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3. โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 37   หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร 

          จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร   37 หนวยกิต 
 ก. หมวดพื้นฐานทางสถิติและการวิจัย    6   หนวยกิต 
 ข. หมวดวิชาบังคับ           17 หนวยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา      2 หนวยกิต 
 ง. วิทยานิพนธ      12 หนวยกิต 
   รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  37 หนวยกิต 
 

รายวิชาและจํานวนหนวยกิต 
หมวดวิชาพื้นฐานทางสถิติและการวิจัย    6  หนวยกิต 
             434521  วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร 
                และสังคมศาสตร   3 (3-0-6) 
               Research Methods in Behavioral and Social Sciences 
              335511  วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย  3 (3-0-6)  

                Statistical Methods for Research 
หมวดวิชาบังคับ      17 หนวยกิต 
  415511  ทฤษฎีบุคลิกภาพ   2 (2-0-4) 
  Theories of Personality 
 415513  จิตวิทยาอปกติ    2 (2-0-4) 
  Abnormal Psychology 
 415551 การทดสอบทางจิตวิทยา   2 (2-0-4) 
  Psychological Testing 
 416511  ทฤษฎีและเทคนิคการใหคําปรึกษา 2 (1-2-3) 
  Theories and Techniques of Counseling 
 416521 ฝกทักษะการใหคําปรึกษาแบบจุลภาค 2 (0-6-0) 
  Micro Counseling 
 416622  ฝกทักษะการใหคําปรึกษา  3 (0-9-0) 
  Internship in Counseling  
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 416641 สัมมนาปญหา และงานวิจัยทางการ 
  ใหคําปรึกษา    2 (1-2-3) 
  Seminar on Problems and Research Counseling 
 416642  การใหคําปรึกษาครอบครัวและชุมชน 2 (1-2-3) 
  Family and Community Counseling 
 หมวดวิชาเลือก       2  หนวยกิต 
 415514  การปรับพฤติกรรม   2 (2-0-4) 
  Behavior Modification 

  415541  สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรม  2 (2-0-4) 
   Seminar on Industrial Psychology 
  415542  สัมมนาจิตวิทยาการสื่อสาร  2 (2-0-4) 
   Seminar on Communication Psychology 
  415543 สัมมนาจิตวิทยาบุคลากร   2 (2-0-4) 
   Seminar on Personnel Psychology 
  415544  สัมมนาจิตวิทยาสังคม   2 (2-0-4) 
   Seminar on Social Psychology 
  415641 สัมมนา จิตวิทยาพัฒนาการ  2 (2-0-4) 
   Seminar on Developmental Psychology 
  416621 การปรึกษากลุม    2 (2-0-4) 
   Group Counseling 

 416623 ไบโอฟดแบค เพื่อการใหคําปรึกษา 2 (1-2-3) 
   Biofeedback for Counseling    
  416643  สัมมนาการจัดการใหคําปรึกษา  2 (1-2-3) 
   Seminar on Counseling Management 
  416644 การใหคําปรึกษาตางวัฒนธรรม  2 (2-0-4) 
   Multicultural Counseling 
  416698  การศึกษาอิสระ    3(0-9-0) 
   Independent Study 
  436511  คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัย  2 (2-2-5) 
   Computer for Research 
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     วิทยานิพนธ     12   หนวยกิต 
  416699  วิทยานิพนธ    12 (0-0-36) 
   Thesis 
หมายเหต ุ นิสิตปริญญาโทสาขาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา  สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเอกเลือก 
หรือวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ โดยไดรับความเห็น 
ชอบจาก  อาจารยที่ปรึกษาและภาควิชา 
 
