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ค าน า 
 

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา   
เป็นชุดวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จหลักสูตรมหาบัณฑิตด้านการแนะแนวและ 
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา  วตัถุประสงค์ท่ีส าคญัของชุดวิชา คือ เพื่อเสริมและเติมเต็มประสบการณ์
วิชาชีพอนัจะส่งผลให้มหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยามีความพร้อมท่ีจะ
ปฏิบติังานและด ารงตนในฐานะมหาบณัฑิตดา้นการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาต่อไปได้
อยา่งมีคุณภาพ 

แผนกิจกรรมฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาน้ีไดศึ้กษาและ
เตรียมตวัเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพมหาบณัฑิตการแนะแนวและ
และการปรึกษาเชิงจิตวทิยาตามก าหนดการท่ีไดว้างเอาไว ้

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาน้ี หวงัเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้ศึกษา 
แผนกิจกรรมน้ีและปฏิบัติกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ครบถ้วน เพื่อให้การศึกษาชุดวิชาน้ีบรรลุ 
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 
 

     คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวชิา 
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แผนกจิกรรมการศึกษา 
ชุดวชิา  25796   

ประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
GRADUATE  PROFESSIONAL  EXPERIENCE  IN  GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING 

  

1.  รายละเอยีดชุดวชิา 

1.1  วตัถุประสงค์ชุดวชิา 
1.  เพื่อเสริมสร้างใหมี้บุค ลิกภาพของการเป็นนกัแนะแนวท่ีดี 
2.  เพื่อส่งเสริมและพฒันาภาวะผูน้ าทางวิชาการในวิชาชีพการแนะแนวและ 

การปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
3.  เพื่อพฒันาทกัษะในการใหบ้ริการปรึกษา 
4.  เพื่อส่งเสริมใหมี้แนวคิดในการพฒันาวชิาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิง

จิตวทิยา 
5.  เพื่อพฒันาให้ตระหนักในการน าเจตคติ  จริยธรรม  และจรรยาวิชาชีพของ  

นกัแนะแนวและนกัจิตวทิยาการปรึกษาไปใชใ้นวชิาชีพ 

1.2  ค าอธิบายชุดวชิา 
วิสัยทศัน์ของนกัแนะแนว  การวิเคราะห์และการจดัศูนยแ์นะแนว  การบริหารงาน

แนะแนว  การพฒันาตนเองให้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  การส่งเสริมและ
พฒันาภาวะผูน้ าในวิชาชีพ  การสร้างเสริมมนุษยสัมพนัธ์และความสามารถในการท างานร่วมกนั
เป็นหมู่คณะ  ทักษะการให้บริการปรึกษาเป็นรายบุคคล  และเป็นรายกลุ่ม  การพฒันาทักษะ 
การแก้ปัญหาทางวิชาชีพ  การส่งเสริมเจตคติ  จริยธรรม  และจรรยาวิชาชีพในฐานะผูป้ระกอบ
วชิาชีพแนะแนว 

1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
1.  การพฒันาวชิาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
2.  การจดัศูนยแ์นะแนว 
3.  การบริหารงานแนะแนว 
4.  บุคลิกภาพของนกัแนะแนว 
5.  การพฒันาทกัษะการใหบ้ริการปรึกษา 
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6.  การพฒันาเจตคติ  จริยธรรม  และจรรยาวชิาชีพของนกัแนะแนว 
7.  การก ากบั  ติดตาม  การประเมิน  และนิเทศงานภายในองคก์ร 
8.  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการพฒันางาน 
9.  การท างานเป็นทีม  การประสานงาน  มนุษยสัมพนัธ์ 
10.  ภาวะผูน้ า 

 
1.4  โครงสร้างเน้ือหาของชุดวชิา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชุดวชิา  25796 
ประสบการณ์

วชิาชีพมหาบัณฑิต
การแนะแนวและ 
การปรึกษาเชิง

จติวทิยา 

มหาบณัฑิต 
การแนะแนวกบั 
การพฒันาตน   

พฒันางาน  และพฒันา  
วชิาชีพ 

มหาบณัฑิต 
การแนะแนวกบั
ปัจจยัสนบัสนุน 
ในการพฒันา 
งานแนะแนว 

หน่วยท่ี 1  การพฒันาวชิาชีพการแนะแนวและการ  
                 ปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
หน่วยท่ี 2  การจดัศูนยแ์นะแนว 
หน่วยท่ี 3  การบริหารงานแนะแนว 
หน่วยท่ี 4  บุคลิกภาพของนกัแนะแนว 
หน่วยท่ี  5  การพฒันาทกัษะการใหบ้ริการปรึกษา 
หน่วยท่ี  6  การพฒันาเจตคติ  จริยธรรม  และ 
                   จรรยาวชิาชีพของนกัแนะแนว 
 

หน่วยท่ี  7  การก ากบั  ติดตาม  การประเมินและ 
                นิเทศงานภายในองคก์ร 
หน่วยท่ี  8  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 
                 และการพฒันางาน 
หน่วยท่ี  9  การท างานเป็นทีม  การประสานงาน   
                มนุษยสมัพนัธ์ 
หน่วยท่ี  10  ภาวะผูน้ า 
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2.  ส่ือการศึกษา   

2.1  แผนกจิกรรม 
แผนกิจกรรมเป็นคู่มือในการศึกษาและท ากิจกรรมของนักศึกษาในการศึกษา  

ชุดวชิาน้ี เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องชุดวชิา 
 

2.2  ส่ือทีใ่ช้ในการสัมมนาเข้ม 
2.4.1  รายงานของงานช้ินท่ี  1  2  3 และ 4 
2.4.2  เพาเวอร์พอ้ย  วดีีโอ หรือส่ืออ่ืนๆ เพื่อน าเสนองานช้ินท่ี  2  3 และ 4 
2.4.3  วดิีทศัน์  บรรยายประกอบชุดวชิา 

 

3.  วธิีการศึกษา 
3.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 

3.1.1  การวางแผนการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว 

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
1)  ประมวลกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัมีดงัน้ี 

-  ก าหนดระยะเวลาศึกษา และแบ่ งเวลาส าห รับทบทวนก่อน 
การเขา้ร่วมสัมมนาเขม้ 

-  ใช้ เวลาศึกษาประมวลสาระ  ท ากิจกรรมในแนวการศึกษา 
ศึกษาคน้ควา้  และท ารายงานท่ีก าหนดไวใ้นแผนกิจกรรมขอ้  3.3 – 3.5 

-  ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมประมาณ  1  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
-  เตรียมตวัเขา้สัมมนาเขม้  5  วนั 

2)   จดัท าแผนการศึกษาตลอดภาคการศึกษา  (แบบฟอร์มในภาคผนวก) 
3)   จดัท าตารางเรียนประจ าสัปดาห์  (แบบฟอร์มในภาคผนวก) 

3.1.2  จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการศึกษา จะช่วยให ้

การศึกษาชุดวิชาน้ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการศึกษาของ 
แต่ละคนแตกต่างกนั  ขอใหน้กัศึกษาส ารวจตนเองวา่  สามารถเรียนรู้ไดดี้ในสภาพแวดลอ้มอยา่งไร 
และเรียนรู้ไดโ้ดยวธีิใด  แลว้ด าเนินการไปตามนั้น 
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3.2  การด าเนินการศึกษา 
นกัศึกษาควรด าเนินการตามกิจกรรมดงัน้ี 
3.2.1  ศึกษาแผนกิจกรรมและด าเนินตามแผนกิจกรรม 
3.2.2  ศึกษาแนวการศึกษาควบคู่ไปกับประมวลสาระ  และท ากิจกรรม 

ในแนวการศึกษา 
3.2.3  ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากศูนยว์ิทยพฒันา  ห้องสมุด  ศูนยบ์ริการการศึกษา

ท่ี มสธ.  ก าหนด  หรือจากแหล่งคน้ควา้อ่ืน ๆ   
3.2.4   ท ากิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนกิจกรรมขอ้  3.3 – 3.5  
3.2.5   เขา้ร่วมสัมมนาเขม้ตาม  วนั  เวลา  และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 

3.3  งานทีก่ าหนดให้ท า 
งานท่ีนกัศึกษาจะตอ้งท าในการศึกษาชุดวชิาน้ีมี  4  ช้ิน  ดงัน้ี 

3.3.1   งานช้ินที ่ 1  การท ากิจกรรมในแนวการศึกษา (งานเดี่ยว) 
ให้นักศึกษาน าผลการท ากิจกรรมเฉพาะหน่วยท่ี   5  “การพัฒนาทักษะ 

การให้บริการปรึกษา”  เขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงในกระดาษ A4 (Reuse) เยบ็มุม ความยาวประมาณ  
10-15 หนา้ โดยส่งอาจารยป์ระจ ากลุ่มยอ่ยในการเขา้สัมมนาเขม้วนัแรก  และนกัศึกษาจะใชผ้ลงานส่วน
น้ีเป็นประโยชน์ในการสัมมนาต่อไป 

3.3.2  งาน ช้ิ น ที่   2  ก าร ฝึ กปฏิ บั ติ ก าร ให้ บ ริ ก ารป รึกษ า เชิ ง จิ ต วิ ท ย า 
ทัง้แบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม (งานเดี่ยว) 

 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นักเรียนใน
โรงเรียน หรือบุคคลากรในองคก์รของท่าน โดยอัดคลปิวีดีโอและบันทึกลงในแฟลชไดร์ฟ หรือซีดี 
และสรุปผลการฝึกปฏิบัติการให้บริการลงในกระดาษ A4 (Reuse) จ  านวน 2-5 หนา้ (แบบฟอร์มใน
ภาคผนวก) เพื่อน าเสนอและอภิปรายร่วมกนัในวนัสัมมนา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) การฝึกปฏิบติัการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล จ านวน  
1 ราย อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง  คร้ังละประมาณ 20-45 นาที  

 2) การฝึกปฏิบติัการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม จ านวน 1 กลุ่ม  
สมาชิกกลุ่มจ านวนประมาณ 6-10 คน อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง  คร้ังละประมาณ 20-45 นาที 
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3.3.3 งานช้ินที่  3  การเขียนบทความวิจัยเกี่ยวกับการแนะแนวและการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยา (งานเดี่ยว) 
ให้นักศึกษาเขียนบทความวิจัย  ซ่ึงเป็นบทความวิจัยท่ีได้จากผลการ

ด าเนินการจดัท าวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอสิระของนักศึกษาเท่าน้ัน  
โดยนักศึกษาควรศึกษาค้นคว้าวิ ธีการเขียนบทความวิจัยจากต ารา    

ผลงานวจิยั วารสารวิชาการต่างๆ โดยเขียนเป็นบทความวจิยัมีความยาวประมาณ  8-15  หนา้ ลงใน
กระดาษ  A4 (Reuse) มีส่วนประกอบส าคญัครบถว้นในการน าเสนอ ดงัต่อไปน้ี 

1)  ช่ือบทความ   
2)  บทคดัยอ่ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 
3) บทน า 
4) วตัถุประสงคก์ารวจิยั  
5) สมมติฐานการวจิยั (ถา้มี) 
6) วิธีด าเนินการวิจยั (ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นงานวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล) 
7) ผลการวจิยั (ถา้มี) 
8) อภิปรายผลการวจิยั (ถา้มี) 
9) ขอ้เสนอแนะ (ถา้มี) 
10) บรรณานุกรม (APA 6th Edition สามารถดาวโหลดไดท่ี้เวป็ไซดส์ านกั

บณัฑิตศึกษา) 
โดยบทความวิจยัตอ้งจดัพิมพต์ามแบบท่ีเป็นมาตรฐาน  ซ่ึงดูตวัอย่างได้

จากการเขียนบทความในหน่วยท่ี  15  ชุดวชิา  25712  การวิจยัทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้ หรือตวัอยา่งบทความในวารสารต่างๆ 
เ ช่ น  ว า ร ส า ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  ม ส ธ . ( http://edjournal.stou.ac.th/page/Home.aspx  ห รื อ  
https://www.tci-thaijo.org/index.php/edjour_stou/index) เป็นตน้ และเตรียมการน าเสนอบทความ
ดงักล่าวต่อท่ีประชุมกลุ่มย่อยในวนัสัมมนา และอาจมีส่ือประกอบการน าเสนอเป็นเพาเวอร์พอ้ย 
หรือส่ืออ่ืนๆ 

3.3.4 งานช้ินที ่4 การรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที ่(งานกลุ่ม) 
ให้นักศึกษาสรุปผลการเรียนรู้ท่ีได้หลังจากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในวนั

สัมมนา โดยจดัท าเป็นรายงานกลุ่ม มีรายละเอียดดงัน้ี 
1) ส่วนน า ประกอบดว้ย ปก ค าน า สารบญั 

http://edjournal.stou.ac.th/page/Home.aspx%20%20หรือ
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2) เ น้ื อ ห า  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ส า ร ะ ส า คั ญ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น  
(พร้อมภาพประกอบในภาคผนวก) 

3) ส่ิงที่ได้เรียนรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานเกี่ยวกับ 
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหาร ด้านบริการ  
และดา้นวชิาการ  

โดยให้ จัดพิ มพ์  ห รือ เขียนลงในกระดาษ  A4 (Reuse) ความยาวประมาณ  
15-20 แผน่ (ไม่รวมปกและภาคผนวก) และส่งอาจารยป์ระจ ากลุ่มยอ่ย 

3.4  การส่งงาน   
3.4.1  งานทั้ง  4  ช้ิน  ส่งอาจารยป์ระจ ากลุ่มยอ่ยของการสัมมนา 
3.4.2  ให้นักศึกษาพิมพ์ หรือเขียนงาน ทั้ ง 4  ช้ิน   บนกระดาษ A4  (Reuse)  

และเยบ็มุม ตามตวัอยา่งแบบฟอร์มในภาคผนวก   

3.5  การเสนองาน 
นกัศึกษาควรเตรียมการเสนองานช้ินที ่ 2  3  และ 4  ดงัน้ี 
3.5.1  เตรียมส่ือประกอบการน าเสนอ  เช่น เพาเวอร์พ้อย  วีดีโอ  เอกสาร

ประกอบ เป็นตน้ 
3.5.2  เต รียมประเด็น ในการน าเสนอ  โดยมีการเตรียมตัวและซักซ้อม 

การน าเสนอผลงานล่วงหนา้เป็นอยา่งดี  ระยะเวลาการน าเสนอคือ 
1)  นกัศึกษาเสนอผลงานคนละ/ กลุ่มละ  10-15  นาที 
2)  ผูร่้วมสัมมนาอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  และอาจารยป์ระจ ากลุ่ม

ใหค้วามเห็นรวม  15  นาที 

3.6  การสัมมนาเข้ม 
นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมสัมมนาเขม้ท่ีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  เป็นเวลา  5  วนั  

(ดูตารางการสัมมนาเขม้) 

3.7  การประเมินผลการศึกษา 
การประเมินผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบณัฑิตการแนะแนว

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  ประเมินจากการเขา้ร่วมสัมมนา  โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วม (P)  
การมี ส่วนช่วย  (C) และผลงาน  (R)  โดยเฉพาะผลงานพิจารณาในส่วนของตัวผลงาน 
การน าเสนอ  และการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  วจิารณ์  เสนอความคิดเห็นร่วมกนัภายในหอ้ง 
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ตารางการสัมมนาเข้ม 
ชุดวชิา  25796  ประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 

ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2561  ระหว่างวนัที ่ 10-14  กรกฎาคม  2562 
 

เวลา-วนั 08.30-09.00 น. 09.00-10.00 น. 10.15-12.00 น. 13.00-16.30 น. 18.30-22.00 น. 

10 ก.ค. 62 
พธิีเปิด/ปฐมนิเทศ 

 

บรรยายพเิศษ 

การเขียนและการน าเสนอบทความวิจยั 

น าเสนอ (งานช้ินที่ 3) 

ผลงานบทความ 

บรรยายพเิศษ 
การบริหาร/ ภาวะผูน้ า/ บุคลิกภาพ 
และมนุษยสมัพนัธ์ในงานแนะแนว 

11 ก.ค. 62 
บรรยายพเิศษ 

การให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นรายบุคคล 

ฝึกปฏิบัติ 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นรายบุคคล 

12 ก.ค. 62 ศึกษาดูงานดา้นการให้บริการแนะแนว 
ศึกษาดูงานดา้นการให้บริการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

น าเสนอ (งานช้ินที่ 2) 
ผลการฝึกปฏิบติัแบบรายบุคคล 

และแบบกลุ่ม 

13 ก.ค. 62 
บรรยายพเิศษ 

การให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 

ฝึกปฏิบัติการ 

ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 
สาระสังสันทน์ 

14 ก.ค. 62 
บรรยายพเิศษ 

เจตคติ  จริยธรรม  จรรยาวิชาชีพ 

น าเสนอ 
(งานช้ินที่ 4) 
ผลการดูงาน 

อภปิรายสรุป/ แสดงความคดิเห็น 

พธิีปิด 
 

หมายเหต ุ ตารางอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 
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ตารางแผนการศึกษาชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิต 

