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ึ ษาศาสตรมหาบ ัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชงิ จิตวิทยา
หล ักสูตรศก
ึ ษาศาสตร์
สาขาวิชาศก
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แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

(6 หน่วยกิต)

Concepts of Guidance and Theories in Psychological Counseling
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิดทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับทฤษฎีและแนวปฏิบต
ั ใิ นการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
3. เพื่อให ้สามารถนาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาไปใช ้ในการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาได ้
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา แนวคิดทางการแนะแนว
ทฤษฎีการปรึกษาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิท ยา การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิท ยา การปรึกษา
ครอบครัว การปรึกษารายบุคคล การปรึกษากลุม
่ และทักษะการปรึกษาแบบจุลภาค
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การวิจ ัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

(6 หน่วยกิต)

Research in Guidance and Psychological Counseling
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจระเบียบวิธก
ี ารวิจัย และการวิจัยประเภทต่างๆ
2. เพื่อให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจ และสามารถประเมินคุ ณภาพงานวิจัยด ้านการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาได ้
3. เพื่อให ้มีจรรยาบรรณของนั กวิจัย และสามารถทาการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ได ้ตามมาตรฐานทางวิชาการ
คาอธิบายชุดวิชา
ระเบียบวิธก
ี ารวิจัยทางการศึกษา การค ้นคว ้าวรรณกรรมเพือ
่ การวิจัยทางการศึกษา การวางแผนการวิจัย
และการรวบรวมข ้อมูล ระเบียบวิธท
ี างสถิตเิ พือ
่ การวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ
จรรยาบรรณของนั ก วิจัย แนวคิด เกีย
่ วกับการวิจั ย ทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิง จิต วิท ยา การวิจัย เกีย
่ วกับ
การศึกษาและรวบรวมข ้อมูลเป็ นรายบุคคล การวิจัยเกีย
่ วกับบริการสนเทศ การวิจัยเกีย
่ วกับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การวิจั ย เกีย
่ วกับ การบริก ารจั ด วางตัว บุค คล การวิจั ย เกีย
่ วกับ การบริก ารติด ตามและประเมิน ผลการแนะแนวและ
การปรึก ษาเชิงจิต วิท ยา การวิจัย เกีย
่ วกับ เครื่องมือ และกิจกรรมส าหรั บ การแนะแนวและการปรึก ษาเชิงจิต วิท ยา
และการวิจัยเกีย
่ วกับการบริหาร การบริการ และวิชาการด ้านงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
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ั
การสมมนาทางการแนะแนวและการปรึ
กษาเชิงจิตวิทยา

(6 หน่วยกิต)

Seminar in Guidance and Psychological Counseling
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้สามารถติดตาม ศึกษา ค ้นคว ้า วิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์ปัญหาทางสังคม การศึกษา
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จากสภาพปั จจุบน
ั และวรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง
2. เพื่อ ให ้สามารถเพิ่ม พู น ความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ นวัต กรรมและแนวคิด ใหม่ ๆ ตลอดจนแนวโน ม
้
ทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
3. เพื่อ ให ้สามารถกาหนดแนวทางในการพั ฒ นาและ/หรือ แก ้ปั ญ หาและสามารถหาองค์ค วามรู ้ใหม่
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
คาอธิบายชุดวิชา
การติดตาม ศึกษา ค ้นคว ้า วิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์ปัญหาต่างๆ ทางสังคม การศึกษา การแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิต วิทยาจากสภาพปั จจุบัน และวรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง นวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ ตลอดจน
แนวโน ้มทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การกาหนดแนวทางในการพั ฒ นาและ/หรือแก ้ปั ญหา และ
สามารถหาองค์ความรู ้ใหม่ทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25714

การพ ัฒนาเครือ
่ งมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

(6 หน่วยกิต)

