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ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 160,000 บาทต่อหลักสูตร / 40,000 บาทต่อภาคการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
1 รายละเอียดหลักสูตร
1.1 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
หลักสูตรแผน ข
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
จานวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
17 หน่วยกิต
013704 สถิตวิ ิเคราะห์ทางพฤติกรรมศาสตร์
3 หน่วยกิต
013705 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงจิตวิทยา
3 หน่วยกิต
013722 การวัดผลทางจิตวิทยาการปรึกษา
3 หน่วยกิต
013724 ทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา
3 หน่วยกิต
013727 สัมมนาจิตวิทยาการปรึกษา
2 หน่วยกิต
013732 การฝึกงานเกี่ยวกับจิตวิทยาการปรึกษา
3 หน่วยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
เลือกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้
013714 ทักษะทางจิตวิทยาการปรึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3 หน่วยกิต
013723 สุขภาพจิตชุมชน
3 หน่วยกิต
013725 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่มขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
013726 จิตวิทยาการปรึกษาสาหรับปัญหาพิเศษร่วมสมัย
3 หน่วยกิต
013730 จิตวิทยาการวางแผนและพัฒนาอาชีพ
3 หน่วยกิต
013731 ความงอกงามแห่งตน
3 หน่วยกิต
013734 จิตวิทยาชุมชน
3 หน่วยกิต
013735 ครอบครัวบาบัด
3 หน่วยกิต
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013738 จิตวิทยาสุขภาพและการประยุกต์
013776 จิตวิทยาเด็กขั้นสูง

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ - ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
- ไม่มี
ข. วิทยานิพนธ์
013799 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
- ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาที่ไม่มีความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับ
กระบวนวิชาจิตวิทยาทั่วไปและจิตวิทยา
ความผิ ด ปกติ ท างจิ ต จะต้ อ ง เรี ย น
รายวิ ช าปรั บ พื้ น ฐานความรู้ ต ามที่
สาขาวิชาจัดให้
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1.การจัดสัมมนาและการนาเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการทาวิทยานิพนธ์ ในการ
สัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ1 ครั้งเป็นจานวนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
หรื อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม (Proceedings)
ซึ่ ง มี
คณะกรรมการบรรณาธิการ โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (Full
Paper)และมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. การเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาตน(Personal Growth Group) ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง
1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ข
จานวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
ก. กระบวนวิชาเรียน
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
013704 สถิตวิ ิเคราะห์ทางพฤติกรรมศาสตร์
013705 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงจิตวิทยา
013722 การวัดผลทางจิตวิทยาการปรึกษา

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

38 หน่วยกิต
32 หน่วยกิต
32 หน่วยกิต
32 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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013724 ทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา
013727 สัมมนาจิตวิทยาการปรึกษา
013732 การฝึกงานเกี่ยวกับจิตวิทยาการปรึกษา
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
เลือกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้
013714 ทักษะทางจิตวิทยาการปรึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพ
013723 สุขภาพจิตชุมชน
013725 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่มขัน้ สูง
013726 จิตวิทยาการปรึกษาสาหรับปัญหาพิเศษร่วมสมัย
013730 จิตวิทยาการวางแผนและพัฒนาอาชีพ
013731 ความงอกงามแห่งตน
013734 จิตวิทยาชุมชน
013735 ครอบครัวบาบัด
013738 จิตวิทยาสุขภาพและการประยุกต์
013776 จิตวิทยาเด็กขั้นสูง
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ คณะกรรมการบริการหลักสูตร
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขนั้ สูง

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ตามความเห็นชอบของ
- ไม่มี

ข. การค้นคว้าแบบอิสระ
013798 การค้นคว้าแบบอิสระ
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

-

ภาษาต่างประเทศ
นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ มี ค วามรู้ พื้ น ฐาน
เกี่ย วกั บ กระบวนวิชาจิตวิท ยาทั่วไป
และจิ ต วิ ท ยาความผิ ด ปกติ ท างจิ ต
จ ะ ต้ อ ง เ รี ย น ร า ย วิ ช า ป รั บ พื้ น
ฐานความรูต้ ามที่สาขาวิชาจัดให้

ง. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย
1. การจัดสัมมนา และการนาเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าแบบอิสระใน การ
สัมมนาอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจานวนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
2. การเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาตน (Personal Growth Group) ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง
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จ. การสอบประมวลความรู้
ผ่านการสอบประมวลความรู้โดยนักศึกษายื่นคาร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลัก
1.3 รายละเอียดกระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาบังคับ
013704 สถิตวิ ิเคราะห์ทางพฤติกรรมศาสตร์
(Statistical Analysis in Behavioral Science)
013705 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงจิตวิทยา
(Method of Research in Psychology)
013722 การวัดผลทางจิตวิทยาการปรึกษา
(Psychological Measurement in Counseling)
013724 ทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา
(Counseling Theories)
013727 สัมมนาจิตวิทยาการปรึกษา
(Seminar in Counseling Psychology)
013732 การฝึกงานเกี่ยวกับจิตวิทยาการปรึกษา
(Practicum in Counseling Psychology)
(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
013714 ทักษะทางจิตวิทยาการปรึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(Counseling Skills and Ethics)
013723 สุขภาพจิตชุมชน
(Community Mental Health)
013725 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่มขัน้ สูง
(Advanced Group Counseling)
013726 จิตวิทยาการปรึกษาสาหรับปัญหาพิเศษร่วมสมัย
(Counseling for Contemporary Selected Problems)
013730 จิตวิทยาการวางแผนและพัฒนาอาชีพ
(Psychology of Career Planning and Development)
013731 ความงอกงามแห่งตน
(Personal Growth)
013734 จิตวิทยาชุมชน
(Community Psychology)
013735 ครอบครัวบาบัด
(Family Therapy)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(0-12-0)

3(1-2-6)
3(3-0-6)
3(2-1-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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013738 จิตวิทยาสุขภาพและการประยุกต์
(Health Psychologyand Application)
013776 จิตวิทยาเด็กขั้นสูง
(Advanced Child Psychology)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ – ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
(4) หมวดวิทยานิพนธ์ และ/หรือ การค้นคว้าแบบอิสระ
013798 การค้นคว้าแบบอิสระ
(Independent Study)
013799 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา
รหัสกระบวนวิชาประกอบด้วยชื่อย่อกระบวนวิชากลาง(ม.จว. หรือ013)ตามด้วยเลข 3 หลักมี
ความหมายดังนี้
1. เลขหลักร้อย หมายถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
2. เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
0
หมายถึง กระบวนวิชาความรู้พ้ืนฐานทั่วไป
2
หมายถึง กระบวนวิชาพืน้ ฐานด้านจิตวิทยาการปรึกษา
3
หมายถึง กระบวนวิชาจิตวิทยาการปรึกษาขั้นสูง
7,8 หมายถึง กระบวนวิชที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น
9
หมายถึง วิทยานิพนธ์และการคันคว้าแบบอิสระ
3. เลขหลักหน่วย หมายถึง อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา

