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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนยทาพระจนัทร  คณะศิลปศาสตร ภาควิชาจิตวิทยา 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวิทยาการปรึกษา 

 ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Counseling Psychology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ช่ือเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) 
   ช่ือยอ ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม Master of Arts (Counseling Psychology)  
   ช่ือยอ M.A. (Counseling Psychology) 

3. วิชาเอก    ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 60 หนวยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
 เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2  ป 
5.2 ภาษาท่ีใช  

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 
5.3 การรับเขาศึกษา  

รับนักศึกษาไทยท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

  เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 



 มคอ. 2 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา หนา 2

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวิทยาการปรึกษา 

พ.ศ. 2538 
กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2554 

  ไดพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี  14/2553 
    เม่ือวันท่ี  16   เดือน สิงหาคม   พ.ศ.  2553 
  ไดพิจารณากล่ันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา  
    ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2553  เม่ือวันท่ี  6   เดือน กันยายน   พ.ศ.  2553 และ 
    ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2553  เม่ือวันท่ี  7   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 
  ไดรับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี ….13/2553…. 
    เม่ือวันท่ี  …20…..  เดือน ......ธันวาคม.....  พ.ศ.  …2553…… 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ
ในปการศึกษา 2556 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. นักจิตวิทยาการปรึกษา 
 2. ฝายพัฒนาบุคลากรในองคกรตางๆ 
 3. ครูแนะแนว / อาจารย 
 4. บุคลากรพินิจงานในโรงพยาบาล / สํานักงานสาธารณสุข 
 5. เปนบุคลากรท่ีทํางานดานมนุษยบริการและสุขภาพจติ สามารถทํางานได 5 แขนง ไดแก 

5.1 ระดับการปองกัน (prevention) เชน การปองกันปญหาสุขภาพจิต 
5.2 ระดับการรักษา (intervention) เชน การปรึกษากับผูมีความทุกข มีปญหาชีวิต ผูประสบภัย หรือ

ผูปวยเรื้อรัง 
5.3  ระดับตติยภูมิ (tertiary care) เปนการดูแลตอเนื่องในผูท่ีมีปญหาเร้ือรัง หรือผูปวยเร้ือรัง 
5.4 ระดับการฟนฟู (rehabilitation) เชน การใหการบําบัดฟนฟูผูติดยา 
5. 5 ระดับการพัฒนา (development) เปนการพัฒนามนษุยในดานตางๆ ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของงาน

ทางดานจิตวิทยาการปรึกษา 
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9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/          
ปการศึกษาท่ีจบ 

1. ดร. ทิพาวดี  เอมะวรรธนะ 3100203547XXX รองศาสตราจารย Ph.D. (Counseling Psychology) 
University of Missouri-Columbia, 
U.S.A. , 2528 
M. Psych. (Clinical Psychology) 
The Flinders University of South 
Australia , Australia , 2517 
ศศ.บ. (จิตวิทยา) (เกียรตินิยมดี) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2513 

2. ดร. รุจนะ     เทียนศรี    3100901824XXX อาจารย Ed.D. (Counseling) 
Emporia University, U.S.A.,2527 
M.A. (Counselor Education, General 
Counseling), Emporia University  
U.S.A.,2523 
 B.A. (Social Work) Emporia 
University U.S.A.,2521 

3 อาจารย ดร. อุบลวรรณา  
ภวกานันท    

 3101600479XXX อาจารย Ph.D. (Experimental Psychology)  
University of Leuven, Belgium, 
2535 
Cert. of Specialization in 
Cognitive Psychology, University 
of Leuven, Belgium, 2532 
M.A. (Theoretical Psychology), 
University of Leuven, Belgium, 
2530 
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2524 
กศ.บ. (ชีววิทยา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2521 
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4 สุรินทร        รณเกยีรติ     3101801107xxx ผูชวยศาสตราจารย M.A. (Counseling Psychology) 
Michigan State University 
U.S.A.,2526 
ศศ.บ.(จิตวิทยา)(เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,2515 

5 เกียรติศักดิ์   จงัเจริญจิตตกุล 3102102014xxx อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,2548 
ค.บ.(เกียรตนิยิมอันดับ 1)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2542   

ลําดับท่ี 1 – 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยทาพระจันทร กรุงเทพฯ  

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหเกิดการแขงขันสูงในแทบทุกดานของการดําเนิน

ชีวิตประจําวันเปนเหตุใหเกิดปญหาทางดานจิตวิทยาแกประชาชนของประเทศ จึงจําเปนตองมีผูมีความรูทาง
จิตวิทยาการปรึกษา เพื่อชวยเหลือ ดูแล และพัฒนาผูประสบปญหาดังกลาว 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปญหาสังคมในปจจุบันมีมากข้ึน เปนเหตุใหตองมีบุคลากร ท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานจิตวิทยาเพื่อสงเสริม

ใหประชาชนมีสุขภาพจิตดี และใหการปรึกษาแกผูมีปญหา ใหสามารถหาทางชวยตัวเองและปรับตัวดํารงชีวิตอยูใน
สังคมอยางมีความสุข 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ 
ของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงเพื่อทําใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตท่ีดี สามารถเผชิญปญหาตางๆ 
ได 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
หลักสูตรท่ีสรางข้ึนมีความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีเนนการทํางานเพ่ือ

ประชาชน หลักสูตรยังมุงเนนใหนักศึกษานําความรูไปใชในการพัฒนาและชวยเหลือบุคคลตางๆ ในสังคม 
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13. ความสัมพันธ กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
 ไมมี 

 
หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1. 1 ปรัชญา 
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ
ทางดานจิตวิทยาการปรึกษา ซ่ึงมีความสําคัญในการทําหนาท่ีทางดานมนุษยบริการและดานสุขภาพจิต เพื่อการ
พัฒนา การชวยปองกัน การรักษา และการฟนฟูสภาพจิตใจของบุคคลท่ีประสบปญหา ตลอดท้ังการปรับปรุงแกไข
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม การสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพจิตท่ีดี และใหการปรึกษาแกผูมีปญหาใหสามารถ
หาทางชวยตัวเอง จนปรับตัวดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข นอกจากนี้นักจิตวิทยาการปรึกษายังชวยในการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพของประชากรในดานสุขภาพจิตและประสิทธิภาพการทํางานของบุคคลในวงการตางๆ 
เชน การศึกษา ธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชนท่ัวไป 
 1.2  ความสําคัญ 
  เปนหลักสูตรท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ คุณธรรมและจรรยาในการประกอบ
อาชีพ เพื่อชวยเหลือ บรรเทา ปญหาทางสังคมทางดานสุขภาพจิต ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อ
ตอบสนองตอสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลง 

 1.3 วัตถุประสงค 
  4.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา ท่ีมีความรูความสามารถ ทักษะและจริยธรรมในการ

ใหบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแกบุคคล และกลุมบุคคลในองคกรตาง ๆ ใหรูจักปรับตัวอยางเหมาะสมและมีความสุข
ท้ังดานสวนตัว สังคมและการทํางาน 

      4.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา ท่ีมีความสามารถในการวิจัย คนควา ทดลอง เกี่ยวกับ
ความรูทางดานจิตวิทยาการปรึกษา และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของไดอยางมีระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร เพื่อนําผลการวิจัย
ไปใชพัฒนาความรูใหม ๆหรือหาแนวทางปองกัน แกปญหาเชิงจิตวิทยาของบุคคลและองคกร 

      4.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา ท่ีมีความสามารถถายทอดความรูทางวิชาการและวิธีการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา แกบุคคลในสถาบันการศึกษา หนวยงาน และชุมชนตาง ๆ ใหมีความกาวหนาท้ังดานวิชาการ
และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

      4.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ท่ีมีความสามารถในการจัดตั้ง และพัฒนาระบบการบริการปรึกษาของ
หนวยงาน หรือองคการการบริหารงานบุคคล หรือสถาบันท้ังของรัฐและเอกชน เพื่อทํางานดานมนุษยบริการและ
สุขภาพจิตไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนนั้น 
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2. แผนพฒันาปรับปรุง   คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ป 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
- ปรับปรุงหลักสูตรจิตวิทยาการ
ปรึกษาใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาท่ี 
สกอ. กําหนด 
(ภายใน 5 ป) 

-พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากลและ
สอดคลองตามเกณฑ สกอ. 
-ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 

-เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

-ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง 
กับความตองการของสังคมและการ
เปล่ียนแปลงของโลกปจจุบัน 
(ภายใน 5 ป) 

-ติดตามความเปล่ียนแปลงความ
ตองการของผูประกอบการและ
สภาพสังคม 

-รายงานความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของผูประกอบการ 
-ผูใชบัณฑติมีความพึงพอใจดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถในการ
ทํางาน  

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสตูร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

 ใชระบบการศึกษาแบบไตรภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาค
การศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ไมมี 
 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 จํานวน 1.25 หนวยกิตในระบบไตรภาคมีคาเทากับจํานวน 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

  วัน – เวลาราชการปกติ   
  เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร   เวลา  8.00 น.  ถึง 16.00 น.    

ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนตุลาคม  – มกราคม 
ภาคการศึกษาที่ 3  เดือนกุมภาพนัธ  – พฤษภาคม 
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2.2 คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7 และมีคุณสมบัติดังนี้   
2.2.1 เปนผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
ก.  เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาช้ันปริญญาตรีทางจิตวิทยาทั้งในหรือตางประเทศจาก  

สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
ข.  เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาช้ันปริญญาตรี ท่ีเคยเรียนวิชาทางจติวิทยามาแลวไมนอยกวา 

18  หนวยกิต ตองมีคาระดับเฉล่ียสะสม 2.5 หรือมีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 1 ป  
ค. เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่าํกวาช้ันปริญญาตรี มีประสบการณทํางานดานจิตเวช บริการ ปรึกษา  

งานแนะแนว หรืองานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
  2.2.2  เปนผูมีผลการศึกษาช้ันปริญญาตรี ไดคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.50 

 การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
   1. ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ 

   2 . ผูเขาศึกษาจะตองทําวิทยานิพนธ และการฝกงานดานจิตวิทยาปรึกษาตลอดหลักสูตร และปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีหลักสูตรกําหนด 

  3 . เ ง่ือนไขอ่ืนๆ  ให เปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข า ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือคณะศิลปศาสตร 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
  1. จําเปนตองปรับพื้นฐานความรูของนักศึกษาท่ีมาจากหลายสาขาวิชา 
               2. การปรับตัวของนักศึกษาทําใหเกิดการเรียนรูซ่ึงกันและกนัมากข้ึนจากการมีประสบการณท่ี
แตกตางกัน 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 1. ใหศึกษาในรายวิชาเสริมพื้นฐานทางจติวิทยา 
 2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ การแนะแนวการเรียนและกิจกรรมกลุมตางๆ 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
ในแตละปการศึกษาจะรับนักศึกษาปละ15 คน  ดังตัวอยางในตาราง  

 
จํานวนนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 

ช้ันปท่ี 1 15 15 15 15 15 

ช้ันปท่ี 2  15 15 15 15 
รวม 15 30 30 30 30 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะจบ  15 15 15 15 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
       ใชงบประมาณเงินอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  คณะศิลปศาสตร                       

ในปงบประมาณ 2553 มีรายละเอียดดังนี ้
       งบดําเนนิงาน     100,776   บาท 
 หมวดคาตอบแทน   44,000    บาท 
 หมวดคาใชสอย    10,000    บาท 
 หมวดคาวัสด ุ    34,776    บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน   12,000    บาท 
หมายเหต ุ คาใชจายบางรายการ (เชน คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ) ใชจากงบพิเศษ 

ของคณะฯ    
 คาใชจายตอหวันักศึกษา 60,000 บาท ตอ ป 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผานส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานส่ือแพรภาพและเสียงเปนส่ือหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 
 แบบศึกษาวิจยัดวยตนเอง 
 แบบฝกงาน 

 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 12.15 และ
ขอ 19 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกิต และระยะเวลาการศึกษา 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หนวยกิต 

           ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตร อยางนอย 6  ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 9  ภาคการศึกษาปกติ 
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3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

 แผน ก แบบ ก 2 

วิชาบังคับ 33 หนวยกิต 

วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต 

วิชาเลือก 6 หนวยกิต 

วิทยานิพนธ 15 หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60  หนวยกิต 

 
3.1.3 รายวิชา 

  รหัสวิชา 
 รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวย อักษรยอ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้  

อักษรยอ จป./PC  หมายถึง อักษรยอของสาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษา 
เลขหลักหนวย   

เลข 0-5  หมายถึง วิชาบังคับ 
เลข 6-9  หมายถึง วิชาเลือก 

เลขหลักสิบ    
เลข 0    หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน 
เลข 1    หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการวัด การทดสอบ การวิจัยทางสถิติ 
เลข 2 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาจิตวิทยาสังคม 
เลข 3-8 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
เลข 9  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาจิตวิทยาคลินิก 

เลขหลักรอย 
เลข 5    หมายถึง วิชาพ้ืนฐาน 
เลข 6    หมายถึง วิชาระดับตน 
เลข 7 หมายถึง วิชาระดับสูง 
เลข 8    หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ 
 

3.1.3.1  วิชาเสริมพื้นฐาน (สําหรับผูท่ียังไมมีพื้นฐาน) 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หนวยกิต  

       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
จป. 501 การเรียนรูและทักษะพื้นฐานในจิตวิทยาการปรึกษา       3 (3 – 0 – 9) 
PC 501 Learning and Basic Skills in Counseling 
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จป. 502 จิตวิทยาพัฒนาการและบุคลิกภาพ        3 (3 – 0 – 9) 
PC 502 Developmental Psychology and Personality 
                                                                                                                              (ไมนับหนวยกิตสะสม) 

 
3.1.3.2  วิชาบังคับ          รวม  33 หนวยกิต 
 นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับ จํานวน 33 หนวยกิต มี 6 หมวดวิชา ดังนี้ 
 

การวัดและการประเมินผล (Research & Evalution)  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หนวยกิต  
               (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
จป. 612  สถิติประยุกตท่ีใชในพฤติกรรมศาสตร    3 (3 – 0 - 9) 
PC 612 Applied Statistics in Behavioral Science 
จป. 614 การวิจยัทางจติวิทยา      3 (3 – 0 – 9) 
PC 614 Psychological Research 
 

การประเมินบุคคล (Appraisal of Individual) 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หนวยกิต  
              (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
จป. 613 การประเมินท่ีใชในจิตวิทยาการปรึกษา     3 (2 – 3 – 7) 
PC 613 Assessment in Counseling 
 