Development of Guidance and Psychological Counseling Activities and Instruments
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในหลักการพัฒนาเครือ
่ งมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
2. เพื่อให ้สามารถนาความรู ้เกีย
่ วกับการพัฒนาเครือ
่ งมือแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาไปประยุกต์ใช ้
ในการสร ้างเครือ
่ งมือเพือ
่ การแนะแนวและการปรึกษาได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให ้สามารถนาความรู ้เกีย
่ วกับการพั ฒนากิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาไปประยุกต์ใช ้
ในการสร ้างเครือ
่ งมือเพือ
่ การแนะแนวและการปรึกษาได ้อย่างเหมาะสม
คาอธิบายชุดวิชา
หลักการเบือ
้ งต ้นและแนวคิดในการพั ฒ นาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิท ยา
การพั ฒ นาแบบทดสอบมาตรฐาน เครื่อ งมือ มาตรฐานด ้านการศึก ษา เครื่อ งมือ มาตรฐานด ้านอาชีพ เครื่อ งมือ
มาตรฐานด ้านส่วนตัวและสังคม เครือ
่ งมือทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทีส
่ ามารถสร ้างขึน
้ ใช ้ได ้เอง
และหลักการสร ้าง การพั ฒนากิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา กิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ด ้านการศึกษา ด ้านอาชีพ และด ้านส่วนตัวและสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ
่ การพัฒนาเครือ
่ งมือและกิจกรรม
แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การหาประสิทธิภาพ การประเมินคุณภาพ วิธก
ี ารใช ้และการรายงานผลการใช ้
เครือ
่ งมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทีไ่ ด ้พัฒนาขึน
้
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การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร

(6 หน่วยกิต)

Guidance and Counseling in Organizations
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจแนวคิดเกีย
่ วกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจจิตวิทยาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในการนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาไปประยุกต์ใช ้ใน
การส่งเสริมพัฒนา ป้ องกัน และแก ้ไขปั ญหาของบุคลากรในองค์กร
4. เพื่อ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับวิจัย นวัต กรรม และแนวโน ้มของการแนะแนวและการปรึก ษา
เชิงจิตวิทยาในองค์กร
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด เกีย
่ วกับ การแนะแนวและการปรึก ษาเชิงจิต วิท ยาในองค์ก ร จิต วิท ยาส าหรั บ การแนะแนวและ
การปรึก ษาเชิง จิต วิท ยาในองค์ก ร บุ ค ลากรที่เ กี่ย วข ้องกั บ การแนะแนวและการปรึก ษาเชิง จิต วิท ยาในองค์ก ร
่ สารและการสร ้างทีมงาน การเจรจา
การบริห ารจัด การงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิต วิทยาในองค์กร การสือ
ต่อรองการขจัดความขัดแย ้ง การสร ้างขวัญและแรงจูงใจ การปรับพฤติกรรมบุคคลในองค์กร การส่งเสริมสุขภาวะ
ของบุคลากรในองค์กร การแนะแนวในองค์กร การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในองค์กร การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร เครือ
่ งมือทางจิตวิทยาเพื่อการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร นวัตกรรมและแนวโน ้มการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร
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การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

(6 หน่วยกิต)

Independent Study (Guidance and Psychological Counseling)
ว ัตถุประสงค์
เพื่อให ้มีทักษะในการนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธก
ี ารทีไ่ ด ้จากการศึกษาชุดวิชาต่างๆ และประสบการณ์
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง มาใช ้ในการศึกษาค ้นคว ้าอิสระหรือการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ในหัวข ้อทีเ่ ป็ น
ประเด็นสาคัญต่อการพัฒนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และ/หรือหัวข ้อทีน
่ ักศึกษาสนใจเป็ นพิเศษ
คาอธิบายชุดวิชา
การเลือกปั ญหาสาหรับการศึกษาค ้นคว ้าอิสระหรือการวิจัยทีเ่ ป็ นประเด็นสาคัญต่อการพัฒนาการแนะแนว
และการปรึก ษาเชิง จิต วิท ยา และ/หรือ หั ว ข ้อที่นั ก ศึก ษาสนใจเป็ นพิ เ ศษ การเขีย นโครงการ การสั ง เคราะห์
วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง การรวบรวมและวิเคราะห์ข ้อมูล และการนาเสนอการศึกษาค ้นคว ้าอิสระหรือการวิจัย
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วิทยานิพนธ์ (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
Thesis (Guidance and Psychological Counseling)
ว ัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้นั กศึกษา
1. สามารถเลือกปั ญหาการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ได ้
2. สามารถสารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งทีจ
่ ะทาวิทยานิพนธ์ได ้
3. สามารถออกแบบการวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ได ้
4. มีความรู ้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได ้
5. สามารถพัฒนาเครือ
่ งมือวิจัยเชิงปริมาณได ้
6. สามารถพัฒนาเครือ
่ งมือวิจัยเชิงคุณภาพได ้
7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นาเสนอข ้อมูลสาหรับวิทยานิพนธ์
8. สามารถนาเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์

(12 หน่วยกิต)

4
9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ การเผยแพร่
คาอธิบายชุดวิชา
การเลือกปั ญหาการวิจัย การสารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง การออกแบบการวิจัยการเขียน
และเสนอโครงการวิท ยานิพ นธ์ การพั ฒ นาเครื่อ งมือ เพื่อการวิจั ยส าหรับ วิท ยานิพ นธ์ทัง้ การวิจัย เชิงปริม าณและ
เชิง คุณ ภาพ การเก็ บ รวบรวมข ้อมู ล การน าเสนอข ้อมู ล วิท ยานิพ นธ์ การน าเสนอและสอบปกป้ องวิท ยานิพ นธ์
การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ การเผยแพร่
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ประสบการณ์วช
ิ าชีพมหาบ ัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

(6 หน่วยกิต)

Graduate Professional Experience in Guidance and Psychological Counseling
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ สร ้างเสริมให ้มีบค
ุ ลิกภาพของการเป็ นนักแนะแนวและผู ้ให ้การปรึกษาทีด
่ ี
2. เพือ
่ ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู ้นา การบริหารงานการจัดศูนย์ การประสานงานและการสร ้างเครือข่าย
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพในวิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
3. เพื่อ พั ฒ นาทัก ษะในการให ้บริการปรึก ษาเชิงจิตวิท ยาแบบรายบุค คล แบบกลุ่ม และการให ้บริก าร
ปรึกษาครอบครัว
4. เพือ
่ ส่งเสริมให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการพัฒนาวิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
5. เพื่อเสริมสร ้างให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในการนาเจตคติ จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพของนั กแนะแนว
ไปใช ้ในวิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได ้อย่างเหมาะสม
6. เพื่อ เสริม สร ้างให ้มีค วามรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ การเขีย นและการเผยแพร่บ ทความ นวัต กรรมและ
แนวโน ้มทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ั ทัศน์ทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
7. เพือ
่ เสริมสร ้างประสบการณ์และพัฒนาวิสย
คาอธิบายชุดวิชา
ั ทัศน์ของนั กแนะแนวและผู ้ให ้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา การบริหารงานการจัดศูนย์ของงานแนะแนว
วิสย
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การประสานงานและการสร ้างเครือข่ายของนั กแนะแนวและผู ้ให ้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การประกันคุณ ภาพของงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิท ยา การส่งเสริมเจตคติ จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ
ของนั กแนะแนวและผู ้ให ้การปรึกษาเชิงจิตวิท ยา การคิดวิเคราะห์และทักษะการแก ้ปั ญหา การพั ฒ นาบุคลิกภาพ
ของนั ก แนะแนวและผู ้ให ้การปรึก ษาเชิงจิต วิท ยา การสร ้างเสริม มนุ ษ ยสัม พั น ธ์แ ละความสามารถในการท างาน
ร่วมกันเป็ นหมู่คณะ การพั ฒ นาภาวะผู ้น าของนั กแนะแนวและผู ้ให ้การปรึกษา เชิงจิตวิทยา การให ้บริการปรึก ษา
เชิงจิตวิทยาเป็ นรายบุคคล การให ้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็ นกลุม
่ การให ้บริการปรึกษาครอบครัว การเขียนและ
การเผยแพร่บทความ นวัตกรรมและแนวโน ้มทางการแนะแนวและ การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
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