศึกษาท่ี  1/2560  (ตามแบบภาคผนวก) 
2) ท าตารางเรียนประจ าสัปดาห์ 
3) ประมวลกิจกรรมท่ีตอ้งท า 

- ศึกษาจากส่ือหลกั คือ ประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษาของชุดวชิา 25711 
แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
จ านวน  15  หน่วย  โดยใชเ้วลาศึกษาประมาณ  12  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

- ศึกษาคน้ควา้เอกสารเพิ่มเติมตามท่ีระบุไวใ้นประมวลสาระหรือแนวการศึกษา
แต่ละหน่วย 

- ท ากิจกรรมท้ายเร่ืองหรือท้ายตอนตามท่ีก าหนดไว้ในแนวการศึกษาและ
ตรวจสอบกบัแนวตอบ 

3.1.1 จดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน 
1) การเตรียมกาย 

- รักษาสุขภาพกายและใจใหแ้ขง็แรง 
- รับประทานอาหารท่ีใหพ้ลงังานทางบวก เพื่อรักษาสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
- จดัภารกิจประจ าวนั วา่อะไรคือภารกิจหลกั  อะไรคือภารกิจรอง  โดยควรมีเวลา

ศึกษาชุดวชิาน้ีไดอ้ยา่งนอ้ยวนัละ  2  ชัว่โมง และแบ่งเวลาส าหรับการศึกษา
คน้ควา้เอกสารเพิ่มเติมดว้ย 

2) การเตรียมใจ 
- ท าจิตใจใหส้บายแจ่มใส คิดทางบวกอยูเ่สมอ 
- มีสมาธิในการศึกษา 
- ท าจิตใจใหเ้ขม้แขง็ ตั้งใจศึกษาใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 

 
3) การเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก 

- จดัหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการศึกษาชุดวชิา 
- เตรียมอุปกรณ์ประกอบการศึกษาให้พร้อม เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไฮสปีด

อินเทอร์เน็ต  ดินสอ  ปากกา  กระดาษ เคร่ืองเล่นซีดี  เป็นตน้ 
- สมคัรท่ีอยู ่e-mail 
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3.2 การด าเนินการศึกษา 
ในการด าเนินการศึกษาชุดวิชาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้น 

นกัศึกษาควรด าเนินกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
3.2.1 ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษาในชุดวชิา 
3.2.2 ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในหน่วยท่ีตอ้งการศึกษาจากแนวการศึกษา และตรวจ

ค าตอบจากเฉลยแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  (ตามแบบภาคผนวก) 
3.2.3 ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เร่ิม

ดงัน้ี 
- ศึกษาแผนหน่วย 
- ศึกษาแผนตอน โดยเฉพาะวตัถุประสงค ์
- ท ากิจกรรมทา้ยเร่ืองในแนวการศึกษาจนครบทุกเร่ือง แลว้ตรวจแนวตอบ 
- ศึกษาแผนตอนในตอนต่อไป 

3.2.4 ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนในหน่วยท่ีศึกษาจากแนวการศึกษา และตรวจค าตอบจาก
เฉลยแบบประเมินผลตนเองและเปรียบเทียบผลก่อนกบัหลงัเรียน 

3.2.5 ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งวทิยาการ เช่น ชุดวชิา 20303 จิตวทิยาและวิทยาการการเรียนรู้ 
หน่วยท่ี 7,8,9,10  และชุดวชิา 25405 เทคนิคการปรึกษาเบ้ืองตน้ เป็นตน้ 

3.2.6 ท ากิจกรรมหรืองานท่ีมอบหมายใหท้ าตามท่ีระบุไวใ้นแนวการศึกษา 
3.2.7 ศึกษาจากส่ือคอมพิวเตอร์ การเรียนผ่าน e-Learning และเข้าร่วมการสัมมนาเสริมชุดวิชา

แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
3.2.8 เขา้สอบไล่ประจ าภาคการศึกษาท่ี  1/2560  ในวนัเสาร์ที ่ 27 มกราคม  2561 

เวลา 9.00 น. – 12.00 น.  ณ สถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 

3.3 งานทีก่ าหนดให้ท า 
งานท่ีก าหนดใหท้ ามีทั้งใน e-Learning และการท ารายงานส่วนบุคคล ส าหรับการท ารายงานให้

นกัศึกษาพิมพร์ายงานลงในกระดาษ A 4  และมีหนา้ปกรายงานตามแบบท่ีก าหนดในภาคผนวก  ไม่ตอ้งใช้
กระดาษสีและแผน่ใสท าปก ใชก้ระดาษขาว A4     แลว้ถ่ายเอกสารเพื่อส่งอาจารยห์น่ึงชุด  นกัศึกษาเก็บไว้
หน่ึงชุด    รายละเอียดของงานท่ีก าหนดใหท้ ามีดงัน้ี 

 
 



10 

 

3.3.1  งานช้ินที ่ 1 
ท างานใน e- Learning  โดยให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาใน

องค์กรของรัฐหรือเอกชนหรือสถานศึกษาอย่างใดอย่างหน่ึง  คนละ 1 แห่ง   โดยศึกษาในประเด็นต่อไปน้ีคือ  
วตัถุประสงค์และเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ขอบข่ายและภารกิจ  การจดัโครงสร้างบริหารงาน  การจดัระบบงาน 
รางวลัท่ีหน่วยงานได้รับ  ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการด าเนินงานแนะแนวและการปรึกษาขององค์กรหรือ
สถานศึกษานั้น  และบทสัมภาษณ์ครูแนะแนวหรือผูเ้ก่ียวข้อง และ Best Practice ของงานแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา แลว้น ามาเสนอเป็นรายงานใน e- Learning  ของชุดวชิา ภายในวนัท่ี  31 ธันวาคม  2560   
 อาจารย์ผู้ดูแลการท ากจิกรรม e-Learning  ของแต่ละกลุ่มมีดงัน้ี 
          รศ.ดร.ลดัดาวรรณ ณ ระนอง bkctcp@gmail.com    อาจารยป์ระจ ากลุ่มท่ี 1 
          รศ.ดร.นิธิพฒัน์    เมฆขจร  nitipat.mek@stou.ac.th     อาจารยป์ระจ ากลุ่มท่ี 2 
          ผศ.ดร.วลัภา   สบายยิง่        wunlapa.sab@stou.ac.th         อาจารยป์ระจ า กลุ่มท่ี  3 
          ผศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ  วงษทิ์ม sukaroon.won @stou.ac.th  อาจารยป์ระจ ากลุ่มท่ี 4 
          ผศ.ดร.นิรนาท    แสนสา       niranart.san@stou.ac.th     อาจารยป์ระจ ากลุ่มท่ี 5 
          อ.ดร.จิระสุข สุขสวสัด์ิ       jirasuk.stou@gmail.com     อาจารยป์ระจ ากลุ่มท่ี 6 

ค าแนะน าการท ากจิกรรมใน e-Learning 
1.  ใหน้กัศึกษาเขา้ไปในระบบ  e-Learning  ของมหาวทิยาลยั  

 2.  ใหน้กัศึกษาเขา้ไปในระบบ  e-Learning  ของชุดวชิา  
 3.  ปฏิบติัตามขั้นตอนตามท่ีระบบ e-Learning แนะน า   
 

 3.3.2 งานช้ินที ่2 
  ท ารายงานแนวคิดเก่ียวกบัการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา โดยสรุปสาระส าคญัจาก
หน่วยที ่1 – 3 ในประมวลสาระชุดวชิา 25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวทิยา มี
ความยาวหน่วยละประมาณ 5 – 7 หนา้ โดยมีประเด็นส าคญัของหน่วยนั้น ๆอยา่งครบถว้น  
 
 3.3.3  งานช้ินที ่ 3 

ท ารายงานการวิเคราะห์ทฤษฎีการให้การปรึกษา โดยสรุปสาระส าคญัแต่ละทฤษฎี จากประมวล
สาระชุดวิชา 25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  ตั้งแต่หน่วยที่  4 -  13    มี
ความยาวทฤษฎีละประมาณ  5 หนา้  ยกเวน้หน่วยท่ี 13 ความยาวทฤษฎีละประมาณ  3  หนา้   โดยมีประเด็น
ต่อไปน้ี   
   1.  ท่ีมาของทฤษฎีและ แนวคิดเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษย ์
   2.  ขั้นตอนการใหก้ารปรึกษา 

  3.  เทคนิคของแต่ละทฤษฎี   

mailto:bkctcp@gmail.com
mailto:nitipat.mek@stou.ac.th
mailto:wunlapa.sab@stou.ac.th
mailto:edasmkos@stou.ac.th
mailto:niranart.san@stou.ac.th
mailto:jirasuk.stou@gmail.com
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     3.4 การส่งงาน 
3.4.1  งานช้ินที ่ 1   ส่งงานผา่นระบบ e-Learning   ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 

