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ค าน า 
 

แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยานี้ เป็นเอกสารที่ผลิตขึ้นส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ใช้เป็นคู่มือส าหรับการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองในระบบการศึกษา
ทางไกลในการเรียนชุดวิชานี้ตลอดภาคการศึกษา 

ก่อนลงมือศึกษาชุดวิชานี้ นักศึกษาควรศึกษาแผนกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับนี้ก่อน  เพ่ือ
นักศึกษาจะเข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชา การเตรียมตัวของนักศึกษา การ
ด าเนินการศึกษา การสัมมนาเสริม การประเมินผลการศึกษา งานที่ก าหนดให้ท า  การส่งงาน การเตรียม
น าเสนอผลงาน ตารางการศึกษาชุดวิชา ตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์และแบบฟอร์มรายงาน 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา ได้พิจารณาจัดท าแผนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชา ดังนั้น ขอให้นักศึกษาได้
ปฏิบัติตามแผนกิจกรรมนี้ให้ครบถ้วน เพ่ือจะได้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ 
 
 

คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 
25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและ 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 
ชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 
วันเปิดภาคการศึกษา  15 มีนาคม 2562 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 1  1 – 2 มิถุนายน 2562 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 2  6 – 7 กรกฎาคม 2562 
สอบไล่    วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2562 
    เวลา  09.00 – 12.00 น. 

 
 
หมายเหตุ 

      วนัสมัมนาเสรมิ/เขม้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้   โปรดตรวจสอบก าหนดการสมัมนาเสริม/เขม้ ทาง website 

สาขาวชิาศึกษาศาสตร ์ หรอืสอบถามไดท้างโทรศพัท ์เบอร ์02-504-8505-6 
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เรื่องที่ 1 
รายละเอียดชดุวิชา 

 
1. ค าอธิบายชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

หลักการเบื้องต้นและแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน เครื่องมือมาตรฐานด้านการศึกษา เครื่องมือมาตรฐานด้าน
อาชีพ เครื่องมือมาตรฐานด้านส่วนตัวและสังคม เครื่องมือทางการแนะแนวที่สามารถสร้างขึ้นใช้ได้เองและ
หลักการสร้าง การพัฒนากิจกรรมแนะแนว กิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ 
กิจกรรมแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรม 
แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การหาประสิทธิภาพ การประเมินคุณภาพ วิธีการใช้ และการรายงาน
ผลการใช้เครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ได้พัฒนาขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

2) เพ่ือให้สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือให้สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้อย่างเหมาะสม 
 
3. รายช่ือหน่วยการสอน 

หน่วยที่ 1 แนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือแนะแนว 
หน่วยที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนว 
หน่วยที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนวด้านการศึกษา 
หน่วยที่ 4 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนวด้านอาชีพ 
หน่วยที่ 5 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม 
หน่วยที่ 6 การพัฒนาเครื่องมือทางการแนะแนวที่สามารถสร้างขึ้นใช้เอง 
หน่วยที่ 7 การจัดศูนย์แนะแนว 
หน่วยที่ 8 การพัฒนารูปแบบการปรึกษา 
หน่วยที่ 9 แนวคิดในการพัฒนากิจกรรมแนะแนว 



7 
 

หน่วยที่ 10 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา 
หน่วยที่ 11 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ 
หน่วยที่ 12 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม 
หน่วยที่ 13 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมเพ่ือการแนะแนวและ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
หน่วยที่ 14 การประเมินคุณภาพของเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว 
หน่วยที่ 15 การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการใช้เครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว 
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4. โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การพัฒนา
เคร่ืองมือแนะแนว 

กระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเคร่ืองมือ
และกจิกรรมแนะ

แนวและการ
ปรึกษาเชิง
จิตวิทยา 

การพัฒนา
กิจกรรมแนะแนว 

การพัฒนา 
เคร่ืองมือและ 

กิจกรรมแนะแนว
และการปรึกษาเชิง

จิตวิทยา 

นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การ
ประเมินคุณภาพ 
การติดตาม การ
ประเมิน และการ

รายงานผลเกี่ยวกับ 
เคร่ืองมือและ

กิจกรรมแนะแนวฯ 

หน่วยท่ี 1 แนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือแนะแนว 
หน่วยท่ี 2 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนว 
หน่วยท่ี 3 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนว 
             ด้านการศึกษา 
หน่วยที ่4 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนว 
             ด้านอาชีพ 
หน่วยท่ี 5 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนว 
             ด้านส่วนตัวและสังคม 
หน่วยท่ี 6 การพัฒนาเครื่องมือทางการแนะแนวท่ีสามารถ 
             สร้างขึ้นใช้เอง 

