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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ ์และการพัฒนาการทางวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยทีีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยี

ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่ายกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
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10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสมัพันธ ์และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

3. เพือ่ใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหา และสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน ์ซึง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมีความรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะห์ถงึสาเหตุของปัญหาและผลกระทบต่อ

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภูมหิลังและประวัตศิาสตร์ของประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชกิ สภาพทาง

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชกิในอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ีต่อ

ภมูภิาคตา่งๆ ในโลก 

20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาม (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Technology and Communications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันวตักรรมและขอบขา่ยทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจขอบข่ายดา้นสือ่สารการศกึษา รวมถึงประเภทของสือ่การศกึษาใน

รูปแบบตา่งๆ ทีน่ ามาใชใ้นการเรยีน 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความส าคัญของการน าเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษามาใชใ้นการจัดระบบทาง

การศกึษาในระบบโรงเรยีนนอกระบบโรงเรยีน และอธัยาศยั ตลอดจนการจัดการศกึษาทีบ่า้นและชมุชน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาถงึนวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา ทีเ่ป็นขอบขา่ยทางเทคโนโลยกีารศกึษาเกีย่วขอ้งกับ

การจัดระบบและออกแบบระบบทางการศึกษา พฤติกรรม วิธีการ และสื่อสารการศึกษาซึ่งส่งผลต่อการจัด

สภาพแวดลอ้ม การจัดการ และการประเมินทางการศึกษา การสื่อสารทางการศึกษามีความสัมพันธ์กับสือ่  

สือ่ทางการศกึษาครอบคลมุ สือ่ส ิง่พมิพเ์พือ่การศกึษา สือ่โสตทัศน์เพือ่การศกึษา สือ่เสยีงเพือ่การศกึษา สือ่ภาพ

เพื่อการศกึษา สือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละสือ่สังคมเพื่อการศกึษา ยังมสีือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการน าเสนอในรูปแบบสือ่จัด

แสดงและสือ่สามมติเิพื่อการศกึษา สือ่วธิกีาร และศูนยก์ารเรียนรู ้เทคโนโลยแีละสือ่สารทางการศกึษาส่งผลกับ

ระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และการศกึษาตามอัธยาศัย การจัดการศกึษาทีบ่า้น และในชมุชน เพือ่น าความรูค้วาม

เขา้ใจไปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการเรยีนการสอน 

20302 สถติ ิวจิยั และการประเมนิผลการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics, Research and Evaluation in Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นหลกัการทางสถติ ิวจัิย และประเมนิการศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการออกแบบ และด าเนนิงานวจัิยและประเมนิการศกึษา 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชส้ถติไิดถ้กูตอ้งและเหมาะสมในการวจัิยและประเมนิการศกึษา 

 4. เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการการวจัิยและการประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชผ้ลการวจัิยและประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ืน้ฐานในการวจิัย การด าเนินงานวจิัย การออกแบบวจิัย การวจิัยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนใน

ระบบและนอกระบบ ความรูพ้ืน้ฐานดา้นการวัดและประเมนิผลทางการศกึษา การประเมนิผลในชัน้เรียน บรูณาการการ

วจิัย การวัดและประเมนิเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระบบและนอกระบบ เครื่องมอืและการสรา้งเครื่องมอืเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในการวจัิย การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นพุทธพิสิยั การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นเจต

พสิัย การสรา้งและพัฒนาเครื่องมือวัดดา้นทักษะพิสัย การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจัิยและประเมนิการศกึษา 

สถติพิื้นฐานเพื่อการวจัิยและประเมนิการศกึษา การเตรียมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถติพิื้นฐานการ

น าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล การสรุปและอภปิรายผล การเขยีนรายงานวจิัยและประเมนิ การน าเสนอผลงานการ

วจัิยและการใชผ้ลการวจัิยและประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 

20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Psychology and Learning Methodology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับครูและบุคลากร

ทางการศกึษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจติวทิยาไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและ

จัดการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับรูปแบบการเรยีนรูแ้ละการสอน

ทัง้ในระบบและนอกระบบ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและจัดการเรยีนการสอนทัง้ในระบบและ

นอกระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ และทฤษฎ ีจติวทิยาพัฒนาการวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผูใ้หญ่ จติวทิยาการศกึษากลุ่ม

