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หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

25711 แนวคดิทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Concepts of Guidance and Theories in Psychological Counseling  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎแีละแนวปฏบิตัใินการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าแนวคดิทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรกึษาไปใชใ้นการแนะแนวและการปรกึษา

เชงิจติวทิยาได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับจติวทิยาเพื่อการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา แนวคดิทางการแนะแนว 

ทฤษฎกีารปรกึษาการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การปรกึษา

ครอบครัว การปรกึษารายบคุคล การปรกึษากลุม่ และทกัษะการปรกึษาแบบจลุภาค 

25712 การวจิยัทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Guidance and Psychological Counseling 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจระเบยีบวธิกีารวจิัย และการวจิัยประเภทตา่งๆ  

 2. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถประเมินคุณภาพงานวจิัยดา้นการแนะแนวและการปรกึษา

เชงิจติวทิยาได ้

 3. เพื่อใหม้จีรรยาบรรณของนักวจัิย และสามารถท าการวจัิยทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา

ไดต้ามมาตรฐานทางวชิาการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระเบยีบวธิกีารวจัิยทางการศกึษา การคน้ควา้วรรณกรรมเพือ่การวจัิยทางการศกึษา การวางแผนการวจัิย

และการรวบรวมขอ้มูล ระเบยีบวธิทีางสถติเิพือ่การวจัิย การวจัิยเชงิพรรณนา การวจัิยเชงิทดลอง การวจัิยเชงิคุณภาพ 

จรรยาบรรณของนักวจัิย แนวคดิเกีย่วกับการวจัิยทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การวจัิยเกีย่วกับ

การศกึษาและรวบรวมขอ้มูลเป็นรายบคุคล การวจัิยเกีย่วกับบรกิารสนเทศ การวจัิยเกีย่วกับบรกิารปรกึษาเชงิจติวทิยา 

การวจิัยเกีย่วกับการบริการจัดวางตัวบุคคล การวจิัยเกีย่วกับการบรกิารตดิตามและประเมินผลการแนะแนวและ 

การปรกึษาเชงิจติวทิยา การวจัิยเกีย่วกับเครื่องมือและกจิกรรมส าหรับการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา  

และการวจัิยเกีย่วกบัการบรหิาร การบรกิาร และวชิาการดา้นงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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25713 การสมัมนาทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Guidance and Psychological Counseling 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถตดิตาม ศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์วพิากษ์ และสงัเคราะหปั์ญหาทางสงัคม การศกึษา

การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา จากสภาพปัจจบุนัและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. เพื่อใหส้ามารถเพิ่มพูนความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับนวัตกรรมและแนวคดิใหม่ๆ ตลอดจนแนวโนม้

ทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

3. เพื่อใหส้ามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาและ/หรือแกปั้ญหาและสามารถหาองคค์วามรูใ้หม่ 

การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การตดิตาม ศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์วพิากษ์ และสงัเคราะหปั์ญหาตา่งๆ ทางสงัคม การศกึษา การแนะแนว

และการปรกึษาเชงิจติวทิยาจากสภาพปัจจุบัน และวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง นวัตกรรมและแนวคดิใหม่ๆ ตลอดจน

แนวโนม้ทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การก าหนดแนวทางในการพัฒนาและ/หรือแกปั้ญหา และ

สามารถหาองคค์วามรูใ้หมท่างการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

25714 การพฒันาเครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Guidance and Psychological Counseling Activities and Instruments 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการพัฒนาเครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 2. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับการพัฒนาเครือ่งมอืแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาไปประยุกตใ์ช ้

ในการสรา้งเครือ่งมอืเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับการพัฒนากจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาไปประยุกตใ์ช ้

ในการสรา้งเครือ่งมอืเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการเบือ้งตน้และแนวคดิในการพัฒนาเครื่องมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน เครื่องมือมาตรฐานดา้นการศกึษา เครื่องมือมาตรฐานดา้นอาชพี เครื่องมือ

มาตรฐานดา้นสว่นตัวและสงัคม เครือ่งมอืทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาทีส่ามารถสรา้งขึน้ใชไ้ดเ้อง

และหลักการสรา้ง การพัฒนากจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา กจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา  

ดา้นการศกึษา ดา้นอาชพี และดา้นสว่นตวัและสงัคม นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การพัฒนาเครือ่งมอืและกจิกรรม

แนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การหาประสทิธภิาพ การประเมนิคณุภาพ วธิกีารใชแ้ละการรายงานผลการใช ้

เครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาทีไ่ดพั้ฒนาขึน้ 
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25715 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร (6 หนว่ยกติ) 

 Guidance and Counseling in Organizations 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการน าการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาไปประยุกตใ์ชใ้น 

  การสง่เสรมิพัฒนา ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาของบคุลากรในองคก์ร 

4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับวจิัย นวัตกรรม และแนวโนม้ของการแนะแนวและการปรกึษา 

เชงิจติวทิยาในองคก์ร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร จติวทิยาส าหรับการแนะแนวและ 

การปรึกษาเชงิจติวทิยาในองค์กร บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกับการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจิตวทิยาในองค์กร  

การบรหิารจัดการงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร การสือ่สารและการสรา้งทมีงาน การเจรจา

ตอ่รองการขจัดความขัดแยง้ การสรา้งขวัญและแรงจูงใจ การปรับพฤตกิรรมบุคคลในองคก์ร การสง่เสรมิสขุภาวะ

ของบคุลากรในองคก์ร การแนะแนวในองคก์ร การปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร คณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล

ในองคก์ร การวจิัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร เครือ่งมอืทางจติวทิยาเพื่อการแนะแนว

และการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร นวตักรรมและแนวโนม้การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร 

25794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Guidance and Psychological Counseling) 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้ทีักษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีไ่ดจ้ากการศกึษาชดุวชิาต่างๆ และประสบการณ์ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง มาใชใ้นการศกึษาคน้ควา้อสิระหรอืการวจัิยทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา ในหัวขอ้ทีเ่ป็น

ประเด็นส าคญัตอ่การพัฒนาการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา และ/หรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้อสิระหรอืการวจัิยทีเ่ป็นประเด็นส าคัญตอ่การพัฒนาการแนะแนว

และการปรึกษาเชงิจิตวทิยา และ/หรือหัวขอ้ที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ การเขียนโครงการ การสังเคราะห์

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู และการน าเสนอการศกึษาคน้ควา้อสิระหรอืการวจัิย 

25795 วทิยานพินธ ์(การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Guidance and Psychological Counseling) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์



  4 
 

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิยการเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธ์ทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณและ 

เชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

25796 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Guidance and Psychological Counseling 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่สรา้งเสรมิใหม้บีคุลกิภาพของการเป็นนักแนะแนวและผูใ้หก้ารปรกึษาทีด่ ี

 2. เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ า การบรหิารงานการจัดศนูย ์การประสานงานและการสรา้งเครอืขา่ย

ทางวชิาการ และการประกนัคณุภาพในวชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 3. เพื่อพัฒนาทักษะในการใหบ้รกิารปรกึษาเชงิจติวทิยาแบบรายบุคคล แบบกลุ่ม และการใหบ้รกิาร

ปรกึษาครอบครัว 

 4. เพือ่สง่เสรมิใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการพัฒนาวชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 5. เพื่อเสรมิสรา้งใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการน าเจตคต ิจรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีของนักแนะแนว

ไปใชใ้นวชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาไดอ้ย่างเหมาะสม 

 6. เพื่อเสรมิสรา้งใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการเขยีนและการเผยแพร่บทความ นวัตกรรมและ 

แนวโนม้ทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 7. เพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ์และพัฒนาวสิยัทศัน์ทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วสิยัทัศน์ของนักแนะแนวและผูใ้หก้ารปรกึษาเชงิจติวทิยา การบรหิารงานการจัดศนูยข์องงานแนะแนว

และการปรกึษาเชงิจติวทิยา การประสานงานและการสรา้งเครอืข่ายของนักแนะแนวและผูใ้หก้ารปรกึษาเชงิจติวทิยา 

การประกันคุณภาพของงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การสง่เสรมิเจตคต ิจรยิธรรมและจรรยาวชิาชพี

ของนักแนะแนวและผูใ้หก้ารปรกึษาเชงิจติวทิยา การคดิวเิคราะหแ์ละทักษะการแกปั้ญหา การพัฒนาบุคลกิภาพ

ของนักแนะแนวและผูใ้หก้ารปรกึษาเชงิจติวทิยา การสรา้งเสรมิมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท างาน

ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาภาวะผูน้ าของนักแนะแนวและผูใ้หก้ารปรกึษา เชงิจติวทิยา การใหบ้รกิารปรกึษา 

เชงิจติวทิยาเป็นรายบคุคล การใหบ้รกิารปรกึษาเชงิจติวทิยาเป็นกลุม่ การใหบ้รกิารปรกึษาครอบครัว การเขยีนและ

การเผยแพร่บทความ นวตักรรมและแนวโนม้ทางการแนะแนวและ การปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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