
มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา จป 811 กลยุทธ์การปรึกษาขั้นสูง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
จป 811 กลยุทธ์การปรึกษาข้ันสูง 
AP 811 Advanced Counseling Strategies 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 3(2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต์ กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา   หมวดวิชา

บังคับเฉพาะกลุ่มวิชา 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ 
อาจารย์ผู้สอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ 
อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่ 
อาจารย์ ดร.สิทธิพร ครามานนท์ 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน : ภาคเรียนที่ 1  ชั้นปีที่ 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

- 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

- 
8. สถานที่เรียน 

- เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft team 
- สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
21 กรกฎาคม 2564 



 2 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. เพ่ือให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ ประเมินทฤษฎีการปรึกษาที่ส าคัญและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องได้
โดยเฉพาะจิตวิทยาเชิงบวก (ELO 1) 
 สอดคล้องกับทักษะเฉพาะ ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินทฤษฎีจิตวิทยาเชิง  
บวกและจิตวิทยาประยุกต์ 
 สอดคล้องกับทักษะทั่วไป การเรียนรู้แบบน าตนเองและการสื่อสารเชิงวิชาการ 
 สอดคล้องกับความรู้ แนวคิดทฤษฎีด้านจิตวิทยาเชิงบวกและจิตวิทยาประยุกต์ 
 
 2. เพ่ือให้นิสิตมีสามารถออกแบบโปรแกรมการปรึกษาทางจิตวิทยาได้โดยมีการบูรณาการ
ระหว่างทฤษฎีได้อย่างเหมาะสมกับผู้รับบริการ (ELO 3) 
 สอดคล้องกับทักษะเฉพาะ ความสามารถในการออกแบบโปรแกรมทางจิตวิทยา 
 สอดคล้องกับทักษะทั่วไป การเรียนรู้แบบน าตนเองและการสื่อสารเชิงวิชาการ 
 สอดคล้องกับความรู้ แนวคิดทฤษฎีด้านจิตวิทยาประยุกต์ 
 

3. เพ่ือให้นิสิตสามารถวิพากษ์บทความวิจัยด้านจิตวิทยาการปรึกษาได้ (ELO 2) 
สอดคล้องกับทักษะเฉพาะ ความสามารถในการประเมินวิธีวิทยาการวิจัย 

 สอดคล้องกับทักษะทั่วไป การเรียนรู้แบบน าตนเองและการสื่อสารเชิงวิชาการ 
 สอดคล้องกับความรู้ แนวคิดทฤษฎีด้านจิตวิทยาประยุกต์ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยผสานวิธี 

 
 4. เพ่ือให้นิสิตมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนรวมทั้งมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพนักจิตวิทยาและการวิจัย (ELO 4) 

สอดคล้องกับทักษะเฉพาะ ความสามารถในการท างานอย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
 สอดคล้องกับทักษะทั่วไป การเรียนรู้แบบน าตนเอง 
 สอดคล้องกับความรู้ จรรยาบรรณทางวิชาชีพและการวิจัย 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- เพ่ิมการเปรียบเทียบทฤษฎีการปรึกษาในประเด็นต่างๆเพ่ือประโยชน์ในการออกแบบโปรแกรม
ทางจิตวิทยา 
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- เพ่ิมหัวข้อกระแสกลุ่มส าหรับการปรึกษาแบบกลุ่ม 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
วิเคราะห์ทฤษฎี  วิธีการและเทคนิคการปรึกษา ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี  

องค์ประกอบ บริบทของการปรึกษา และการบูรณาการทฤษฎีการปรึกษาข้ันสูง 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

ฝึกงาน 
ศึกษาด้วยตนเอง 

30 
(3 ชั่วโมง X 15 สัปดาห์) 

ตามความ
ต้องการของ

นิสิต 

30 
(3 ชั่วโมง X 15 สัปดาห์) 

75 
(5 ชั่วโมง X 15 สัปดาห์) 

 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตามที่นัดหมาย 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมิน 
1. เ พ่ื อ ให้ นิ สิ ต ส าม ารถ
วิเคราะห์  ประเมินทฤษฎี
การปรึกษาที่ ส าคัญและ
ศาสตร์ อ่ืนที่ เกี่ ยวข้องได้
โดยเฉพาะจิตวิทยาเชิงบวก 

