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ิ ปศาสตรบ ัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชงิ จิตวิทยา
หล ักสูตรศล
ึ ษาศาสตร์
สาขาวิชาศก
10121

อารยธรรมมนุษย์

(6 หน่วยกิต)

Human Civilization
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในด ้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็ นพืน
้ ฐานของอารยธรรมในปั จจุบน
ั
่ ชมคุณค่าของอารยธรรมทีม
3. เพือ
่ ให ้ตระหนักและชืน
่ นุษย์ได ้สร ้างสรรค์ขน
ึ้
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้เกีย
่ วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม
่ นุษย์ได ้สร ้างสรรค์ขน
ึ้ ในด ้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ภูมป
ิ ั ญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10131

ั
สงคมมนุ
ษย์

(6 หน่วยกิต)

Human Society
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เข ้าใจความเป็ นมนุษย์ ชุมชน และสังคม
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจกลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์
3. เพือ
่ เสริมสร ้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
คาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะพืน
้ ฐานของความเป็ นมนุษย์ การรวมตัวเป็ นชุมชนและสังคม การกระจายและการตัง้ ถิน
่ ฐานของมนุษย์
องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ส่งผลต่อ
การจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปั ญหาสังคมและแนวทางแก ้ไข การเสริมสร ้างสังคมทีด
่ ี
10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

(6 หน่วยกิต)

Science, Technology and Environment for Life
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิด กฎเกณฑ์ และการพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทม
ี่ ี
อิทธิพลต่อความคิด และความเป็ นอยูข
่ องมนุษย์
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ต
ิ และมนุษย์
3. เพือ
่ ให ้เข ้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่ แวดล ้อมและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทีม
่ ต
ี อ
่ สิง่ แวดล ้อม
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในการประยุกต์วท
ิ ยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในชีวต
ิ ประจาวัน
5. เพือ
่ เสริมสร ้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสานึกในการรักษาสิง่ แวดล ้อม
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ความคิด เชิง วิเ คราะห์ กฎเกณฑ์แ ละพั ฒ นาการทางวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ธรรมชาติวท
ิ ยาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับมนุ ษย์ องค์ประกอบของร่ายกายมนุ ษย์ มนุ ษย์กับสิง่ แวดล ้อม สุขภาพอนามัยและ
โภชนาการ การประยุกต์วท
ิ ยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการดารงชีวต
ิ

2
10151

ไทยศึกษา

(6 หน่วยกิต)

Thai Studies
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับความเป็ นไทยในด ้านประวัตศ
ิ าสตร์ สังคม ภาษาและวัฒนธรรม
2. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้รับไปประยุกต์ใช ้ในการดารงชีวต
ิ
3. เพือ
่ ให ้เกิดความเข ้าใจและเกิดความภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้เกีย
่ วกับความเป็ นไทยในด ้านประวัตศ
ิ าสตร์ การตัง้ ถิน
่ ฐาน การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา
และพิธก
ี รรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม
20301

่ สารการศึกษาม
เทคโนโลยีและสือ

(6 หน่วยกิต)

Educational Technology and Communications
ว ัตถุประสงค์
่ สารการศึกษา
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับนวัตกรรมและขอบข่ายทางเทคโนโลยีและสือ
่ สารการศึก ษา รวมถึง ประเภทของสือ
่ การศึก ษาใน
2. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้ความเข ้าใจขอบข่า ยด ้านสือ
รูปแบบต่างๆ ทีน
่ ามาใช ้ในการเรียน
่ สารการศึกษามาใช ้ในการจัดระบบทาง
3. เพือ
่ ให ้ตระหนั กถึงความสาคัญของการนาเทคโนโลยีและสือ
การศึกษาในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียน และอัธยาศัย ตลอดจนการจัดการศึกษาทีบ
่ ้านและชุมชน
คาอธิบายชุดวิชา
การศึกษาถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทีเ่ ป็ นขอบข่ายทางเทคโนโลยีการศึกษาเกีย
่ วข ้องกับ
การจั ด ระบบและออกแบบระบบทางการศึก ษา พฤติก รรม วิธ ีก าร และสื่อ สารการศึก ษาซึ่ง ส่ง ผลต่ อ การจั ด
่
สภาพแวดล ้อม การจั ด การ และการประเมิน ทางการศึก ษา การสื่อ สารทางการศึก ษามีค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สือ
่ ทางการศึกษาครอบคลุม สือ
่ สิง่ พิมพ์เพือ
่ โสตทัศน์เพือ
่ เสียงเพือ
่ ภาพ
สือ
่ การศึกษา สือ
่ การศึกษา สือ
่ การศึกษา สือ
่ อิเล็กทรอนิกส์และสือ
่ สังคมเพื่อการศึกษา ยังมีสอ
ื่ ทีเ่ กีย
่ จั ด
เพื่อการศึกษา สือ
่ วข ้องกับการนาเสนอในรูปแบบสือ
่ สามมิตเิ พื่อ การศึกษา สือ
่ วิธก
่ สารทางการศึกษาส่งผลกั บ
แสดงและสือ
ี าร และศูนย์การเรียนรู ้ เทคโนโลยีและสือ
ระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาทีบ
่ ้าน และในชุมชน เพือ
่ นาความรู ้ความ
เข ้าใจไปประยุกต์ใช ้ในการจัดการเรียนการสอน
20302

สถิต ิ วิจ ัย และการประเมินผลการศึกษา
Statistics, Research and Evaluation in Education
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้พืน
้ ฐานด ้านหลักการทางสถิต ิ วิจัย และประเมินการศึกษา
2. เพือ
่ ให ้มีความสามารถในการออกแบบ และดาเนินงานวิจัยและประเมินการศึกษา
3. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้สถิตไิ ด ้ถูกต ้องและเหมาะสมในการวิจัยและประเมินการศึกษา
4. เพือ
่ ให ้สามารถบูรณาการการวิจัยและการประเมินเพือ
่ พัฒนาการศึกษา
5. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์ใช ้ผลการวิจัยและประเมินเพือ
่ พัฒนาการศึกษา

(6 หน่วยกิต)

3
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้พืน
้ ฐานในการวิจัย การดาเนินงานวิจัย การออกแบบวิจัย การวิจัยเพือ
่ พัฒนาการเรียนการสอนใน
้ เรียน บูรณาการการ
ระบบและนอกระบบ ความรู ้พืน
้ ฐานด ้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลในชัน
วิจัย การวัดและประเมินเพื่อพั ฒนาการเรียนการสอนในระบบและนอกระบบ เครื่องมือและการสร ้างเครื่องมือเก็บ
ั การสร ้างและพัฒนาเครือ
รวบรวมข ้อมูลในการวิจัย การสร ้างและพัฒนาเครือ
่ งมือวัดด ้านพุทธิพส
ิ ย
่ งมือวัดด ้านเจต
พิสัย การสร ้างและพั ฒนาเครื่องมือวัดด ้านทักษะพิสัย การเก็บรวบรวมข ้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมินการศึก ษา
สถิต พ
ิ ื้น ฐานเพื่อ การวิจั ย และประเมิน การศึก ษา การเตรีย มข ้อมู ล และการวิเ คราะห์ข ้อมูล ด ้วยสถิต พ
ิ ื้น ฐานการ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข ้อมูล การสรุปและอภิปรายผล การเขียนรายงานวิจัยและประเมิน การนาเสนอผลงานการ
วิจัยและการใช ้ผลการวิจัยและประเมินเพือ
่ พัฒนาการศึกษา
20303

จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้

(6 หน่วยกิต)

Psychology and Learning Methodology
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. เพือ
่ ให ้สามารถนาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช ้ในการพั ฒนาผู ้เรียนและ
จัดการเรียนรู ้ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข ้องกับรูปแบบการเรียนรู ้และการสอน
ทัง้ ในระบบและนอกระบบ
4. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช ้ในการพัฒนาผู ้เรียนและจัดการเรียนการสอนทัง้ ในระบบและ
นอกระบบได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาอธิบายชุดวิชา
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี จิตวิทยาพั ฒนาการวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู ้ใหญ่ จิตวิทยาการศึกษากลุ่ม
ปั ญญานิยม กลุม
่ มนุษยนิยม และกลุม
่ พฤติกรรมนิยม จิตวิทยาเพือ
่ การแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษากลุม
่ ทฤษฎีท ี่
ึ และกลุ่ม ทฤษฎีท ี่เ น น
เน น
้ ความคิด และเหตุ ผ ล กลุ่ม ทฤษฎีท ี่เ น น
้ อารมณ์ แ ละความรู ส
้ ก
้ พฤติก รรม จิต วิท ยา
บุคลิกภาพ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาการเรียนรู ้กับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และการนาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช ้ในการจัดการเรียนรู ้ ศาสตร์และศิลป์ ในการจัด
การศึกษาในระบบและนอกระบบ ทฤษฎีการเรียนรู ้และการสอนทัง้ ในระบบและนอกระบบ
22304

