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หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

25711 แนวคดิทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Concepts of Guidance and Theories in Psychological Counseling  

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายหลักการและแนวคดิทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาได ้

2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายแนวคดิและแนวปฏบิัตขิองทฤษฎกีารปรกึษาเชงิจติวทิยาได ้

3. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตแ์นวคดิทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรกึษาไปใชใ้นการแนะแนวและการ

ปรกึษาเชงิจติวทิยาได ้

 ค าอธบิายชดุวชิา 

 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลักการและแนวคดิทางการแนะแนว ทฤษฎทีางจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการร

แนะแนว หลักการและแนวคดิทางการปรกึษาเชงิจติวทิยา การปรกึษารายบุคคล การปรกึษากลุม่ และการปรกึษา

ครอบครัว แนวคดิและแนวปฏบิัตขิองทฤษฎกีารใหก้ารปรกึษา 

25712 การวจิยัทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Guidance and Psychological Counseling 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการด าเนนิการวจิัยตามระเบยีบวธิกีารวจิัยประเภทตา่งๆ 

2. เพื่อใหส้ามารถประยุกต์ระเบียบวธิีการวจิัยไปใชเ้พื่อการวจิัยทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิ

จติวทิยาได ้

3. เพื่อใหส้ามารถประเมนิคุณภาพงานวจิัยและน าผลการวจิัยทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิ

จติวทิยาไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

 ค าอธบิายชดุวชิา 

 ระเบยีบวธิกีารวจิัยทางการศกึษา การคน้ควา้วรรณกรรมเพือ่การวจิัยทางการศกึษา การวางแผนการวจิัย

และการรวบรวมขอ้มูล ระเบียบวธิีทางสถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา การวจิัยเชิงทดลองการวิจัย 

เชงิคณุภาพ จรรยาบรรณของนักวจิัย แนวคดิเกีย่วกบัการวจิัยทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การวจิัย

เกีย่วกับการศกึษาและรวบรวมขอ้มูลเป็นรายบุคคล การวจิัยเกีย่วกับบรกิารสนเทศการวจิัยเกีย่วกับบรกิารปรกึษา

เชงิจติวทิยา การวจิัยเกีย่วกับการบรกิารจัดวางตัวบคุคล การวจิัยเกีย่วกับการบรกิารตดิตามและประเมนิผลการแนะ

แนวและการปรกึษาเชงิจิตวทิยา การวจิัยเกี่ยวกับเครื่องมือและกจิกรรมส าหรับการแนะแนวและการปรกึษา 

เชงิจติวทิยา และการวจิัยเกีย่วกบัการบรหิาร การบรกิารและวชิาการดา้นงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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25713 การสมัมนาทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Guidance and Psychological Counseling 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหส้ามารถ วเิคราะห ์วพิากษ์ และสังเคราะหส์ภาพปัจจุบันของปัญหาทางสังคมปัญหาทาง

การศึกษา ปัญหาในองค์กร ปัญหาดา้นครอบครัว และปัญหาทางการแนะแนวและการปรกึษา 

เชงิจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งได ้

2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิาย ยกตัวอยา่ง และปรุยุกตใ์ชน้วัตกรรม แนวคดิ และองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ทางการแนะแนว

และการปรกึษาเชงิจติวทิยาได ้

3. เพื่อใหส้ามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาและ/หรอืแกปั้ญหาแกปั้ญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับการแนะแนว

และการปรกึษาเชงิจติวทิยาได ้

 ค าอธบิายชดุวชิา 

 การศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์วพิากษ์ สังเคราะหส์ภาพปัจจุบัน ปัจัยทีเ่กีย่วขอ้ง แนวโนม้และทศิทาง 

ของปัญหาทางสังคม ปัญหาทางการศึกษา ปัญหาในองค์กร ปัญหาดา้นครอบครัว ปัญหาทางการแนะแนว 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับทัง้ 5 บรกิารของการแนะแนว ไดแ้ก่ บรกิารศกึษาและรวบรวมขอ้มูลเป็นรายบุคคล บรกิารสนเทศ 

บรกิารปรกึษา บรกิารจัดวางตัวบุคคลและบรกิารตดิตามและประเมนิผล และปัญาดา้นการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

ทีค่รอบคลุมผูร้ับบรกิารทุกชว่งวัยจากวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การเพิม่พูนและพัฒนาองคค์วามรูด้า้นนวัตกรรมและ

แนวคดิใหม่ๆ ทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา และการก าหนดแนวทางในการพัฒนาและ/หรอืแกไ้ข

ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

25714 การพฒันาเครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Guidance and Psychological Counseling Activities and Instruments 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับการพัฒนาเครือ่งมอืแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาไปประยกุตใ์ช ้

ในการสรา้งเครือ่งมอืเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับการพัฒนากจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาไปประยกุตใ์ช ้

ในการจัดกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค าอธบิายชดุวชิา 

 หลักการเบือ้งตน้และแนวคดิในการพัฒนาเครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน เครือ่งมอืมาตรฐานดา้นการศกึษาดา้นอาชพี และดา้นสว่นตัวและสงัคม เครือ่งมอื

ทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาทีส่ามารถสรา้งขึน้ใชไ้ดเ้องและหลักการสรา้ง การพัฒนากจิกรรมแนะ

แนว กจิกรรมแนะแนวดา้นการศกึษา ดา้นอาชพี และดา้นสว่นตัวและสงัคม นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพือ่การพัฒนา

เครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การหาคณุภาพ การประเมนิคณุภาพ และการรายงานผล

การใชเ้ครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาทีไ่ดพ้ัฒนาขึน้ 
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25715 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร (6 หนว่ยกติ) 

 Guidance and Psychological Counseling in Organizations 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร 

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการการใหบ้รกิารแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร 

3. เพื่อใหม้คีวามสามารภในการประชาสัมพันธแ์ละการประสานงาน เพื่อการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

ในองคก์ร 

4. เพื่อใหส้ามารถน าหลักการ การใหบ้รกิารแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาไปสู่การปฏบัิตแิละ

สามารถพัฒนางานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร 

 ค าอธบิายชดุวชิา 

 แนวคดิและความส าคัญเกีย่วกับการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร จติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร แนวการจัดและบรหิารงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

ในองค์กร พฤตกิรรมบุคคลในองค์กรกับการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองค์กร บรกิารแนะแนวและ 

การปรกึษาเชงิจติวทิยาทีค่วรจัดใหก้บับคุคลในองคก์ร การใหบ้รกิารศกึษาและรวบรวมขอ้มลูในองคก์ร การใหบ้รกิารสนเทศ

ในองคก์ร การใหบ้รกิารปรกึษาในองคก์ร การใหบ้รกิารจัดวางตัวบุคคลในองคก์ร การใหบ้ริการตดิตามและประเมนิผล 

ในองคก์ร การประชาสมัพันธแ์ละประสานงานเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร การน าผลการวจิัยไปใช ้

ในงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจิตวทิยาในองค์กร ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเกี่ยวกับการแนะแนวและ 

การปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร และพัฒนางานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร 

25794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Guidance and Psychological Counseling) 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้ทีักษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีไ่ดจ้ากการศกึษาชดุวชิาตา่งๆ และประสบการณ์ที่

เกีย่วขอ้งมาใชใ้นการศกึษาคน้ควา้อสิระหรอืการวจิัยทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา ในหัวขอ้ทีเ่ป็น

ประเด็นส าคัญตอ่การพัฒนาการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา และ/หรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ 

 ค าอธบิายชดุวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้อสิระหรอืการวจิัยทีเ่ป็นประเด็นส าคัญต่อการพัฒนาการแนะ

แนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา และ/หรือหัวขอ้ที่นักศกึษาสนใจเป็นพเิศษ การเขยีนโครงการ การสังเคราะห์

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู และการน าเสนอการศกึษาคน้ควา้อสิระหรอืการวจิัย 

25795 วทิยานพินธ ์(การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Guidance and Psychological Counseling) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถเลอืกปัญหาการวจิัยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

3. สามารถออกแบบการวจิัยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจิัยเชงิปรมิาณได ้

6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจิัยเชงิคณุภาพได ้

7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์
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8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร ่

 ค าอธบิายชดุวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจิัย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัยการเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจิัยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจิัยเชงิปรมิาณและเชงิ

คณุภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มลู การน าเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีน

รายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

25796 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Guidance and Psychological Counseling 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สรา้งเสรมิและพัฒนาบคุลกิภาพของการเป็นนักแนะแนวและผูใ้หก้ารปรกึษาทีเ่หมาะสม 

2. เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

3. เพือ่พัฒนาทักษะการใหบ้รกิารปรกึษาเชงิจติวทิยาทัง้เป็นรายบคุคล เป็นกลุม่ และครอบครัว 

4. เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาวชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

5. เพือ่พัฒนาการตระหนักในเจตคต ิจรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีของนักแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 ค าอธบิายชดุวชิา 

 วสิัยทัศน์ของนักแนะแนวและผูใ้หก้ารปรกึษา การวเิคราะหแ์ละการจัดศูนยแ์นะแนวและศูนยบ์รกิาร

ปรกึษาเชงิจติวทิยา การบรหิารงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การพัฒนาตนเองใหม้ีบุคลกิภาพที่

เหมาะสม การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมเีจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ า

ในวชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสัมพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทักษะการใหบ้รกิาร

ปรกึษาเชงิจติวทิยาเป็นรายบคุคล เป็นกลุม่ และครอบครัว การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพี การสง่เสรมิ

เจตคต ิจรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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