1. มอบหมายให้นิสิตค้นคว้าแนวคิด
ทฤษฎีการปรึกษาที่ส าคัญและแนว
ทางการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะด้านจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือมา
น าเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน 

1. การสังเกตจากค าถามและ
การอภิปรายในชั้นเรียน 
2. การให้คะแนนการน าเสนอ
ในชั้นเรียนด้วยเกณฑ์ Rubic 
score 

2. เพ่ื อให้นิ สิตมีสามารถ
ออกแบบ โปรแกรมการ
ปรึกษาทางจิตวิทยาได้โดยมี
ก ารบู รณ าการระห ว่ า ง
ทฤษฎีได้อย่างเหมาะสมกับ
ผู้รับบริการ 

1. มอบหมายให้นิสิตค้นคว้า น าเสนอ
เพ่ืออภิปรายการเปรียบเทียบทฤษฎีการ
ปรึกษาแต่ละกลุ่ม ให้เห็นความเหมือน
และความแตกต่างของแต่ละทฤษฎี
จากนั้นเชื่อมโยงไปสู่การบูรณาการ 
2. มอบหมายให้นิสิตไปให้การปรึกษา
ผู้รับบริการและวิเคราะห์กระบวนการ

1. การสังเกตจากค าถามและ
การอภิปรายในชั้นเรียน 
2. การสอบปลายภาค 
3. การประเมินจากรายงาน 
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โดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาที่เหมาะสมกับ
ผู้รับบริการ 

3. เ พ่ื อ ให้ นิ สิ ต ส าม ารถ
วิพากษ์บทความวิจัยด้าน
จิตวิทยาการปรึกษาได้     

1. มอบหมายให้นิสิตไปค้นคว้างานวิจัย
จากวารสารชั้นน าด้านจิตวิทยาการ
ปรึกษาเพ่ือมาวิเคราะห์และอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

1. การสังเกตจากค าถามและ
การอภิปรายในชั้นเรียน 
2. การประเมินจากรายงาน 

4. เ พ่ื อ ให้ นิ สิ ต มี ค ว า ม
รับผิดชอบ  ตรงต่ อ เวลา 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
รวมทั้ งมีจรรยาบรรณ ใน
วิชาชีพนักจิตวิทยาและการ
วิจัย 

1. มอบหมายให้นิสิตศึกษาค้นคว้า
ประเด็นด้านจริยธรรมของนักจิตวิทยา
การปรึกษาเพ่ือมาอภิปรายในชั้นเรียน 
2.มอบหมายให้นิสิตท างานเป็นกลุ่มเล็ก
เพ่ือฝึกทักษะการท างานเป็นทีม 
3. การบรรยายสอดแทรกจริยธรรมการ
วิจัย 

1. การสังเกตจากค าถามและ
การอภิปรายในชั้นเรียน 
2. การสังเกตจากคุณภาพ
ชิ้นงานกลุ่ม 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 
(4 ก.ย. 
2564) 

- Course orientation 
- Group process in group counseling 
(สอนออนไลน์) 

3 - บรรยาย/อภิปราย 
- ฝึกปฏิบัติเบื้องต้น 
 

- เอกสาร
ประกอบการ
อภิปราย 
- MSTeam 
- หนังสืออิเลก
โทรนิกส ์

- ผศ.ดร.
นันท์ชัตสัณห์ 
สกุลพงศ ์
- อ.ดร.สิทธิ
พร ครามา
นนท์ 

2 
(11 ก.ย. 
2564) 

- Psychoanalytic therapy/Adlerian 
therapy 
(สอนออนไลน์) 

3 - บรรยาย/อภิปราย 
- วิพากษ์งานวิจัย 
 

- เอกสาร
ประกอบการ
อภิปราย 
- Power Point 
- หนังสืออิ เลก
โทรนิกส์ 
- MSTeam 

- อ.ดร.นฤมล 
พระใหญ่ 
- ผศ.ดร.
นันท์ชัตสัณห์ 
สกุลพงศ ์

3 
(18 ก.ย. 