ปัญญานยิม กลุม่มนุษยนยิม และกลุ่มพฤตกิรรมนยิม จติวทิยาเพือ่การแนะแนว จติวทิยาการปรกึษากลุม่ทฤษฎีที่

เนน้ความคดิและเหตุผล กลุ่มทฤษฎีที่เนน้อารมณ์และความรูส้กึ และกลุ่มทฤษฎีที่เนน้พฤติกรรม จิตวิทยา

บคุลกิภาพ จติวทิยาสงัคม จติวทิยาชมุชน จติวทิยาการเรียนรูก้ับการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

และการน าหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจติวทิยาไปประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรยีนรู ้ศาสตรแ์ละศลิป์ในการจัด

การศกึษาในระบบและนอกระบบ ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอนทัง้ในระบบและนอกระบบ 

22304 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรบัวยัรุน่ (6 หนว่ยกติ) 

 Guidance and Psychological Counselling for Adolescents 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยาส าหรับวัยรุ่น  

และการบรหิารงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับวยัรุ่น 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับบรกิารแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับวยัรุ่น 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดกจิกรรมและเครือ่งมอืการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

และการศกึษารายกรณี 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวจัิยและการพัฒนาการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา

ส าหรับวยัรุ่น 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับวัยรุ่น จติวทิยากับการ 

แนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยาส าหรับวัยรุ่น บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกับงานแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา 

เครือข่ายการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา บรกิารศกึษาขอ้มูลเป็นรายบุคคล บรกิารสนเทศ บรกิารปรึกษา 

เชงิจติวทิยา บรกิารจัดวาง ตวับคุคล บรกิารตดิตามและประเมนิผล การจัดกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

เครื่องมือแนะแนวและการปรึกษาเชงิจิตวทิยา การศกึษาเป็นรายกรณี การวจัิยดา้นการแนะแนวและการปรึกษา 

เชงิจติวทิยา และการพัฒนาการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับวยัรุ่น 

25301 จติวทิยาและสงัคมวทิยาพืน้ฐานเพือ่การแนะแนว (6 หนว่ยกติ) 

 และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 Fundamental Psychology and Sociology for Guidance and  

 Psychological Counselling 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วจติวทิยา สงัคมวทิยา และพัฒนาการมนุษยก์ับการแนะแนวและการ

ปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิส าคัญเกีย่วกับพฤตกิรรมของบุคคลในสังคมทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

แนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

3. เพื่อใหส้ามารถน าผลการวจัิยทางจติวทิยาและสังคมวทิยามาใชป้ระโยชน์ในการแนะแนวและการ

ปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาพฤตกิรรมมนุษยแ์ละความสัมพันธร์ะหว่างจติวทิยาสาขาต่างๆ กับการแนะแนวและการปรึกษา

เชงิจติวทิยา จติวทิยาและสงัคมวทิยากับการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา พัฒนาการมนุษย ์การรับรู ้อัตมโน

ทัศน์ บุคลกิภาพ แรงจูงใจ ความตอ้งการและแรงขับ สตปัิญญาและการรูค้ดิ ความเชือ่และค่านิยม เจตคต ิมนุษย

สัมพันธ ์สังคมและพฤตกิรรมของคนในสังคม พฤตกิรรมเบีย่งเบนและการปรับตัว การเรียนรูแ้ละการปรับพฤตกิรรม 

พืน้ฐานจติวทิยาในการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การวจัิยทางจติวทิยาและสงัคมวทิยาเพือ่การแนะแนวและ

การปรกึษาเชงิจติวทิยา 

25302 หลกัและระบบงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Principles and Systems of Guidance and 

 Psychological Counselling Work 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหร้ะบแุนวคดิเกีย่วกบัหลกัและระบบงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาได ้

 2. เพือ่ใหอ้ธบิายแนวทางการบรหิารงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพือ่ใหร้ะบวุธิกีารจัดงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาเพื่อสง่เสรมิพัฒนาการดา้นการศกึษา 

ดา้นอาชพี และสว่นตวั สงัคมของผูรั้บบรกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 4. เพื่อใหร้ะบุว ิธีการประสานงาน การสรา้งเครือข่ายงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

การประชาสมัพันธง์านแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาของหน่วยงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 5. เพือ่ใหร้ะบวุธิกีารใชเ้ทคโนโลยแีละการพัฒนานวัตกรรมเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาได ้