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
 

สัปดาห์ที่ ช่ือหน่วย กจิกรรมการศึกษา 
1 
 

1  การพัฒนาวิชาชีพการแนะแนวและ     
การปรึกษาเชิงจิตวทิยา 

ศึกษาเน้ือหาสาระของหน่วยท่ี   1  
และท ากิจกรรมการเรียน 

2 
2  การจดัศูนยแ์นะแนว ศึกษาเน้ือหาสาระของหน่วยท่ี   2  

และท ากิจกรรมการเรียน 

3 
3  การบริหารงานแนะแนว ศึกษาเน้ือหาสาระของหน่วยท่ี   3  

และท ากิจกรรมการเรียน 

4 
4  บุคลิกภาพของนกัแนะแนว ศึกษาเน้ือหาสาระของหน่วยท่ี   4  

และท ากิจกรรมการเรียน 

5 
5  การพัฒน าทักษะในการให้บ ริก าร 
    ปรึกษา 

ศึกษาเน้ือหาสาระของหน่วยท่ี   5  
และท ากิจกรรมการเรียน 

6 
6  การพัฒนาเจตค ติ   จ ริยธรรม   และ 

จรรยาวชิาชีพของนกัแนะแนว 
ศึกษาเน้ือหาสาระของหน่วยท่ี   6  
และท ากิจกรรมการเรียน 

7 ทบทวนและสรุปการศึกษาหน่วยท่ี  1 - 6 
8 ท างานที่ก าหนดให้ช้ินที ่ 1 

9 
7  การก ากับ  ติดตาม  การประเมินและ

นิเทศงานภายในองคก์ร 
ศึกษาเน้ือหาสาระของหน่วยท่ี   7  
และท ากิจกรรมการเรียน 

10 
8  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร

และการพฒันางาน 
ศึกษาเน้ือหาสาระของหน่วยท่ี   8  
และท ากิจกรรมการเรียน 

11 
9  การท างานเป็นทีม  การประสานงาน   

มนุษยสัมพนัธ์ 
ศึกษาเน้ือหาสาระของหน่วยท่ี   9  
และท ากิจกรรมการเรียน 

12 
10  ภาวะผูน้ า ศึกษาเน้ือหาสาระของหน่วยท่ี  10  

และท ากิจกรรมการเรียน 
13 ทบทวนและสรุปการศึกษาหน่วยท่ี  7 – 10 
14 ท างานที่ก าหนดให้ช้ินที ่ 2  และเตรียมตัวเข้าอบรมเข้ม 



 13 

ตารางการศึกษาชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิต 
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 

สัปดาห์ที่……………. 
 

เวลา 
วนั 

    

จันทร์ 
 
 

   

องัคาร 
 
 

   

พุธ 
 
 

   

พฤหัสบดี 
 
 

   

ศุกร์ 
 
 

   

เสาร์ 
 
 

   

อาทติย์ 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มปกรายงาน 
 

รายงานฉบับที่ 
 
 
 
 

เร่ือง 
 
 
 
 

 
โดย 

 
รหัสประจ าตัว 

 
 
 
 
 

 
 

รายงานประกอบการศึกษาชุดวชิา 
25796  ประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 

แขนงวชิาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

ภาคการศึกษาที่……..  ปีการศึกษา…………….. 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวทิยาแบบรายบุคคล  

 วนัที.่........เดือน.......................พ.ศ. ........... 
คร้ังที.่...............ระยะเวลาให้บริการปรึกษา.............................. 

ช่ือผู้รับการปรึกษา (นามสมมุติ) ........................................................................................................ 
ช่ือผู้ให้บริการปรึกษา......................................................................................................................... 
สภาพปัญหา 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
กระบวนการให้บริการปรึกษา (วธีิการ/เทคนิค/ทฤษฎี) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
ผลการให้บริการปรึกษา 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
การวางแผนการให้บริการปรึกษาในคร้ังต่อไป 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

....................................................... 
(...........................................................) 

ผู้บันทกึ 
____/____/_____ 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวทิยาแบบกลุ่ม 
   วนัที.่........เดือน.......................พ.ศ. ........... 

คร้ังที.่...............ระยะเวลาให้บริการปรึกษา.............................. 
ช่ือสมาชิกผู้รับการปรึกษา (นามสมมุติ) ............................................................................................ 
ช่ือผู้ให้บริการปรึกษา......................................................................................................................... 
สภาพปัญหา  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
กระบวนการให้บริการปรึกษา (วธีิการ/เทคนิค/ทฤษฎี) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
ผลการให้บริการปรึกษา 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
การวางแผนการให้บริการปรึกษาในคร้ังต่อไป 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

....................................................... 
(...........................................................) 

ผู้บันทกึ 
____/____/_____ 

 