- Person-centered therapy/Gestalt 
therapy 

3 - บรรยาย/อภิปราย 
- วิพากษ์งานวิจัย 

- เอกสาร
ประกอบการ

- อ.ดร.นฤมล 
พระใหญ่ 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

2564) (สอนออนไลน์)  อภิปราย 
- Power Point 
- หนังสืออิเลก
โทรนิกส ์
- MSTeam 

- ผศ.ดร.
นันท์ชัตสัณห์ 
สกุลพงศ ์

4 
(25 ก.ย. 
2564) 

- Existential therapy/Buddhist 
counseling 
(สอนออนไลน์) 

3 - บรรยาย/อภิปราย 
- วิพากษ์งานวิจัย 
 

- เอกสาร
ประกอบการ
อภิปราย 
- Power Point 
- หนังสืออิเลก
โทรนิกส ์
- MSTeam 

- อ.ดร.สิทธิ
พร ครามา
นนท์ 
- ผศ.ดร.
นันท์ชัตสัณห์ 
สกุลพงศ ์

5 
(2 ต.ค. 
2564) 

- Behavior therapy/ Cognitive 
behavior therapy  
(สอนออนไลน์) 

3 - บรรยาย/อภิปราย 
- วิพากษ์งานวิจัย 
- 
 

- เอกสาร
ประกอบการ
อภิปราย 
- Power Point 
- หนังสืออิเลก
โทรนิกส ์
- MSTeam 

- ผศ.ดร.
นันท์ชัตสัณห์ 
สกุลพงศ ์

6 
(9 ต.ค. 
2564) 

- Reality therapy/ Solution-Focused 
brief therapy/Narrative therapy 
(สอนออนไลน์) 

3 - บรรยาย/อภิปราย 
- วิพากษ์งานวิจัย 
 

- เอกสาร
ประกอบการ
อภิปราย 
- Power Point 
- หนังสืออิเลก
โทรนิกส ์
- MSTeam 

- อ.ดร.นฤมล 
พระใหญ่ 
- ผศ.ดร.
นันท์ชัตสัณห์ 
สกุลพงศ ์

7 
(16 ต.ค. 
2564) 

- Multicultural counseling 

(สอนออนไลน์) 

3 - บรรยาย/อภิปราย 
- วิพากษ์งานวิจัย 
- การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ 
 

- เอกสาร
ประกอบการ
อภิปราย 
- Power Point 
- หนังสืออิเลก
โทรนิกส ์
- MSTeam 

- อาจารย์
พิเศษ
ภายนอก 
- ผศ.ดร.
นันท์ชัตสัณห์ 
สกุลพงศ ์

8,9 - Feminist therapy/Social justice 3 - บรรยาย/อภิปราย - เอกสาร - ผศ.ดร.
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

(23,30 
ต.ค. 

2564) 

counseling 

 (สอนในชั้นเรียน) 

 

- วิพากษ์งานวิจัย 
- การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ 
 

ประกอบการ
อภิปราย 
- Power Point 
- หนังสืออิเลก
โทรนิกส ์
- MSTeam 

นันท์ชัตสัณห์ 
สกุลพงศ ์

10 
(6 พ.ย. 
2564) 

- Comparative counseling theories 

(สอนออนไลน์) 

 

3 - บรรยาย/อภิปราย 

 

- เอกสาร
ประกอบการ
อภิปราย 
- Power Point 
- MSTeam 

- ผศ.ดร.
นันท์ชัตสัณห์ 
สกุลพงศ ์

11,12 
(13,20  
พ.ย. 

2564) 

- Applied theories of career 
counseling in organization 

(สอนออนไลน์) 

3 - บรรยาย/อภิปราย 
- วิพากษ์งานวิจัย 
 

- เอกสาร
ประกอบการ
อภิปราย 
- Power Point 
- หนังสืออิเลก
โทรนิกส ์
- MSTeam 

-อ.ดร.สิทธิ
พร ครามา
นนท์ 
- ผศ.ดร.
นันท์ชัตสัณห์ 
สกุลพงศ ์

13,14 
(27 

พ.ย., 4 
ธค 

2564) 

- Research critique in counseling and 
psychotherapy 

(สอนออนไลน์) 

 

3 - การอภิปราย 
- การเรียนรู้โดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน 

- เอกสาร
ประกอบการ
อภิปราย 
- Power Point 
- MSTeam 

- ผศ.ดร.
นันท์ชัตสัณห์ 
สกุลพงศ ์

15 
(11 ธ.ค. 
2564) 

- Ethics in counseling psychology  

(สอนออนไลน์) 

 