 6. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหง์านและประเมนิงานแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยาไดอ้ย่างถูกตอ้ง

ตามหลกัการ 

 7. เพือ่ใหส้รุปแนวทางการด าเนนิการประกันคณุภาพและการจัดการความรูง้านแนะแนวและการปรกึษา

เชงิจติวทิยาได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับหลักและระบบงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา มาตรฐานและหลักสตูรการศกึษา

กับการจัดระบบงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การบรหิารงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การจัด

แผนงานแนะแนวและการปรึกษาเชงิจิตวทิยา การจัดการทรัพยากรเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจิตวิทยา  

การจัดระบบสารสนเทศการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การประสานงานและการสรา้งเครือข่ายงานแนะแนว

และการปรกึษาเชงิจติวทิยา การประชาสมัพันธง์านแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา  เทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพื่อ

การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การจัดงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาของหน่วยงานเพื่อสง่เสริม

พัฒนาการดา้นการศกึษาของผูรั้บบรกิาร การจัดงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาของหน่วยงานเพื่อสง่เสรมิ

พัฒนาการดา้นอาชพีของผูรั้บบริการ การจัดงานแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยาของหน่วยงานเพื่อส่งเสริม

พัฒนาการดา้นสว่นตัวและสงัคมของผูรั้บบรกิาร การวเิคราะหง์านและประเมนิงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

การประกันคุณภาพและการจัดการความรูง้านแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา ปัญหาและการพัฒนาระบบงาน 

แนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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25303 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยากบัคณุภาพชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Guidance and Psychological Counselling and the Quality of Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยากับการพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับการวางแผนการศกึษา อาชพี สขุภาพกาย สขุภาพจติ ทักษะชวีติ 

คณุธรรมจรยิธรรมมาใชส้ าหรับการพัฒนาคณุภาพชวีติแกผู่เ้รยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีภาษาและวัฒนธรรม ประชาธปิไตย 

สงัคมและสิง่แวดลอ้มมาใชส้ าหรับการพัฒนาการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยากับคณุภาพชวีติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยากับการพัฒนาคณุภาพชวีติ การวางแผนการศกึษา

กับการพัฒนาคุณภาพชวีติ การวางแผนอาชพี สขุภาพกายและสุขภาพจติ ความซือ่สัตย์และความมีวนัิยในตนเอง 

คณุธรรมจรยิธรรม คา่นยิม ทกัษะชวีติ การตดัสนิใจและความคดิสรา้งสรรค ์แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์บคุลกิภาพและมนุษยสมัพันธ ์

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีภาษาและวัฒนธรรม ประชาธปิไตย สงัคมและสิง่แวดลอ้มกบัการพัฒนาคณุภาพชวีติ 

25304 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรบัเด็ก (6 หนว่ยกติ) 

 Guidance and Psychological Counselling for Children 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิและจติวทิยาส าคัญในการจัดบรกิารแนะแนวและการปรกึษา

เชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับรกิารแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับขอบขา่ย กจิกรรมและเครือ่งมอืเพือ่การแนะแนวและการปรกึษา

เชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการบรหิารงานและบทบาทของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกับงานแนะ

แนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการแกไ้ขปัญหาเกีย่วกับการ

แนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การจัดบรกิารแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก จติวทิยาส าคัญทีเ่กีย่วขอ้งกับการแนะแนว

และการปรกึษาเชงิจติวทิยา บรกิารศกึษาและรวบรวมขอ้มูล บรกิารสนเทศ บรกิารปรกึษาเชงิจติวทิยา บรกิารจัดวางตัวบคุคล 

บรกิารตดิตามและประเมนิการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา

ดา้นส่วนตัวและสังคม การแนะแนวดา้นการศึกษา การแนะแนวดา้นอาชพี กจิกรรมและเครื่องมือแนะแนวและ 

การปรกึษาเชงิจติวทิยา การบรหิารงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา บทบาทของบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกับงาน

แนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการแกไ้ขปัญหาเกีย่วกับการแนะแนวและ 

การปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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25405 เทคนคิการปรกึษาเบือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Techniques of Counselling 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้ห้ลกัการเบือ้งตน้ของการใหบ้รกิารปรกึษาในงานแนะแนว 

