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คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 



ค ำน ำ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) เป็น
หลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นมากจากปัญหาและความต้องการของผู้เรียน โดยได้น ามาปรับปรุงเพ่ือให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2552 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

เนื้อหาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ประกอบด้วย
สาระ 8 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการ
จัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและ
ประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 
7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

ในการพัฒนาหลักสูตรใหมค่รั้งนี้ได้พิจารณาเนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพ่ือมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการที่มี
ความรอบรู้ด้านจิตวิทยาการปรึกษา เข้าใจบริบทที่เกี่ยวกับการให้การค้นหา ช่วยเหลือ พัฒนาและ
ส่งเสริมบุคคล มีทักษะในการปฏิบัติและมีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือที่จะได้น าไปใช้ในการ
พัฒนาบุคคลและประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป 

 
 

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
3. วิชาเอก 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
9. ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
10.สถานที่จัดการเรียนการสอน 

                11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 
ในการวางแผนหลักสูตร 

12.ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 
13.ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิตนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. อาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ภาคผนวก ข  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
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มคอ 2 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
หลักสูตรใหม่ 2562 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร์ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร

รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Counseling Psychology 

2. ชื่อปริญญาและสาขา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา)
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)        วท.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    Master of Science (Counseling Psychology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     M.S. (Counseling Psychology)

3. วิชาเอก
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

5. รปูแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจใน
ภาษาไทย 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562  

ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเห็นชอบหลักสูตรในการน าเสนอ

หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่…11./…2561 วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอนุมัติหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่…1../…2562 วันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562  

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
          หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 8.1 นักจิตวิทยาการปรึกษา ครู อาจารย์ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตในหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชน 
 8.2 บุคลากรด้านสุขภาพจิต ได้แก่ วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้บริหารจัดการโครงการ เจ้าหน้าทีฝุ่าย 
ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการปรึกษา  
 8.3 นักวิชาการและนักวิจัยในพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาการปรึกษา  
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9.  ชื่อ-สกุลเลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สถาบันและปีพ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

1. นางสาวกาญจนา   
สุทธิเนียม 
31022XXXXXXXX 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การแนะแนว

และให้
ค าปรึกษา) 

ปร.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
กศ.ม. (การแนะแนวและจิตวิทยา
การให้ค าปรึกษา) 
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2552 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ประสานมิตร, 2542 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา,  
  2530 

2. นางสาวชลพร   กองค า
31015XXXXXXXX 

อาจารย ์ ปร.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชศาสตร์) 
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2552 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 
 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา, 
2530 

3. นายชวูิทย์  รัตนพลแสนย ์
31005XXXXXXXX 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การแนะแนว

และให้
ค าปรึกษา) 

กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
 
กศ.ม. (การแนะแนวและจิตวิทยา
การให้ค าปรึกษา) 
ค.บ. (พยาบาลศึกษา) 
วท.บ. (จิตวิทยา) 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ประสานมิตร, 2549 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ประสานมิตร,2540 
 วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ, 2537 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2534 

หมายเหตุ  รายละเอียดผลงานทางวิชาการรวมทั้งภาระงานการสอนปรากฏในภาคผนวก ก 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 จากนโยบายของชาติที่จะมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 นั้น โครงสร้างทางเศรษฐกิจของสังคมไทย
จะมีการพัฒนาเข้าสู่ Value-Base Economy คือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนซึ่งเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ปฏิรูปการวิจัย
และการพัฒนาโดยปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆกัน โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมแห่งการ
เรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง สังคมโลกกลายเป็นสังคมความรู้ (Knowledge Society) หรือสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Society) รวมทั้งองค์กรทางการศึกษาต้องปรับตัวให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อบุคคล ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ในการด าเนินชีวิต 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรุนแรง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน และนับวันที่จะ
เพ่ิมทวีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเกิดความเครียด กดดัน จะต้องแสวงหาทางออกใน
การที่จะต้องพ่ึง ทางด้านจิตใจ เพียงเพราะมีผู้รับฟัง และเข้าใจ ไม่ต าหนิ สะท้อนเนื้อหา ให้ได้เกิดการ
คลี่คลายส่วนที่เป็นความอึดอัด คับข้องใจ ว้าวุ่น สับสนขัดแย้ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์และ
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ความรู้สึก เมื่อไม่ได้รับการคลี่คลายจะถูกสะสมน าไปสู่ภาวะความเครียดและเมื่อมีเหตุการณ์มี
เรื่องราวมากระทบจะแสดงออกต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต เบื่อหน่าย ท าให้เกิดความหงุดหงิด
ใจ ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง และหากไม่ได้รับการคลี่คลายจะก่อให้เกิดปัญหาทั้งใน
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้ 
 ในยุคศตวรรษที่ 21 จ าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 
เน้นให้คนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อเนื่องทั้งในเรื่องการศึกษาทักษะการท างานและการด าเนินชีวิต 
ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาและชุมชนเป็นสถาบันหลักในการพัฒนาความรู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมที่ดี เ พ่ือเป็นภูมิคุ้มกันส าคัญในการด ารงชีวิตและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
เพราะฉะนั้นการสร้างองค์ความรู้ด้านจิตวิทยา โดยเฉพาะการให้การปรึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาการเรียนรู้เพราะ
จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้การวิเคราะห์ และศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ท า
การวิเคราะห์ผลอันเกิดจากสิ่งแวดล้อม ทางพันธุกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนในสังคม และ
มูลเหตุอื่นๆ ที่เก่ียวกับความคิดและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ส่งผลให้สามารถน าไปช่วยเหลือบุคคล
อ่ืนและปรับใช้กับตนเองได้ 
 ดังนั้นคณะผู้พัฒนาหลักสูตรจึงท าการส ารวจความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนระดับ
มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา ในปีพ.ศ.2560 กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการศึกษา บุคลากร
ทางสาธารณสุขและพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 100 คน โดยมีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนในเขต
กรุงเทพฯ (เขตธนบุรี) ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง
ร้อยละ 69.6 เพศชายร้อยละ 30.4 อายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปีสูงที่สุดร้อยละ 62.3 เป็นบุคลกรทาง
การศึกษาร้อยละ 55.1 บุคลากรทางสาธารณสุขร้อยละ 23.2 บริษัทเอกชนร้อยละ 12.5 และอ่ืนๆร้อยละ 
2 มีความสนใจและอยากที่จะศึกษาในหลักสูตรนี้ร้อยละ 94.2 โดยขอให้มีการจัดการเรียนการสอนวัน 
เสาร์และอาทิตย์ ร้อยละ 77.6 ให้หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้ใบประกอบวิชาชีพครูด้วยร้อย
ละ 46.4 ได้วุฒิปริญญาโทอย่างเดียวร้อยละ 37.7 และปริญญาเรียนควบคู่ปริญญาเอกร้อยละ 1.4 มี
วัตถุประสงค์ในการเรียนเพ่ือน าไปใช้กับงานในปัจจุบันสูงสุดร้อยละ 56.5 รองลงมาต้องการน าไปพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 37.7 และร้อยละ 5.8 ต้องการน าไปเปลี่ยนงานรูปแบบของหลักสูตร
อยากเน้นปฏิบัติและการน าไปใช้สูงสุดร้อยละ 85.5 รองลงมาให้เน้นทฤษฎีร้อยละ 11.6 นอกจากนั้นยังมี
ความต้องการให้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศและอยากให้เชิญนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงต่างๆมาเป็นวิทยากร  
 จากผลการส ารวจความคิดเห็นดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจึงเห็นความส าคัญ
ในการพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษา และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมให้กับ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการส าหรับผู้เรียนให้มีศักยภาพที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน
นโยบายและการพัฒนาบุคลากรของชาติมีความเข้มแข็ง เป็นพลังให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
 จากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวประกอบกับการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน ย้ายถิ่นฐาน
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การเจ็บปุวย ความสัมพันธ์ในครอบครัว การแข่งขันสูง รายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย เร่งรีบในการท างาน
ให้ได้ผลลัพธ์ตามเปูาหมาย การขัดแย้งกันในที่ท างาน การถูกกดขี่ทางเพศ ภัยธรรมชาติและภัยที่เกิด
จากน้ ามือมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อบุคคลโดยตรงก่อให้เกิดปัญหามากขึ้น ในหลายระบบ ซึ่งบุคคลจะมี
ความสามารถในการเผชิญปัญหาได้เหมาะสมถ้าได้รับการอบรมเลี้ยงดู และได้รับการปลูกฝังที่ดีจาก
ครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานของชีวิตจึงเป็นสิ่งส าคัญ และยังต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบการเรียนการ
สอนในโรงเรียน ทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา หรือแม้แต่ในที่ท างานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาพฤติกรรมของบุคคลในสังคมมากมาย ทั้งพฤติกรรมรุนแรงของ
นักเรียน ได้แก่ การรังแกกัน เด็กเกเร เด็กติดเกม เป็นต้น ความขัดแย้งของบุคคลในองค์กร ได้แก่ เอา
รัดเอาเปรียบ กดขี่ข่มเหง เป็นต้น ซึ่งล้วนก่อให้เกิดปัญหา จึงจ าเป็นต้องมีการผลิตบุคลากรทาง
จิตวิทยาโดยเฉพาะการให้การปรึกษา ซึ่งเป็นการช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว หน่วยงานหรือองค์กร ให้
มีความพร้อมและสามารถปรับตัวและช่วยเหลือตนเองได้ ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ลด
ปัญหาหรือความทุกข์และเพ่ิมความสุขให้กับบุคลากรต่อไป 
    
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิง
สร้างสรรค์ท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และรองรับ
การพัฒนาทางการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางจิตวิทยาการ
ปรึกษา ที่จ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้า
กับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นคุณภาพทางการศึกษา การบริหารจัดการและการเรียนรู้  และมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพันธกิจส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้บน
พ้ืนฐานการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการท างาน และการผลิตบัณฑิตและเป็นศูนย์กลางการบริการวิชา 
การความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ตระหนักให้เชื่อมโยงกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งการเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรอบรู้ในศาสตร์ มี
ทักษะการวิจัย พร้อมให้บริการทางวิชาการทางสังคม 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 รายวิชาซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 2 วิชา ได้แก่  
 1) เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา   
 (Information Technology for Graduate Studies) 
 2) ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา   
 (English for Graduate Studies) 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 - ไม่มี – 

13.3  การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 

หลักสูตรร่วมกันก าหนดขั้นตอนและแนวทางในการบริหารจัดการตลอดจนกระบวนการในการจัดการ
ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การให้การปรึกษา การเตรียมอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนการแต่งตั้งที่
ปรึกษาให้กับผู้ เรียนในการดูแลและให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาจนจบหลักสูตร          
โดยคณะกรรมการใช้หลักการสร้างเครือข่ายและการประสานความร่วมมือในการท างาน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

                    มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางจิตวิทยาการปรึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้านการ
ส่งเสริม พัฒนา บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสุขภาวะ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
           1.2 ความส าคัญ 

  สังคมไทยในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น และมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต ก่อให้บุคคลเกิดสุขภาวะที่ถดถอยทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างมากที่
จะต้องหาทางปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น และวิธีการอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพก็คือ การ
จัดการศึกษาระดับสูงให้แก่ประชาชน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ของ
มนุษย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา มีความส าคัญต่อสังคมไทยใน
ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นศาสตร์ซึ่งมีหน้าที่ในด้านมนุษย์บริการและด้านสุขภาพจิต เพ่ือการ
พัฒนา ปูองกัน บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของบุคคลที่ประสบปัญหา ตลอดทั้งการปรับปรุง 
แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีและให้การปรึกษาแก่ผู้มีปัญหาให้
สามารถหาทางช่วยตัวเองจนปรับตัวด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข นอกจากนั้นนักจิตวิทยาการ
ให้การปรึกษายังช่วยในการพัฒนาสังคมและคุณภาพของประชากรในด้านสุขภาพจิตและ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคคลในวงการต่างๆ เช่น การศึกษา ธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชน
ทั่วไปอีกด้วย  
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้การจัดการศึกษาระดับสูงขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
สังคมไทย ด้วยการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา  
           1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษา 
   2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษา 
  3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา มีความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้ทางจิตวิทยาการปรึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับบุคคล องค์กร สังคมและประเทศ 
  4. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่สามารถเป็นแบบอย่าง และผู้น าทางการปรึกษา
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

  5. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล ด้านการประเมินผลและวิจัยทางจิตวิทยาการ
ปรึกษาได้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1) แผนการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของ
ประเทศ (Compliance to 
the Thai Qualification 
Framework) 

1) ด าเนินการทบทวนข้อก าหนด
เฉพาะของหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานของ
ประเทศ 
 

หลักฐาน 
เอกสารหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานของประเทศ
(Compliance to the Thai 
Qualification Framework) 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 1-3, 5 ในหมวดที่ 7 

2) แผนการติดตามผลการน า
หลักสูตรไปใช้ พร้อมทั้งสร้าง
ช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นต่างๆ จากทุกฝุายที่
เกี่ยวข้อง เช่น คณาจารย์ 
นักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้ใช้
บัณฑิต เป็นต้น 

1) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
2) ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

หลักฐาน 
1) รายงานการวิจัยความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
2) รายงานการวิจัยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
และทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอน 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 11-12 ในหมวดที่ 7 

3) แผนงานการพัฒนาและ
ประเมินการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

1) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา 
3) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และจัด
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ 

หลักฐาน 
1) รายงานการด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2) รายงานผลการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา 
3) รายงานผลการฝึกอบรม
อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 4,6-10 ในหมวดที่ 7 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
          1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
 ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
           1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
       มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร ทั้งนี้ ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตต้องมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์หรือไม่เกิน 9 สัปดาห์ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

      การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ.
2549 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์เข้าสู่ระบบ พ.ศ.2544 

 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

     ภาคการศึกษาท่ี 1 เริ่มเดือนสิงหาคม และสิ้นสุดเดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเดือนมกราคม และสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน        เริ่มเดือนพฤษภาคม สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม    
     โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1) กลุ่มที่ 1 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางด้าน
จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 
     2) กลุ่มท่ี 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ มีประสบการณ์การท างาน
ที่เกี่ยวข้องทางด้านจิตวิทยา การเรียนการสอน การแนะแนวและการให้การปรึกษา ปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช หรือการฝึกอบรมหรือการท างานอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านจิตวิทยา
อย่างน้อย 1 ปี ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์ให้อยู่ในดุลยวินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
     3) คุณสมบัติ อ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นรายปี 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 1) ทักษะและการใช้เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีน้อย 
 2) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะศัพท์
เรื่องเฉพาะทางจิตวิทยา ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการศึกษาวารสาร / บทความ / งานวิชาการจากต่างประเทศ 
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          2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

(1) ทักษะและการใช้เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองมีน้อย 

(1) จัดกิจกรรมเสริมเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองและจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริม
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

(2) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ความรู้
ภาษา อังกฤษ โดยเฉพาะศัพท์ เ รื่ อง เฉพาะทาง
การศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการศึกษาวารสาร / 
บทความ / งานวิชาการจากต่างประเทศมีน้อย 

(2) จัดการเรียนการสอนเสริมความรู้ในด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยเฉพาะศัพท์เรื่อง
เฉพาะทางการศึกษาเพ่ิมเติมก่อนเรียนในรายวิชา 

 
   2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ปีการศึกษา 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษา
ที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

1 2 รวม คาดว่าจะมีผู้จบ
การศึกษา 

ตลอดหลักสูตร ปี
ละ 15 คน 
เริ่มส าเร็จ

การศึกษาปี 2563 

2562  15 - 15 
2563   15 15 30 
2564 15 15 30 

2565 15 15 30 

2566 15 15 30 

 หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้เรียน สังคมและตลาดแรงงาน 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
งบประมาณแผ่นดิน 
   - งบบุคลากร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

   - งบลงทุน 
   - ค่าครุภัณฑ์ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

เงินบ ารุงการศึกษา 753,000 1,506,000 1,506,000 1,506,000 1,506,000 
รวมรายรับ 753,000 1,506,000 1,506,000 1,506,000 1,506,000 

  
 



11 
 

 

 

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบบุคลากร      
 เงินเดือนและค่าจ้าง - - - - - 
2. งบด าเนินการ 
 - ค่าตอบแทน 

 
435,200 

 
870,400 

 
870,400 

 
870,400 

 
870,400 

 - ค่าใช้สอย 83,900 167,800 167,800 167,800 167,800 
 - ค่าวัสดุ 83,900 167,800 167,800 167,800 167,800 
 - ค่าด าเนินการ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

150,600 301,200 301,200 301,200 301,200 

3. งบลงทุน 
 - ค่าครุภัณฑ์ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมรายจ่าย 753,000 1,506,000 1,506,000 1,506,000 1,506,000 
 จ านวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว 
ในการผลิตบัณฑิต 

50,200 50,200 50,200 50,200 50,200 

         
   2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน  
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ........ การศึกษาด้วยตัวเองและกิจกรรมกลุ่ม 
 

   2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ว่าด้วย การโอนหรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้า
สู่ระบบ ฉบับปัจจุบัน 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จ
การศึกษาไม่เกิน 5 ปี 
              3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา จัดหลักสูตรเป็นแผน ก  
แบบ ก2 มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  โดยนักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์ 

1) หมวดวิชาเอกบังคับ       ไม่น้อยกว่า    21 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเอกเลือก        ไม่น้อยกว่า          3 หน่วยกิต 
3) หมวดวิทยานิพนธ์                         12  หน่วยกิต 
4) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  6  หน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต 

 หมายเหตุ - รายวิชาที่บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในการส าเร็จการศึกษา 
 6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
  Information Technology for Graduate Studies 
 6310102 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
  English for Graduate Studies 
     - ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืน ให้นักศึกษาเรียนวิชาเสริม
พ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   
                      (1) หมวดวิชาเอกบังคับ                                               21  หน่วยกิต 
 1308101  ทฤษฎีและทักษะการปรึกษา                                   3(2-2-5) 
   Theories and Skill of Counseling 

1308102 การปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุ่ม                    3(2-2-5) 
  Individual and Group Counseling  

                     1308103    เครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา           3(2-2-5) 
                                     Instruments and Counseling Psychology Testing  

1308104 การปรึกษาองค์กร                                                3(2-2-5) 
  Organization Counseling 
1308105 การปรึกษาในภาวะวิกฤติ                                       3(2-2-5) 
                Crisis Counseling                                                 

                     1308106    ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางจิตวิทยาการปรึกษา             3(2-2-5) 
   Research Methodology and Statistics in Counseling Psychology    
 1308207 การฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา                    3(500) 
                                     Practicum in Counseling Psychology   
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                           รายวิชาที่บังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในการส าเร็จการศึกษา 
                     6310101    เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา                  3(2-2-5)    
       Information Technology for Graduate Studies 
                     6310102    ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา                            3(2-2-5)                
       English for Graduate Studies 
 
 (2) หมวดวิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ดังนี้ 

1308201 การปรึกษาครอบครัว                                          3(2-2-5) 
  Family Counseling   
1308202 การปรึกษาในโรงเรียน                                         3(2-2-5) 
  School Counseling   
1308203 การปรึกษาชุมชน                                               3(2-2-5)                               
                Community Counseling 
1308204 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม                                   3(2-2-5) 
  Psychology for Behavior Modification 
1308205 พลวัตกลุ่ม                                                       3(2-2-5) 
                Group Dynamics   
1308206 จิตวิทยาเชิงบวก                                                3(2-2-5) 
                Positive Psychology   

      
    (3) หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต  
                    1308208     วิทยานิพนธ์ 12(540)  
       Thesis 
 
                   (4) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

 นักศึกษาที่ไม่เคยเรียนจิตวิทยา จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า..6..หน่วยกิต 
โดยไม่นับหน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้  

  1308107   พ้ืนฐานทางจิตวิทยา                                             3(2-2-5) 
              Foundation of Psychology 

  1308108   แนวคิดพ้ืนฐานทางจิตวิทยาการปรึกษา                       3(2-2-5) 
                    Basic Concept in Counseling Psychology 
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           3.1.4 แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    
สาขาจิตวิทยาการปรึกษา 

 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1308101 ทฤษฎีและทักษะการปรึกษา   3(2-2-5) 
1308102 การปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุ่ม 3(2-2-5) 
1308103 เครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา  3(2-2-5) 
6310102 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) ไม่นับหน่วยกิต    

รวม 9 
 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1308104 การปรึกษาองค์กร 3(2-2-5) 
1308105 การปรึกษาในภาวะวิกฤติ 3(2-2-5) 
1308106 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางจิตวิทยาการปรึกษา                            3(2-2-5) 
6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) ไม่นับหน่วยกิต      

รวม 9 
 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1308…… วิชาเลือก  1  วิชา 3(2-2-5) 
1308208 วิทยานิพนธ์ 6 
1308207 การฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา                               3(0-9-3) 

รวม 12 
 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1308208 วิทยานิพนธ์ 6 

รวม 6 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

(1) หมวดวิชาเอกบังคับ 
 

1308101 ทฤษฎีและทักษะการปรึกษา     3(2-2-5)
 Theories and Skill of Counseling 

        แนวคิด ทฤษฎีการปรึกษา เทคนิคและกระบวนการปรึกษา ทักษะการสื่อสาร ภาษา 
พูด ภาษากาย และทักษะเบื้องต้นในการปรึกษา ขั้นตอนการปรึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Concepts, counseling theories, techniques and process of counseling  
theories, communication skills, verbal and nonverbal skills, basic counseling skills, 
procedure of counseling and professional ethics  
 
1308102 การปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุ่ม                               3(2-2-5) 

Individual and Group Counseling   
  แนวคิด ทฤษฎีการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุ่ม กระบวนการปรึกษา 
ขั้นตอนการปรึกษา การฝึกปฏิบัติการปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม ปัญหาการปรึกษาและแนวทาง
ในการแก้ไข และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Concepts, individual and group counseling theories, process of  
counseling, procedure of counseling, individual and group counseling practice, 
problems and solutions, professional ethics  
 
1308103 เครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา                      3(2-2-5)                                                          
 Instruments and Counseling Psychology Testing  
  แนวคิดพ้ืนฐานในการใช้เครื่องมือในการทดสอบทางจิตวิทยา แบบทดสอบเชาวน์
ปัญญา แบบทดสอบความถนัด แบบทดสอบบุคลิกภาพ และแบบทดสอบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการ
ปรึกษา การสร้างแบบทดสอบ/แบบวัดทางจิตวิทยา การหาค่าความเที่ยง การใช้เครื่องมือทาง
จิตวิทยา การให้คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน การเขียนรายงานที่ได้จากการทดสอบ
และการน าไปประยุกต์ใช้ในการปรึกษา 
                     Basic concepts of psychological testing, Intelligence test, aptitude test, 
personality test, and others counseling psychology tests, test inventory construction, 
validation, reliability, uses of test, scoring, interpretation, writing the testing reports, 
and application of test in counseling  
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1308104 การปรึกษาองค์กร                                                        3(2-2-5) 
 Organization Counseling 
 แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค กระบวนการ และขั้นตอนการปรึกษาองค์กร ได้แก่ 