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสาหร ับว ัยรุน
่

(6 หน่วยกิต)

Guidance and Psychological Counselling for Adolescents
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้ความเข ้าใจแนวคิดเกีย
่ วกับ การแนะแนวและการปรึกษาเชิง จิต วิท ยาส าหรั บ วัย รุ่ น
และการบริหารงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสาหรับวัยรุ่น
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้และความเข ้าใจเกีย
่ วกับบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสาหรับวัยรุ่น
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการจัดกิจกรรมและเครือ
่ งมือการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
และการศึกษารายกรณี
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการวิจัยและการพั ฒนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
สาหรับวัยรุ่น

4
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิดการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสาหรั บวัยรุ่น จิตวิทยากับการ
แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาส าหรั บวัยรุ่น บุคลากรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
เครือข่ายการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา บริการศึกษาข ้อมูลเป็ นรายบุคคล บริการสนเทศ บริการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา บริการจัดวาง ตัวบุคคล บริการติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
เครื่องมือแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การศึกษาเป็ นรายกรณี การวิจั ยด ้านการแนะแนวและการปรึก ษา
เชิงจิตวิทยา และการพัฒนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสาหรับวัยรุ่น
25301

ั
้ ฐานเพือ
จิตวิทยาและสงคมวิ
ทยาพืน
่ การแนะแนว

(6 หน่วยกิต)

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
Fundamental Psychology and Sociology for Guidance and
Psychological Counselling
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วจิตวิทยา สังคมวิทยา และพัฒนาการมนุษย์กับการแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา
2. เพื่อให ้มีความรู ้ความเข ้าใจแนวคิดสาคัญเกีย
่ วกับพฤติกรรมของบุคคลในสังคมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ การ
แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
3. เพื่อให ้สามารถนาผลการวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยามาใช ้ประโยชน์ในการแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา
คาอธิบายชุดวิชา
การศึกษาพฤติกรรมมนุ ษย์และความสัมพั นธ์ระหว่างจิตวิทยาสาขาต่างๆ กับการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา จิตวิทยาและสังคมวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา พัฒนาการมนุษย์ การรับรู ้ อัตมโน
่ และค่านิยม เจตคติ มนุ ษย
ทัศน์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ความต ้องการและแรงขับ สติปัญญาและการรู ้คิด ความเชือ
สัมพั นธ์ สังคมและพฤติกรรมของคนในสังคม พฤติกรรมเบีย
่ งเบนและการปรั บตัว การเรียนรู ้และการปรั บพฤติกรรม
พืน
้ ฐานจิตวิทยาในการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การวิจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเพือ
่ การแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25302

หล ักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

(6 หน่วยกิต)