ความรูเกี่ยวกบัวิชาชีพ (Professional Orientation) 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หนวยกิต  
       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
จป. 661 จรรยาบรรณสําหรับจิตวิทยาการปรึกษา     3 (3 – 0 – 9) 
PC 661 Ethical Issues in Counseling Psychology 
จป. 781 ฝกงานดานจติวิทยาการปรึกษา 1      3 (0 – 9 –3) 
PC 781  Internship in Counseling Psychology 1 
จป.782 ฝกงานดานจิตวิทยาการปรึกษา 2      3 (0 – 9 – 3) 
PC 782  Internship in Counseling Psychology 2 
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ความรูเร่ืองอาชีพ (Career Development) 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หนวยกิต  
       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
จป.662  พัฒนาการทางอาชีพ       3 (3 – 0 – 9) 
PC 662  Career Development 

จิตวิทยาการใหความชวยเหลือในจิตวิทยาการปรึกษา (Helping Relations in Counseling Psychology) 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หนวยกิต  
       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
จป.671  ทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา      3 (3 – 0 – 9) 
PC 671  Theories in Counseling 
จป.672  กระบวนการจติวิทยาการปรึกษา      3 (2 – 3 – 7) 
PC 672  Process in Counseling 
 

เร่ืองท่ีเกี่ยวกับกลุม (Groups) 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หนวยกิต  
       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
จป.771  การฝกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา      3 (1 –6– 5) 
PC 771 Supervised Practicum in Counseling Psychology 
จป.772  จิตวิทยาการปรึกษากลุม: ทฤษฎีและแนวคิด     3 (2 – 3 – 7)  
PC 772  Group Counseling: Theories and Techniques 
 

3.1.3.3  วิชาบังคับเลือก      รวม  6 หนวยกิต 
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชา จํานวน 2 วิชา รวม 6 หนวยกติ จากรายวิชาตอไปนี ้

รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หนวยกิต  
       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
จป.663  การพัฒนาตนเองและความสามารถในวิชาชีพ     3 (3 – 0 – 9) 
PC 663  Personal and Professional Development 
จป.664  จิตวิทยาของชาวตะวันออกและตะวนัตก:      3 (3 – 0 – 9) 
               การประยุกตใชในจิตวิทยาการปรึกษา  
PC 664  Eastern and Western Psychology: Application in Counseling 
จป.761  สัมมนาหัวขอทางจิตวิทยาการปรึกษาปจจบัุน     3 (2 – 3 – 7) 
PC 761  Seminar on Current Issues in Counseling Psychology 
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3.1.3.4 วิชาเลือก       รวม  6 หนวยกิต 
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชา จํานวน 2 วิชา รวม 6 หนวยกติ จากรายวิชาตอไปนี ้

 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หนวยกิต  
       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
จป.607  จิตวิทยาการศึกษาข้ันสูง        3 (3 – 0 – 9) 
PC 607  Advanced Educational Psychology 
จป.618  การประยกุตโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางจิตวทิยา   3 (3 – 0 – 9) 
PC 618  Application of Computer Packages for Psychological Research 
จป.626  จิตวิทยาพฤตกิรรมสังคม        3 (3 – 0 – 9) 
PC 626  Psychology of Social Behavior 
จป.627  พฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย     3 (3 – 0 – 9) 
PC 627  The Social-Cultural Context of Human Behavior 
จป.628  พื้นฐานจิตวิทยาชุมชน        3 (3 – 0 – 9) 
PC 628  Foundation of Community Psychology 
จป.667 การพัฒนาความสามารถทางวิชาการ      3 (3 – 0 – 9) 
PC 667  Developing Academic Competency 
จป.668  การจัดการกับภาวะความเครียด       3 (3 – 0 – 9) 
PC 668 Stress Management 
จป.676  จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวในโรงเรียน     3 (3 – 0 – 9) 
PC 676  Counseling and Guidance in School Setting 
จป.677  จิตวิทยาการปรึกษาเกีย่วกับครอบครัว      3 (3 – 0 – 9) 
PC 677  Family Counseling 
จป.687  เด็กท่ีมีลักษณะพิเศษข้ันสูง       3 (3 – 0 – 9) 
PC 687  Advanced Studies of Exceptional Children 
จป.728  ปญหาสังคมและการปรับตน       3 (3 – 0 – 9) 
PC 728  Social Problems and Adjustment 
จป.766  การวางแผนอาชีพ        3 (3 – 0 – 9) 
PC 766  Career Planning 
จป.767  แหลงขอมูลดานอาชีพ        3 (3 – 0 – 9) 
PC 767  Career Resources 

 จป.776  ไบโอฟดแบคกับปฏิบัติการทางจิตวิทยา      3 (3 – 0 – 9) 
PC 776  Biofeedback in Psychological Practice 
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จป.777 จิตวิทยาชีวิตและความรัก       3 (3 – 0 – 9) 
PC 777 Psychology of Life and love  
จป.778  การบริหารงานบุคลากรและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา    3 (3 – 0 – 9) 
PC 778  Administration in Personnel and Counseling Services 
จป.786  พฤติกรรมผิดปกติ        3 (3 – 0 – 9) 
PC 786  Behavior Disorders 
จป.787  จิตวิทยาของคนอปกติข้ันสูง       3 (3 – 0 – 9) 
PC 787  Advanced Studies of Abnormal Psychology 
จป.796  จิตบําบัดข้ันสูง         3 (3 – 0 – 9) 
PC 796 Advanced Psychotherapy 
จป.798  การปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและพฤติกรรมบําบัด    3 (3 – 0 – 9) 
PC 798  Behavior Modification and Therapy 

 
3.1.3.5 วิทยานิพนธ       

รหัสวิชา  ชื่อวิชา          
จป.800  วิทยานิพนธ     รวม  15 หนวยกิต 
PC 800 Thesis 
 

  3.1.4  แผนการศึกษา    
วิชาเสริมพื้นฐาน  (ไมนับหนวยกิต)  

รหัสวิชา                 ชื่อวิชา     หนวยกิต 
จป. 501  การเรียนรูและทักษะพื้นฐานในจิตวิทยาการปรึกษา   3 หนวยกิต 
จป. 502  จิตวิทยาพัฒนาการและบุคลิกภาพ     3 หนวยกิต 

 รวม      6 หนวยกิต 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา                 ชื่อวิชา     หนวยกิต 
จป.612    สถิติประยุกตท่ีใชในพฤตกิรรมศาสตร         3 
จป.662    พัฒนาการทางอาชีพ           3 
จป.671    ทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา          3 
จป.672    กระบวนการทางจิตวิทยา          3 

รวม            12 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา                 ชื่อวิชา     หนวยกิต 
จป.613    การประเมินท่ีใชในจิตวิทยาการปรึกษา         3 
จป.614    การวิจยัทางจติวิทยา           3 
จป.661    จรรยาบรรณสําหรับจิตวิทยาการปรึกษา         3 
จป.771    การฝกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา          3 

รวม         12 
หมายเหตุ สอบประมวลความรู หลังจบภาคการศึกษาที่ 2  ปท่ี 1 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา                 ชื่อวิชา     หนวยกิต 
จป.772    จิตวิทยาการปรึกษากลุม : ทฤษฎีและเทคนิค        3 

วิชาบังคับเลือก            3 
วิชาเลือก           3 

จป.800    วิทยานิพนธ            3 
รวม         12 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา                 ชื่อวิชา     หนวยกิต 
จป.781    ฝกงานดานจิตวิทยาการปรึกษา 1         3 

วิชาบังคับเลือก           3 
วิชาเลือก           3 

จป.800    วิทยานิพนธ           3 
รวม        12 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา                 ชื่อวิชา     หนวยกิต 
จป.782    ฝกงานดานจิตวิทยาการปรึกษา 2         3 
จป.800    วิทยานิพนธ           3 

รวม          6 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
รหัสวิชา                 ชื่อวิชา     หนวยกิต 
จป.800    วิทยานิพนธ           6 

รวม          6 
 
           3.1.8.2  คําอธิบายรายวิชา     

วิชาเสริมพื้นฐาน 
จป.501  การเรียนรูและทักษะพื้นฐานในจิตวิทยาการปรึกษา            3 (3-0-9) 
PC 501  Learning and Basic Skills in Counseling 
เง่ือนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

องคประกอบตาง ๆ ทางดานทฤษฏีและหลักเกณฑท่ีมีผลตอการเรียนรูทักษะและการปฏิบัติงาน 
จิตวิทยาการปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเนนการนาํทฤษฎีการเรียนรูและผลงานวิจยัใหม ๆ มาประยุกตในการสราง
ความพรอม และฝกทักษะตาง ๆ ในการปรึกษา 
 
จป.502  จิตวิทยาพัฒนาการและบุคลิกภาพ              3 (3-0-9) 
PC 502  Developmental Psychology and Personality 
เง่ือนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

พัฒนาการทางสรีรวิทยา จิตวทิยา และบุคลิกภาพของมนษุยในวยัตาง ๆ และบริบทตาง ๆ ทาง 
สังคม ท้ังเปนพฤติกรรมท่ีพัฒนามาอยางปกติ และอปกติ โดยนําผลการคนควาวจิัยและทฤษฎีมาวเิคราะห
เปรียบเทียบและประเมิน เพือ่ประยุกตใชอยางเหมาะสมกับการพฒันามนุษย 
 

วิชาบังคับ 
จป.612  สถิติประยุกตท่ีใชในพฤตกิรรมศาสตร           3 (3-0-9) 
PC 612  Applied Statistics in Behavioral Science 

วิธีการรวบรวมและการนําเสนอขอมูล การแจกแจงความนาจะเปนข้ันพื้นฐาน การสุมตัวอยาง การตั้งและ
ทดสอบสมมติฐาน การหาสัมประสิทธ์ิการถดถอย สหสัมพันธเชิงเสน สหสัมพันธอันดับ สหสัมพันธหลายช้ัน       
ที-เทสต การวเิคราะหความแปรปรวน และสถิตินันพาราเมตริก รวมท้ังการทดสอบความมีนัยสําคัญโดยวิธีตาง ๆ 
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จป.613  การประเมินท่ีใชในจิตวิทยาการปรึกษา           3 (2-3-7) 
PC 613  Assessment in Counseling 
วิชาบังคับกอน : จป.612 

แบบทดสอบ การเลือก การฝกใช และการวิเคราะหแบบทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อการประเมิน 
ทางดานอาชีพเชาวนปญญา บุคลิกภาพ ความสนใจ เจตคติ ความถนัด และการปรับตัวของผูรับการปรึกษา 
 
จป.614  การวิจยัทางจติวิทยา         3 (3-0-9) 
PC 614  Psychology Research 
วิชาบังคับกอน :จป.612 หรือไดรับอนุมัตจิากผูบรรยาย 

ระเบียบวิจยัทางจิตวิทยา โดยเนนการวจิัยทางจิตวิทยาการปรึกษา วิเคราะหงานวิจยัท่ีทํามาแลว ฝกเขียน
ขอเสนอโครงการวิจยั และฝกทําวิจยัในหวัขอท่ีสนใจ 
 
จป.661  จรรยาบรรณสําหรับจิตวิทยาการปรึกษา             3 (3-0-9) 
PC 661  Ethical Issues in Counseling Psychology 
วิชาบังคับกอน : จป.671 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

แนวความคิด ประเด็นปญหา และตัวอยางของจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติวิชาชีพจิตวิทยา 
การปรึกษาและการใหบริการดานมนุษยบริการ ความสัมพันธ และความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพนี ้    
ตอผูมารับการปรึกษา ผูรวมอาชีพ ผูรวมงาน สถาบันและสังคม 
 
จป.662  พัฒนาการทางอาชีพ             3 (3-0-9) 
PC 662  Career Development 
เง่ือนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

ทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับพฒันาการทางอาชีพของบุคคล ลักษณะสําคัญของแตละแขนงอาชีพ การเอ้ืออํานวย
เกี่ยวกับการพฒันาบุคคลใหตระหนกัถึงศักยภาพของตนเอง เรียนรูทักษะในการแสวงหาอาชีพท่ีเหมาะสมกับบุคคล 
รวมถึงการใหบริการจิตวิทยาการปรึกษาทางอาชีพ 
 
จป.671  ทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา           3 (3-0-9) 
PC 671  Theories in Counseling 
เง่ือนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

กลุมทฤษฎีตาง ๆ ในการใหคําปรึกษาทางจิตวิทยาในการสงเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคคล การแกไข
พฤติกรรมและปญหาไดอยางเหมาะสม 
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จป.672  กระบวนการจติวิทยาการปรึกษา           3 (2-3-7) 
PC 672  Process in Counseling 
เง่ือนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

วิธีการ กระบวนการ ข้ันตอน เทคนิค และความตอเนื่องในการใหการปรึกษาทางจิตวทิยา อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
จป.771  การฝกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา                 3 (1-6-5) 
PC 771  Supervised Practicum in Counseling Psychology 
วิชาบังคับกอน : จป672 หรือไดรับอนุมัตจิากผูบรรยาย 

การประยกุตใชทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษาในการปฏิบัติงาน และฝกปฏิบัติการใชทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกีย่วของกับ
การบริการการปรึกษา ในสถานการณจริงและสภาพสมมติ รวมท้ังการศึกษาเฉพาะกรณ ี
 
จป.772  จิตวิทยาการปรึกษากลุม : ทฤษฎีและเทคนิค        3 (2-3-7) 
PC 772  Group Counseling : Theories and Techniques 
วิชาบังคับกอน : จป.672 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

ลักษณะของกระบวนการกลุม การจัดกลุม บทบาทของผูนํา องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลง
ของบุคคลในกลุม รวมท้ังทฤษฎีเทคนิคและทักษะท่ีใชในการดําเนินการบริการปรึกษา 
 
จป.781  ฝกงานดานจติวิทยาการปรึกษา 1          3 (0-9-3) 
PC 781  Internship in Counseling Psychology 1 
เง่ือนไขการจดทะเบียนเรียน : สอบผานการสอบประมวลความรูและไดรับอนุมัติจากสาขา 

การปฏิบัติงานดานจิตวิทยาการปรึกษาตามสถาบันตาง ๆ โดยเนนตามลักษณะงานตามสาขาวิชาเลือก      
ของนักศึกษาใหมีความชํานาญเฉพาะดานท่ีนักศึกษาสนใจ โดยหัวหนาหนวยงานและอาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา
และนิเทศ 
 
จป.782  ฝกงานดานจิตวิทยาการปรึกษา 2          3 (0-9-3) 
PC 782  Internship in Counseling Psychology 2 
เง่ือนไขการจดทะเบียนเรียน : สอบผานการสอบประมวลความรูและไดรับอนุมัติจากสาขา 