ครอบครัว โรงเรียน หน่วยงาน และชุมชน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษา การฝึกปฏิบัติการปรึกษา
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Concepts, theories, techniques, process and procedures about family,  
school, workplace and community counseling theories, application of counseling 
theories, counseling practices and related researches 
 
1308105 การปรึกษาในภาวะวิกฤติ                                                3(2-2-5) 

Crisis Counseling    
แนวคิด ทฤษฎีการให้การปรึกษา การช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ในภาวะวิกฤติ 

พฤติกรรมรุนแรงในโรงเรียน ความรุนแรงในครอบครัว การขัดแย้งกันในที่ท างาน การกดขี่ทางเพศ 
ภัยธรรมชาติ ภัยจากน้ ามือมนุษย์ แนวทางการปูองกัน การแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

Concepts crisis counseling theories, intervention with persons in 
crisis, violent behaviors in school, domestic violent, conflicts in the workplace, sexual 
abuse, disaster, human disaster, prevention, problem-solving and improving the 
quality of life and continuous monitoring 
 
1308106   ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา                         3(2-2-5)
 Research Methodology and Statistics in Counseling Psychology  

 ความหมายของการวิจัย การก าหนดค าถามการวิจัย รูปแบบการวิจัย
กระบวนการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง การก าหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นิยามศัพท์ สถิติท่ีใช้ในการวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษา การเขียนโครงร่างวิจัย
ทางจิตวิทยาการปรึกษา การน าเสนอ และจรรยาบรรณการวิจยั  

Defining research, research questions, research designs, research  
processes, research objectives, research hypothesis, literature reviews, selecting 
populations and samples, research definition, statistical analyzing, counseling 
psychological research proposal, presentation and research ethics 
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1308207  การฝึกปฏิบัติงานจิตวิทยาการปรึกษา                                        3(500)       
  Practicum in Counseling Psychology  

   การฝึกปฏิบัติงานจิตวิทยาการปรึกษา การประยุกต์ใช้แนวคิด เทคนิคการด าเนินงาน
การปรึกษา การให้ความช่วยเหลือบุคคลในสถานศึกษาหรือในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้การ
นิเทศของหัวหน้าหน่วยงานและอาจารย์ที่ปรึกษา 
                     Practice of counseling, applications of counseling concepts, techniques 
and procedures in helping the Individuals in educational institution and in the 
government on non–government organization, the practicum involved supervision of 
the department head and their advisors  
 
6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา      3(2-2-5) 
 Information Technology for Graduate Studies 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การน าเสนองานพาวเวอร์พ้อยท์และรูปแบบอ่ืนๆการ
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใน
สาขาวิชาต่างๆ 

Fundamental computer programs, power-point presentation and other 
forms, types of data collection and statistical analysis, information retrieval in each 
field of studies through the internet 
 
6310102 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา        3(2-2-5) 
 English for Graduate Studies 
 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การสนทนา การโต้ตอบตาม
สถานการณ์การอ่านบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชา การเขียนบทความ บทคัดย่อ 
และการน าเสนอผลงานวิจัย 
  English sentence structures, listening speaking and situational 
conversations, reading articles and related researches in each field of studies, writing 
articles, abstract, and research result presentation 
 
 2) หมวดวิชาเอกเลือก 
 
1308201 การปรึกษาครอบครัว                                                        3(2-2-5) 

 Family Counseling  
 แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค กระบวนการ และข้ันตอนการปรึกษาครอบครัว การ 

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัว การฝึกปฏิบัติการปรึกษาครอบครัวและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Concepts, theories, techniques and process and procedures of family 

counseling theories, application of family counseling theories, family counseling 
practices and related researches 
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1308202 การปรึกษาในโรงเรียน                                                       3(2-2-5)
 School Counseling 

  แนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาในโรงเรียน การฝึกปฏิบัติการปรึกษาในโรงเรียน
เพ่ือพัฒนา เสริมสร้าง ปูองกัน แก้ไขสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

Concepts of school counseling theories, school counseling practice 
for developing, enhancing, preventing and remedy school-students concerns, and 
school counseling research  
 
1308203 การปรึกษาชุมชน                                                             3(2-2-5)  

 Community Counseling 
 แนวคิด และทฤษฎีในการปรึกษาชุมชน การฝึกปฏิบัติการปรึกษาบุคคลหรือกลุ่ม 

บุคคลในชุมชนและการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Concepts and theories of community counseling, individual or  

group community counseling, and community counseling research study 
 
1308204 การปรับพฤติกรรม                                                           3(3-0-6) 

 Behavior Modification 
  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรม รูปแบบการปรับพฤติกรรม 

สาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือเพ่ิมพฤติกรรม เพื่อสอนพฤติกรรม
ใหม่และเพ่ือลดพฤติกรรม 

  Principles and theories of behavior modification, behavior modification 
model, causes of behavior problems, behavior modification procedures for increasing 
the occurrence of existing behaviors, teaching new behaviors, and for reducing 
behavior 
 
1308205 พลวัตกลุ่ม                                                             3(2-2-5) 

Group Dynamics   
แนวคิดของพลวัตกลุ่ม พฤติกรรมกลุ่ม ทฤษฎีและเทคนิคการท างานเป็นทีม ภาวะ 

ผู้น ากลุ่ม การสื่อสารของกลุ่ม การจัดการความขัดแย้งในกลุ่ม  
Concepts of group dynamic, group behaviors, theories and techniques 

of teamwork, group leadership, group communication, group conflict management 
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1308206 จิตวิทยาเชิงบวก                                                             3(2-2-5) 
                    Positive Psychology  

แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก บริบทที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยาเชิงบวก ความเข้มแข็งของ 
มนุษย์ ความคิดเชิงบวก พฤติกรรมสังคม การรับรู้ในความสามารถของตนเอง ความหวัง การมองโลก
ในแง่ดี และการบริหารจัดการปัญหา 
                    Positive psychology concepts, positive psychology context, human 
strength, positive thinking, social behaviors, self-efficacy, hope, optimism and 
problem-management strategies 
 
 3) หมวดวิทยานิพนธ์ 
1308208 วิทยานิพนธ์                                                                 12 หน่วยกิต 
 Thesis  

   การจัดท าโครงการวิจัยและด าเนินการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาการ 
ปรึกษา การเขียนรายงานวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร ทั้งนี้โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

Doing research project, conducting the research by applying counseling 
psychology principles, contributes to writing the research report through thesis format and 
publish the research paper in acceptable academic journals through the approval of thesis 
advisors and thesis committee 
  
 4) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
1308107  พื้นฐานทางจิตวิทยา                                                            3(3-0-6) 
     Foundation of Psychology 
  ความหมายของจิตวิทยา สรีระวิทยาทางจิต พัฒนาการของมนุษย์ การรับรู  
การเรียนรู้ การจ า การคิด สติปัญญา การจูงใจ อารมณ์บุคลิกภาพ สุขภาพจิตพฤติกรรมทางสังคม 
  Meaning of psychology, physiological psychology, human  
development, perception, learning, memory, thinking, intelligence, motivation,  
emotion, personality, mental health, and social behavior 
 
1308108  แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยาการปรึกษา                                    3(2-2-5) 
     Basic Concepts in Counseling Psychology 
 หลักการของจิตวิทยาการปรึกษา รูปแบบจิตวิทยาการปรึกษา คุณลักษณะของผู้ให้
การปรึกษา บทบาทและหน้าที่ของผู้ให้การปรึกษา กระบวนการให้ค าปรึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 Principles of counseling psychology, counseling models, characteristics 
of counselor, roles and functions of counselor, counseling process and professional 
ethics 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สถาบันและปีพ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

1. นางสาวกาญจนา   
สุทธิเนียม 
31022XXXXXXXX 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การแนะแนว

และให้
ค าปรึกษา) 

ปร.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
กศ.ม. (การแนะแนวและจิตวิทยา
การให้ค าปรึกษา) 
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2552 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ประสานมิตร, 2542 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา,  
  2530 

2. นางสาวชลพร กองค า
31015XXXXXXXX 

อาจารย ์ ปร.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชศาสตร์)  
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2552 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 
 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา, 
2530 

3. นายชวูิทย์ รัตนพลแสนย ์
31005XXXXXXXX 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การแนะแนว

และให้
ค าปรึกษา) 

กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
 
กศ.ม. (การแนะแนวและจิตวิทยา
การให้ค าปรึกษา) 
ค.บ. (พยาบาลศึกษา) 
วท.บ. (จิตวิทยา) 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ประสานมิตร, 2549 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ประสานมิตร,2540 
 วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ, 2537 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2534 

หมายเหตุ   ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  น าเสนอในที่ภาคผนวก ข 
 

 3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สถาบันและปีพ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

1. นางสาวกาญจนา   
สุทธิเนียม 
31022XXXXXXXX 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(การแนะแนวและ
ให้ค าปรึกษา) 

ปร.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
กศ.ม. (การแนะแนวและจิตวิทยาการ
ให้ค าปรึกษา) 
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2552 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ประสานมิตร, 2542 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา,  
  2530 

2. นางสาวชลพร   กองค า
31015XXXXXXXX 

อาจารย ์ ปร.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวชศาสตร์) 
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2552 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 
 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา, 
2530 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สถาบันและปีพ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

3. นายชวูิทย์                     
รัตนพลแสนย์ 
31005XXXXXXXX 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(การแนะแนวและ
ให้ค าปรึกษา) 

กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
 
กศ.ม. (การแนะแนวและจิตวิทยาการ
ให้ค าปรึกษา) 
ค.บ. (พยาบาลศึกษา) 
วท.บ. (จิตวิทยา) 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ประสานมิตร, 2549 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ประสานมิตร,2540 
 วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ,2537 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง,2534 

4. นางจุติมา  รัตนพลแสนย ์
33103XXXXXXXX 

 

รอง
ศาสตราจารย์ 
(การวิจัยทาง
จิตวิทยา) 

ปร.ด. (วิจัย วัดผล และสถิติ
การศึกษา) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
 
กศ.บ (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา,2555 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
ประสานมิตร, 2540 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง,2536 

5. นายทัศนัย กีรติรัตนะ 
39304 XXXXXXXX  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(การศึกษา การ

สอนคณิตศาสตร์) 

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์วิชาเอก
คณิตศาสตร์) 

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา,2553 
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,2534 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2525 

5. นางสาวอารีวรรณ 
เอ่ียมสะอาด 
36599XXXXXXXX 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(การศึกษา) 

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม.(การประถมศึกษา) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2545 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2537 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  บางแสน, 2524 

6. นายวิเชียร           
อินทรสมพันธ์ 
35017XXXXXXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(การประเมินและ
วิจัยทางการศึกษา) 

กศ.ด.(การวิจัยและ 
การพัฒนาหลักสูตร) 
กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
ประสานมิตร,2546 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
ประสานมิตร, 2542 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ
ประสานมิตร,2526 

8. นายจิตตวิสุทธิ์ 
วิมุตติปัญญา 
33201XXXXXXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(หลักสูตรและการ
สอน) 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ค.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 2551 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร,์2549 

9. นางสาวธัชกร        
สุวรรณจรัส 
31014XXXXXXXX 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
( เทคโนโลยี
การศึกษา) 

ค.ด.( เทคโนโลยีและการสื่อสาร) 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 
 
บธ.บ. (การบัญชี)                      
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)                                     

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร 
ประสานมิตร,2540 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2539 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง,2527 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สถาบันและปีพ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