4. ความหมายของรหัสวิชา 

เลขรหัส 3 ตัวแรก 
 สาขาวิชา    ภาควิชา 
 414 การแนะแนว   การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 
 415 จิตวิทยา    การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 
 416 จิตวิทยาการใหคําปรึกษา  การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 
 434 วิจัยการศึกษา   วิจัยและวัดผลการศึกษา 
 435 สถิติทางพฤติกรรมศาสตร วิจัยและวัดผลการศึกษา 
 436 คอมพิวเตอร   วิจัยและวัดผลการศึกษา 
  
เลขรหัส 3 ตัวหลัง 
 เลขรหัสตัวที่ ส่ี  หมายถึง   ช้ันปที่เปดสอน 
 เลขรหัสตัวที่ หา  หมายถึง  หมวดวิชาดังนี้ 
  เลข  0  หมายถึง   พื้นฐาน 
  เลข  1  หมายถึง   ทฤษฎี  หลักการ 
  เลข  2  หมายถึง   ปฏิบัติการ  ฝกหัด 
  เลข  3  หมายถึง   การจัด  บริการ  บริหาร 
  เลข  4  หมายถึง   ปญหา  สัมมนา 
  เลข  5  หมายถึง   วิจัย  ทดสอบ 
  เลข  9  หมายถึง   วิจยั  การศึกษาอิสระ 
 

เลขรหัสตัวที่หก  หมายถึง  ลําดับรายการในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่  หา 
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5. แผนการเรียน 
             ปท่ี  1  ภาคตน 

 รหัสวิชา   ช่ือวิชา    หนวยกิต 
415551   ทฤษฎีบุคลิกภาพ    2 (2-0-4) 
416511   ทฤษฎีและเทคนิคการใหคําปรึกษา  2 (1-2-3) 
415511   วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย   3 (3-0-6) 

     รวม                                             7  หนวยกิต 
 
                                                    ปท่ี  1  ภาคปลาย 
 รหัสวิชา   ช่ือวิชา    หนวยกิต 

415551   การทดสอบทางจิตวิทยา    2 (2-0-4) 
 416521   ฝกทักษะการใหคําปรึกษาแบบจุลภาค  2 (0-6-0) 
 416623   ไบโอฟดแบคเพื่อการใหคําปรึกษา  2 (1-2-3) 

434511   วิธีการวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตรและสังคมศาสตร 3 (3-0-6) 
     รวม    9  หนวยกิต 
 

ปท่ี  2  ภาคตน 
 รหัสวิชา   ช่ือวิชา    หนวยกิต 

415513   จิตวิทยาอปกติ     2 (2-0-4) 
416622    ฝกปฏิบัติการใหคําปรึกษา   3 (0-9-0) 
416641   สัมมนาปญหาและงานวิจัยทางการใหคําปรึกษา 2 (1-2-3) 
416642   การใหคําปรึกษาครอบครัวและชุมชน  2 (1-2-3) 

     รวม    9  หนวยกิต 
 

ปท่ี  2  ภาคปลาย 
 รหัสวิชา   ช่ือวิชา    หนวยกิต 

416699  วิทยานิพนธ     12 (0-0-36) 
     รวม    12  หนวยกติ 

 
   รวมตลอดหลักสูตร  37  หนวยกิต 
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6. คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา 
 
415511   ทฤษฎีบุคลิกภาพ  2 (2-0-4) 
 Theories of Personality 
  ทฤษฎีบุคลิกภาค เชน ทฤษฎีจิตวิเคราะห ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม ทฤษฎีสนาม  ทฤษฎี 
องคประกอบ  ทฤษฎีมนุษยนิยม  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  และการประยุกตใช 
 
415513 จิตวิทยาอปกติ  2 (2-0-4) 
  Abnormal Psychology 
 ลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบน กลุมอาการผิดปกติ เกณฑการจําแนกความอปกติ ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาที่เกี่ยวกับความผิดปกติ การดูแลผูมีพฤติกรรมอปกติ วิธีการปองกันความผิดปกติ การรักษาและ
ฟนฟูสภาพของผูมีความผิดปกติ 
 