ปฏิบัติงานดานจิตวิทยาการปรึกษาตามสถาบันตาง ๆ โดยเนนตามลักษณะงานตามสาชาวิชาเลือกของ
นักศึกษาใหมีความชํานาญเฉพาะดานท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตคําแนะนําและการนิเทศของหัวหนาหนวยงานและ
อาจารยท่ีปรึกษา 
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วิชาบังคับเลือก 
จป.663  การพัฒนาตนเองและความสามารถในวิชาชีพ        3 (3-0-9) 
PC 663  Personal and Professional Development 
เง่ือนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

การประยกุตทฤษฎีทางจิตวทิยาในการวิเคราะหพฤติกรรมและบุคลิกภาพของตนเอง การใชแบบทดสอบฝก
บันทึกและสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อชวยในการเขาใจตนเอง การปรับปรุงแกไขและควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
ใหเปนไปอยางเหมาะสม 
 
จป.664  จิตวิทยาของชาวตะวันออกและตะวนัตก : การประยกุตในจิตวิทยาการปรึกษา     3 (3-0-9) 
PC 664  Eastern and Western Psychology : Application in Counseling 
เง่ือนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

การเปรียบเทียบหลักปรัชญาพ้ืนฐานของแนวความคิดเกีย่วกับชีวิตของชาวตะวันตกกับตะวนัออก หลักการ
เรียนรูและการพัฒนาคนใหเปนคนท่ีสมบูรณ การนําความรูมาใชใหเหมาะกับคนในสังคมไทย 

 
จป.761  สัมมนาหัวขอทางจิตวิทยาการปรึกษาปจจบัุน        3 (2-3-7) 
PC 761  Seminar on Current Issues in Counseling Psychology 
วิชาบังคับกอน : จป.772 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

การวิเคราะหปญหา  อภิปราย และศึกษางานวิจยัทางดานการปรึกษาและปญหาท่ีสําคัญในปจจุบัน 
 
วิชาเลือก 
จป.607  จิตวิทยาการศึกษาข้ันสูง            3 (3-0-9) 
PC 607  Advanced Educational Psychology 
เง่ือนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

ทฤษฎีและการประยุกตหลักทฤษฎีทางจติวิทยามาใชในกระบวนการของการศึกษา และกระบวนการเรียน
การสอนโดยเนนทฤษฎีการเรียนรู แรงจูงใจ และพัฒนาการทางปญญา รวมท้ังผลการวิจัยทางจิตวิทยาการศึกษา 
 
จป.618  การประยกุตโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางจิตวทิยา       3 (3-0-9) 
PC 618  Application of Computer Packages for Psychological Research 
วิชาบังคับกอน : จป.612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

ฝกฝนความรูความชํานาญเบ้ืองตนเกีย่วกับคอมพิวเตอร ในการประมวลและวเิคราะหขอมูล การเตรียม
ขอมูลสําหรับคอมพิวเตอร ตัวอยางการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานสถิติสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยา 
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จป.626  จิตวิทยาพฤตกิรรมสังคม            3 (3-0-9) 
PC 626  Psychology for Social Behavior 
เง่ือนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

บุคลิกภาพ โครงสรางและพลวัตของกลุมขนาดเล็ก รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมและคานิยมของกลุม การ
รวมตัวเปนปจเจกกลุม กระบวนการกลุมท่ีมีสัมพันธกับบุคลิกภาพและบทบาทของสมาชิกในกลุม ลักษณะ
พฤติกรรมสังคมของสมาชิกท่ีไดรับอิทธิพลจากกลุม เชน พฤติกรรมคลอยตาม พฤติกรรมเลียนแบบ 

 
จป.627  พฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย        3 (3-0-9) 
PC 627  The Socio-Cultural Context of Human Behavior 
เง่ือนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีตอพฤติกรรมของมนุษย เนนการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูตนเองและผูอ่ืน 
ความกดดันของกลุมและการคลอยตามกลุม แบบแผนและการควบคุมพฤติกรรมเบ่ียงเบน บทบาทและคานยิมทาง
สังคม การวางเง่ือนไขและการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 
 
จป.628  พื้นฐานจิตวิทยาชุมชน            3 (3-0-9) 
PC 628  Foundation of Community Psychology 
เง่ือนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

ประวัต ิทฤษฎี พัฒนาการ แนวโนม และความกาวหนาของวิชาจิตวิทยาชุมชน ความเกี่ยวของกับวิชาการ
แขนงอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนมาในสหรัฐอเมริกา และการนําหลักและทฤษฎีทางจิตวิทยาชุมชนมา
ประยุกตใชในสังคมไทย ในแขนงวิชาการตาง ๆ อาทิ ดานการสาธารณสุข การปองกัน การสงเสริมสุขภาพ การ
พัฒนาชุมชน คุณภาพชีวิต สังคม อุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ พรอมท้ังศึกษาเทคนิคการฝกอบรมและหลักการแกปญหา
ในแงมุมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 

 
จป.667  การพัฒนาความสามารถทางวิชาการ                  3 (3-0-9) 
PC 667  Developing Academic Competency 
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

ทฤษฎี องคประกอบสําคัญของการพัฒนาความสามารถทางวิชาการในระดับสูง โดยศึกษาทฤษฎีทาง
จิตวิทยาเพื่อนํามาประยุกตใชเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน การรวบรวมขอมูล เชน การบันทึก การคนควา การ
วิเคราะหขอมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ การจับประเด็น การเขียนรายงานทางวิชาการ การวางแผนเวลาเรียน การ
คลายความวิตกกังวล และความกดดันรวมท้ังการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานดานวิชาการและวิชาชีพ 
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จป.668  การจัดการกับภาวะความเครียด        3 (3-0-9) 
PC 668  Stress Management 
เง่ือนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

องคประกอบท่ีทําใหเกิดความเครียด หลักพ้ืนฐานและข้ันตอนในการแกไขภาวะความเครียดใหสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ท้ังในดานสวนตัวและอาชีพ 
 
จป.676  จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวในโรงเรียน      3 (3-0-9) 
PC 676  Counseling and Guidance in School Setting 
เง่ือนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

วิธีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รวมท้ังการแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกบัเด็ก
นักเรียน 

 
จป.677  จิตวิทยาการปรึกษาเกีย่วกับครอบครัว       3 (3-0-9) 
PC 677  Family Counseling 
วิชาบังคับกอน : จป.671 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

ทฤษฎีของระบบครอบครัว ลักษณะความสัมพันธ ปญหาและความตองการของสมาชิกในครอบครัว 
รวมท้ังทักษะท่ีใชในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเกีย่วกับครอบครัว 

 
จป.687  เด็กท่ีมีลักษณะพิเศษข้ันสูง        3 (3-0-9) 
PC 687  Advanced Studies of Exceptional Children 
เง่ือนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

เด็กมีลักษณะพิเศษ ท่ีมีความบกพรองการไดยิน การพูด การเห็น การเคล่ือนไหว โรคทางระบบประสาท
บางชนิด เด็กปญญาออน เด็กท่ีมีสติปญญาเดนเปนพิเศษ  ผูเรียนจะตองเขียนรายงานเกี่ยวกับหนวยงานตาง ๆ ใน
ประเทศไทย ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการใหบริการทางดานนี้ โดยกลาวถึงสาเหตุทางดานจิตวิทยา การวินิจฉัยและการ
ปฏิบัติตอเด็กเหลานี้อยางเหมาะสม รวมท้ังตองมีรายงานการศึกษากรณีเฉพาะอีกอยางนอย 1 ราย 
 
จป.728  ปญหาสังคมและการปรับตน           3 (3-0-9) 
PC 728  Social Problems and Adjustment 
เง่ือนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

สาเหตุและปญหาของสังคม อิทธิพลของสถาบันตาง ๆ ท่ีเปนตัวแปรทําใหเกิดปญหาสังคมทางจิตวิทยา
ใหกับสมาชิกในสังคม รวมทั้งขอเสนอแนะวิธีปองกันปญหา การสามารถปรับตนใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุ 
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จป.766  การวางแผนอาชีพ            3 (3-0-9) 
PC 766  Career Planning 
วิชาบังคับกอน : จป.662 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

การวางแผนเก่ียวกับความกาวหนาในการทํางานของบุคคลในองคกร วธีิการเพิ่มพูนความสามารถและการ
เตรียมบุคคลใหพรอมในการรับหนาท่ีและงานใหม การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน การจัดตําแหนงงานตาม
ความถนัดและความสามารถของบุคคล 

 
จป.767  แหลงขอมูลดานอาชีพ            3 (3-0-9) 
PC 767  Career Resources 
วิชาบังคับกอน : จป.662 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

การจัดต้ังและการวางแผนระบบศูนยขอมูลทางดานอาชีพ การนําขอมูลมาใชในการบริการปรึกษาทางอาชีพ 
ทางการศึกษา ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ฝกฝนการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการนําความกาวหนา
ทางวิชาการและเทคโนโลยีมาใชในศูนยขอมูลทางดานอาชีพ 

 
จป.776  ไบโอฟดแบคกับปฏิบัติการทางจิตวิทยา         3 (3-0-9) 
PC 776  Biofeedback in Psychological Practice 
วิชาบังคับกอน : จป.772 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

การใชไบโอฟดแบคชวยในการฝกคลายความเครียด และลดภาวะความกดดันตาง ๆ อันเปนผลตอการ
ทํางานของรางกายและจิตใจ 

 
จป. 777 จิตวทิยาชีวิตและความรัก        3 (3-0-9) 
PC 777  Psychology of  Life and Love  
เง่ือนไขการจดทะเบียน : ไดรับการอนุมัติการผูบรรยาย  
 การวิเคราะห ทําความเขาใจชีวิต ความรักหลากหลายรูปแบบและความหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจตนเอง
และความสัมพันธกับผูอ่ืนรวมทั้งสังคมแวดลอมไดอยางสรางสรรค  
 
จป.778  การบริหารงานบุคลากรและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา     3 (3-0-9) 
PC778  Administration in Personal and Counseling Services 
วิชาบังคับกอน : จป.772 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

ลักษณะการบริการปรึกษา การจัดต้ังและบริหารหนวยงานใหบริการปรึกษา การวางแผนงานและจัดบริการ
ภายในศูนยและชุมชน รวมท้ังฝกเขียนโครงการในการจดับริการ 
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จป.786  พฤติกรรมผิดปกติ          3 (3-0-9) 
PC 786  Behavior Disorders 
เง่ือนไขในการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนมัุติจากผูบรรยาย 

ทฤษฎีและงานวิจยัเกีย่วกับประเภท สาเหตุ การวินจิฉัย การรักษา และการปองกันการเกิดของพฤติกรรมท่ี
ผิดปกติ 

 
จป.787  จิตวิทยาของคนอปกติข้ันสูง           3 (3-0-9) 
PC 787  Advanced Studies of Abnormal Psychology 
วิชาบังคับกอน : จป.786 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

วิเคราะหในแงกรณีศึกษาพฤติกรรมอปกติและสาเหตุของพฤติกรรมอปกติ และการทดลองในหนวยงาน   
จิตเวช 
  
จป.796  จิตบําบัดข้ันสูง             3 (3-0-9) 
PC 796 Advanced Psychotherapy 
วิชาบังคับกอน : จป.787 

เทคนิค ทฤษฎีและฝกทักษะการบําบัดรักษาทางจิตชนิดตาง ๆ ท้ังรายบุคคลและกลุม ครอบคลุมวัยเด็กและ
วัยผูใหญ บําบัดรักษาพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน รวมท้ังวเิคราะหวิจยัในเร่ืองจิตบําบัด 

 
จป.798  การปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและพฤติกรรมบําบัด        3 (3-0-9) 
PC 798  Behavior Modification and Therapy 
วิชาบังคับกอน : จป.787 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 
Prerequisite : PC 787 or consent of instructor 

วิเคราะหทฤษฎีการเรียนรูและงานวจิัยทางดานพฤติกรรมศาสตร การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพัฒนา
พฤติกรรม การบําบัดรักษาพฤติกรรมท่ีเปนปญหา 

 
วิทยานิพนธ 

จป.800  วิทยานิพนธ             15 หนวยกิต 
PC 800  Thesis 
 สรางโครงการวิจัยและดําเนนิการวจิัยอันกอใหเกดิองคความรูใหมในสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา เขียน
วิทยานิพนธและนําเสนอวิทยานิพนธ เขียนรายงานวิจยัเพื่อเผยแพรผลงานวิจยัในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ 
โดยมุงเนนจริยธรรมในการทําวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพรการวิจยั    
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคณุวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปการศึกษาท่ีจบ 

1. รองศาสตราจารย ดร. ทิพาวดี  เอมะวรรธนะ 3100203547XXX Ph.D. (Counseling Psychology) 
University of Missouri-Columbia , U.S.A. , 
2528 
M. Psych. (Clinical Psychology) 
The Flinders University of South Australia , 
Australia , 2517  
ศศ.บ. (จิตวิทยา) (เกยีรตินิยมดี) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2513  

2. อาจารย ดร. รุจนะ  เทียนศรี  3100901824XXX Ed.D. (Counseling) Emporia University 
U.S.A., 2527  
M.A. (Counselor Education, General 
Counseling), Emporia University  ,U.S.A., 
2523 
B.A. (Social Work), Emporia University  

U.S.A.,2521 
3. อาจารย ดร. อุบลวรรณา   ภวกานันท     3101600479XXX Ph.D. (Experimental Psychology)  

University of Leuven, Belgium, 2535 
Cert. of Specialization in Cognitive 
Psychology, University of Leuven, Belgium, 
2532 
M.A. (Theoretical Psychology), University of 
Leuven, Belgium, 2530 
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2524 
กศ.บ. (ชีววิทยา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2521 
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ตําแหนงทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปการศึกษาท่ีจบ 

4. ผูชวยศาสตราจารยสุรินทร        รณเกียรติ     3101801107xxx M.A. (Counseling Psychology) 
Michigan State University U.S.A.,2526 
ศศ.บ.(จิตวิทยา)(เกยีรตินยิมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2515 

5. อาจารยเกยีรติศักดิ์      จังเจริญจิตตกุล  3102102014xxx ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2548 
ค.บ. (เกียรตนิยิมอับดับ 1)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2542   

ลําดับท่ี 1 – 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

3.2.2 อาจารยประจําท่ีรวมสอนในหลักสูตร 

ชื่อ - สกุล เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปการศึกษาท่ีจบ 

ศาสตราจารย ดร. ศรีเรือน    แกวกังวาล     3100213534XXX Ph.D. (Developmental Psychology & 
Language Studies) University of 
Maryland, U.S.A., 2527 
M.Ed. (Counseling Psychology) 

University of Alberta, Canada ,2514  
อบ. คบ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ,2509 