3 - บรรยาย/อภิปราย 
- การเรียนรู้ผ่าน
กรณีศึกษา 
 

- เอกสาร
ประกอบการ
อภิปราย 
- Power Point 
- MSTeam 

-ผศ.ดร.นันท์
ชัตสัณห์ 
สกุลพงศ ์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผล 
การเรียนรู ้

วิธีการประเมิน สัดส่วน 

1. เพ่ือให้นิสิตสามารถ
วิเคราะห์ ประเมินทฤษฎีการ
ปรึกษาที่ส าคัญและศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้องได้โดยเฉพาะ
จิตวิทยาเชิงบวก 

การน าเสนอทฤษฎีในชั้นเรียนโดยผู้เรียน 
 

20% 
 

2. เพ่ือให้นิสิตมีสามารถ
ออกแบบโปรแกรมการ
ปรึกษาทางจิตวิทยาได้โดยมี
การบูรณาการระหว่างทฤษฎี
ได้อย่างเหมาะสมกับ
ผู้รับบริการ  
  

การสอบปลายภาค 
การวิเคราะห์รายกรณีศึกษา 

30% 
20% 

3. เพ่ือให้นิสิตสามารถ
วิพากษ์บทความวิจัย/
บทความวิชาการด้าน
จิตวิทยาการปรึกษาได้  

การน าเสนอผลการวิพากษ์บทความวิจัย 20% 

4. เพื่อให้นิสิตมีความ
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
รวมทั้งมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพนักจิตวิทยาและการ
วิจัย 

การสังเกตและบันทึก 10% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์. (2557). บทความฟ้ืนฟูวิชาการ: จิตวิทยาการปรึกษาและจิตบ าบัดแบบ
 ผสมผสาน. วารสารสุขภาพจติแห่งประเทศไทย, 22(2), 103-114. 
นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์. (2561). จิตวิทยาการปรึกษากับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม. วารสาร
 พฤติกรรมศาสตร์, 24(1), 147-162. 
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Beck, J. S. (1995). Cognitive behavior therapy: Basic and beyond. New York: Guilford 
Press. 

Chao, R. C. (2015). Counseling psychology: An integrative positive psychological 
approach. India: John Wiley & Sons, Ltd. 

Corey, Gerald. (2016).  Theory and practices of group counseling. 9th ed. Boston:  
 Cengage learning. 
Corey, Gerald.  (2017).  Theory & Practice of Counseling and  Psychotherapy. 10th ed.  

Brooks/Cole Thomson  Learning. 
Sharf, Richard S.  (2012).  Theories of  Psychotherapy & Counseling  Concept and Cases. 

5th  Belmont, CA:  Brooks/Cole.  
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
จตุรพร ลิ้มม่ันจริง. (2556). พัฒนาการทางอาชีพ. กรุงเทพ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ดวงมณี  จงรักษ์. (2549).  ทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบ าบัดเบื้องต้น. กรุงเทพฯ:        
       สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 
ศิริบูรณ์ สายโกสุม. (2554). ทฤษฎีการปรึกษา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
Corey, G. (2013). The Art of Integrative Counseling (3nd ed.). CA: Brooks/Cole, Cengage 
 Learning. 
Norcross, J. C., & Goldfried, M. R. (2005). Handbook of psychotherapy integration (2nd 
 ed.). New York: Oxford University Press. 
Ratts, M. J., & Pedersen, P. B. (2014). Counseling for multiculturalism and social justice: 
 integration, theory, and application. (4th ed.). Alexandria, VA: American 
 Counseling Association. 
3. วารสาร 
 Journal of Counseling Psychology 
 Journal of Counseling & Development 
 The Counseling Psychologist 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
       อาจารย์ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากการเปรียบเทียบศักยภาพของผู้เรียนก่อนเรียน  
ระหว่างเรียน และหลังเรียนด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์และจากงานที่มอบหมายในรายวิชา 