10. นางพัชรีภรณ์          
บางเขียว 
37199XXXXXXXX 
 

อาจารย์ 
 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
 
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา) 
อ.บ.(สังคมศาสตร์การพัฒนา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2557 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2542 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2532 

11. นางสาวเพ็ญพร 
ทองค าสุก 
31020XXXXXXXX 
 

อาจารย ์
 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (วิจยัและสถิติทาง 
การศึกษา) 
ค.บ. (การวัดผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2553 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
ประสานมิตร,2550 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา,2545 

หมายเหตุ   ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  น าเสนอในที่ภาคผนวก ค 
 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ไม่มี 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
 จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาท่ีดีควรมีการฝึก
ประสบการณ์ในวิชาชีพเพ่ือให้นักศึกษาในหลักสูตรมีทักษะในการให้การปรึกษาที่หลากหลายในการ
ส่งเสริม ฟื้นฟู ช่วยเหลือและการบ าบัดรักษา 
 
             4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  1) มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2) มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาการปรกึษาและสามารถบูรณาการ
องค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาตนเอง พัฒนางานได้ 
  3) คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือสร้างงานวิจัย นวัตกรรมที่สอดคล้องกับงานได้ 
  4) มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  5) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการได้ 
             4.2 ช่วงเวลา 
  ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
             4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  มีการประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้การนิเทศของหัวหน้า
หน่วยงานและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจัดในปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 500 ชั่วโมง 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
          5.1 รายวิชา 
               1308206  วิทยานิพนธ์                                                                  

       5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
       แผน ก แบบ ก 2 
       1)  มีการเรียนรู้ในสาระวิชาต่างๆ เพื่อค้นหาหัวข้อวิจัยที่สนใจ 
       2)  จัดท าโครงร่างงานวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษารอง 

น าเสนอคณะกรรมการ จ านวน 3 คน 
        3)  เก็บข้อมูลวิจัยตามโครงร่างวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่

ปรึกษารอง 
         4)  จัดท ารายงานการวิจัย(ฉบับสมบูรณ์) สอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการชุดเดิมและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คนโดยมีผลการเรียนเป็น 4 ระดับ คือ ดีมาก (Excellent) ดี(Good) ผ่าน(Pass) 
ไม่ผ่าน(Fail) 
  5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
       1)  สามารถออกแบบงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาการปรึกษา 
       2)  มีองค์ความรู้จากการวิจัย  
       3)  สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
       4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น 
       5)  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและแสวงหาความรู้ 
       6)  สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
       7)  สามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
  5.1.3 ช่วงเวลา: ชั้นปีที่ 2 
  5.1.4 จ านวนหน่วยกิต: แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 12 หน่วยกิต  
  5.1.5 การเตรียมการ   
       1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษาโดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวข้องานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ 
       2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานวิจัยของนักศึกษา 
       3)จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ 
แหล่งค้นคว้า ฐานข้อมูลงานวิจัย 
  5.1.6 กระบวนการประเมินผล  
       1) ประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
       2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์อ่ืน 
อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกตพิจารณาผลงานและจากการรายงานด้วยวาจา  
       3) ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน 
ผลงานที่เกิดในแต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) มีความรัก และศรัทธา ในการเป็น
นักจิตวิทยาการปรึกษา ตลอดจน
เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นการฝึกประสบการณ์และการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรม เช่น กิจกรรมเชิดชูผู้มีจิตอาสา   

2) มีความสามารถในการปรึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและรอบรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
ประยุกต์ความสามารถดังกล่าวใน
การค้นคว้าและวิจัยเพ่ือพัฒนาด้าน
จิตวิทยาการปรึกษาได้ดียิ่งขึ้น 

ฝึกวิเคราะห์ทางวิชาการผ่านกิจกรรมการประชุมสัมมนา การศึกษา ดู
งานทั้งในและต่างประเทศ ฝึกวิธีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ รวมถึงการกระตุ้นให้นักศึกษาน าความรู้ที่เรียน ไปคิดหัวข้อใน
การเขียนความเรียง รายงาน วิจัย และวิทยานิพนธ์ได้ด้วยตนเอง 

 
2.   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
รวมทั้งจรรยาบรรณ วินิจฉัยปัญหาอย่างผู้รู้ด้วย
ความยุติธรรมและชัดเจน แก้ปัญหาตามหลักการ
อย่างมี เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 
2) วินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ใน
สภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่
กว้างขวางขึ้น 
4) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มี
อยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การสอนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม โดยใช้
เอกสารและสื่อต่างๆ  
5. การสอนโดยใช้การเรียนรู้
จากกรณีศึกษา บทบาทสมมุติ 
สถานการณ์จ าลอง  
6. การเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติในสถานการณ์
จริง 
7. จัดโอกาสให้ได้เรียนรู้จาก
การสาธิตและฝึกปฏิบัติงาน
และการสะท้อนความคิด 
(Reflection)  

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้น
เรียน การอภิปรายในชั้น
เ รี ยน  หรื อกา ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมต่างๆ  
2 . ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร
ปฏิบัติงานหรือผลงาน 
3.ประเมินจากการวิเคราะห์
ใบงาน รายงาน ผลงานหรือ
ผลผลิตของผู้เรียน 
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 2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีความรู้และความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระ
หลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎี ที่ ส า คั ญและน า ม า ป ร ะยุ ก ต์ ใ น
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ 
2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือ
กลุ่มวิชาเฉพาะ 
3) มีความเข้าใจการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการ
ประยุกต์ ในระดับชาติและนานาชาติตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์
ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
4) มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาและ
ทฤษฎีของรายวิชาเพ่ือประยุกต์ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การฝึกปฏิบัติการ  
5. การท าโครงการ/โครงงาน 
6. การสอนทักษะการสืบค้น 
ทักษะการเรียนรู้ต่างๆ เ พ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนรู้ผ่านการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
7. การสอนโดยใช้การเรียนรู้
จากกรณีศึกษา สถานการณ์
จ าลอง หรือสถานการณ์จริง  
กา รศึ กษาดู ง านหรื อ เ ชิ ญ
วิ ท ย า ก ร ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ที่ มี
ป ระสบกา รณ์ ต ร งมา เป็ น
วิทยากรเฉพาะเรื่อง 

1. การทดสอบย่อย 
แบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค 
และ/หรือการสอบกลาง
ภาค  
3. ประเมินจากใบงาน 
รายงานผลงาน หรือผลผลิต
ของผู้เรียน 
4. ประเมินจากการน าเสนอ
รายงาน หรือผลงานของ
ผู้เรียน 
5. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้น
เรียน การอภิปรายในชั้น
เรียน หรือการมีส่วนร่วมใน
การตอบค าถาม 

    
 2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ และ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้า
กับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ 
ท้าทาย 
3) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการ
ส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้
ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และ
ให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนว
ทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้ 
 4. พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือ
ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การอภิปราย  
4. การฝึกปฏิบัติการ  
5. การท าโครงการ โครงงาน  
6. การวิ เคราะห์สั ง เคราะห์
ข้ อมู ล จากการสื บค้น  กา ร
บรรยาย เอกสารและสื่อต่างๆ 
เพ่ือน าไปสู่การอภิปราย การ
น าเสนอในชั้นเรียน 
7. การศึกษาดูงาน เรียนรู้นอก
สถานทีเ่รียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้จากชุมชน เรียนรู้จาก
สภาพจริง  
8. การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา สถานการณ์จ าลอง 

1. การทดสอบย่อย 
แบบฝึกหัด 
2. การสอบปลายภาค 
และ/หรือการสอบกลาง
ภาค 
3. ประเมินจากกิจกรรม  
ใบงาน รายงาน ผลงาน 
ผลผลิต หรือการน าเสนอ
ของผู้เรียน 
4 .  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร
อภิปราย หรือการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมในการตอบ
ค าถาม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
เ พ่ื อน า ไปสู่ ก ารสั ง เคราะห์ 
วิเคราะห์ และวิพากษ์การสอน
ทักษะการสืบค้น ทักษะการ
เรียนรู้ต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการ
เรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

  
  2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือ
ความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง
และสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
3) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง 
และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่างๆ  
4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสม
ตามโอกาสและสถานการณ์ เ พ่ื อเ พ่ิ มพู น
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
 

1. การสอนโดยเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับผู้ เรียน ผู้ เรียนกับผู้สอน 
ผู้เรียนกับบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  
2 .  ก า ร ส อ น โ ด ย ก า ร จั ด
กิจกรรมกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้น า ผู้ตาม 
ที่ดี โดยผ่านกิจกรรมการท า
รายงาน โครงการ โครงงาน 
เพ่ือการน าเสนอ 
3. การสอนโดยใช้การเรียนรู้
จากบทบาทสมมติ กรณีศึกษา 
หรือสถานการณ์จ าลอง เพ่ือ
เรียนรู้การปรับตัว  บทบาท               
ความรับผิดชอบ และบทบาท          
ความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
4. การศึกษาดูงาน เรียนรู้ ในอก
สถานที่ เรียนรู้จากประสบการณ์
เรียนรู้จากชุมชน เรียนรู้จาก 
สภาพจริง 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้น
เรียนความรับผิดชอบ การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินจากทักษะการ
แสดงออกในภาวะผู้น า ผู้
ตามจากสถานการณ์การ
เรียนการสอนที่ก าหนด 
3. ประเมินจาก
ความสามารถในการท างาน 
การปฏิบัติงานร่วมกัน  
4. ประเมินจากการน าเสนอ  
ใบงาน รายงาน ผลงาน 
หรือผลผลิตของผู้เรียน 
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  2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และ
สถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่าง
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้ งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการ
น าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้า
ที่ส าคัญ 
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
4. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ถูกต้องทั้ง
การพูดและการเขียน 
5. มีทักษะด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การค้นคว้าและการน าเสนอ ตลอดจนทักษะ
ทางภาษาที่จ าเป็นในการสื่อสาร 

1. การบรรยาย  
2. การสาธิต  
3. การสอนโดยส่งเสริมการ
เ รี ย น รู้ ที่ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ และการสื่อสารได้
หลากหลายรูปแบบ 
4. การสอนโดยมอบหมายให้
ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสารทั้งการ
พูด การฟัง การอ่าน การเขียน
ระหว่ า งผู้ เ รี ยนกับผู้ เ รี ยน 
ผู้ เรียนกับผู้สอน และบุคคล
อ่ืนๆ 
5.การสอนโดยใช้การเรียนรู้
จากกรณีศึกษา บทบาทสมมติ 
สถานการณ์จ าลอง  

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติ ก ร รม  ก า รสื่ อ ส า ร                  
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม  ห รื อ 
การติดต่อผู้สอนผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
2 . ป ร ะ เ มิ น จ า ก
ความสามารถในการอธิบาย 
อภิปราย หรือการน าเสนอ 
3 .  ประ เมิ นจ าก ใบงาน 
ร า ย ง า น  ผ ล ง า น  ห รื อ
ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง ผู้ เ รี ย น  
ทั้งในด้านการสืบค้นข้อมูล  
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล                  
การประมวลผล และการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
เพ่ือการน าเสนอในรูปแบบ 
ที่เหมาะสม 

 
3. มาตรฐานการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งจรรยาบรรณ วินิจฉัยปัญหาอย่างผู้รู้

ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน แก้ปัญหาตามหลักการอย่างมี เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 
2) วินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ

ตนเองและผู้อื่น 
3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

ในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
4) มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาและทฤษฎีของรายวิชาเพ่ือประยุกต์ในการศึกษา

ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
            3.2 ความรู้ 
 1) มีความรู้และความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่ม
วิชาเฉพาะ 
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 3) มีความเข้าใจการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ในระดับชาติและนานาชาติตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 4) มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาและทฤษฎีของรายวิชาเพ่ือประยุกต์ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
  3.3 ทักษะทางปัญญา 
 1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ และ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 
 3) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่
สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
 4) พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

 3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
 2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผน
ในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
 3) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่างๆ  
 4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
 5) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 

3.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
 2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
        4) ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน 
 5) มีทักษะด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าและการน าเสนอ ตลอดจนทักษะ
ทางภาษาที่จ าเป็นในการสื่อสาร



          แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1.  คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หมวดวิชาเอก                       
              รายวิชาเอกบังคับ                       
1308101  ทฤษฎีและทักษะการปรึกษา                         
1308102  การปรึกษารายบุคคลและการ

ปรึกษากลุ่ม 
    

   
 
   

 
     

    
 

1308103     เครื่องมือและการทดสอบทาง
จิตวิทยาการปรึกษา   

            
    

 
     

1308104  การปรึกษาองค์กร                         
1308105  การปรึกษาในภาวะวิกฤติ                       
1308106  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิาง

จิตวิทยาการปรึกษา 
        

   
 
          

 

1308207   การฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยา
การปรึกษา 

                      

6310101 
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 
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รายวิชา 

1.  คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6310102 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

                      

 รายวิชาเอกเลือก                       
1308201 การปรึกษาครอบครัว                       
1308202   การปรึกษาในโรงเรียน                         
1308203   การปรึกษาชุมชน                         
1308204   จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม                         
1308205 พลวัตกลุ่ม                       
1308206   จิตวิทยาเชิงบวก                       

หมวดวทิยานิพนธ์                       
1308208   วิทยานิพนธ์                       

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                       
1308107   พ้ืนฐานทางจิตวิทยา                       

 1308108   จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น                       
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หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฉบับปัจจุบัน 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการที่แตกต่างกันไปตามแผนการสอนและ 
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ซึ่งอาจประกอบด้วย การสอบข้อเขียน งานรายบุคคล หรืองานกลุ่มที่มอบหมาย
เป็นต้น โดยก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ดังนี้ 

(1) นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 ต้องศึกษารายครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนและสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้นพร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding) 

(2) นักศึกษาทุกระดับการศึกษาของบัณฑิตศึกษา ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยก่อนส าเร็จการศึกษา 

(3) ไม่ค้างค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือเงินอ่ืนๆตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวทางการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
  2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขา สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา 
น าเสนอบทความทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
    1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขา สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา 
น าเสนอบทความทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
    2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทันสมัย 
     2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
   1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 
   2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
   3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาชีพ 
   4) สนับสนุนและส่งเสริมการหาแหล่งทุนภายนอกส าหรับการท าวิจัย 
   5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆของคณะ 
   6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของคณะและของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

  หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้ 
 1.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติ และจ านวนครบตามเกณฑ์ 
 1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีภาระงานตามเกณฑ์และมีผลงานทางวิชาการ 
 1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 1.4 มีการด าเนินการครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ 
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์
การเรียนรู้ 
 2.2 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม 
 3.1.1  มีการจัดระบบการรับนักศึกษาเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อม โดยการทดสอบทั้งความรู้ 
ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 
 3.1.2  มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทั้งนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทางจิตวิทยา และไม่มีพ้ืนฐานทาง
จิตวิทยา  โดยมีการเสริมความรู้ด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ และเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับจิตวิทยา 
 3.2 การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาและการควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 3.2.1  จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่ เพ่ือให้
ค าปรึกษาทั้งด้านแผนการเรียน ทักษะการเรียน  ทักษะการท างาน และการใช้ชีวิตและให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าหมูจ่ัดช่องทางการสื่อสาร และจัดเวลาในการพบปะนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 3.2.2  จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การจัด
กิจกรรมเสริม การจัดคลินิกให้ค าปรึกษา และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ 
และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างสม่ าเสมอ 
 3.2.3  จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการคิด 
และทักษะการสื่อสาร 
 3.2.4  จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและจัดช่องทางรับ       
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
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4. อาจารย ์
 หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาอาจารย์เกี่ยวกับรับอาจารย์ใหม่ มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ 
ที่เหมาะสม โปร่งใส  มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และมีการเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 4.1.1 ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด นอกจากนั้นยัง
ก าหนดให้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า และมี
ความสามารถใช้สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมข้ันพื้นฐาน 
 4.1.2 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ 
 4.1.3 สืบค้นประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเป็นระบบและมีการ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม 
 4.1.4 ความสามารถเก่ียวกับจิตวิทยาการปรึกษา การสอน และการวิจัย 
 4.1.5 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา 
          4.1.6 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 4.2 การคัดเลือกอาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา 
  หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ให้มีคุณสมบัติ และมีความเชี่ยวชาญ/
ประสบการณ์ด้านจิตวิทยาการปรึกษา และการวิจัย 
 4.3 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงานและพัฒนาความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 
 4.3.1 อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชาและน า
ผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการท างาน 
 4.3.2  เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษามีการประชุมอาจารย์ให้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4.3.3  ให้อาจารย์ได้มีการวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็นแผนประจ าปี
เพ่ือให้การสนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสม 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
 5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
 5.2 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
 5.3 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
 5.4 ก าหนดให้ผู้สอนมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้วิธีสอน เทคนิค
การสอน และรูปแบบการสอนใหม่ๆ และเชื่อมโยงสาระจากการเรียนรู้สู่การท าวิจัย 
 5.5 จัดระบบการดูแลวิทยานิพนธ์ ทั้งการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามและการประเมินในการท าวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังมีการจัด
รายวิชาที่สอดคล้องบูรณาการสู่การวิจัย จัดคลินิกเสริมทักษะวิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างรุ่นพ่ี นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาท าแผนการท าวิทยานิพนธ์ 
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 5. 6 ก าหนดให้ผู้สอนมีการประเมินผลให้ครบถ้วนตามตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
มีการใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และมีการทวนสอบ ทบทวนแนวทางการประเมินเพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสม   
 5. 7 ประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
แผนการจัดรายวิชาที่เอ้ือต่อการท าวิจัย การปรับ/เพิ่มเนื้อหา/ค าอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัย 
 5. 8 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรมีการด าเนินงานเพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมทางกายภาพและความ
พร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 
  มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณการแสวงหารายได้ การจัดหาครุภัณฑ์ 
 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนที่จ าเป็น ซึ่งเป็นทรัพยากรการเรียนการ
สอนที่มีอยู่เดิม ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวน 
ที่มีอยู่ 

จ านวนที่ต้องการ
เพิ่มในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนแบบบรรยาย 2 1 บัณฑิตวิทยาลัย 
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 1 คณะครุศาสตร์ 
3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 1 คณะครุศาสตร์ 

      หนังสือ 
 ภาษาอังกฤษ     3,000 เล่ม 
 ภาษาไทย           200 เล่ม 

       วารสารและหนังสือพิมพ์ 
   วารสารภาษาอังกฤษ   14 รายการ 
   หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 2 รายการ 

       โสตทัศนวัสดุ ประเภทต่างๆ ประมาณ 500 ชิ้น 
      ห้องสมุดอ่ืนๆ ที่นักศึกษาสามารถใช้บริการได้แก่ ส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีทั้งหนังสือวิชาการ หนังสือพิมพ์ วารสาร และโสตทัศนวัสดุหลายพันรายการ 
       ฐานข้อมูลออนไลน์ 17 ฐานข้อมูล 
    6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการส ารวจและติดตามประเมินความ
ต้องการการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ตลอดจนจัดหาจัดซื้อเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ทันสมัยและจ าเป็นต่อการเรียน 
 6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  หลักสูตรมีการประชุมคณาจารย์ ส ารวจ และประเมินความเพียงพอของทรัพยากรในการท างาน และ
การจัดการเรียนการสอนทั้งห้องเรียน เอกสาร สื่อในการศึกษาค้นคว้า  
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้  
(ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผลด าเนินการบรรลุเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก
จ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
ในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2.มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 สอดคล้องตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

√ √ √ √ √ 

3.มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อย 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

4.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล 
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบมคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

5.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน 
ที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว  

 √ √ √ √ 

8.อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

√ √ √ √ √ 

     10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับ 
      การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

     11.ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
      ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 √ √ √ √ 

     12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
     ไม่น้อยกว่า 3.5จากคะแนนเต็ม 5.0 

  √ √ √ 
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หมวดที ่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
       1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กลยุทธ์การสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษา เป็นการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย ค้นคว้า อภิปราย จะด าเนินการทั้งโดยคณาจารย์ 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา คือ 
  1) การประเมินการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษา เป็นการประเมินการเรียน
การสอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ด้วยแบบสอบถามนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประเมินการเรียน
การสอนโดยนักศึกษาจากการประชุม/สัมมนา เช่น การสัมมนาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ปฐมนิเทศนักศึกษา มัชฌิมนิเทศนักศึกษา ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เป็นต้น 
  2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยอาจารย์ประจ าวิชา เป็นการประเมิน
ว่า จากกลยุทธ์การสอนนั้นๆ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาทางการเรียนอย่างไรบ้าง 
  3) การประเมินกลยุทธ์การสอนโดยที่ประชุม/สัมมนาคณาจารย์ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน ผลประเมินกลยุทธ์การสอนนั้นๆ รวมทั้งการพัฒนากลยุทธ์การสอนใหม่ๆ เพ่ือให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
  4) การส่งเสริมให้คณาจารย์ ได้ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การสอน รวมทั้งการส่งเสริมให้
คณาจารย์เข้าร่วมอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน 
      1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ประเมินจากผลการสอน การวิจัย และการผลิต เอกสารการสอน และคู่มือที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะด าเนินการทุกๆ ปี เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนา
หลักสูตร และการเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 
  1) การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรที่ 
ใกล้เคียงทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านสังคมอาจมี
ผลกระทบต่อหลักสูตร 
  2) จัดสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ
หลักสูตร เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งสร้างช่องทาง
ในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 
  3) ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานต่อคุณภาพของมหาบัณฑิต และประสิทธิภาพของ
มหาบัณฑิตในการปฏิบัติงานชุมชน เพ่ือน าผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาเรียน
การสอนต่อไป 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
- คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่

จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
- จัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 



ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล นางสาวกาญจนา สุทธิเนียม 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การแนะแนวและให้ค าปรึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2555 

 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) สภาการพยาบาล 

พ.ศ. 2552  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

พ.ศ. 2542 การศึกษามหาบัณฑิต (การแนะแนวและจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2540  ประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 

พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตวิทยาส าหรับครู  จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา และพยาบาลศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กาญจนา สุทธิเนียม,ชูวิทย์ รตันพลแสนย์ และชลพร กองค า .(2561).จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น. 
        (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ฟูจิ ซีรอกซ์.(มกราคม), 94-112.  
กาญจนา สุทธิเนียม, ชลพร กองค า และณัฐมน พันธุ์ชาตร.ี (2558). การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ:       
 โรงพิมพ์สหธรรมิก.(พฤศจิกายน),1-8,9-31,50-86,96-116,149-159. 
กาญจนา สุทธิเนียม, จุติมา รัตนพลแสนย์, อโนทัย แทนสวัสดิ์, วิชญา ผวิค า, วราภรณ์ ศรีอยุธย์, 
 ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, ชลพร กองค า, ศุนิสา ทดลา, กุลธิดา ทุ่งคาใน, 
 พัชรีภรณ์ บางเขียว และพัชรา เดชโฮม. (2558). การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ:        
 โรงพิมพ์สหธรรมิก.(พฤศจิกายน), 1-18. 
กาญจนา สุทธิเนียม, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ศุนิสา ทดลา, จุติมา รัตนพลแสนย์, ชลพร กองค า,  
 พัชรา เดชโฮม,ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, กุลธิดา ทุ่งคาใน, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, วิชญา ผิวค า,  
 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง และวราภรณ์ ศรีอยุธย์. (2558). ปรัชญาการศึกษา.  
 กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์สหธรรมิก. (พฤศจิกายน), 18-37. 
 