2. เพือ่ใหส้ามารถใชท้ักษะพื้นฐานของการใหบ้รกิารปรกึษา และใชเ้ทคนิคตามทฤษฎกีารปรกึษา ส าหรับ

การใหบ้รกิารปรกึษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใหบ้รกิารปรกึษาเป็นรายบคุคลและเป็นกลุม่ รวมทัง้การใหบ้รกิารปรกึษาครอบครัวได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิโครงการการใหบ้รกิารปรกึษาได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การใหบ้รกิารปรกึษาในงานแนะแนว ทฤษฎแีละเทคนคิการปรกึษา ทกัษะพืน้ฐานของการใหบ้รกิารปรกึษา 

การใหบ้รกิารปรกึษาเป็นรายบคุคล การใหบ้รกิารปรกึษาเป็นกลุม่ การใหบ้รกิารปรกึษาครอบครัว การประเมนิโครงการ

การใหบ้รกิารปรกึษาและกรณีตัวอย่างการใหบ้รกิารปรกึษา 

25406 กจิกรรมและเครือ่งมอืการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Activities and Instruments of Guidance and Psychological Counselling 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิพื้นฐานเกีย่วกับกจิกรรมและเครื่องมอืทางการแนะแนว

และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการใชก้จิกรรมและเครื่องมือทางการแนะแนวและการปรึกษาเชงิ

จติวทิยาเพือ่สง่เสรมิพัฒนา ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาดา้นสว่นตวัและสงัคม ดา้นการศกึษา และดา้นอาชพี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการพัฒนากจิกรรมและเครือ่งมอืทางการแนะแนว

และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการประเมนิ และการวจิัยเกีย่วกับกจิกรรมและเครือ่งมอืทางการแนะแนว

และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกับกจิกรรมและเครือ่งมอืทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การใชก้จิกรรม

และเครือ่งมอืทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาเพื่อการรูจั้กตนเอง การพัฒนาบุคลกิภาพ การสง่เสริมการ

ท างานเป็นทมี การสง่เสรมิการบ าเพ็ญประโยชน์ การเลอืกแผนการเรยีน การเลอืกศกึษาตอ่ การสง่เสรมิการเรยีน การ

ส ารวจความสนใจในอาชพี การส ารวจความถนัดในอาชพี การส่งเสริมเจตคตทิี่ดีต่ออาชพี การน านวัตกรรมและ

เทคโนโลยมีาใชใ้นการพัฒนากจิกรรมและเครือ่งมอืทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การประเมนิและวจัิย

กจิกรรมและเครือ่งมอืทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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25411 ประสบการณว์ชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Guidance and Psychological Counselling 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจิตวิทยามาสู่

ภาคปฏบิตัใินฐานะวชิาชพีชัน้สงู 

2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถจัดระบบและสรา้งเครือข่ายการแนะแนวและการปรึกษา 

เชงิจติวทิยา 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาดา้นการศกึษา ดา้นอาชพี 

และดา้นสว่นตวัและสงัคม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถสรา้งเครื่องมอื และการจัดกจิกรรมแนะแนวและการปรึกษา

เชงิจติวทิยา 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละทักษะการใหบ้รกิารปรกึษาจุลภาค การปรกึษาเชงิจติวทิยาแบบรายบคุคล การปรกึษา

เชงิจติวทิยาแบบกลุม่ 

 6. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาบคุลกิภาพ คณุธรรมจรยิธรรม จรรยาวชิาชพี และภาวะผูน้ าของผูใ้หบ้รกิารแนะ

แนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและทฤษฎีทางการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจิตวทิยามาสู่ภาคปฏิบัตใินฐานะ

วชิาชพีชัน้สงู ผูใ้หบ้รกิารแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยากับการพัฒนาตนเอง การจัดระบบการแนะแนวและการ

ปรกึษาเชงิจติวทิยา การประชาสมัพันธ ์การประสานงาน และการสรา้งเครือขา่ยการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาดา้นการศกึษา ดา้นอาชพี และดา้นสว่นตัวและสงัคม การสรา้งเครือ่งมอื และการ

จัดกจิกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา ทักษะการใหบ้ริการปรึกษาจุลภาค การปรึกษาเชงิจติวทิยาแบบ

รายบุคคล การปรกึษาเชงิจติวทิยาแบบกลุ่ม บุคลกิภาพ คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพี และภาวะผูน้ าของผู ้

ใหบ้รกิารแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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