ผูชวยศาสตราจารย อารีย   สอาดอาวุธ     3101101105xxx Grad. Dip. (Computing Studies) Australia 
,2521 
M.Sc. (Applied Statistics) University of 
Bath , UK ,2516  
พศ.บ. (สถิติ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,2510  
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3.2.3 อาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิท่ีรวมสอนในหลักสูตร 

ชื่อ - สกุล เลขประจําตัว 
ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปการศึกษาท่ีจบ 

รองศาสตราจารย จตุรพร   ล้ิมม่ันจริง     3100901824XXX M.B.S.(Counseling) Southeastern 
Okalhoma State University, U.S.A. 
ศศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมทรัพย สุขอนันต     3101801106xxx Ph.D. (Child Clinical Psychology) Seton 
Hall University , New Jersey, U.S.A. 
กศม. จิตวทิยาพัฒนาการ, มศว.    
(ประสานมิตร) 
ศศ บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

อาจารย เชลง  อินขัน     3100203535XXX วศ.ม.วิศวกรรรมเคมี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   
วท. บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วท.บ.  เคมี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

รองศาสตราจารย ดร. ลัดดา  กิติวภิาต 
 

    3100101107xxx Ph.D. (Psychology) United States 
International University, U.S.A. 
 ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.บ. (การสอนมัธยม)  จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
 

4. องคประกอบเก่ียวกับการฝกงาน 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

  นักศึกษามีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีฝกงานวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษา นอกสถานท่ี
อยางเต็มรูปแบบ เหมือนกับการปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพตามหนวยงานที่มีวิชาชีพนี้  และมีผลการฝกภาคปฏิบัติใน
สนาม โดยการประเมินเปนไปตามการพิจารณาของหัวหนาหนวยงานและอาจารยท่ีปรึกษา ระดับ S (ใชได) 

 4.2 ชวงเวลา  

  ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 และปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
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 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 การฝกงานดานจิตวิทยาการปรึกษา เปนการฝกงานตามรายวิชา จป.781 ฝกงานดานจิตวิทยาการ

ปรึกษา 1 และ จป.782  ฝกงานดานจิตวิทยาการปรึกษา 2 เพื่อการปฏิบัติงานดานจิตวิทยาการปรึกษาตามสถาบัน   
ตาง ๆ โดยเนนตามลักษณะงานตามสาขาวิชาเลือกของนักศึกษาใหมีความชํานาญเฉพาะดานท่ีนักศึกษาสนใจ โดย
หัวหนาหนวยงานและอาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนําและนิเทศ 

การฝกงานจะกระทําไดหลังจากท่ีนักศึกษาสอบประมวลความรูไดระดับ P (ผาน) การวัดผลการ
ฝกงานมีคาระดับ S (ใชได) และ U (ใชไมได) ท้ังนี้การฝกงานจะตองเปนการทํางาน “เต็มเวลา” เปนระยะเวลา        
ไมนอยกวา 14 สัปดาห หรือคร่ึงเวลาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 28 สัปดาห ภายในระยะเวลานี้นักศึกษาจะตองมี
ช่ัวโมงใหบริการปรึกษาไมนอยกวา 100 ช่ัวโมงตอภาค หรือเปนไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการ
ปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษาเปนกรณีไป 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับวิทยานิพนธ 
5.1 คําอธิบายโดยยอ 

 หลักสูตรมีแผน ก แบบ ก 2 แผนศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ   

        วิทยานิพนธ         
  การสรางโครงการวิจยัและการดําเนินการวจิัยอันกอใหเกดิองคความรูใหมในสาขาวิชาจิตวิทยาการ
ปรึกษา เขียนวทิยานิพนธดานจิตวิทยาการปรึกษาในประเทศไทย และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวจิยัเพื่อ
เผยแพร อยางมีจริยธรรมในการทําวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ  
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอันกอใหเกดิองคความรูใหมในสาขาวิชา จิตวิทยา

การปรึกษา เขียนวิทยานิพนธดานจิตวิทยาการปรึกษาในประเทศไทย และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัย
เพื่อเผยแพร อยางมีจริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ 

 
5.3 ชวงเวลา และการเตรียมการ 

  5.3.1 ชวงเวลา 
การทําวิทยานพินธ (แผน ก แบบ ก 2)  ภาคการศึกษาท่ี 3 ของปการศึกษาท่ี 1 - ภาคการศึกษาที่ 1-3 

ของปการศึกษาท่ี 2 
5.3.2 การเตรียมการ 

  (1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธไดเม่ือสอบประมวลความรูไดระดับ P (ผาน) 
  (2)        นักศึกษาตองทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทย  

  (3)        การจดทะเบียนและการทําวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอ 20 แหงขอบังคับ 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร             
วาดวยวิทยานิพนธ พ.ศ. 2535 ยกเวนแตขอ 9 วาดวยการพิมพวิทยานิพนธ ใหนักศึกษาใชรูปแบบตามหนังสือ คูมือ
การตีพิมพผลงานของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association) ฉบับลาสุด (Publication 
Manual of the American Psychological Association) 
  (4)    หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะ
กรรมการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา เพ่ือใหคณบดีคณะศิลปศาสตรแตงต้ังอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธ รวมไมนอยกวา 3 ทาน ซ่ึงจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมท้ังสอบ     
เคาโครงวิทยานิพนธและสอบวิทยานิพนธ 
  (5)   อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

5.4 จํานวนหนวยกิต 
วิทยานิพนธ  จํานวน 15  หนวยกิต 
 
5.5 กระบวนการประเมินผล 
การสอบวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)    

5.5.1  อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  5.5.2  นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดเม่ือสอบภาษาตางประเทศผานแลว 
                        5.5.3 การสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
การสอบวิทยานิพนธท่ีจะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

5.5.4  หลักเกณฑการสอบภาษาตางประเทศ  นักศึกษาจะตองสอบผานภาษาตางประเทศตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 5.6 การสอบประมวลความรู    
 1) นักศึกษามีสิทธิท่ีจะสอบประมวลความรู เม่ือจดทะเบียนศึกษาวิชาบังคับผานครบ 24 หนวยกิตแลว 
และไดรับโอกาสใหสอบในภาคการศึกษาแรกท่ีมีโอกาสจะสําเร็จการศึกษา โดยมีคาระดับเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00  
 2) คณะศิลปศาสตรจะเปดสอบประมวลความรู ซ่ึงเปนการสอบแบบขอเขียน ปการศกึษาละ 3 คร้ัง โดย
คณบดีคณะศิลปศาสตร เปนผูแตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู 

3) นักศึกษาจะตองสอบประมวลความรูใหไดระดับ P (ผาน) ภายใน 3 คร้ัง มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ือออก
จากทะเบียนนกัศึกษา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. 1 เปนผูมีจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ 

จากการศึกษาในรายวิชาท่ีอยูในหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวชิาจิตวิทยาการปรึกษา 

1.2 เปนผูมีทักษะในการปฏิบัติงานดาน
จิตวิทยา 

จากการฝกปฏิบัติตลอดหลักสูตร 

1.3 สามารถทําวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตรได
อยางถูกตองเหมาะสม 

จากการศึกษาในรายวิชาดานการวจิัย ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
การทําวิทยานพินธ 

1.4 แกปญหาไดอยางสรางสรรค กิจกรรมในรายวิชาท่ีศึกษาและการสัมมนาทางจิตวิทยาการ
ปรึกษา 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  1) ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึง
ความรูสึกของผูอ่ืน และเม่ือไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอท่ีจะจัดการกับ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน ก็สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนองปญหาเหลานั้น
ตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอความรูสึกของผูท่ีไดรับผลกระทบ 
ริเร่ิมในการยกปญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเพื่อทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชการวินิจฉัย
ทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน แสดงออกซ่ึง
ภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดลอมของการทํางานและ
ในชุมชนท่ีกวางขวางข้ึนโดยมีมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรมไมนอยกวา 4 ขอ ดังนี้ 

   1) มีเกณฑจรรยาเปนแนวทางในดานวิชาการและวิชาชีพ 
   2) ปฏิบัติตามเกณฑจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   3) สามารถแกปญหาไดโดยยึดเกณฑจรรยาบรรณวิชาชีพเปนหลัก 
   4) มีจิตสํานึก คุณธรรมและจริยธรรม  

  2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีผูเรียนมีสวนรวม เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง 
กรณีตัวอยางท่ีครอบคลุมประเด็นและปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน 
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  3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

  ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธี ท้ังการประเมินระหวางเรียน และภายหลังสําเร็จการศึกษา 
3.1 )ในระหวางท่ีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตรปริญญาโท จะมีการประเมินผลทางดานพฤติกรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพทุก 6 เดือน โดยใชเกณฑจรรยาบรรณทางวิชาชีพจิตวิทยาประกอบกับการพิจารณาของ
คณะกรรมการโครงการปริญญาโทวานักศึกษามีความเหมาะสมท้ังคุณภาพและคุณธรรมทางวิชาชีพหรือไม หาก
นักศึกษาไมอยูในเกณฑจะไมมีสิทธิสอบวิทยานิพนธ อนึ่ง คณะกรรมการโครงการปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษาอาจ
พิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อส่ังพักการศึกษาหรือใหยุติการศึกษาก็ไดตามท่ีเห็นสมควร 

การประเมินผลนี้แบงเปน 2 ระดับ คือ P (ผาน) และ N (ไมผาน) โดยไมมีคาระดับ 

  3.2 )ประเมินภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว โดยใหบัณฑิตประเมินผลตนเอง ประเมินจากผูใช
บัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม สัมภาษณ 

 2.2  ดานความรู 

  1) ผลการเรียนรูดานความรู 

  มีความรูความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ี
สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและ
การปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซ้ึงในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหนา มีความเขาใจในวิธีการพัฒนา
ความรูใหมๆ และการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบของงานวิจัยในปจจุบันท่ีมีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอการ
ปฏิบัติในวิชาชีพ  ตระหนักในระเบียบขอบังคับท่ีใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติและนานาชาติท่ีอาจมี
ผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมท้ังเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีมาตรฐานดานความรูไม
นอยกวา 4 ขอ ดังนี้ 

  1.1)   มีความรูความเขาใจในหลักและทฤษฎี 
  1.2)    สามารถประยุกตในการศึกษาและปฏิบัติตอไป 
  1.3)    ศึกษาความรูท่ีทันสมัย 
   1.4)    รูขอระวังในการศึกษาและใชความรู 

  2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีผูเรียนมีสวนรวม โดยใชกลวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
ท้ังการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง กรณีตัวอยางท่ี
ครอบคลุมประเด็นและปญหา 
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  3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

  กลยุทธการประเมินประกอบดวย การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพื่อใหครอบคลุมการประเมินผล
ดานความรู ท้ังการเรียนการสอนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง เชน การสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ การ
รายงานการศึกษาคนควา การวิเคราะหกรณี การทําโครงการ การคนควาอิสระ การทําวิทยานิพนธ  

การเขารวมสัมมนา การประชุมทางวิชาการ หรือการฝกอบรมทางวิชาการ นักศึกษาจะตองเขารวม
สัมมนาหรือการประชุมทางวิชาการหรือการฝกอบรมทางวิชาการจิตวิทยาการปรึกษา หรือการประชุมทางวิชาการที่
เกี่ยวของ ซ่ึงเปนการจัดท่ีไดมาตรฐานตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ไมนอยกวาปละ 18 ช่ัวโมง โดยมีหลักฐานการ
เขารวมประชุมสัมมนาน้ันมาแสดงตอคณะกรรมการโครงการปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษามิฉะนั้นนักศึกษาจะไม
มีสิทธิสอบวิทยานิพนธ 

 2.3 ดานทักษะทางปญญา 

  1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมท่ีไมคาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา สามารถใชดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจในสถานการณท่ีมีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย ส่ิงตีพิมพทางวิชาการ หรือ
รายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมท่ี
ทาทายสามารถใชเทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะหประเด็นปญหาท่ีซับซอนอยางสรางสรรค รวมทั้ง
พัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือ
โครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใชความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใชเทคนิค
การวิจัย และใหขอสรุปท่ีสมบูรณซ่ึงขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ 
โดยมีมาตรฐานดานทักษะทางปญญาและความรับผิดชอบไมนอยกวา 4 ขอ ดังนี้ 

  1.1) มีความเขาใจกระจางในหลักการและทฤษฎี 
  1.2) มีความคิดสรางสรรคตอยอด งอกเงยเพ่ิมจากความรูท่ีไดเรียนมาดวยตนเอง 
  1.3) สรางสรรคและบูรณาการองคความรูใหมๆ 
  1.4) มีวิจารณญาณในการตัดสินใจอยางเหมาะสม 
 
   2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีผูเรียนมีสวนรวม โดยใชกลวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
ท้ังการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง กรณีตัวอยางท่ี
ครอบคลุมประเด็นและปญหา 
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  3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  กลยุทธการประเมินประกอบดวย การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพื่อใหครอบคลุมการประเมินผล
ดานความรู ท้ังการเรียนการสอนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง เชนการสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ การ
รายงานการศึกษาคนควา การวิเคราะหกรณี การทําโครงการ การคนควาอิสระ การทําวิทยานิพนธ 

2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 สามารถแกไขปญหาท่ีมีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเองสามารถ
ตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอ่ืนอยาง
เต็มท่ีในการจัดการขอโตแยงและปญหาตางๆ แสดงทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ 
เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานกลุม โดยมีมาตรฐานดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 2  ขอ ดังนี้ 

  1.1) เปนพื้นฐานใหตนเองสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิผล และเกิด
สันติสุข 
   1.2) เกิดความรับผิดชอบตอสังคม   

2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีผูเรียนมีสวนรวม โดยใชกลวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
ท้ังการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง กรณีตัวอยางท่ี
ครอบคลุมประเด็นและปญหา 

  3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญท่ีกลยุทธ ดังนี้ 

  3.1) มีการประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการเรียนรู
ตามวัตถุประสงค 

  3.2 ) การประเมินทักษะท่ีแสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

  3.3 ) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 3.4) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรูตามประสบการณ
การเรียนรู และความสนใจในการพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง 
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2.5 ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุปปญหา
และเสนอแนะแกปญหาในดานตางๆ สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับบุคคลตางๆ ท้ังในวง
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป โดยการนําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและและไมเปนทางการ
ผานส่ิงตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพรวมท้ังวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาท่ีสําคัญ โดยมีมาตรฐานดานทักษะ
การวิเคราะหและการส่ือสารไมนอยกวา 4 ขอ ดังนี้ 

 1.1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรสถิติ เพื่อใชในการศึกษาและแกปญหาตอไป 