งานวิจัย 
กาญจนา สุทธิเนียม.(2560). การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงของนิสิตครูโดยการให้การปรึกษากลุ่ม. 
 งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ตุลาคม 
           ,2560),1-174.  
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กาญจนา สุทธิเนียม, ชลพร กองค า, ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ, อุบล สุทธิเนียม และนฤมล พระใหญ่. (2560). 
การติดตามและประเมินผลแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา.งานวิจัยได้รับการ 
สนับสนุนจากเผยงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.). (กรกฏาคม,2560),1-103. 

กาญจนา สุทธิเนียม. (2559).การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและประสิทธิผลการสร้างเสริมพฤติกรรม 
 สุขภาพของอาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์มหาวิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ตุลาคม 
           ,2559),1-121.  

 
บทความวิจัย 
กาญจนา สุทธิเนียม. (2561). การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตครูโดยการให้การปรึกษากลุ่ม.  
         วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32 (1), 17-32. 
----------. (2560). การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและประสิทธิผลการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 

ของอาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสาร 
สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,8,(1), 172-181. 

 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
 1) ต าแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษา สถานที่ท างานมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 2) ต าแหน่งอาจารย์ประจ าและให้ค าปรึกษา สถานที่ท างานมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
  
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการจัดการเรียนการเรียนรูแ้ละสิ่งแวดล้อม   
2) วิชาปรชัญาการศึกษา   
3) วิชาการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ   
4) วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น   
5) วิชาจิตวิทยาการแนะแนว   
6) วิชาจิตวิทยาส าหรับคร ู   
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1)  วิชาทฤษฎีและทักษะการปรึกษา   
2)  วิชาการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุ่ม   
3)  วิชาการปรึกษาองค์กร   
4)  วิชาเครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา   
5)  วิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤติ   
6)  วิชาการปรึกษาครอบครัว   
7)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา   
8)  วิชาจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม   
9)  วิชาการปรึกษาในโรงเรียน   
10)  วิชาการปรึกษาชุมชน   
11)  วิชาพลวัตกลุ่ม   
12)  วิชาจิตวิทยาเชิงบวก   
13)  วิชาการฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา   
14)  วิทยานิพนธ์    
15)  วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
16)  วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชลพร กองค า 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

พ.ศ. 2547 
 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) สภาการพยาบาล 

พ.ศ. 2543 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2535 ประกาศนียบัตรการพยาบาลจิตเวช กองการพยาบาล 
กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ชลพร กองค า, ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ และกาญจนา สุทธิเนียม.(2561).จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น. 

(พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ฟูจิ ซีรอกซ์. (มกราคม), 112-132. 
ชลพร กองค า, กาญจนา สุทธิเนียม และณัฐมน พันธุ์ชาตร.ี (2558). การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ:       
 โรงพิมพ์สหธรรมิก.(พฤศจิกายน),32-48, 87-95, 117-148,160-188. 
ชลพร กองค า,กาญจนา สุทธิเนียม, จุติมา รัตนพลแสนย์, อโนทัย แทนสวัสดิ์, วิชญา ผิวค า, ศุนิสา ทดลา, 
 วราภรณ์ ศรีอยุธย์,ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, กุลธิดา ทุ่งคาใน, 
 พัชรีภรณ์ บางเขียว และพัชรา เดชโฮม. (2558). การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ:        
 โรงพิมพ์สหธรรมิก.(พฤศจิกายน),78-99. 
ชลพร กองค า,กาญจนา สุทธิเนียม, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ศุนิสา ทดลา, จุติมา รัตนพลแสนย์,  
 พัชรา เดชโฮม, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, กุลธิดา ทุ่งคาใน, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, วิชญา ผิวค า,  
 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง และวราภรณ์ ศรีอยุธย์. (2558). ปรัชญาการศึกษา.  
 กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์สหธรรมิก. (พฤศจิกายน),113-130. 
 

งานวิจัย  
ชลพร กองค า.(2561).การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ 
 เป้าหมายในการเรียนของนักศกึษา. งานวิจัยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
          เจ้าพระยา.(เมษายน,2561),1-185. 
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ชลพร กองค า.(2560).การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและผลของการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนสุขภาพ 
 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของนิสิต คณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 งานวิจัยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.(ตุลาคม,2559),1-105. 
ชลพร กองค า กาญจนา สุทธิเนียม, ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ, อุบล สุทธิเนียม และนฤมล พระใหญ่. (2560). 

การติดตามและประเมินผลแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา.งานวิจัยได้รับการ 
สนับสนุนจากเผยงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.). (กรกฏาคม,2560),1-103. 

 
บทความวิจัย 
ชลพร กองค า. (2561).การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ 
 เป้าหมายในการเรยีนของนักศึกษา วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32 (1), 66-85.  
ชลพร กองค า. (2560).การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและผลของการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมสุขภาพเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.    
ครุศาสตร์สาร,11(1), 99-120. 

 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
 1) ต าแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษา สถานที่ท างานมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 2) ต าแหน่งอาจารย์ประจ าและให้ค าปรึกษา สถานที่ท างานมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการจัดการเรียนการเรียนรูแ้ละสิ่งแวดล้อม   
2) วิชาปรชัญาการศึกษา   
3) วิชาการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ   
4) วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น   
5) วิชาจิตวิทยาส าหรับคร ู   
6) วิชาจิตวิทยาทั่วไป   
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1)  วิชาทฤษฎีและทักษะการปรึกษา   
2)  วิชาการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุ่ม   
3)  วิชาการปรึกษาองค์กร   
4)  วิชาเครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา   
5)  วิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤติ   
6)  วิชาการปรึกษาครอบครัว   
7)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา   
8)  วิชาจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม   
9)  วิชาการปรึกษาในโรงเรียน   
10)  วิชาการปรึกษาชุมชน   
11)  วิชาพลวัตกลุ่ม   
12)  วิชาจิตวิทยาเชิงบวก   
13)  วิชาการฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา   
14)  วิทยานิพนธ์    
15)  วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
16)  วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น   
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ชื่อ-นามสกุล นายชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การแนะแนวและให้ค าปรึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2549  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2540 การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2537 การศึกษาบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา) 
  วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ 
  สมทบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2534 วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ   จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
หนังสือ 
ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์, กาญจนา สุทธิเนียม และชลพร กองค า .(2561).จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น. 
  (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ฟูจิ ซีรอกซ์.(มกราคม), 1-93.  
ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์,เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง,ภาวศุทธิ อุ่นใจ,สมหมาย มหาบรรพต,ปัญจนาฎ วรวัฒนชัย,    

ฐิติมา นาคะผดุงรัตน์,บังอร เสรีรัตน์ และจุติมา รัตนพลแสนย์. (2560). ทักษะชีวิต.  
สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. นนทบุรี:โรงพิมพ์พลัฏฐกรการพิมพ์.  
(กรกฏาคม),49-64. 

 

งานวิจัย  
ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ และจุติมา รัตนพลแสนย์. (2558). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 สาขาจิตวิทยา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   
   (ตุลาคม),1-140. 
 
บทความวิจัย  
ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ และจุติมา รัตนพลแสนย์. (2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาจิตวิทยา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสาร 
สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,8,(1), 172-181. 
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   ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
 1) ต าแหน่งอาจารย์ทีป่รึกษา..สถานที่ท างานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 2) ต าแหน่งอาจารย์ประจ าและให้ค าปรึกษา..สถานที่ท างานมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาจิตวิทยาทั่วไป   
2) วิชาจิตวิทยาส าหรับครู   

3) วิชาจิตวิทยาการจูงใจ       

4) วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น   

5) วิชาจิตวิทยาครอบครัวเบื้องต้น   

6) วิชาจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มเบื้องต้น   

7) วิชาสัมมนาประเด็นปัจจุบนัทางด้านจติวิทยา          

8) วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา   
9) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา   

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1)  วิชาทฤษฎีและทักษะการปรึกษา   
2)  วิชาการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุ่ม   
3)  วิชาการปรึกษาองค์กร   
4)  วิชาเครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา   
5)  วิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤติ   
6)  วิชาการปรึกษาครอบครัว   
7)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา   
8)  วิชาจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม   
9)  วิชาการปรึกษาในโรงเรียน   
10)  วิชาการปรึกษาชุมชน   
11)  วิชาพลวัตกลุ่ม   
12)  วิชาจิตวิทยาเชิงบวก   
13)  วิชาการฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา   
14)  วิทยานิพนธ์    
15)  วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
16)  วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น   

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล นางสาวกาญจนา สุทธิเนียม 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การแนะแนวและให้ค าปรึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2555 

 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) สภาการพยาบาล 

พ.ศ. 2552  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

พ.ศ. 2542 การศึกษามหาบัณฑิต (การแนะแนวและจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2540  ประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 

พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตวิทยาส าหรับครู  จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา และพยาบาลศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กาญจนา สุทธิเนียม,ชูวิทย์ รตันพลแสนย์ และชลพร กองค า. (2561).จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น. 
        (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ฟูจิ ซีรอกซ์.(มกราคม), 94-112.  
กาญจนา สุทธิเนียม, ชลพร กองค า และณัฐมน พันธุ์ชาตร.ี (2558). การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ:       
 โรงพิมพ์สหธรรมิก.(พฤศจิกายน),1-8,9-31,50-86,96-116,149-159. 
กาญจนา สุทธิเนียม, จุติมา รัตนพลแสนย์, อโนทัย แทนสวัสดิ์, วิชญา ผวิค า, วราภรณ์ ศรีอยุธย์, 
 ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, ชลพร กองค า, ศุนิสา ทดลา, กุลธิดา ทุ่งคาใน, 
 พัชรีภรณ์ บางเขียว และพัชรา เดชโฮม. (2558). การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ:        
 โรงพิมพ์สหธรรมิก.(พฤศจิกายน),1-18. 
กาญจนา สุทธิเนียม, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ศุนิสา ทดลา, จุติมา รัตนพลแสนย์, ชลพร กองค า,  
 พัชรา เดชโฮม,ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, กุลธิดา ทุ่งคาใน, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, วิชญา ผิวค า,  
 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง และวราภรณ์ ศรีอยุธย์. (2558). ปรัชญาการศึกษา.  
 กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์สหธรรมิก.(พฤศจิกายน), 18-37. 
 
งานวิจัย 
กาญจนา สุทธิเนียม.(2560). การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงของนิสิตครูโดยการให้การปรึกษากลุ่ม. 
 งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ตุลาคม 
           ,2560),1-174.  
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กาญจนา สุทธิเนียม, ชลพร กองค า, ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ, อุบล สุทธิเนียม และนฤมล พระใหญ่. (2560). 

การติดตามและประเมินผลแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา.งานวิจัยได้รับการ 
สนับสนุนจากเผยงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.). (กรกฏาคม,2560),1-103. 

กาญจนา สุทธิเนียม. (2559).การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและประสิทธิผลการสร้างเสริมพฤติกรรม 
 สุขภาพของอาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์มหาวิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ตุลาคม 
           ,2559),1-121.  