หน่วยท่ี 7 การจัดศูนย์แนะแนว 
หน่วยท่ี 8 การพัฒนารูปแบบการปรึกษา 

หน่วยท่ี 9 แนวคิดในการพัฒนากิจกรรมแนะแนว 
หนว่ยท่ี 10 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา 
หน่วยท่ี 11 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ 
หน่วยท่ี 12 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวด้านส่วนตัว 
              และสังคม  

หน่วยท่ี 13 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา 
               เครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการ 
               ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
หน่วยท่ี 14 การประเมินคณุภาพของเครื่องมือและ 
               กิจกรรมแนะแนว 
หน่วยท่ี 15 การตดิตาม การประเมินผล และการรายงาน 
               ผลการใช้เครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว 
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เรื่องที่ 2 
วิธีการศึกษา 

 
ในการศึกษาชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิง

จิตวิทยา นักศึกษาจะต้องศึกษาจากสื่อการศึกษาต่างๆ ดังนี้ 
ก. แผนกิจกรรมการศึกษา 
ข. แนวการศึกษา 
ค. ประมวลสาระชุดวิชา 
ง. การสัมมนาเสริม 
โดยขอให้นักศึกษาพยายามท าความเข้าใจในประเด็นแต่ละประเด็นแล้วปฏิบัติตามวิธี

การศึกษาต่อไปนี้ 

1. การเตรียมตัวของนักศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นระบบ

การศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากท่ีสุด และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
กว้างไกล ตลอดจนการศึกษาหาความรู้จากแหล่งวิทยาการและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง 
นักศึกษาจะสามารถเกิดการเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดสถานที่และวันเวลา โดยที่นักศึกษามีชุดวิชาและสื่อเสริม
ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้อย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน เริ่มจากการก าหนดขั้นตอนการศึกษาและ
แบ่งเวลาที่จะใช้ในการศึกษาให้สอดคล้องกับเนื้อหาและระยะเวลาการศึกษาในภาคเรียน นักศึกษาจะต้อง
ใช้ความมีวินัยในตนเอง สามารถควบคุมและบังคับตนเองให้ศึกษาและท ากิจกรรมตามที่ก าหนดไว้อย่าง
ครบถ้วน ดังนี้ 

1.1 วางแผนการศึกษาชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติดังนี้ 

- ศึกษาประมวลสาระ และแนวการศึกษาของชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและ
กิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จ านวน 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

- ท ากิจกรรมตามที่ก าหนด  
- วางแผนเข้ารับการสัมมนาเสริมตามวัน เวลาที่ก าหนด 
- ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืน  
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1.2 จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน โดยส ารวจตนเองว่านักศึกษาจะสามารถศึกษาด้วยตนเองได้
ดีที่สุดโดยวิธีใด ในสภาพการณ์ใด แล้วพยายามจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมที่จะท าให้การศึกษาด้วย
ตนเองของนักศึกษาประสบความส าเร็จได้ 

 
2. การด าเนินการศึกษา 
 

เพ่ือให้การศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษาด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาควร
ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

1) ศึกษารายละเอียดชุดวิชา 
2) ศึกษาแผนการศึกษาทั้ง 15 หน่วย 
3) ศึกษารายละเอียดของแต่ละหน่วยการสอน โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 

3.1) ศึกษาแผนผังแนวคิดของหน่วยการสอนจากแนวการศึกษา 
3.2) อ่านแผนการศึกษาประจ าหน่วยการสอนจากแนวการศึกษา 
3.3) ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนจากแนวการศึกษา 
3.4) ศึกษาเนื้อหาสาระจากประมวลสาระชุดวิชา 
3.5) ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบในแนวการศึกษา 
3.6) ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนจากแนวการศึกษา 

4) ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์บริการการศึกษา มุม มสธ. หรือจากแหล่ง
ค้นคว้าอ่ืนๆ  

5) ท ากิจกรรมตามที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนดตามรายละเอียดในเรื่องที่ 3  
6) เข้าร่วมการสัมมนาเสริมตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
7) เข้าสอบประจ าภาคการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
3. การสัมมนาเสริม 

ในการศึกษาชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาเสริม แบบเผชิญหน้า 2 ครั้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ซึ่ง
ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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ตารางการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า  
ชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและ 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 

ครั้งที่ 1 
คร้ัง
ที ่

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

13.00 – 14.30 14.30 – 16.00 

1 
 

เสาร ์ที ่
1 มิ.ย. 62 

 

ปฐมนิเทศ 
ชุดวิชา 

ชมวีดิทัศนแ์ละ
ฟังบรรยายสรุป 

เรื่อง “การ
พัฒนาเครื่องมือ 
แนะแนวและ
การปรึกษาเชิง

จิตวิทยา” 

เสนอผลงาน 
ช้ินท่ี 1 และ

อภิปราย 
เสนอผลงานช้ินท่ี 1 และ อภิปราย (ต่อ) 

อาทิตย์ที ่
2 มิ.ย. 62 

 
เสนอผลงานช้ินท่ี 1 และอภิปราย (ต่อ) 

 ช้ีแจงรายละเอียด
และกิจกรรมของ

งานช้ินท่ี 2 

สรุปการสัมมนา
เสรมิครั้งที ่1  

 

 
 

ครั้งที่ 2 
คร้ัง
ที ่

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

พัก 

13.00 – 14.30 14.30 – 16.00 

2 
 

เสาร ์ที ่
6 ก.ค. 62 

 

ฟังบรรยายสรุป เรื่อง  
“การพัฒนากิจกรรม 

แนะแนวและโปรแกรมการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา” 

เสนอผลงาน 
ช้ินท่ี 2 และ

อภิปราย 
เสนอผลงานช้ินท่ี 2 และ อภิปราย (ต่อ) 

อาทิตย์ที ่
7 ก.ค. 62 

 
เสนอผลงานช้ินท่ี 2 และอภิปราย (ต่อ) 

เสนอผลงานช้ินท่ี 
2 และอภิปราย 

(ต่อ) 

สรุปการสัมมนา
เสรมิครั้งที ่2  
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4. การประเมินผลการศึกษา 
การประเมินผลการศึกษาชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยา แบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งประเมินจากการสอบปลายภาคการศึกษา 
ร้อยละ 60 และส่วนที่สองประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาเสริม และงานที่ก าหนดให้ท า ร้อยละ 40 โดยมี
รายละเอียดการประเมินดังนี้ 

1) ประเมินจากการสอบปลายภาคการศึกษา ร้อยละ 60 โดยเป็นข้อสอบแบบอัตนัย 6–10 ข้อ 
ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาจากประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา 

2) ประเมินจากการร่วมสัมมนาเสริมทั้งสองครั้ง และงานที่ก าหนดให้ท ารวม ร้อยละ 40 

 
 

เรื่องที่ 3 
รายละเอียดของงาน 

 

1. งานที่ก าหนดให้ท า 
งานที่ก าหนดให้นักศึกษาท าในการศึกษาชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะ

แนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มีผลงาน 2 ชิ้น ดังนี้ 
 

1.1 งานชิ้นที่ 1  
ให้นักศึกษาจัดท าผลการพัฒนาเครื่องมือทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ด้านการศึกษา หรือด้านอาชีพ หรือด้านส่วนตัวและสังคมส าหรับเด็ก หรือวัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ เพียง 1 ชิ้น 
(ควรเป็นเครื่องมือที่จะใช้วัดตัวแปรตามที่นักศึกษาจะท ากิจกรรมส าหรับงานชิ้นที่  2) โดยงานชิ้นที่ 1 
ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญ วัตถุประสงค์ นิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่ก าหนด วรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง วิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือแนะแนว การตรวจสอบและผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แนะแนว และการน าเครื่องมือแนะแนวที่พัฒนาขึ้นไปใช้ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าผลงานชิ้นที่ 1  
- ให้ระบุข้ันตอนส าคัญ ได้แก่ 

ขั้นที่ 1 กล่าวถึงความส าคัญของปัญหาและก าหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ขั้นที่ 2 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ขั้นที่ 3 ก าหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่ต้องการวัด 
ขั้นที ่4 สร้าง จดัท า เครื่องมือแนะแนวตามรูปแบบที่ถูกต้อง 
ขั้นที่ 5 ทดลองใช้เครื่องมือทางการแนะแนวที่สร้างขึ้น  โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างอย่างน้อย 30 คน 
ขั้นที่ 6 ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้มีคุณภาพ โดยการ

หาค่าความตรง ความเที่ยง และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ด้วยวิธีการหรือสถิติท่ีถูกต้อง 
- รายงานผลการน าไปใช้ 
- พิมพ์ผลงานลงบนกระดาษ A4 ความยาวประมาณ 10 – 15 หน้า ให้น าตัวเครื่องมือที่

สร้างขึ้นใส่ไว้ในภาคผนวก โดยมีปกรายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ (อยู่ในส่วนท้ายของแผนกิจกรรมนี้) 
ส่งวิทยากรประจ ากลุ่ม 1 ชุด และส าเนาผลงานเพื่อแจกเพ่ือนนักศึกษาทุกคนในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1  

ทั้งนี้ การประเมินผลจากผลงานชิ้นที่ 1 จะประเมินที่รูปแบบตัวรายงานที่ถูกต้อง สมบูรณ์ 
ตามหลักการ การเลือกเครื่องมือการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับ
สภาพการณ์และกลุ่มตัวอย่าง และขั้นตอนการสร้าง/ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืออย่างถูกต้อง รวมทั้งการ
เขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
1.2 งานชิ้นที่ 2 

ให้นักศึกษาด าเนินการจัดสร้างชุดกิจกรรมแนะแนว หรือโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไขตัวแปรด้านการศึกษา หรือด้านอาชีพ หรือด้านส่วนตัวและสังคม ส าหรับเด็ก 
หรือวัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ เพียง 1 ชิ้น ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญ วัตถุประสงค์ สมมติฐาน 
นิยามปฏิบัติการ การด าเนินการสร้างชุดกิจกรรมแนะแนว หรือโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และ
สรุปผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว หรือโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าผลงานชิ้นที่ 2  
-  ระบุข้ันตอนส าคัญ ได้แก่ 
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ขั้นที่ 1 ประกอบด้วย 
1) ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวหรือโปรแกรมการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
2) วัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการสร้างชุดกิจกรรมแนะแนว หรือโปรแกรมการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
3) นิยามปฏิบัติการของชุดกิจกรรมแนะแนว หรือโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ที่สร้าง และตัวแปรที่ต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข 
4) สร้างชุดกิจกรรมแนะแนว หรือโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอย่างน้อย 3 

กิจกรรม (3 ครั้ง) ซึ่งสามครั้งดังกล่าวไม่นับรวมกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
ขั้นที่ 2 ทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว หรือโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่สร้าง

ขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 30 คน ส าหรับชุดกิจกรรมแนะแนว หรือ 15 คน ส าหรับโปรแกรมการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของชุดกิจกรรมแนะแนว หรือโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่
สร้างขึ้น โดยการน าเครื่องมือส าหรับวัดตัวแปร (เช่น แบบวัด แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบสอบถาม 
ฯลฯ) ไปทดสอบก่อน-หลัง การท ากิจกรรมหรือให้การปรึกษา จากนั้นจึงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
ระหว่างก่อนกับหลังการท ากิจกรรมหรือให้การปรึกษา ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) ว่าผลต่างของคะแนน
เฉลี่ยที่ได้ ระหว่างก่อนกับหลังการท ากิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม ่

- รายงานผลการน าไปใช้ 
ทั้งนี้ การประเมินผลงานชิ้นที่ 2 จะประเมินจากการพิจารณาเลือกชุดกิจกรรมแนะแนว 

หรือโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพการณ์และกลุ่มตัวอย่าง และขั้นตอนการ
พัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว หรือโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ถูกต้องตามหลักการ รวมทั้งการเขียน
อ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

2. การส่งงาน 
นักศึกษาจะต้องส่งงานตามก าหนด ดังนี้ 
2.1 งานชิ้นที่ 1 ส่งในวันแรกที่เข้ารับการสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 
2.2 งานชิ้นที่ 2 ส่งในวันแรกที่เข้ารับการสัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 
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3. การเตรียมน าเสนอผลงาน 
นักศึกษาควรเตรียมน าเสนอผลงานในการสัมมนาเสริมทั้ง 2 ครั้ง ดังนี้ 

1) ท ารายงานฉบับสมบูรณ์ส่งวิทยากรประจ ากลุ่ม และเตรียมส าเนา PowerPoint ที่น าเสนอ
ส าหรับแจกเพ่ือนนักศกึษาทุกคนที่เข้ารับการสัมมนาเสริมในศูนย์เดียวกัน 

2) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์  และสื่อต่างๆ เช่น PowerPoint ในการน าเสนอผลงานคนละ
ประมาณ 10 – 15 นาที และเวลาส าหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและอาจารย์อภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นประมาณ 5 – 10 นาท ี 

 
 

ตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ 
ชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 
เวลา 

วัน 
    

จันทร์ 
 
 

   

อังคาร 
 
 

   

พุธ 
 
 

   

พฤหัสบดี 
 
 

   

ศุกร์ 
 
 

   

เสาร์ 
 
 

   

อาทิตย์ 
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(แบบฟอร์มปกรายงาน) 
 

 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 

ชุดวิชา 25714 การการพัฒนาเคร่ืองมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 
 
 
 

รายงานฉบับที่……… 
ภาคการศึกษาที่……../……….. 

 
เร่ือง ………………………………………….………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ/สกุล นักศึกษา……………………………..…………………………… 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา…………………………… 

สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม………………………….…………… 
วันที่เข้ารับการสัมมนาเสริม…………………………. 