 1.2) สามารถส่ือสารขอมูลไดในระดับบุคคลท่ัวไป วิชาการ วิชาชีพ และระดับสากลไดอยาง
กระจาง 

 1.3) สามารถส่ือสารไดดวยวิธีการตางๆ ท้ังในการเขียนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.4) สามารถเผยแพรขอมูลดวยวิธีการตางๆ ได 
2)  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีผูเรียนมีสวนรวม โดยใชกลวิธีการเรียนรูท่ี 

หลากหลาย ท้ังการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง 
กรณีตัวอยางท่ีครอบคลุมประเด็นและปญหา 

 3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญท่ีกลยุทธ ดังนี้ 

  3.1) มีการประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต แบบประเมินทักษะ
การพูด การเขียน ในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

  3.2) การประเมินทักษะท่ีแสดงออกถึงทักษะการพูด การฟง ตามสถานการณการเรียนรู ท่ี
หลากหลาย 

  3.3) การประเมินการแสดงออกของการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศตามประสบการณการเรียนรู 
และความสนใจในการพัฒนาความรูใหมๆ อยางตอเนื่อง 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 3.1 ผลการเรียนรูสําหรับกลุมวิชาชีพ 
  3.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 

    1) มีเกณฑจรรยาบรรณเปนแนวทางในดานวิชาการและวิชาชีพ 
   2) ปฏิบัติตามเกณฑจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   3) สามารถแกปญหาไดโดยยึดเกณฑจรรยาบรรณวิชาชีพเปนหลัก 
   4) มีจิตสํานึก คุณธรรมและจริยธรรม  

   3.1.2  ความรู 
  1) มีความรูความเขาใจในหลักและทฤษฎี 
  2) สามารถประยุกตในการศึกษาและปฏิบัติตอไป 
  3) ศึกษาความรูท่ีทันสมัย 
   4) รูขอระวังในการศึกษาและใชความรู 

  3.1.3 ทักษะทางปญญา 
  1) มีความเขาใจกระจางในหลักการและทฤษฎี 
  2) มีความคิดสรางสรรคตอยอด งอกเงยเพ่ิมจากความรูท่ีไดเรียนมาดวยตนเอง 
  3) สรางสรรคและบูรณาการองคความรูใหมๆ 
  4) มีวิจารณญาณในการตัดสินใจอยางเหมาะสม 

  3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) เปนพื้นฐานใหตนเองสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิผลและเกิดสันติสุข 
2) เกิดความรับผิดชอบตอสังคม   

  3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรสถิติ เพื่อใชในการศึกษาและแกปญหาตอไป 

 2) สามารถส่ือสารขอมูลไดในระดับบุคคลท่ัวไป วิชาการ วิชาชีพ และระดับสากลไดอยางกระจาง 

 3) สามารถส่ือสารไดดวยวิธีการตางๆ ท้ังในการเขียนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4) สามารถเผยแพรขอมูลดวยวิธีการตางๆ ได  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.  
 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

รายวิชา 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 
วิชาเสริมพื้นฐาน (สําหรับผูที่ยังไมมีพื้นฐาน)                    

                   จป. 501 การเรียนรูและทักษะพื้นฐานในจิตวิทยาการปรึกษา 
                   จป. 502 จิตวิทยาพัฒนาการและบุคลิกภาพ 

วิชาบังคับ                    

การวัดและการประเมินผล                    
                   จป. 612 สถิติประยุกตที่ใชในพฤติกรรมศาสตร 
                   จป. 614 การวิจัยทางจิตวิทยา 

การประเมินบุคคล                    
                   จป. 613 การประเมินที่ใชในจิตวิทยาการปรึกษา   

ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพ                    
                   จป. 661 จรรยาบรรณสําหรับจิตวิทยาการปรึกษา 
                   จป. 781 ฝกงานดานจิตวิทยาการปรึกษา 1   
                   จป.782 ฝกงานดานจิตวิทยาการปรึกษา 2  

ความรูเรื่องอาชีพ                    

จป.662 พัฒนาการทางอาชีพ                    
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 
จิตวิทยาการใหความชวยเหลือในจิตวิทยาการปรึกษา                    

                   จป.671  ทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา 
                   จป.672  กระบวนการทางจิตวิทยาการปรึกษา 

เรื่องที่เกี่ยวกับกลุม                    
                   จป.771 การฝกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา 
                   จป.772 จิตวิทยาการปรึกษากลุม: ทฤษฎีและแนวคิด 

วิชาบังคับเลือก                    

                   จป.663 การพัฒนาตนเองและความสามารถในวิชาชีพ 
                   จป.664 จิตวิทยาของชาวตะวันออกและตะวันตก 

: การประยุกตใชในจิตวิทยาการปรึกษา 
                   จป.761 สัมมนาหัวขอทางจิตวิทยาการปรึกษาปจจุบัน 

วิชาเลือก                    
                   จป.607 จิตวิทยาการศึกษาขั้นสูง 
                   จป.618 การโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยา 
                   จป.626 จิตวิทยาพฤติกรรมสังคม 
                   จป.627 พฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย 
                   จป.628 พื้นฐานจิตวิทยาชุมชน 

จป.667 การพัฒนาความสามารถทางวิชาการ                    
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 
จป.668 การจัดการกับภาวะ                    
จป.676 จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวในโรงเรียน                    
จป.677 จิตวิทยาการปรึกษาเกี่ยวกับครอบครัว                    
จป.687 เด็กที่มีลักษณะพิเศษขั้นสูง                    
จป.728 ปญหาสังคมและการปรับตน                    
จป.766 การวางแผนอาชีพ                    
จป.767 แหลงขอมูลดานอาชีพ                    
จป.776 ไบโอฟดแบคกับปฏิบัติการทางจิตวิทยา                    
จป.777 จิตวิทยาชีวิตและความรัก                    
จป.778 การบริหารงานบุคคลากรและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา                    
จป.786 พฤติกรรมผิดปกติ                    
จป.787 จิตวิทยาของคนอปกติขั้นสูง                    
จป.796 จิตบําบัดขั้นสูง                    
จป.798 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพฤติกรรมบําบัด                    
วิทยานิพนธ                    
จป.800 วิทยานิพนธ                    
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลการศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
  1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีช่ือและคาระดับตอหนึ่งหนวยวิชาดังตอไปนี้ 

ระดับ A A- B+ B B- C+ C D F 
คาระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

  1.2 การนับหนวยกิตท่ีได จะนับรวมเฉพาะหนวยกิตลักษณะวิชาท่ีนักศึกษาไดคาระดับ   S หรือ
ระดับไมต่ํากวา C เทานั้น รายวิชาท่ีนักศึกษาไดคาระดับ D หรือ F ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก
ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉล่ียสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉล่ียสะสมทุกคร้ังไป 
  1.3 นักศึกษาท่ีไดระดับ U ระดับ D หรือ ระดับ F ในรายวิชาใดท่ีเปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 คร้ัง และคร้ังหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C 
มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา 
  รายวิชาท่ีไดคาระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเปนรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียน
ศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได 
  นักศึกษาท่ีไดคาระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก             
เวนแตหลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
  1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ  แบงเปน 2  ระดับ คือ ระดับ S  (ใชได)  และระดับ U (ใชไมได)            
หนวยกิตท่ีไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉล่ีย 
  1.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบประมวลความรู  และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน   
2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต การวัดผลวิชาฝกงาน วิชา จป.781 และ 
จป.782  แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)  
  1.6 เง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 ในการสอบปองกันวิทยานพินธของนักศึกษา ไดมีการแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญมาเปนกรรมการ
สอบปองกันวทิยานิพนธ เพือ่ใหการสอบเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   การสําเร็จการศึกษา  

3.1 ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 
60 หนวยกิต  

3.2 ไดคาระดับเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00 

   3.3 ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือ 
ศึกษาและสอบผานวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2  

3.4 ไดระดับ P (ผาน) ในการสอบประมวลความรู 
3.5 ไดระดับ S (ใชได) ในการสอบผานการฝกงาน (Internship)  
3.6 ไดระดับ S (ใชได)ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดย

คณะกรรมการที่คณะศิลปศาสตรแตงต้ัง และนําวิทยานิพนธท่ีพิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลว มามอบให
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ 

3.7 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ หรือ เสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding)  

3.8 ผานการประเมินผลของคณะกรรมการโครงการปริญญาโท ดานจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
จิตวิทยาการปรึกษาไดคาระดับ P (ผาน) 

3.9 ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีคณะศิลปศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด  

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวทางการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรท่ีสอน 

 2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจยั
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา นําเสนอ
บทความท้ังในและตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจยั

อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา นําเสนอ
บทความท้ังในและตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ 

2) การเพิ่มพนูทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลใหทันสมัย 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีดานอ่ืนๆ 
1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเกีย่วของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ 
3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ 
    เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั 
5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวจิัยตางๆของคณะ 
6) จัดใหอาจารยเขารวมกจิกรรมบริการวชิาการตางๆ ของคณะ 

 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 

 1.1 คณะประกาศขอปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและแนวทางการควบคุม
คุณภาพ 

 1.2 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

 1.3 มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ใหอาจารยในภาควิชา 

 1.4 ประธานโครงการควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหเปนไปตามรายละเอียด
ของหลักสูตร 

 1.5 ประธานโครงการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวชิาและดําเนินการประเมินผล
การสอนของอาจารย 

 1.6 แตงต้ังคณะกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการดําเนินการโดยมีผูทรงคุณวุฒิติดตาม
รายละเอียดหลักสูตรเม่ือส้ินสุดปการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย
อาจารยและนกัศึกษามีความเปน
ผูนําในการสรางองคความรูใหมๆ 
ทางดานสาขาวิชาจิตวิทยาการ
ปรึกษา 
 
 
 
2. กระตุนใหนักศึกษามีความ 
สามารถในการคนควา วิจยัทาง 

1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับองค
ความรูใหมทางดานสาขาวิชาจิตวิทยา
การปรึกษา  
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมี
พื้นฐานจากหลักสูตรในระดับสากล
ในการประกอบการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุก5 ป 
 
3. จัดแนวทางการเรียนใหนกัศึกษาได
คนควา วจิัย ทางดานสาขาวชิา

- หลักสูตรท่ีสามารถอางอิงกับ
มาตรฐานท่ีกําหนดและมีการปรับปรุง
สมํ่าเสมอ 
 
 
 
 
 
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนให
นักศึกษา ไดคนควา วจิัยทางดาน
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

 
 

อยางตอเนื่องและเปนระบบ อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

4. จัดใหมีการตีพิมพและเผยแพร
วิทยานิพนธท้ังระดับชาติและหรือ
นานาชาติ 

 - มีการตีพิมพและเผยแพรวทิยานิพนธ
ท้ังระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 5. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน
ผูนําในทางวิชาการและ/หรือ เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ีเกี่ยวของ 

- จํานวนและรายช่ือคณาจารยประจํา 
ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณ ผลการงานวิชาการ 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

6. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในทุก
ปและภายนอกอยางนอยทุก  
4 ป 
7. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน โดย
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

- ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายในทุกปและภายนอก
อยางนอยทุก  
4 ป 
- ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษา 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

มีคณะกรรมการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ทําหนาท่ีวางแผนและ
บริหารงบประมาณในลักษณะของโครงการปกติ 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
   หองสมุดท่ีนักศึกษาสามารถใชคนควาไดโดยสะดวกท้ังหนังสือ ตํารา และวารสารวิชาการ
ทางจิตวิทยา ไดแก  หอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  และหอสมุดปวย  อ้ึง
ภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ตลอดจนหองสมุดอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในความดูแลของ
สํานักหอสมุด    

  สํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มีหนังสือ  และวารสารดานจิตวิทยา  
โดยประมาณดังนี้ 
  หนังสือ 
  ภาษาอังกฤษ    6,000 เลม 
  ภาษาไทย       550 เลม 
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  วารสาร 
  วารสารภาษาตางประเทศ        30 รายการ 
  วารสารภาษาไทย           9 รายการ 
  โสตทัศนวัสด ุ ประเภทตาง ๆ ประมาณ       550 ช้ิน 
  หองสมุดอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาสามารถใชบริการไดแก สํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค หองสมุดของโรงพยาบาลท่ีมีหนวยจิตเวช กองแนะแนวอาชีพ ศูนยเอกสารของ
หนวยราชการและเอกชน ESCAP, UNESCO และ UNICEF ซ่ึงมีท้ังหนังสือวิชาการ  หนังสือพิมพ วารสาร และ
โสตทัศนวัสดุ   

นอกจากหองสมุดในสาขาวชิาตามหลักสูตรแลว ยังมีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการศึกษา
คนควาในสาขาวิชาตามหลักสูตรและมีหองศึกษาคนควาดวยตนเอง หองคอมพิวเตอร และหอง Study Room 
 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
1) มีคณะกรรมการภาควางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ 
2) ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายช่ือส่ือท่ีตองการใชตอภาควิชา 
3) คณะจัดสรรงบประมาณประจําปและจดัซ้ือตําราและส่ือตางๆ  
 
2.4 การประเมนิความเพียงพอของทรัพยากร 
1) คณะกรรมการภาควางแผนการประเมินอยางมีสวนรวมกับผูสอน ผูใช และบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
    ทุกฝาย อยางเปนระบบ 
2 ) ประเมินความเพียงพอจากความตองการการใชของอาจารย และผูเรียน และใหไดมาตรฐานตามท่ี 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด           
3) จัดทําระบบติดตามการใชทรัพยากรทั้งตําราหลัก ส่ิงพิมพ และส่ือตางๆ ท่ีเหมาะสมกับ 
     สถานการณของภาควิชา ของคณะ และนําผลมาใชในการบริหารทรัพยากร    
  

3. การบริหารคณาจารย 
3.1 การรับอาจารยใหม 
1) กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด นอกจากนั้นตองมี 
     ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการใชสารสนเทศ การส่ือสาร เชน คอมพิวเตอรและ 
     โปรแกรมข้ันพื้นฐาน 
2 ) ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธโดยท่ัวไป 
3) สืบคนประวัติ และคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือไดอยางเปนระบบ และมีการ 
     ตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม 
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4 ) ทดสอบความสามารถในสาขาวิชา 
5) ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชส่ือการศึกษา 
6) เสนอแตงต้ังและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
1) อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเม่ือส้ินสุดรายวชิาทุกรายวิชา  
2 ) อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อส้ินสุดปการศึกษา 
3) อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทํารางการปรับปรุง 
     หลักสูตร  
 