415514 การปรับพฤติกรรม 2 (2-0-4) 
 Behavior Modification 
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใชทฤษฎีการเรียนรู ตามแนวทัศนะพฤติกรรมนิยม ปญญานิยม
และมนุษยนิยม รวมทั้งสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
415541 สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 2 (2-0-4) 
 Seminar on Industrial Psychology 
 การอภิปรายเชิงวิพากษ เกี่ยวกับทฤษฎีจิตวิทยาอุตสาหกรรม ปจจัยทางดานจิตวิทยาที่มี 
อิทธิพลตอจริยธรรมผลผลิต ความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมของการประกอบการ 
 
415542 สัมมนาจิตวิทยาการสื่อสาร 2 (2-0-4) 
 Seminar on Communication Psychology 
 อภิปรายเชิงวิพากษเกี่ยวกับสื่อสารเพื่อการใหคําปรึกษา ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสาร 
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415543 สัมมนาจิตวิทยาบุคลากร 2 (2-0-4) 
 Seminar on Personnel Psychology 
 การอภิปรายเชิงวิพากษเกี่ยวกับงานบุคลากรในองคการ  บทบาทหนาทีของฝายบุคลากร   
การประยุกตหลักการและทฤษฎีจิตวิทยาในการสรรหา  และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคการ 
 
415544 สัมมนาจิตวิทยาสังคม 2 (2-0-4) 
 Seminar on Social Psychology 
 อภิปรายเชิงวิพากษ ทฤษฎีและเทคนิควิธีการทางจิตวิทยาสังคม พฤติกรรมกลุม ความขัดแยง 
การตัดสินใจ และกลุมตางวัฒนธรรม 
 
415551 การทดสอบทางจิตวิทยา 2 (2-0-4) 
 Psychological Testing 
 หลักการทดสอบการสรางและการเลือกแบบทดสอบทางจิตวิทยา  การดําเนินการทดสอบและ
การแปลความหมายผลการทดสอบ  เพื่อใชในการแนะแนว และการใหคําปรึกษา 
 
415641 สัมมนาจิตวิทยาพัฒนาการ 2 (1-2-3) 
 Seminar on Developmental Psychology   
 การอภิปรายเชิงวิพากษ  ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีและปจจัยที่มีผลตอพัฒนาการของมนุษย 
 
416511 ทฤษฎีและเทคนิคการใหคําปรึกษา 2 (2-2-5) 
 Theories and Techniques of Counseling 
 หลักการและกระบวนการใหคําปรึกษา ทฤษฎีและเทคนิคการใหคําปรึกษากลุมตาง ๆ เชน 
ทฤษฎีจิตวิเคราะห ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีปญญานิยม ทฤษฎีมนุษยนิยม ทฤษฎีกลุมเลือกสรร และ
การประยุกตใช 
 
416521 ฝกทักษะการใหคําปรึกษาแบบจุลภาค 2 (0-6-0) 
 Micro counseling 
 พัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาโดยใชวิธีการฝกการใหคําปรึกษาแบบจุลภาค(MicroCounseling) 
ทั้งการปรึกษารายบุคคลและแบบกลุม ฝกบทบาทสมมติ จัดสถานการจําลอง สังเกต และวิเคราะห
พฤติกรรมตาง ๆ โดยใชแถบบันทึกเสียง และวิดีทัศน วิเคราะหและประเมินผลการฝกทักษะใหคําปรึกษา  
ไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง 
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416621 การปรึกษากลุม 2 (1-2-3) 
 Group Counseling 
 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและประเภทของการปรึกษากลุม บทบาท หนาที่ และจรรยาบรรณของ
สมาชิกกลุม การจัดกระบวนการและการฝกทักษะตาง  ๆ  ของการปรึกษากลุม 
 
416622 ฝกปฏิบัติการใหคําปรึกษา 3 (0-9-0) 
 Internship in Counseling 
 ฝกปฏิบัติการปรึกษาในหนวยงานหรือสถาบัน ตามการอนุมัติของภาควิชา ไมนอยกวา             
150 ช่ัวโมง 
 