Principles and Systems of Guidance and
Psychological Counselling Work
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ระบุแนวคิดเกีย
่ วกับหลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได ้
2. เพือ
่ ให ้อธิบายแนวทางการบริหารงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพือ
่ ให ้ระบุวธิ ก
ี ารจัดงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมพั ฒนาการด ้านการศึกษา
ด ้านอาชีพ และส่วนตัว สังคมของผู ้รับบริการได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่ อ ให ร้ ะบุ ว ิธ ี ก ารประสานงาน การสร า้ งเครื อ ข่ า ยงานแนะแนวและการปรึ ก ษาเชิง จิต วิท ยา
การประชาสัมพันธ์งานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของหน่วยงานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพือ
่ ให ้ระบุวธิ ก
ี ารใช ้เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมเพือ
่ การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได ้
6. เพื่อให ้สามารถวิเคราะห์งานและประเมินงานแนะแนวและการปรึกษาเชิง จิตวิทยาได ้อย่างถูก ต ้อง
ตามหลักการ
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7. เพือ
่ ให ้สรุปแนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพและการจัดการความรู ้งานแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาได ้
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย
่ วกับหลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มาตรฐานและหลักสูตรการศึกษา
กับการจัดระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การบริหารงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การจัด
แผนงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การจั ดการทรั พยากรเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิท ยา
การจัดระบบสารสนเทศการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การประสานงานและการสร ้างเครือข่ายงานแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์งานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การจัดงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของหน่ วยงานเพื่อส่งเสริม
พั ฒนาการด ้านการศึกษาของผู ้รั บบริการ การจัดงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของหน่ วยงานเพื่อส่งเสริม
พั ฒนาการด ้านอาชีพของผู ้รั บบริการ การจั ดงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของหน่ วยงานเพื่อส่ง เสริม
พัฒนาการด ้านส่วนตัวและสังคมของผู ้รับบริการ การวิเคราะห์งานและประเมินงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การประกันคุณภาพและการจั ดการความรู ้งานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ปั ญหาและการพั ฒนาระบบงาน
แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25303

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาก ับคุณภาพชีวต
ิ

(6 หน่วยกิต)

Guidance and Psychological Counselling and the Quality of Life
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้ความเข ้าใจแนวคิดเกีย
่ วกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับการพั ฒ นา
คุณภาพชีวต
ิ
2. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้เกีย
่ วกับการวางแผนการศึกษา อาชีพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต ทักษะชีวต
ิ
คุณธรรมจริยธรรมมาใช ้สาหรับการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ แก่ผู ้เรียนได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให ้สามารถนาความรู ้เกีย
่ วกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาและวัฒนธรรม ประชาธิปไตย
สังคมและสิง่ แวดล ้อมมาใช ้สาหรับการพัฒนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับคุณภาพชีวต
ิ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย
่ วกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ การวางแผนการศึกษา
่ สัตย์และความมีวน
กับการพั ฒนาคุณภาพชีว ต
ิ การวางแผนอาชีพ สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความซือ
ิ ั ยในตนเอง
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ทักษะชีวต
ิ การตัดสินใจและความคิดสร ้างสรรค์ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาและวัฒนธรรม ประชาธิปไตย สังคมและสิง่ แวดล ้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ
25304

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสาหร ับเด็ก

(6 หน่วยกิต)

Guidance and Psychological Counselling for Children
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิดและจิตวิทยาสาคัญในการจัดบริการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาสาหรับเด็ก
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสาหรับเด็ก
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับขอบข่าย กิจกรรมและเครือ
่ งมือเพือ
่ การแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาสาหรับเด็ก
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการบริหารงานและบทบาทของบุคลากรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับงานแนะ
แนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
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5. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับสภาพปั จจุบัน ปั ญหา และแนวทางการแก ้ไขปั ญหาเกีย
่ วกับการ
แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
คาอธิบายชุดวิชา
การจัดบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสาหรั บเด็ก จิตวิทยาสาคัญทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา บริการศึกษาและรวบรวมข ้อมูล บริการสนเทศ บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา บริการจัดวางตัวบุคคล
บริการติดตามและประเมินการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสาหรับเด็ก การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ด ้านส่วนตั ว และสั ง คม การแนะแนวด ้านการศึก ษา การแนะแนวด ้านอาชีพ กิจกรรมและเครื่ อ งมือ แนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา การบริหารงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา บทบาทของบุคลากรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับงาน
แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา สภาพปั จจุบัน ปั ญหา และแนวทางการแก ้ไขปั ญหาเกีย
่ วกับการแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25405

้ งต้น
เทคนิคการปรึกษาเบือ

(6 หน่วยกิต)