3.3 การแตงตัง้คณาจารยพิเศษ 
1) การจัดจางอาจารยพิเศษใหทําไดเฉพาะหัวขอเร่ืองท่ีตองการความเช่ียวชาญพิเศษเทานั้น 
2 ) การพิจารณาจะตองผานการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3) กลุมวิชาโดยหัวหนาภาค/ประธานโครงการเปนผูเสนอความตองการในการจางและเสาะหาผูมี 
     คุณสมบัติตรงความตองการเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4)  การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยางนอย 
5) จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกคร้ังท่ีมีการสอน 
6) คุณสมบัติของอาจารยพิเศษจะตองเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
คณะมีหนวยปฏิบัติการข้ึนมารับผิดชอบโดยเฉพาะ คือ งานบัณฑิตศึกษา มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบ คือ 

ตําแหนงนักวชิาการศึกษา และเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป และมีความรู
เกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนอยางดี  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของคณะและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิาน  
 1) จัดใหมีการทัศนศึกษาปละ 1 คร้ัง 
 2 ) ใหบุคลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเปนแผนประจาํปเพื่อใหคณะ 

      สนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม 
 3) คณะมีหนวยวิจยัสถาบันและวิจยัเพื่อพัฒนา โดยสนับสนุนงบประมาณประจําป เชนเดียวกับ 
                   หนวยวิจยัอ่ืน ๆ 
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
5.1 การใหคําปรึกษาดานวชิาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา 

 1) มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง 
 2 ) มีการจัดอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนกัศึกษาทุกคน 
 3) มีระบบการส่ือสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางท่ัวถึง เชน การส่ือสารผาน Website หรือ E-mail   
                  เปนตน 
 4) มีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปล่ียนทางดานวิชาการกับตางประเทศ 

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
(1) กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคํารอง

ขอดูกระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยแตละรายวิชาได 
(2) การอุทธรณของนักศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวินัย

นักศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดท่ี 4 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพงึพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต และมุงใหบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพไดตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนามตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศกึษาท่ีเปดสอนการสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

     

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปการศึกษา 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี 
เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดาํเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

     

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา ดาน
การจัดการเรียนการสอน  

     

9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพฒันาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

     

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11) ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

12) ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาตอคุณภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอน เฉล่ียไมนอยกวา 3.5  
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

   

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสตูร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
 กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

นั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยประเมินจาก
แบบทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษาการตอบคําถามของ
นักเรียนในช้ันเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวขางตนแลวก็ควรจะสามารถประเมินเบ้ืองตนไดวา ผูเรียนมี
ความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได  ก็จะตองมีการปรับเปล่ียนการสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน จากรายงาน จะสามารถช้ีไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมใน
เนื้อหาท่ีเรียนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ใหนกัศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอ

เวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ช้ีแจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชส่ือการสอนใน
รายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักส ูตรในภาพรวม จะดําเนินการทุกๆ ป เพ่ือนําผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร และ
การเรียนการสอน  โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 

1) การทําวิทยานิพนธ หรือคนควาอิสระ วาอยูในระดับใดมีคุณภาพหรือไม มีความรอบรูและ
ความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัย สามารถสังเคราะหและประยุกตผลของการวิจัย ตลอดจนถึงการ
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

2) การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรท่ีใกลเคียง
ท้ังในประเทศและตางประเทศ   รวมท้ังการติดตามการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องในดานสังคมอาจมีผลกระทบ
ตอหลักสูตร  

3)  จัดสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพหลักสูตร  
เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากคณาจารย นักศึกษา และผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งสรางชองทางในการรับฟง
ความคิดเห็นจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

4)  ประเมินความพึงพอใจของหนวยงานตอคุณภาพของมหาบัณฑิต และประสิทธิภาพของมหาบัณฑิต
ในการปฏิบัติงานในหนวยงาน เพื่อนําผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาเรียนการสอน
ตอไป 

3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนนิงานในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ท่ีไดรับการ
แตงต้ังจากมหาวิทยาลัย 

  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 - คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นท่ีจําเปนใน
การปรับปรุงหลักสูตร 
 - จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
 - เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) ของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
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ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ภาระงานสอนภายหลังปรับปรุงหลักสูตร 
(ชั่วโมง:สัปดาห) 

รายนามอาจารย ภาระงานสอนกอนปรับปรุงหลักสูตร 
(ชั่วโมง:สัปดาห) 

ลําดับ ภาระงานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ / 
การคนควาอิสระกอนปรับปรุง
หลักสูตร (จํานวนนักศึกษา) 

ภาระงานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ / 
การคนควาอิสระหลังปรับปรุง
หลักสูตร (จํานวนนักศึกษา) 

  ป. ตรี ประกาศฯ
บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก รวม ป. ตรี ประกาศฯ
บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก รวม วิทยานิพนธ การคนควาอิสระ วิทยานิพนธ การคนควาอิสระ 

1. รศ.ดร.ทิพาวด ีเอมะวรรธนะ 3 - 3 - 6 3 - 3 - 6 - - 1 - 
2. อ. ดร. รุจนะ เทียนศรี 6 - 3 - 9 6 - 3 - 9 - - 2 - 
3. อ. เกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตตกลุ 6 - 3 - 9 6 - 3 - 9 - - - - 
4. อ.ดร. อุบลวรรณา ภวกานนัท   9  3  12 9 - 3 - 12 3 - 3 - 
5. ผศ. สุรินทร รณเกยีรติ 9  6  15 9 - 6 - 15 3 - 3 - 
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ภาคผนวก  3 แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร  

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  ฉบับป พ.ศ. 2538  เพื่อใชในปการศึกษา 2554 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                     
เม่ือวันท่ี   8  ธันวาคม  2538   

2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมคร้ังท่ี.......13.../....2553.....
เม่ือวันท่ี................................20   ธันวาคม  2553.................... 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เร่ิมใชกับนกัศึกษารุนปการศึกษา 2554 ตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 เปน
ตนไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
 มีความประสงคจะปรับปรุงใหหลักสูตรมีความกระชับและสอดคลองกับความตองการของสังคม  
5. สาระในการปรับปรุงแกไข   

5.1   เพิ่มจํานวนหนวยกิตรวม จาก 57 หนวยกิต เปน 60 หนวยกิต  
 5.2  เพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิทยานิพนธจาก 12 หนวยกิต เปน 15 หนวยกิต 

5.3  ปรับปรุงโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรดังนี้ 
วิชาเลือก มีการปรับปรุงรายวิชาดังนี ้
(1)  ยกเลิกรายวิชา  จํานวน 1 วิชา   
จป. 686 สุขภาพจิต  (3 หนวยกิต )  
 
(2) เปดรายวิชาใหม จํานวน 1 วิชา  

จป. 777  ชีวิตและความรัก  (3 หนวยกิต) 
วิเคราะห ทําความเขาใจชีวิตและความรักในหลากหลายรูปแบบและความหมายเพื่อให

เกิดความเขาใจตนเองและความสัมพันธกบัผูอ่ืนและสังคมแวดลอมไดอยางสรางสรรค  
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 
จิตวิทยาการปรึกษา  วิชาบังคับ       33 หนวยกิต วิชาบังคับ       33 หนวยกิต 

  
 

วิทยานิพนธไมนอยกวา  15 
หนวยกิต  

วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต 
วิชาเลือก           6 หนวยกิต 
วิทยานิพนธ    12 หนวยกิต 

วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต 
วิชาเลือก           6 หนวยกิต 
วิทยานิพนธ    15 หนวยกิต 

หนวยกิตรวม          
ไมนอยกวา 

   
          45  หนวยกิต  

 
               57  หนวยกิต 

 
             60   หนวยกิต 
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ภาคผนวก  4  ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2538  กับ ฉบับ พ.ศ. 
2554 

หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 
2538 

หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2554 

1.วัตถุประสงค 
1. เพื่อผลิต
มหาบัณฑติจิตวิทยา
การปรึกษา ท่ีมีความรู
ความสามารถ ทักษะ
และจริยธรรมในการ
ใหบริการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแกบุคคล 
และกลุมบุคคลใน
องคกรตาง ๆ ใหรูจัก
ปรับตัวอยาง
เหมาะสมและมี
ความสุขท้ังดาน
สวนตัว สังคมและ
การทํางาน 
2.เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
จิตวิทยาการปรึกษา ท่ี 
มีความสามารถใน
การวิจยั คนควา 
ทดลอง 
เกี่ยวกับความรู
ทางดานจิตวิทยาการ
ปรึกษา และ 
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ
ไดอยางมีระเบียบวิธี
ทาง 
วิทยาศาสตร เพื่อนํา
ผลการวิจัยไปใช

1. วัตถุประสงค 
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา ท่ีมีความรูความสามารถ ทักษะและจริยธรรมในก
และกลุมบุคคลในองคกรตาง ๆ ใหรูจักปรับตัวอยางเหมาะสมและมีความสุขท้ังดานสวนตัว สั
2.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา ท่ี 
มีความสามารถในการวิจัย คนควา ทดลอง 
เกี่ยวกับความรูทางดานจิตวิทยาการปรึกษา และ 
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของไดอยางมีระเบียบวิธีทาง 
วิทยาศาสตร เพื่อนําผลการวิจัยไปใชพัฒนา 
ความรูใหม ๆหรือหาแนวทางปองกัน แกปญหา 
เชิงจิตวิทยาของบุคคลและองคกร 
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษาท่ี 
มีความสามารถถายทอดความรูทางวิชาการและ 
วิธีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา แกบุคคลใน 
สถาบันการศึกษา หนวยงาน และชุมชนตาง ๆ 
ใหมีความกาวหนาท้ังดานวิชาการและการ 
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
4.เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ท่ีมีความสามารถใน 
การจัดต้ัง และพัฒนาระบบการบริการปรึกษา 
ของหนวยงาน หรือองคการการบริหารงาน 
บุคคล หรือสถาบันท้ังของรัฐและเอกชน เพื่อ 
ทํางานดานมนุษยบริการและสุขภาพจิตไดอยาง 
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพ 
ประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนนั้น 
 
 
 

2.  โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 
2.1 วิชาบังคับ                         33 หนวยกิต 
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ความรูใหม ๆหรือหา
แนวทางปองกนั 
แกปญหา 
เชิงจิตวิทยาของ
บุคคลและองคกร 
3. เพื่อผลิต
มหาบัณฑติจิตวิทยา
การปรึกษาท่ี 
มีความสามารถ
ถายทอดความรูทาง
วิชาการและ 
วิธีการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา แกบุคคลใน 
สถาบันการศึกษา 
หนวยงาน และชุมชน
ตาง ๆ 
ใหมีความกาวหนาท้ัง
ดานวิชาการและการ 
ทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
4.เพื่อผลิตมหาบัณฑิต 
ท่ีมีความสามารถใน 
การจัดต้ัง และพัฒนา
ระบบการบริการ
ปรึกษา 
ของหนวยงาน หรือ
องคการการ
บริหารงาน 
บุคคล หรือสถาบัน
ท้ังของรัฐและเอกชน 
เพื่อ 
ทํางานดานมนษุย

2.2 วิชาบังคับเลือก                   6 หนวยกิต 
2.3 วิชาเลือก                             6 หนวยกิต 
2.4 วิทยานิพนธ                       15 หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตรวม                60 หนวยกิต 
 
3. ขอกําหนดของหลักสูตร 

3.1 ผูท่ีผานการคัดเลือกตองศึกษาและสอบวิชาพื้นฐานในวิชานั้น ๆ ใหไดระดับ P (ผาน) กอ
สิทธิจดทะเบียนลักษณะวิชาปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษาในภาคแรก วิชาเสริมพื้นฐาน จะไม
จิตวิทยาการปรึกษา 

3.2  การศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามโครงสรางหลักสูตร 
3.3 เปนการศึกษาท่ีเนนท้ังภาคทฤษฎ ีภาคปฏิบัติ การฝกงาน และการทําวิทยานิพนธ เพื่อใหผูศึ

จะไปทํางานดานจิตวิทยาการปรึกษาไดเปนอยางด ีซ่ึงลักษณะท่ีสําคัญของภาคการเรียนการสอนต
(1) ภาคทฤษฎี หมายถึง การศึกษารายวิชาภาคบังคับ บังคับเลือกและวิชาเลือกท่ีระบุไวในหลัก
(2) การฝกปฏิบัติ (Practicum) หมายถึง การจัดรายวิชาใหนักศึกษาเรียน โดยเนนการฝกปฏิบัติ

จริงประกอบการศึกษาภาคทฤษฎีตามสัดสวนท่ีกําหนดในรายวิชานั้น ๆ 
(3) การฝกงาน (Internship) หมายถึง การใหนักศึกษาฝกงานวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษา นอ

ปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพตามหนวยงานที่มีวิชาชีพนี้ สําหรับผูท่ีทํางานประจําตรงกับงานในวิชา
หนวยงาน อนุญาตใหฝกในสังกัดของตนเอง  ไมเกินคร่ึงหนึ่งของจํานวนช่ัวโมงฝกงานท้ังหมด ก
สอบประมวลความรูไดระดับ P (ผาน) การวัดผลการฝกงานมีคาระดับ S (ใชได) หรือ U (ใชไม
“เต็มเวลา” เปนระยะเวลาไมนอยกวา 14 สัปดาห หรือคร่ึงเวลาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 28 สัป
ช่ัวโมงใหบริการปรึกษาไมนอยกวา 100 ช่ัวโมงตอภาค รวม 2 ภาคไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง หรือเป
โครงการปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษาเปนกรณีไป 

3.4 การเขารวมสัมมนา การประชุมทางวิชาการ หรือการฝกอบรมทางวิชาการ 

นักศึกษาจะตองเขารวมสัมมนาหรือการประชุมทางวิชาการหรือการฝกอบรมทางวิชาการจิ
วิชาการที่เกี่ยวของ ซ่ึงเปนการจัดท่ีไดมาตรฐานตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ไมนอยกวาปละ
ประชุมสัมมนาน้ันมาแสดงตอคณะกรรมการโครงการปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษามิฉะนั้นนักศึ

3.5 ในระหวางท่ีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตรปริญญาโท จะมีการประเมินผลทางดานพฤติกรรม
โดยใชเกณฑจรรยาบรรณทางวิชาชีพจิตวิทยาประกอบกับการพิจารณาของคณะกรรมการโครงก
ท้ังคุณภาพและคุณธรรมทางวิชาชีพหรือไม หากนักศึกษาไมอยูในเกณฑจะไมมีสิทธิสอบวิทยานิพ
โทจิตวิทยาการปรึกษาอาจพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อส่ังพักการศึกษาตามลําดับหรือใหยุติการ