416623  ไบโอฟดแบคเพื่อการใหคําปรึกษา 2 (1-2-3) 
 Biofeedback for Counseling 
 หลักการและทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับการใชไบโอฟดแบคเพื่อการปรึกษา  ฝกทักษะการใช
อุปกรณ Biofeedback  ที่ใชในการใหคําปรึกษา  
 
416641 สัมมนาปญหา และงานวิจัยทางการใหปรึกษา 2 (1-2-3) 
 Seminar on Problems and Research counseling 
 การอภิปรายเชิงวิพากษ วิเคราะห เปรียบเทียบปญหา และงานวิจัยทางจิตวิทยาการใหคําปรึกษา
ทั้งในและตางประเทศ ฝกการวางแผนการวิจัย การดําเนินการวิจัย 
 
416642 การปรึกษาครอบครัวและชุมชน 2 (1-2-3) 
 Family and Community Counseling 
 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัว   เชน  ทฤษฎีพัฒนาการ  ทฤษฎีความสัมพันธ  ทฤษฎี
ระบบครอบครัว   ทฤษฎีปฏิสัมพันธ  ปญหาสังคมที่สงผลตอครอบครัว  การใหคําปรึกษาครอบครัวและ
ชุมชน 
  
416643   สัมมนาการจัดการใหคําปรึกษา             2 (1-2-3) 
    Seminar on counseling Management 
    ศึกษาปญหาและงานวิจัย เกี่ยวกับการจัด การบริหาร และบริการดานการใหคําปรึกษา  
ในสถาบันและหนวยงาน 
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416644 การใหคําปรึกษาตางวัฒนธรรม 2 (2-0-4) 
 Multicultural Counseling 
 ปญหา การประยุกตใชทฤษฎี และเทคนิคในการใหคําปรึกษาในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม 
 
416698 การศึกษาอิสระ 2 (0-6-0) 
 Independent Study 
 วิเคราะหปญหาเฉพาะกรณี ตามการอนุมัติของภาควิชา 
   
416699 วิทยานิพนธ 12 (0-0-36) 
 Thesis 
 เสนอผลงานวิจัยทางดานจิตวิทยาใหคําปรึกษา ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
 
434511 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร  3 (3-0-6) 
 Research Methods in Behavioral and Social Sciences 
 มโนมติเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย ลักษณะของขั้นตอนตาง ๆ ในโครงการวิจัย การกําหนด
ปญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของขอมูล เครื่องมือและเทคนิคสําหรับการรวบรวมขอมูล 
การสรางเครื่องมือการวิจัย เทคนิคการสุมตัวอยาง การรวบรวมและการจัดทําขอมูล เทคนิคการวิจัย 
ตาง ๆ เชน เชิงประวัติศาสตร เชิงสภาพปจจุบัน เชิงการทดลอง เชิงคุณภาพ เชิงอนาคต การวิเคราะห 
เมทตา เปนตน การวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย สถิติที่จําเปนในการจัดกระทําและวิเคราะห
ขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานวิจัย 
 
435511   วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย  3 (3-0-6) 
 Statistical Methods for Research 
 ความนาจะเปนเบื้องตน สถิติพื้นฐาน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน 
การวิเคราะห ความถดถอย และสหสัมพันธ และการวิเคราะหความแปรปรวนรวม 
436521 คอมพิวเตอรสําหรับการวิจัย 3 (2-2-5) 
 Computer for Research 
 ระบบคอมพิวเตอร บทบาทของคอมพิวเตอรตอการวิจัย การสืบคนรายงานการวิจัย  
การประมวลผลขอมูล การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูล โดยปฏิบัติการบันทึกขอมูล 
วิเคราะหขอมูล อานผลการวิเคราะห แปลผล และเขียนรายงาน 
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