Introduction to Techniques of Counselling
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้รู ้หลักการเบือ
้ งต ้นของการให ้บริการปรึกษาในงานแนะแนว
2. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ทักษะพื้นฐานของการให ้บริการปรึกษา และใช ้เทคนิคตามทฤษฎีการปรึกษา สาหรั บ
การให ้บริการปรึกษาได ้อย่างถูกต ้อง
3. เพือ
่ ให ้สามารถให ้บริการปรึกษาเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุม
่ รวมทัง้ การให ้บริการปรึกษาครอบครัวได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพือ
่ ให ้สามารถประเมินโครงการการให ้บริการปรึกษาได ้
คาอธิบายชุดวิชา
การให ้บริการปรึกษาในงานแนะแนว ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษา ทักษะพืน
้ ฐานของการให ้บริการปรึกษา
การให ้บริการปรึกษาเป็ นรายบุคคล การให ้บริการปรึกษาเป็ นกลุม
่ การให ้บริการปรึกษาครอบครัว การประเมินโครงการ
การให ้บริการปรึกษาและกรณีตัวอย่างการให ้บริการปรึกษา
25406

กิจกรรมและเครือ
่ งมือการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

(6 หน่วยกิต)

Activities and Instruments of Guidance and Psychological Counselling
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิดพื้นฐานเกีย
่ วกับกิจกรรมและเครื่องมือทางการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
2. เพื่อให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการใช ้กิจกรรมและเครื่องมือทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาเพือ
่ ส่งเสริมพัฒนา ป้ องกัน และแก ้ไขปั ญหาด ้านส่วนตัวและสังคม ด ้านการศึกษา และด ้านอาชีพ
3. เพือ
่ ให ้สามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช ้ในการพัฒนากิจกรรมและเครือ
่ งมือทางการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจการประเมิน และการวิจัยเกีย
่ วกับกิจกรรมและเครือ
่ งมือทางการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

7
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดพืน
้ ฐานเกีย
่ วกับกิจกรรมและเครือ
่ งมือทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การใช ้กิจกรรม
และเครือ
่ งมือทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อการรู ้จักตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การส่งเสริมการ
ทางานเป็ นทีม การส่งเสริมการบาเพ็ ญประโยชน์ การเลือกแผนการเรียน การเลือกศึกษาต่อ การส่งเสริมการเรียน การ
ส ารวจความสนใจในอาชีพ การส ารวจความถนั ดในอาชีพ การส่งเสริมเจตคติท ี่ด ีต่ออาชีพ การน านวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช ้ในการพัฒนากิจกรรมและเครือ
่ งมือทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การประเมินและวิจัย
กิจกรรมและเครือ
่ งมือทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
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ประสบการณ์วช
ิ าชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

(6 หน่วยกิต)

Professional Experience in Guidance and Psychological Counselling
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้สามารถประยุ ก ต์ห ลั ก การและทฤษฎีท างการแนะแนวและการปรึก ษาเชิง จิต วิท ยามาสู่
้ สูง
ภาคปฏิบต
ั ใิ นฐานะวิชาชีพชัน
2. เพื่ อให ม
้ ีความรู ค
้ วามเข า้ ใจและสามารถจั ด ระบบและสร า้ งเครื อข่ า ยการแนะแนวและการปรึ ก ษา
เชิงจิตวิทยา
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาด ้านการศึกษา ด ้านอาชีพ
และด ้านส่วนตัวและสังคม
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจและสามารถสร ้างเครื่องมือ และการจัดกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา
5. เพือ
่ ให ้มีความรู ้และทักษะการให ้บริการปรึกษาจุลภาค การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล การปรึกษา
เชิงจิตวิทยาแบบกลุม
่
6. เพือ
่ ให ้สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และภาวะผู ้นาของผู ้ให ้บริการแนะ
แนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
คาอธิบายชุดวิชา
การประยุ กต์หลั กการและทฤษฎีทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิท ยามาสู่ภาคปฏิบัต ใิ นฐานะ
้ สูง ผู ้ให ้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับการพั ฒนาตนเอง การจัดระบบการแนะแนวและการ
วิชาชีพชัน
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา การประชาสัมพั นธ์ การประสานงาน และการสร ้างเครือข่ายการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาด ้านการศึกษา ด ้านอาชีพ และด ้านส่วนตัวและสังคม การสร ้างเครือ
่ งมือ และการ
จั ดกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ทักษะการให ้บริการปรึกษาจุลภาค การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
รายบุคคล การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ และภาวะผู ้นาของผู ้
ให ้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Last updated: 18–March-2021