การประเมินผลนี้แบงเปน 2 ระดับ คือ P (ผาน) และ          N (ไมผาน) โดยไมมีคาระดับ 
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มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสภาพ 
ประชากร เศรษฐกิจ 
และสังคมของชุมชน
นั้น 

 
 
2.  โครงสรางและ
อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
หลักสูตร 
2 . 1  วิ ช า บั ง คั บ  
33 หนวยกิต 
2 . 2  วิ ช า บั ง คั บ เ ลื อ ก  
6 หนวยกิต 
2 . 3  วิ ช า เ ลื อ ก  
6 หนวยกิต 
2 . 4  วิ ท ย า นิ พ น ธ  
12 หนวยกิต 
จํ านวนหน ว ยกิ ตรวม  
57 หนวยกิต 
 
3. ข อ กํ า ห น ด ข อ ง
หลักสูตร 
1.  ผู ท่ีผานการคัดเลือก
ตองศึกษาและสอบวิชา
พื้นฐานในวิชานั้น ๆ ให
ไดระดับ P (ใชได) กอน
เปดภาคการศึกษาปกติ 
มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิจด
ทะ เ บี ยน ลักษณะวิ ช า

4.  หลักเกณฑการสอบประมวลความรู 
         นักศึกษาจะสอบประมวลความรูไดเม่ือสอบผานวิชาบังคับอยางนอย 24 หนวยกิต และไดรับ
จะตองสอบประมวลความรูใหไดระดับ P (ผาน) ภายใน 3 คร้ัง  มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ือออกจากทะ
 
5.  การทําวิทยานิพนธ 

5.1นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธไดเม่ือสอบประมวลความรูไดระดับ P (ผาน) 
5.2  นักศึกษาตองทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทย 
5.3 การจดทะเบียนและการทําวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอ 20 แหงขอบังคับมหาวิทยา

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ พ.ศ. 2535 ย
ใหนักศึกษาใชรูปแบบตามหนังสือ คูมือการตีพิมพผลงานของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (America
(Publication Manual of the American Psychological Association) 

5.4 หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะก
สอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) เพื่อใหคณบดีคณะศิลปศาสตรแ
กรรมการวิทยานิพนธ รวมไมนอยกวา 3 ทาน ซ่ึงจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมท้ังสอบเคาโครงวิท

5.5 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารย
ดังนี้ 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือเปนผูชํานาญการที่คณะกร
การทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกส
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสั
ทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

5.6  การสอบวิทยานิพนธ 
(1) อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจํา และผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ภายนอกดังกลาว ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไ
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน เปนผูชํานาญการที่คณะกรรมการรับรอง หรือและตองมีประสบ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจเปนกรรมการสอ
กรรมการและตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกคร้ัง 

(2)นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดเม่ือสอบภาษาตางประเทศผานแลว 
(3) การสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร แ

ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
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2.  การศึกษารายวิชาตาง 
ๆ  ต า ม โ ค ร ง ส ร า ง
หลักสูตร 
3.  เปนการศึกษาท่ีเนน
ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
การฝกงาน และการทํา
วิทยานิพนธ เพื่อใหผู 
ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู 
ป ร ะสบก า รณ พ ร อ ม
ทักษะท่ีจะไปทํางานดาน
จิตวิทยาการปรึกษาได
เปนอยางดี ซ่ึงลักษณะท่ี
สําคัญของภาคการเรียน
การสอนตาง ๆ นั้นมี
ความหมายดังตอไปนี้ 
3.1 ภาคทฤษฎี หมายถึง 
การศึกษารายวิชาภาค
บังคับ บังคับเลือกและ
วิชา เ ลือก ท่ีระ บุไว ใน
หลักสูตร 
3.2 การฝกปฏิบัติ 
(Practicum) หมายถึง 
ก า ร จั ด ร า ย วิ ช า ใ ห
นักศึกษาเรียน โดยเนน
ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ ใ น
สถานการณจําลองและ

5.7  หลักเกณฑการสอบภาษาตางประเทศ  นักศึกษาจะตองสอบผานภาษาตางประเทศตามระ
สอบภาษา 
ตางประเทศสําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน 9 ภาคการศึกษาปกติ 
 
7. การลงทะเบียนเรียน 

ในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาตองลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือวิทยานิพนธ ไมต่ํากว
ภาคการศึกษาใดมีความจําเปนท่ีไมอาจลงทะเบียนได  นักศึกษาตองลาพักการศึกษา  ตามหลัก
ธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
 
8.  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

8.1    การวัดผลการศึกษา 
(1) การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีช่ือและคาระดับตอหนึ่งหนวยวิชา 
(2) การนับหนวยกิตท่ีไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตลักษณะวิชาท่ีนักศึกษาไดคาระดับ  S

นั ก ศึ ก ษ า ไ ด ค า ร ะ ดั บ  D ห รื อ  F ไ ม ว า จ ะ เ ป น
ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉล่ียสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉล่ียสะสมทุกคร้ังไป 

(3) นักศึกษาท่ีไดระดับ U ระดับ D หรือ ระดับ F ในรายวิชาใดท่ีเปนรายวิชาบังคับในหลักสูต
อีกเพียง 1 คร้ัง และคร้ังหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ืออ

รายวิชาท่ีไดคาระดับตามความในวรรคแรกน้ัน หากเปนรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเ
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได 

นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั
อยางอ่ืน 

(4) การวัดผลการประมวลความรูแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) โ
(5) การวัดผลวิทยานิพนธ  แบงเปน 2  ระดับ คือ ระดับ S  (ใชได)  และระดับ U (ใชไมได)  หนวย
(6) การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน  การสอบประมวลความรู  และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเ

N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต  การวัดผลวิชาฝกงาน วิชา จป.781 และ จป.782  แบงเปน 2 ระ
ไมได)  

(7)  เง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
 

8.2    การสําเร็จการศึกษา 
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3.3 การฝกงาน 
(Internship) หมายถึง 
การใหนักศึกษาฝกงาน
วิ ช า ชี พ จิ ต วิ ท ย า ก า ร
ปรึกษา นอกสถานท่ี
อ ย า ง เ ต็ ม รู ป แ บ บ 
เห มือนกับการปฏิ บัติ
หน า ท่ี ในวิ ช า ชีพตาม
หนวยงานท่ีมีวิชาชีพนี้ 
สําหรับผูท่ีทํางานประจํา
ตรงกับงานในวิชาชีพ
จิตวิทยาการปรึกษาอยู
แลว ผูท่ีสังกัดหนวยงาน 
อนุญาตใหฝกในสังกัด
ข อ ง ตน เ อ ง   ไ ม เ กิ น
ค ร่ึ งหนึ่ ง ขอ ง จํ า น วน
ช่ัวโมงฝกงานท้ังหมด 
การฝกงานจะกระทําได
หลังจากท่ีนักศึกษาสอบ
ประมวลวิชาไดระดับ P 
(ใชได) การวัดผลมีคา
ระดับ P (ใชได) หรือN 
(ใชไมได) ท้ังนี้การ
ฝกงานจะตองเปนการ
ทํางาน “เต็มเวลา” เปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 14 
สัปดาห หรือคร่ึงเวลา
เปนระยะเวลาไมนอยกวา 
28 สัปดาห ภายใน

( 1 )  ได ศึ กษ า ลั กษณะวิ ช า ต า ง ๆ  ครบต ามโคร งสร า งห ลั ก สู ต ร
60 หนวยกิต 

(2) ไดคาระดับเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00 
(3) ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหน

ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2 
 

(4) ไดระดับ P ในการสอบประมวลความรู 
(5) ไดระดับ S (ใชได) ในการสอบผานการฝกงาน (Internship)  
(6) ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการที

วิทยานิพนธท่ีพิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลว มามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ 
(7) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนห

ในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ หรือ เสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proce
(8) ผานการประเมินผลของคณะกรรมการโครงการปริญญาโท ดานจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

จิตวิทยาการปรึกษาไดคาระดับ P (ผาน) 
(9) ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีคณะศิลปศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด 

 
 
 
 

4.  รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
4.1  วิชาเสริมพื้นฐาน (สําหรับผูท่ียังไมมีพื้นฐาน) 
รายวิชา                                                     (หนวยกิต) 
จป. 501 การเรียนรูและทักษะพื้นฐานใน          (3) 
จิตวิทยาการปรึกษา                                                        
จป. 502 จิตวิทยาพัฒนาการและบุคลิกภาพ       (3) 
(ไมนับหนวยกิตสะสม) 
 
 
 
 
4.2  วิชาบังคับ      รวม  33 หนวยกิต 
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับ จํานวน 33 หนวยกิต  
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3.4 การเขารวม
สัมมนา การประชุมทาง
วิชาการ หรือการ
ฝกอบรมทางวิชาการ 

นักศึกษาจะตองเขา
ร ว ม สัมมนาห รือก า ร
ประชุมทางวิชาการหรือ
การฝกอบรมทางวิชาการ
จิตวิทยาการปรึกษา หรือ
การประชุมทางวิชาการท่ี
เกี่ยวของ ไมนอยกวาป
ละ 18 ช่ัวโมง โดยมี
ห ลักฐานการ เข า ร วม
ประชุมสัมมนานั้นมา
แสดงตอคณะกรรมการ
โคร งก า รป ริญญาโท
จิ ต วิ ท ย า ก า ร ป รึ ก ษ า
มิฉะนั้นนักศึกษาจะไมมี
สิทธิสอบวิทยานิพนธ 
3.5 ในระหวางท่ีกําลัง
ศึกษาอยู ในห ลัก สูตร
ปริญญาโท จะมีการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ลท า ง ด า น

มี 6 หมวดวิชา ดังนี ้
การวัดและการประเมินผล (Research & Evalution) 
จป.612 สถิติประยุกตท่ีใชในพฤติกรรมศาสตร  (3) 3 
จป.614 การวิจัยทางจิตวิทยา                                   (3) 
 
การประเมินบุคคล (Appraisal of Individual) 
จป.613 การประเมินท่ีใชในจิตวิทยาการปรึกษา  (3) 3 
 
ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพ (Professional Orientation) 
จป.661 จรรยาบรรณสําหรับจิตวิทยาการปรึกษา (3)     
จป.781 ฝกงานดานจิตวิทยาการปรึกษา 1      (3) 3 
จป.782ฝกงานดานจิตวิทยาการปรึกษา 2      (3) 3 
 
ความรูเร่ืองอาชีพ (Career Development) 
จป.662 พัฒนาการทางอาชีพ        (3) 
 
จิตวิทยาการใหความชวยเหลือในจิตวิทยาการปรึกษา (Helping Relations in Counseling Psyc
จป.671 ทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา      (3) 
จป.672 กระบวนการจิตวิทยาการปรึกษา   3 
 
เร่ืองท่ีเกี่ยวกับกลุม (Groups) 
จป.771 การฝกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา    (3) 3 
จป.772 จิตวิทยาการปรึกษากลุม:ทฤษฎีและแนวคิด(3) 
 
4.3 วิชาบังคับเลือก  รวม  6 หนวยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชา จํานวน 2 วิชา รวม 6       หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้
จป.663 การพัฒนาตนเองและความสามารถ            (3) 
ในวิชาชีพ    
จป.664 จิตวิทยาของชาวตะวันออกและตะวันตก: (3) 
การประยุกตใชในจิตวิทยาการปรึกษา                            
จป.761 สัมมนาหัวขอทางจิตวิทยาการปรึกษา     (3) 
ปจจุบัน  
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ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล นี้
แบงเปน 2 ระดับ คือ P 
(ใชได) และ N (ใชไมได) 
โดยไมมีคาระดับ 
 
4.  หลักเกณฑการสอบ
ประมวลวิชา  
 นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ส อ บ
ประมวลวิชาไดเม่ือสอบ
ผานวิชาบังคับ อยางนอย 
24 หนวยกิต และไดรับ

 
4.4 วิชาเลือก  รวม  6 หนวยกิต 
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชา จํานวน 2 วิชา รวม   6       หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้
จป.607 จิตวิทยาการศึกษาข้ันสูง   (3) 
จป.618 การประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ   (3) 
การวิจัยทางจิตวิทยา                                                    
จป.626 จิตวิทยาพฤติกรรมสังคม   (3) 
จป.627 พฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม     (3) 
ของมนุษย                                                                       
จป.628 พื้นฐานจิตวิทยาชุมชน                  (3) 
จป.667 การพัฒนาความสามารถทางวิชาการ  (3) 
จป.668 การจัดการกับภาวะความเครียด                  (3) 
จป.676 จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว              (3) 
ในโรงเรียน                                                                      
จป.677 จิตวิทยาการปรึกษาเกี่ยวกับครอบครัว       (3) 
 
จป.687 เด็กท่ีมีลักษณะพิเศษข้ันสูง   (3) 
จป.728 ปญหาสังคมและการปรับตน   (3) 
จป.766 การวางแผนอาชีพ                   (3) 
จป.767 แหลงขอมูลดานอาชีพ    (3) 
จป.776 ไบโอฟดแบคกับปฏิบัติการทางจิตวิทยา (3) 3 
จป.777 จิตวิทยาชีวิตและความรัก  (3) 
จป.778 การบริหารงานบุคลากรและการปรึกษา   (3) 
 เชิงจิตวิทยา                                                                      
จป.779 การปรึกษาในการสาธารณสุข  (3) 
จป.786 พฤติกรรมผิดปกติ    (3) 
จป.787 จิตวิทยาของคนอปกติข้ันสูง   (3) 
จป.796 จิตบําบัดข้ันสูง    (3) 
จป.798 การปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ (3) 
 พฤติกรรมบําบัด                                                               
4.5 วิทยานิพนธ  รวม  15 หนวยกิต 
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5.  การทําวิทยานิพนธ 
5. 1  นั ก ศึ ก ษ า จ ะ จ ด
ทะเบียนทําวิทยานิพนธ
ไดเม่ือสอบประมวลวิชา
ไดระดับ P (ใชได) 
5. 2   นัก ศึกษาต อ ง ทํ า
วิ ท ย า นิ พ น ธ เ ป น
ภาษาไทย 
5.3 การจดทะเบียนและ
การทําวิทยานิพนธให
เปนไปตามขอ 20 แหง
ขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ธ ร ร ม ศ า ส ต ร ว า ด ว ย
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 
แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วาดวยวิทยานิพนธ พ.ศ. 
2535 ยกเวนแตขอ 9 วา
ดวยการพิมพวิทยานิพนธ 
ใหนักศึกษาใชรูปแบบ
ตามหนังสือ คูมือการ
ตีพิมพผลงานของสมาคม
จิ ต วิ ท ย า อ เ ม ริ กั น 
(American 