 9 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
       อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนารายวิชาผ่าน
ระบบการประเมิน Online ของมหาวิทยาลัย (แบบ มศว ปค.003) และใช้การสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจ และความต้องการของรายวิชา 
3. การปรับปรุงการสอน 
    1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพ่ือน าเสนอปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียน
การสอนของทุกภาคการศึกษาที่เปิดสอนวิชานี้อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ช่วงกลางภาคเรียนและช่วงหลังการ
สอบปลายภาคเรียน เพ่ือหาทางแก้ไข และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และให้มีการท าวิจัยในชั้นเรียน ในกรณีมีความจ าเป็นต้องการข้อมูลที่
ชัดเจนเป็นระบบเพ่ือวางนโยบายหรือการปรับปรุงที่มีนัยส าคัญ 
       2. อาจารย์ผู้สอนส ารวจความต้องการในเนื้อหา กิจกรรม และรูปแบบการเรียนรู้ และท าการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา 
       1. กรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบโครงสร้างการให้คะแนนและการตัดเกรดว่าเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาผลการเรียนรู้ในรายวิชากับการวัดและประเมินการให้คะแนนร่วมด้วย 
        2. กรรมการบริหารหลักสูตรก ากับอาจารย์ผู้สอนในการพิจารณาประเมินผลการเรียนรู้ในการ
ท างานที่ได้รับมอบหมาย การร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนที่สะท้อนถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     พิจารณาจากผลการเรียนของผู้เรียน การประเมินการสอน และข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 
 
 

งานที่มอบหมายให้ท าในรายวิชา มีดังนี้ 
 
งานเดี่ยว 
1. ให้นิสิตน าเสนอทฤษฎีการปรึกษาที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบ Power point โดยครอบคลุมประเด็น
ดังต่อไปนี้ (20 คะแนน) 
  Key concept 
  The therapeutic process 
  Application: Therapeutic techniques and procedure 
  From theory to group counseling 
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  Current trend and research in positive psychology 
  Multicultural and gender issue 
  Activities 
2. . ให้นิสิตไปฝึกปฏิบัติการปรึกษารายบุคคลกี่รายก็ได้แต่ให้เลือกท าการถอดเทปการปรึกษามาจ านวน 1 
รายและช่วงเวลา 30 นาทีที่คิดว่าสามารถท าการปรึกษาทางจิตวิทยาได้ดีที่สุด และแนบรายงานดังนี้ (20 
คะแนน)(ส่งงาน 13 พย 2564) 
 2.1 การวิเคราะห์ผู้รับบริการด้วยทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา 
 2.2 การวิเคราะห์กระบวนการช่วยเหลือทางจิตวิทยาในช่วงเวลาที่ท าการถอดเทป โดยเชื่อมโยง
กับทฤษฎีการปรึกษาอย่างชัดเจน 
 
3. ให้นิสิตจับคู่ เลือกวารสารด้านจิตวิทยาการปรึกษาชั้นน าจ านวน 1 ฉบับ (Issue) ของปี 2017 เป็นต้น
มา จากนั้นให้คัดเลือกเฉพาะบทความวิจัย (Research article) จากวารสารนั้นทุกบทความเพ่ือมา
วิเคราะห์และน าเสนอในชั้นเรียน 3 ประเด็นคือ 1) ช่องว่างของความรู้ 2) วิธีวิทยาการวิจัยและ 3) 
ผลการวิจัยที่ส าคัญ จากนั้นท ารายงานสรุป (งานวิจัย 1 ชิ้นให้ เขียนวิเคราะห์และสรุปไม่เกิน 2 
หน้า)(น าเสนอ 27 พย, 4 ธค ส่งรายงาน 18 ธค) (20 คะแนน) 
 
งานกลุ่ม 
1. ในวันที่ 6 พฤศจิกายน ขอให้นิสิตน าเสนอทฤษฎีการปรึกษาคนละ 2-3 ทฤษฎีในประเด็นดังต่อไปนี้ 1) 
the basic philosophies 2) key concepts 3) Goals of therapy 4) the therapeutic 
relationship 5) techniques of therapy 6) application of the approach 7) 
contributions/limitations to multicultural counseling 8) contributions and limitations of 
the approach 
2. ในวันที่ 11 ธันวามคม ขอให้นิสิตแบ่งกันน าเสนอประเด็นด้านจริยธรรมในการปรึกษาทางจิตวิทยา
ประเด็น A, B, C, F, H 
 
การสอบปลายภาค 
เป็นแบบ Take home examination โดยนิสิตต้องอ่านบทความวิชาการประกอบ (นันท์ชัตสัณห์ สกุล
พงศ์, 2557) ส่งข้อสอบให้วันที่ 18 ธันวาคมและส่งค าตอบข้อสอบไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 25 ธันวาคม 
2564 