วนัท่ี   31  ธันวาคม   2560  
       3.4.2  งานช้ินที่  2   ส่งอาจารยส์ัมมนาเสริมประจ าศูนยฯ์ ในวนัแรกของสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1 คือ 
วนัเสาร์ที ่ 11 พฤศจิกายน  2560 (ไม่ต้องน าเสนอ) 

3.4.3  งานช้ินที ่ 3   ส่งอาจารยส์ัมมนาเสริมประจ าศูนยฯ์ ในวนัแรกของสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 2 คือ 
วนัเสาร์ที ่6 มกราคม 2561 (พร้อมน าเสนอด้วย ppt) 

3.5  การเตรียมตัวเสนอผลงาน 
นกัศึกษาควรเตรียมเสนอผลงานท่ีก าหนดในการสัมมนามีดงัน้ี 

                 3.5.1 ใหน้กัศึกษาพิมพร์ายงานช้ินที่ 3 ลงในกระดาษ A 4  และมีใบปะหนา้รายงานตามแบบท่ีก าหนด
ในภาคผนวก  ไม่ตอ้งใชก้ระดาษสีและแผน่ใสท าปก ใชก้ระดาษขาว A4 ธรรมดา (เป็นกระดาษ 
รีไซเคิล ก็จะยิง่ดี)  ถ่ายเอกสารสองหนา้ เพื่อส่งอาจารยห์น่ึงชุดและนกัศึกษาเก็บไวห้น่ึงชุด โดยไม่ต้องท า
ส าเนารายงานแจกเพื่อน   

3.5.2 เตรียมจัดท าส าเนา power point ของรายงานช้ินท่ี 3  ท่ีจะน าเสนอ  เพียงคนละ 1 ทฤษฎี  
(ดูหมายเหตุขา้งล่าง) ส าหรับแจกเพื่อนนกัศึกษาทุกคนท่ีเขา้สัมมนาเสริมท่ีศูนยเ์ดียวกนั 

3.5.3 เตรียมส่ือประกอบการน าเสนอ  เช่น power  point แผน่ใส  แผนภูมิ  รูปภาพ  ตาราง  เป็นตน้ 
3.5.4 เตรียมตอบประเด็นค าถามของอาจารยแ์ละเพื่อนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมสัมมนาเสริม  

นกัศึกษามีเวลาในการเสนอผลงานคนละประมาณ 15นาที และเวลาในการอภิปรายและตอบ
ขอ้ซกัถามคนละประมาณ  10  -  15  นาที 

หมายเหตุ :  การน าเสนองานด้วย power point ให้นักศึกษาแต่ละคนจัดท า ppt เพื่อน าเสนอทฤษฎีการ
ปรึกษาคนละ 1 ทฤษฎี อย่างละเอยีดและครอบคลุมทุกประเด็นในทฤษฎกีารปรึกษาน้ัน (ทฤษฎีการปรึกษาท่ี
ไม่ซ ้ ากนัในกลุ่มสัมมนาเสริมเดียวกนั เวน้แต่จ านวนนักศึกษาในกลุ่มนั้นมีมากกว่าหรือน้อยกว่าจ านวน
ทฤษฎีการปรึกษาท่ีมีอยูก่็อาจซ ้ าไดห้รือน าเสนอมากกวา่หน่ึงทฤษฎีในบางคน)   
                      ทั้งน้ีอาจารยป์ระจ ากลุ่มสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1 จะเป็นผูอ้ธิบายและมอบหมายงานช้ินท่ี 3 อีก
คร้ัง 

4. การสัมมนาเสริม 
  นกัศึกษาตอ้งเขา้สัมมนาเสริมแบบเผชิญหนา้จ านวน   2  คร้ัง   คร้ังละ 2 วนั (เสาร์ – อาทิตย)์  ณ  

สถานท่ี ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดและแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ ส าหรับชุดวชิาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎี
การปรึกษาเชิงจิตวทิยา  ไดก้  าหนดใหมี้การสัมมนาเสริมคร้ังที ่1  ในวนัที ่ 11 – 12  พฤศจิกายน  2560 และ
สัมมนาเสริมคร้ังที ่2 วันที ่6 – 7 มกราคม 2561  
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5. การประเมินผลการเรียน 
 การประเมินผลการเรียนชุดวิชา  25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิง
จิตวทิยา  
 5.1  ประเมินจากกระบวนการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
        5.1.1  การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมการสัมมนาเสริม  2  คร้ัง   35  คะแนน   ประกอบดว้ย 
   1)  การประเมินรายงานทางวิชาการ  (20 คะแนน)  (งานช้ินท่ี 2 และงานช้ินท่ี 3)  โดย
พิจารณาจากการน าแนวคิดทางการแนะแนวและหลกัฐานทฤษฎีมาใชอ้ยา่งเหมาะสม     การแสดงความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคอ์ยา่งเหมาะสม มีความคิดริเร่ิมแปลกใหม่ ไม่ลอกเลียนผูอ่ื้น  ความสมบูรณ์และความถูกตอ้ง
ของเน้ือหาสาระของรายงาน ความชดัเจนของการเขียนรายงาน การใชภ้าษา การใชแ้ผนภูมิและ
ภาพประกอบ ความเหมาะสมของรูปแบบการเขียนรายงาน   (ความเหมาะสมในการจดัเคา้โครงเร่ือง การ
อา้งอิง ตวัสะกด และรูปแบบการจดัท ารายงาน) 
   2)  การเข้าร่วมสัมมนา การร่วมคิด/อภิปรายในงานกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา และ
น าเสนอผลงาน  (15  คะแนน) พิจารณาจากความชัดเจนของการน าเสนอรายงานดว้ยภาษาพูด การมีส่วน
ร่วมอภิปราย  ความตั้งใจในการฝึกปฏิบติั การซกัถาม และการเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 
                  5.1.2  การท ากจิกรรม  ใน e-Learning  (5 คะแนน) (งานช้ินท่ี 1 )   
   
 5.2  ประเมินผลจากการสอบไล่  60  คะแนน  ประกอบดว้ยการท าขอ้สอบแบบอตันยั  6  ขอ้ใหญ่ 
(แต่ละขอ้ใหญ่มีขอ้ยอ่ย 2-3 ขอ้ และต้องท าครบทุกข้อ ไม่มีใหเ้ลือก) 
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ตารางสัมมนาเสริม 
ชุดวชิา  25711  แนวคดิทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรึกษาเชิงจิตวทิยา 

 
สัมมนาเสริมคร้ังที ่1  (วนัที ่11 – 12 พฤศจิกายน 2560) 

เวลา 
วนั 

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

11 พ.ย. 60 ปฐมนิเทศชุดวชิา 
(นกัศึกษาส่งงาน 
ช้ินท่ี 2) 

-  ชม DVD 1, 2,3,4 (การ
แนะแนว)  
-  อภิปรายแนวคิดใน 
   DVD 

 -แบ่งกลุ่ม (จัดท าโครงการด้านการศึกษา
ดา้นอาชีพและดา้นส่วนตวัและสงัคม)   

12 พ.ย. 60 -  ชม DVD 2,5 
(การปรึกษาเป็น
รายบุคคล , ทกัษะ

การปรึกษา) 

ฝึกทกัษะการปรึกษา
จุลภาค (ฝึกในแบบฝึกฯ) 

 ฝึกปฏิบติัการใหก้าร
ปรึกษารายบุคคล 

สรุปและ
มอบหมายงาน 
ช้ินท่ี 3 

 
สัมมนาเสริมคร้ังที ่2  (วนัที ่6 – 7 มกราคม 2561) 

เวลา 
วนั 

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

6 ม.ค. 61 - ชม DVD 3  
(การปรึกษา 
แบบกลุ่ม) 

น าเสนอรายงานทฤษฎี
การปรึกษาฯ  
(งานช้ินท่ี 3) 

 น าเสนอรายงาน
ทฤษฎีการปรึกษา 
(ต่อ) 

น าเสนอรายงาน
ทฤษฎีการปรึกษา 
(ต่อ) 

7 ม.ค. 61 - ชม DVD 4 
(การปรึกษา
ครอบครัว) 

น าเสนอรายงานทฤษฎี
การปรึกษา 
(ต่อ) 

 น าเสนอรายงาน
ทฤษฎีการปรึกษา 
(ต่อ) 

สรุปซกัถาม 
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ตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ 
 

เวลา 
วนั 

    

จันทร์     

องัคาร     

พุธ     

พฤหัสบดี     

ศุกร์     

เสาร์     

อาทติย์     
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แบบฟอร์มปกรายงาน 
 

 
 

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
แขนงวชิาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 

ชุดวชิา  25711    แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
 
 
 
 
 

รายงาน 
เร่ือง  ………………………………………………… 

ภาคตน้  ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือนกัศึกษา  ……………………………………………. 
รหสัประจ าตวั  …………………….. 

 
 
 

สถานท่ีเขา้รับการสัมมนาเสริม  ……………………………… 
วนัท่ี  ……………………………… 