จป.800 วิทยานิพนธ                   (15)   
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5.4 หลังจากจดทะเบียน
ทํ า วิ ท ย า นิ พ น ธ แ ล ว 
นักศึกษาตองเสนอเคา
โครงวิทยานิพนธตอคณะ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
โครงการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต (จิตวิทยา
ก า รป รึ กษ า )  เ พื่ อ ใ ห
คณบดีคณะศิลปศาสตร
แตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา
วิ ท ย า นิ พ น ธ  แ ล ะ
กรรมการวิทยานิพนธ 
รวมไม   นอยกวา 3 ทาน 
ซ่ึ ง จ ะ ใ ห คํ า แ น ะ นํ า
นักศึกษา รวมท้ังสอบเคา
โครงวิทยานิพนธ  และ
สอบวิทยานิพนธ 
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6.  ระยะเวลาการศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษา
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7. การลงทะเบียนเรียน 
ในแตละภาคการศึกษา 

นักศึกษาตองลงทะเบียน
ศึกษารายวิชา และ/หรือ
วิทยานิพนธ ไมต่ํากวา 6 
หนวยกิต และไมเกิน 12 
ห น ว ย กิ ต   ใ น ภ า ค
ก า ร ศึ ก ษ า ใ ด มี ค ว า ม
จํ า เ ป น ท่ี ไ ม อ า จ
ลงทะเบียนได  นักศึกษา
ตองลาพักการศึกษา  ตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศ าสตร  ว า ด ว ย
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 
 
8.   การวัดผลและการ
สําเร็จการศึกษา 
8.1    การวัดผลการศึกษา 
8.1.1 การวัดผลการศึกษา
แบงเปน  9 ระดับ  มีช่ือ
และค า ระดั บต อหนึ่ ง
หนวยวิชา 
8.1.2 การนับหนวยกิตท่ี
ไ ด จ ะนั บ ร วม เ ฉพ า ะ
หนวยกิตลักษณะวิชาท่ี
นักศึกษาไดคาระดับ   S 
หรือระดับไมต่ํ ากวา  C 
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8.1.3 นักศึกษาท่ีไดระดับ 
U ระดับ D หรือ ระดับ F 
ใ น ร า ย วิ ช า ใ ด ท่ี เ ป น
ร า ย วิ ช า บั ง คั บ ใ น
หลักสูตร จะลงทะเบียน
ศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นได
อีกเพียง 1 คร้ัง และคร้ัง
หลังนี้จะตองไดคาระดับ 
S หรือระดับไมต่ํากวา C 
มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ือ
อ อ ก จ า ก ท ะ เ บี ย น
นักศึกษา 
รายวิชาท่ีไดคาระดับตาม
ความในวรรคแรกนั้น 
หากเปนรายวิชา เ ลือก 
นั ก ศึ ก ษ า อ า จ จ ะ
ลงทะเบียนศึกษาซํ้าใน
ร า ย วิ ช า นั้ น อี ก  ห รื อ
อาจจะลงทะเบียนศึกษา
รายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได 
นักศึกษาท่ีไดคาระดับไม
ต่ํากวา C ในรายวิชาใด 
ไม มี สิท ธิ จดทะ เ บี ยน
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8.1.4 การวัดผลการ
ประมวลวิชาแบงเปน 2 
ระดับ คือ ระดับ P 
(ใชได) และระดับ N (ใช
ไมได) โดยไมมีคาระดับ 
8.1.5 การวัดผล
วิทยานิพนธ  แบงเปน 2  
ร ะ ดั บ  คื อ  ร ะ ดั บ  S  
(ใชได)  และระดับ U (ใช
ไมได)  หนวยกิตท่ีไดจะ
ไมนํามาคํานวณคาระดับ
เฉล่ีย 
8.1.6 การวัดผลวิชาเสริม
พื้ น ฐ า น   ก า ร ส อ บ
ประมวลวิชา   และการ
สอบภาษาตางประเทศ 
แบงเปน     2 ระดับคือ 
ระดั บ  P  (ผ าน )  และ 
ระดับ N (ไมผาน) และ
ไมนับหนวยกิต 
8.1.7 เ ง่ือนไขอ่ืนๆ  ให
เปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 
(พรอมดวยฉบับแกไข
เพิ่มเติม) 

8.2    การสําเร็จ
การศึกษา 
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8.2.1 ไดศึกษาลักษณะ
วิ ช า ต า ง ๆ  ค ร บ ต า ม
โครงสรางหลักสูตร และ
มีหนวยกิตสะสมไมนอย
ก ว า 
57 หนวยกิต 

8.2.2 ไดคาระดับเฉล่ีย
สะสมไมต่ํากวา 3.00 

8.2.3 ไดคาระดับ P 
( ผ า น )  ใ น ก า ร ส อ บ
ภาษาตางประเทศ ตาม
เกณฑ ท่ี มหาวิ ทย า ลั ย
กําหนด คือ      TU-GET 
ไมต่ํากวา 550 คะแนน 
หรือ TOEFL สําหรับ
ขอสอบ Paper-based ไม
ต่ํากวา 550 คะแนน หรือ 
Computer-based ไมต่ํา
กวา  213 คะแนน  หรือ 
Internet-based ไมต่ํากวา 
79 คะแนน หรือ IELTS 
ไมต่ํากวาระดับ 5.5 หรือ 
ศึกษาและสอบผานวิชา 
มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 
แ ล ะ  ม ธ .  0 0 6 
ภาษาอังกฤษ 2 
8.2.4 ไดระดับ P ในการ
สอบประมวลวิชา 
8.2.5 ไดระดับ P ในการ
สอบผานการฝกงาน 
(Internship) 
8.2.6 ไดระดับ S ในการ
สอบวิทยานิพนธ  โดย
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8.2.7 ผลงานวิทยานิพนธ
จะตองไดรับการตีพิมพ 
หรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานได รับการ
ย อ ม รั บ ให ตี พิ ม พ ใ น
วารสารหรือส่ิงพิมพทาง
วิชาการ หรือ เสนอตอท่ี
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ที่ มี
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
(Proceeding) 
8.2.8 ผานการประเมินผล
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
โครงการปริญญาโท ดาน
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
จิตวิทยาการปรึกษาไดคา
ระดับ P (ใชได) 
8.2.9 ตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขอ่ืนๆ ที่คณะศิลป
ศ า ส ต ร  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กําหนด 
 

4.  รายวิชาตามโครง
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4.1  วิชาเสริมพื้น
(สําหรับผูท่ียังไมมีพื้นฐ
ร า ย วิ ช
(หนวยกิต) 
จป. 501การเรียนรูและท
พื้นฐานใน       (3) 
จิตวิทยาการปรึกษา      
จป. 502 จิตวิทยาพัฒน
และบุคลิกภาพ   (3)  
(ไมนับหนวยกิตสะสม)
 
 
 
 
4.2  วิชาบังคับ    
  รวม  33 หนวยกิต
มี 6  หมวดวิชา 
 
การวัดและการประเมิ
(Research & Evalution)
จป.612 สถิติประยุกตท่ี
พฤติกรรมศาสตร    (3) 
จป.614 การวิจัยทางจิต
(3) 
 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น บุ ค
(Appraisal of Individua
จป613 การประเมินท่ี
จิตวิทยาการปรึกษา    (3
 
ค ว า ม รู เ กี่ ย ว กั บ วิ ช
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จป.661 จรรยาบรรณสํ
จิตวิทยาการปรึกษา 
 3 
จป.781 ฝกงานดานจิต
การปรึกษา 1          
 3 
จป.782ฝกงานดานจิต
การปรึกษา 2           
 3 
 
ความรูเร่ืองอาชีพ (C
Development) 
จป.662 พัฒนาการทาง
               (3
 

จิตวิทยาการใหความชวย
ในจิตวิทยาการปรึกษา 

(Helping Relations
Counseling Psycholog
จป.671 ทฤษฎีจิตวิทย
ปรึกษา              (3
จป.672 กระบวนการจิต
การปรึกษา              (3) 
 
เร่ืองท่ีเกี่ยวกับกลุม (Gro
จป.771 การฝกป
จิ ต วิ ท ย า ก า ร ป รึ
(3) 
จป.772 จิตวิทยาการป
กลุม:ทฤษฎีและ 
แ น ว คิ
(3) 
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4.3 วิชาบังคับเลือก 
 รวม  6 หนวยกิต 
เลือก 2 วิชา จากรา
ตอไปนี้ 
จป.663 การพัฒนาต
และความสามารถ      (3
ในวิชาชีพ  
จป.664 จิตวิทยาขอ
ตะวันออกและตะวันต
 3 
การประยุกตใชในจิต
การปรึกษา                    
จป.761 สัมมนาหัวข
จิตวิทยาการปรึกษา     (
ปจจุบัน  
 
4.4 วิชาเลือก  
 รวม  6 หนวยกิต 
เลือก 2 วิชา จากรา
ตอไปนี้ 
 
จป.607 จิตวิทยาการศึก
สูง        (3) 
จป.618 การประ
โปรแกรมสําเร็จรูป 
สําหรับการวิจัยทางจิต
(3) 
จป.626 จิตวิทยาพฤติ
สังคม                      (3) 
จป.627  พฤติกรรมทาง
และวัฒนธรรม  (3) 
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ของมนุษย                     
จป.628 พื้นฐานจิต
ชุมชน                           
จ ป .667 ก า ร พั ฒ
ความสามารถทางวิช
(3) 
จป.668 การจัดการกับ
ความเครียด          
   
จป.676 จิตวิทยาการป
และแนะแนว          (3) 
ในโรงเรียน                  
จป.677 จิตวิทยาการป
เกี่ยวกับครอบครัว   (3) 
จป.686 สุขภาพจิต        
(3)            
จป.687 เด็กท่ีมีลักษณะ
ข้ันสูง                      (3) 
จป.728 ปญหาสังคมแล
ปรับตน              (3
จป.766 การวางแผน
              (3
จป.767 แหลงขอมู
อาชีพ              (3
จป.776 ไบโอฟดแบ
ปฏิบัติการทางจิตวิทยา 
  
จป.778 การบริหา
บุคลากรและ                 
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
จป.779 การปรึกษาใ
สาธารณสุข            (3)
จป.786 พฤติกรรมผิด
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จป.787 จิตวิทยาขอ
อปกติข้ันสูง              (3
จป.796 จิตบําบัดข
               (3
จป.798 การปรับ
เปล่ียนแปลง                 
 พฤติกรรมและพฤติก
บําบัด                            
4.5 วิทยานิพนธ 
 รวม  12 หนวยกิต 
วิ ท ย า นิ พ น ธ   ( สํ า
นักศึกษาแผน ก แบบ ก

จป. 800 วิทยานิพนธ 
  
      (12)  
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ภาคผนวก  5  ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับ พ.ศ. 
2538 กับ ฉบับ พ.ศ.  2554 

 

หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2538  หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2554 สรุปการเปล่ียนแปลง 
1. รายวิชาท่ีไมมีการเปล่ียนแปลง 

จํานวน 30 วิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จป.501  การเรียนรูและทักษะพื้นฐานใน      
             จิตวิทยาการปรึกษา                          
จป.502  จิตวิทยาพัฒนาการและ 
             บุคลิกภาพ                     
จป.607  จิตวทิยาการศึกษาขั้นสูง        
จป.612  สถิติประยุกตท่ีใชในพฤตกิรรม 
              ศาสตร  
จป.613  การประเมินท่ีใชในจิตวิทยา 
             การปรึกษา                               
จป.614  การวิจยัทางจติวิทยา         
จป.618  การประยกุตโปรแกรม 
             สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง 
             จิตวิทยา                                            
จป.626  จิตวิทยาพฤตกิรรมสังคม         
จป.627  พฤติกรรมทางสังคมและ 
             วัฒนธรรมของมนุษย                
จป.628  พื้นฐานจิตวิทยาชุมชน                 

คงเดิม  
 
คงเดิม  
 
คงเดิม  
คงเดิม  
 
คงเดิม  
 
คงเดิม  
 
 
 
คงเดิม  
คงเดิม  
 
คงเดิม  
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             การปรึกษา                  
จป.662  พัฒนาการทางอาชีพ                 
จป.663  การพัฒนาตนเองและ 
             ความสามารถในวิชาชีพ                   
จป.664  จิตวิทยาของชาวตะวันออกและ 
             ตะวนัตก : การประยกุตใชใน 
             จิตวิทยาการปรึกษา                
จป.667  การพัฒนาความสามารถทาง 
            วิชาการ                  
จป.668  การจัดการกับภาวะความเครียด       
จป.671  ทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา       
จป.672  กระบวนการจติวิทยาการ 
             ปรึกษา  
จป.676  จิตวิทยาการปรึกษาและแนะ 
             แนวในโรงเรียน                              
จป.677  จิตวิทยาการปรึกษาเกีย่วกับ 
            ครอบครัว                                          
จป.687  เด็กท่ีมีลักษณะพิเศษข้ันสูง       
จป.728  ปญหาสังคมและการปรับตน    

จป.761  สัมมนาหัวขอทางจิตวิทยาการ 
             ปรึกษาปจจุบัน                 
จป.766  การวางแผนอาชีพ                     

จป.767  แหลงขอมูลดานอาชีพ 
จป.771  การฝกปฏิบัติจิตวิทยาการ 
                ปรึกษา  
จป.772  จิตวิทยาการปรึกษากลุม :  
              ทฤษฎีและเทคนิค   
จป.776 ไบโอฟดแบคกับปฏิบัติการทาง 
              จิตวทิยา                     
จป.781  ฝกงานดานจติวทิยาการปรึกษา  1 
                                     
จป.782  ฝกงานดานจิตวิทยาการปรึกษา  2 

คงเดิม  
 
คงเดิม  
 
คงเดิม  
 
คงเดิม  
 
คงเดิม  
 
คงเดิม 
คงเดิม  
คงเดิม  
 
คงเคิม   
 
 คงเดิม  
 
คงเดิม  
คงเดิม  
คงเดิม  
 
คงเดิม  
คงเดิม  
คงเดิม  
 
คงเดิม  
 
คงเดิม  
 
คงเดิม  
 
คงเดิม  
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2..รายวิชาท่ีมีการเปล่ียนแปลง  
จํานวน 1 วิชา 

 

จป. 800 วิทยานิพนธ  
 

เพิ่มหนวยกิต 
จาก 12  หนวยกิต  
เปน 15 หนวยกิต 

3. รายวิชาท่ีเปดเพิ่ม จํานวน 1 วิชา 
 

จป. 777 จิตวิทยาชีวิตและความรัก  
  

เปดเพิ่ม   

4. รายวิชาท่ีตัดออก จํานวน 1 วิชา  จป.  686 สุขภาพจิต  ตัดออก  

   

 


	วิชาบังคับ