 
บทความวิจัย 
กาญจนา สุทธิเนียม. (2561). การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตครูโดยการให้การปรึกษากลุ่ม.  
         วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32 (1), 17-32. 
----------. (2560). การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและประสิทธิผลการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 

ของอาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสาร 
สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,8,(1), 172-181. 

 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
 1) ต าแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษา สถานที่ท างานมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 2) ต าแหน่งอาจารย์ประจ าและให้ค าปรึกษา สถานที่ท างานมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
  
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการจัดการเรียนการเรียนรูแ้ละสิ่งแวดล้อม   
2) วิชาปรชัญาการศึกษา   
3) วิชาการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ   
4) วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น   
5) วิชาจิตวิทยาการแนะแนว   
6) วิชาจิตวิทยาส าหรับคร ู   
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1)  วิชาทฤษฎีและทักษะการปรึกษา   
2)  วิชาการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุ่ม   
3)  วิชาการปรึกษาองค์กร   
4)  วิชาเครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา   
5)  วิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤติ   
6)  วิชาการปรึกษาครอบครัว   
7)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา   
8)  วิชาจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม   
9)  วิชาการปรึกษาในโรงเรียน   
10)  วิชาการปรึกษาชุมชน   
11)  วิชาพลวัตกลุ่ม   
12)  วิชาจิตวิทยาเชิงบวก   
13)  วิชาการฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา   
14)  วิทยานิพนธ์    
15)  วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
16)  วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น   
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ชื่อ-นามสกุล นางสาวชลพร กองค า 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

พ.ศ. 2547 
 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) สภาการพยาบาล 

พ.ศ. 2543 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2535 ประกาศนียบัตรการพยาบาลจิตเวช กองการพยาบาล 
กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ชลพร กองค า, ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ และกาญจนา สุทธิเนียม.(2561).จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น. 

(พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ฟูจิ ซีรอกซ์. (มกราคม),113-132. 
ชลพร กองค า, กาญจนา สุทธิเนียม และณัฐมน พันธุ์ชาตร.ี (2558). การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ:       
 โรงพิมพ์สหธรรมิก.(พฤศจิกายน),32-48, 87-95, 117-148,160-188. 
ชลพร กองค า,กาญจนา สุทธิเนียม, จุติมา รัตนพลแสนย์, อโนทัย แทนสวัสดิ์, วิชญา ผิวค า, ศุนิสา ทดลา, 
 วราภรณ์ ศรีอยุธย์,ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, กุลธิดา ทุ่งคาใน, 
 พัชรีภรณ์ บางเขียว และพัชรา เดชโฮม. (2558). การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ:        
 โรงพิมพ์สหธรรมิก.(พฤศจิกายน),78-99. 
ชลพร กองค า,กาญจนา สุทธิเนียม, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ศุนิสา ทดลา, จุติมา รัตนพลแสนย์,  
 พัชรา เดชโฮม, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, กุลธิดา ทุ่งคาใน, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, วิชญา ผิวค า,  
 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง และวราภรณ์ ศรีอยุธย์. (2558). ปรัชญาการศึกษา.  
 กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์สหธรรมิก. (พฤศจิกายน),113-130. 
 

งานวิจัย  
ชลพร กองค า.(2561).การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ 
 เป้าหมายในการเรียนของนักศกึษา. งานวิจัยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา.(เมษายน,2561),1-185. 
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ชลพร กองค า.(2560).การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและผลของการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนสุขภาพ 
 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของนิสิต คณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 งานวิจัยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.(ตุลาคม,2559),1-105. 
ชลพร กองค า กาญจนา สุทธิเนียม, ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ, อุบล สุทธิเนียม และนฤมล พระใหญ่. (2560). 

การติดตามและประเมินผลแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา.งานวิจัยได้รับการ 
สนับสนุนจากเผยงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.). (กรกฏาคม,2560),1-103. 

 
บทความวิจัย 
ชลพร กองค า. (2561).การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ 
 เป้าหมายในการเรยีนของนักศึกษา วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32 (1), 66-85.  
ชลพร กองค า. (2560).การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและผลของการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมสุขภาพเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.    
ครุศาสตร์สาร,11(1), 99-120. 

 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
 1) ต าแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษา สถานที่ท างานมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 2) ต าแหน่งอาจารย์ประจ าและให้ค าปรึกษา สถานที่ท างานมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการจัดการเรียนการเรียนรูแ้ละสิ่งแวดล้อม   
2) วิชาปรชัญาการศึกษา   
3) วิชาการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ   
4) วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น   
5) วิชาจิตวิทยาส าหรับคร ู   
6) วิชาจิตวิทยาทั่วไป   
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1)  วิชาทฤษฎีและทักษะการปรึกษา   
2)  วิชาการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุ่ม   
3)  วิชาการปรึกษาองค์กร   
4)  วิชาเครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา   
5)  วิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤติ   
6)  วิชาการปรึกษาครอบครัว   
7)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา   
8)  วิชาจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม   
9)  วิชาการปรึกษาในโรงเรียน   
10)  วิชาการปรึกษาชุมชน   
11)  วิชาพลวัตกลุ่ม   
12)  วิชาจิตวิทยาเชิงบวก   
13)  วิชาการฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา   
14)  วิทยานิพนธ์    
15)  วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
16)  วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น   
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ชื่อ-นามสกุล นายชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การแนะแนวและให้ค าปรึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2549  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2540 การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2537 การศึกษาบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา) 
  วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ 
  สมทบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2534 วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ   จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
หนังสือ 
ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์, กาญจนา สุทธิเนียม และชลพร กองค า. (2561).จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น. 
  (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ฟูจิ ซีรอกซ์.(มกราคม), 1-93. 
ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์,เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง,ภาวศุทธิ อุ่นใจ,สมหมาย มหาบรรพต,ปัญจนาฎ วรวัฒนชัย,    

ฐิติมา นาคะผดุงรัตน์,บังอร เสรีรัตน์ และจุติมา รัตนพลแสนย์. (2560). ทักษะชีวิต.  
สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. นนทบุรี:โรงพิมพ์พลัฏฐกรการพิมพ์.  
(กรกฏาคม),49-64. 

 

งานวิจัย  
ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ และจุติมา รัตนพลแสนย์. (2558). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 สาขาจิตวิทยา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
          (ตุลาคม,2558),1-140.  
 
บทความวิชาการ  
ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ และจุติมา รัตนพลแสนย์. (2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาจิตวิทยา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสาร 
สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,8,(1), 172-181. 
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ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
 1) ต าแหน่งอาจารย์ทีป่รึกษา..สถานที่ท างานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 2) ต าแหน่งอาจารย์ประจ าและให้ค าปรึกษา..สถานที่ท างานมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาจิตวิทยาทั่วไป   
2) วิชาจิตวิทยาส าหรับครู   

3) วิชาจิตวิทยาการจูงใจ       

4) วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น   

5) วิชาจิตวิทยาครอบครัวเบื้องต้น   

6) วิชาจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มเบื้องต้น   

7) วิชาสัมมนาประเด็นปัจจุบนัทางด้านจติวิทยา          

8) วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา   
9) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา   

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1)  วิชาทฤษฎีและทักษะการปรึกษา   
2)  วิชาการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุ่ม   
3)  วิชาการปรึกษาองค์กร   
4)  วิชาเครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา   
5)  วิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤติ   
6)  วิชาการปรึกษาครอบครัว   
7)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา   
8)  วิชาจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม   
9)  วิชาการปรึกษาในโรงเรียน   
10)  วิชาการปรึกษาชุมชน   
11)  วิชาพลวัตกลุ่ม   
12)  วิชาจิตวิทยาเชิงบวก   
13)  วิชาการฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา   
14)  วิทยานิพนธ์    
15)  วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
16)  วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น   
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ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
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ชื่อ-สกุล นางสาวกาญจนา สุทธิเนียม 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การแนะแนวและให้ค าปรึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2555 

 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) สภาการพยาบาล 

พ.ศ. 2552  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

พ.ศ. 2542 การศึกษามหาบัณฑิต (การแนะแนวและจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2540  ประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 

พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

 
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตวิทยาส าหรับครู  จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา และพยาบาลศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
กาญจนา สุทธิเนียม,ชูวิทย์ รตันพลแสนย์ และชลพร กองค า .(2561).จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น. 
        (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ฟูจิ ซีรอกซ์. (มกราคม), 94-112. 
กาญจนา สุทธิเนียม, ชลพร กองค า และณัฐมน พันธุ์ชาตร.ี (2558). การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ:       
 โรงพิมพ์สหธรรมิก.(พฤศจิกายน),1-8,9-31,50-86,96-116,149-159. 
กาญจนา สุทธิเนียม, จุติมา รัตนพลแสนย์, อโนทัย แทนสวัสดิ์, วิชญา ผวิค า, วราภรณ์ ศรีอยุธย์, 
 ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, ชลพร กองค า, ศุนิสา ทดลา, กุลธิดา ทุ่งคาใน, 
 พัชรีภรณ์ บางเขียว และพัชรา เดชโฮม. (2558). การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ:        
 โรงพิมพ์สหธรรมิก.(พฤศจิกายน), 1-18. 
กาญจนา สุทธิเนียม, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ศุนิสา ทดลา, จุติมา รัตนพลแสนย์, ชลพร กองค า,  
 พัชรา เดชโฮม,ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, กุลธิดา ทุ่งคาใน, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, วิชญา ผิวค า,  
 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง และวราภรณ์ ศรีอยุธย์. (2558). ปรัชญาการศึกษา.  
 กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์สหธรรมิก. (พฤศจิกายน), 18-37. 
 
งานวิจัย 
กาญจนา สุทธิเนียม.(2560). การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงของนิสิตครูโดยการให้การปรึกษากลุ่ม. 
 งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ตุลาคม 
           ,2560),1-174.  
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กาญจนา สุทธิเนียม, ชลพร กองค า, ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ, อุบล สุทธิเนียม และนฤมล พระใหญ่. (2560). 
การติดตามและประเมินผลแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา.งานวิจัยได้รับการ 
สนับสนุนจากเผยงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.). (กรกฏาคม,2560),1-103. 

กาญจนา สุทธิเนียม. (2559).การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและประสิทธิผลการสร้างเสริมพฤติกรรม 
 สุขภาพของอาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์มหาวิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ตุลาคม 
           ,2559),1-121.  

 
บทความวิจัย 
กาญจนา สุทธิเนียม. (2561). การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตครูโดยการให้การปรึกษากลุ่ม.  
         วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32 (1), 17-32. 
----------. (2560). การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและประสิทธิผลการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 

ของอาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสาร 
สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,8,(1), 172-181. 

 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
 1) ต าแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษา สถานที่ท างานมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 2) ต าแหน่งอาจารย์ประจ าและให้ค าปรึกษา สถานที่ท างานมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
  
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการจัดการเรียนการเรียนรูแ้ละสิ่งแวดล้อม   
2) วิชาปรชัญาการศึกษา   
3) วิชาการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ   
4) วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น   
5) วิชาจิตวิทยาการแนะแนว   
6) วิชาจิตวิทยาส าหรับคร ู   
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1)  วิชาทฤษฎีและทักษะการปรึกษา   
2)  วิชาการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุ่ม   
3)  วิชาการปรึกษาองค์กร   
4)  วิชาเครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา   
5)  วิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤติ   
6)  วิชาการปรึกษาครอบครัว   
7)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา   
8)  วิชาจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม   
9)  วิชาการปรึกษาในโรงเรียน   
10)  วิชาการปรึกษาชุมชน   
11)  วิชาพลวัตกลุ่ม   
12)  วิชาจิตวิทยาเชิงบวก   
13)  วิชาการฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา   
14)  วิทยานิพนธ์    
15)  วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
16)  วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชลพร กองค า 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

พ.ศ. 2547 
 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) สภาการพยาบาล 

พ.ศ. 2543 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2535 ประกาศนียบัตรการพยาบาลจิตเวช กองการพยาบาล 
กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
ชลพร กองค า, ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ และกาญจนา สุทธิเนียม.(2561).จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น. 

(พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ฟูจิ ซีรอกซ์.(มกราคม), 113-132. 
ชลพร กองค า, กาญจนา สุทธิเนียม และณัฐมน พันธุ์ชาตร.ี (2558). การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ:       
 โรงพิมพ์สหธรรมิก.(พฤศจิกายน),32-48, 87-95, 117-148,160-188. 
ชลพร กองค า,กาญจนา สุทธิเนียม, จุติมา รัตนพลแสนย์, อโนทัย แทนสวัสดิ์, วิชญา ผิวค า, ศุนิสา ทดลา, 
 วราภรณ์ ศรีอยุธย์,ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, กุลธิดา ทุ่งคาใน, 
 พัชรีภรณ์ บางเขียว และพัชรา เดชโฮม. (2558). การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ:        
 โรงพิมพ์สหธรรมิก.(พฤศจิกายน),78-99. 
ชลพร กองค า,กาญจนา สุทธิเนียม, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ศุนิสา ทดลา, จุติมา รัตนพลแสนย์,  
 พัชรา เดชโฮม, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, กุลธิดา ทุ่งคาใน, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, วิชญา ผิวค า,  
 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา, ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง และวราภรณ์ ศรีอยุธย์. (2558). ปรัชญาการศึกษา.  
 กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์สหธรรมิก. (พฤศจิกายน),113-130. 
 

งานวิจัย  
ชลพร กองค า.(2561).การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ 
 เป้าหมายในการเรียนของนักศกึษา. งานวิจัยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา.(เมษายน,2561),1-185. 
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ชลพร กองค า.(2560).การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและผลของการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนสุขภาพ 
 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของนิสิต คณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 งานวิจัยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.(ตุลาคม,2559),1-105. 
ชลพร กองค า กาญจนา สุทธิเนียม, ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ, อุบล สุทธิเนียม และนฤมล พระใหญ่. (2560). 

การติดตามและประเมินผลแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา.งานวิจัยได้รับการ 
สนับสนุนจากเผยงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด (ผรส.). (กรกฏาคม,2560),1-103. 

 
บทความวิจัย 
ชลพร กองค า. (2561).การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ 
 เป้าหมายในการเรยีนของนักศึกษา วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32 (1), 66-85.  
ชลพร กองค า. (2560).การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและผลของการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมสุขภาพเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.    
ครุศาสตร์สาร,11(1), 99-120. 

 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
 1) ต าแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษา สถานที่ท างานมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 2) ต าแหน่งอาจารย์ประจ าและให้ค าปรึกษา สถานที่ท างานมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการจัดการเรียนการเรียนรูแ้ละสิ่งแวดล้อม   
2) วิชาปรชัญาการศึกษา   
3) วิชาการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ   
4) วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น   
5) วิชาจิตวิทยาส าหรับคร ู   
6) วิชาจิตวิทยาทั่วไป   
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
1)  วิชาทฤษฎีและทักษะการปรึกษา   
2)  วิชาการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุ่ม   
3)  วิชาการปรึกษาองค์กร   
4)  วิชาเครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา   
5)  วิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤติ   
6)  วิชาการปรึกษาครอบครัว   
7)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา   
8)  วิชาจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม   
9)  วิชาการปรึกษาในโรงเรียน   
10)  วิชาการปรึกษาชุมชน   
11)  วิชาพลวัตกลุ่ม   
12)  วิชาจิตวิทยาเชิงบวก   
13)  วิชาการฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา   
14)  วิทยานิพนธ์    
15)  วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
16)  วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น   
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ชื่อ-นามสกุล นายชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การแนะแนวและให้ค าปรึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2549  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2540 การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2537 การศึกษาบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา) 
  วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ 
  สมทบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2534 วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ   จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
หนังสือ 
ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์, กาญจนา สุทธิเนียม และชลพร กองค า .(2561).จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น. 
  (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ฟูจิ ซีรอกซ์.(มกราคม). 1-93. 
ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์,เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง,ภาวศุทธิ อุ่นใจ,สมหมาย มหาบรรพต,ปัญจนาฎ วรวัฒนชัย,    

ฐิติมา นาคะผดุงรัตน์,บังอร เสรีรัตน์ และจุติมา รัตนพลแสนย์. (2560). ทักษะชีวิต.  
สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. นนทบุรี:โรงพิมพ์พลัฏฐกรการพิมพ์.  
(กรกฏาคม),49-64. 

 

งานวิจัย  
ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ และจุติมา รัตนพลแสนย์. (2558). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 สาขาจิตวิทยา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ตุลาคม 
          ,2558),1-140. 
 
บทความวิจัย  
ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ และจุติมา รัตนพลแสนย์. (2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาจิตวิทยา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสาร 
สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,8,(1), 172-181. 
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ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
 1) ต าแหน่งอาจารย์ทีป่รึกษา..สถานที่ท างานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
 2) ต าแหน่งอาจารย์ประจ าและให้ค าปรึกษา..สถานที่ท างานมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาจิตวิทยาทั่วไป   
2) วิชาจิตวิทยาส าหรับครู   

3) วิชาจิตวิทยาการจูงใจ       

4) วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น   

5) วิชาจิตวิทยาครอบครัวเบื้องต้น   

6) วิชาจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มเบื้องต้น   

7) วิชาสัมมนาประเด็นปัจจุบนัทางด้านจติวิทยา          

8) วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา   
9) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา   

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1)  วิชาทฤษฎีและทักษะการปรึกษา   
2)  วิชาการปรึกษารายบุคคลและการปรึกษากลุ่ม   
3)  วิชาการปรึกษาองค์กร   
4)  วิชาเครื่องมือและการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา   
5)  วิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤติ   
6)  วิชาการปรึกษาครอบครัว   
7)  วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยาการปรึกษา   
8)  วิชาจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม   
9)  วิชาการปรึกษาในโรงเรียน   
10)  วิชาการปรึกษาชุมชน   
11)  วิชาพลวัตกลุ่ม   
12)  วิชาจิตวิทยาเชิงบวก   
13)  วิชาการฝึกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการปรึกษา   
14)  วิทยานิพนธ์    
15)  วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
16)  วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น   
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ชื่อ-นามสกุล นางจุติมา รัตนพลแสนย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (การวิจัยทางจิตวิทยา) 
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2555  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. 2540 การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พ.ศ. 2536 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ จิตวิทยา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
หนังสือ 
   จุติมา  รัตนพลแสนย์. (2561). มนุษยสัมพันธ์. สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.     
       - 

งานวิจัย  
จุติมา  รัตนพลแสนย์ และศักดิ์ชัย นันทะ. (2561). หนังสือเสียงระบบเดซี่ไวท์บอร์ทส าหรับผู้พิการทาง

สายตา. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.(ตุลาคม).1-108. 
จุติมา  รัตนพลแสนย์ และศักดิ์ชัย นันทะ. (2560). เข็มขัดน าทางอัจฉริยะส าหรับผู้พิการทางสายตา. 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.(ตุลาคม),1-110. 
 
บทความวิจัย  
ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ และจุติมา รัตนพลแสนย์. (2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาจิตวิทยา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วารสาร 
สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,8,(1), 172-181. 

จุติมา  รัตนพลแสนย์. (2560). การพัฒนาแบบวัดจริยธรรมวิชาชีพครู ส าหรับนักศึกษาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์. ครุศาสตร์สาร, 10(2),34-53. 

จุติมา รัตนพลแสนย์. (2557). การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการศึกษาส าหรับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ. ครุศาสตร์สาร, 8(1), 87-97. 
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ประสบการณ์สอน 
1) วิชาจิตวิทยาทั่วไป   
2) วิชาการวัดและการประเมินทางจิตวิทยา   

3) วิชาการจัดบริการทางจติวิทยาในสถานศึกษา   

4) วิชาจิตวิทยาส าหรับครู   

5) วิชาจิตวิทยาการจูงใจ       

6) วิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางจิตวิทยา   

7) วิชาสัมมนาประเด็นปัจจุบนัทางด้านจิตวิทยา          

8) วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา   
9) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา   

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางจิตวิทยาการปรึกษา   
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ชื่อ- นามสกุล  นายทัศนัย กีรติรัตนะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การศึกษา การสอนคณิตศาสตร์) 
สังกัด   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
    พ.ศ. 2553           ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
    พ.ศ. 2534  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
    พ.ศ. 2526  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ [วท.บ.(ศึกษาศาสตร์)] 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ      คณิตศาสตร์/การสอนคณิตศาสตร์ จิตวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และการจัดการเทคโนโลยี สถิติและการวิจัย และการพัฒนาครู 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
ทัศนัย กีรติรัตนะ. (2558). อิทธิพลของครูที่มีต่อทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน.  
 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   
 
บทความวิจัย 
ทัศนัย กีรติรัตนะ. (2558) “การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบการสอน แบบการ 
 สอนแนะให้รู้คิด (Cognitively Guided Instruction: CGI)” ครุศาสตร์สาร. 9(1),98-106. 
ทัศนัย กีรติรัตนะ. (2558). “อิทธิพลของครูที่มีต่อทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน”.  
 รวมบทความวิจัย (Proceeding) เล่ม 1 ด้านการศึกษา การประชุมวิชาการและน าเสนอ 
 ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. หน้า 293-305. 
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ประสบการณ์สอน 
1) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้   
2) วิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน   
3) วิชาจิตวิทยาแรงจูงใจ   
4) วิชาจิตวิทยาทั่วไป   
5) วิชาจิตวิทยาส าหรับครู       
6) วิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว   

7) วิชาจิตวิทยาแนะแนวเด็กวัยรุ่น   

8) วิชาจิตวิทยาธุรกิจ          

9) วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม   
10) วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนว   
11) วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
12) วิชาการคิดและการตัดสินใจ   

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิทยานิพนธ์    
2) วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยา   
3) วิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น   
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ชือ่-สกุล   นายวิเชียร อินทรสมพันธ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การประเมินและวิจัยทางการศึกษา) 
สังกัด   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2546 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ.2542  การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ.2526  การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

  ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, ภาษาอังกฤษ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
วิเชียร  อินทรสมพันธ์,  สุภรณ์  ลิ้มบริบูรณ์, เพชราวดี จงประดับเกียรติ, ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ, สุภาพร 

ศรีหามี, เพ็ญพร ทองค าสุก, อัครเดช เกตุฉ่ า.(2559). การวิจัยทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 7). 
กรุงเทพ ฯ : 21 เซ็นจูรี่. (พฤศจิกายน).1-140. 

 
งานวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, อัครเดช เกตฉ่ า และกฤษดา ผ่องพิทยา. (2558). การจัดการข้อมูลการวัดและ

ประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูล 
ปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร. งานวิจัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  

 
บทความวิจัย 
วิเชียร อินทรสมพันธ์, เพ็ญพร ทองค าสุก และยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน

โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560. หน้า 345 – 254. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์, เพ็ญพร ทองค าสุก และพิชยภัคร์ สิงจานุสงค์. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน 
โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูลเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์
, 1(2), 139–151. 

วิเชียร อินทรสมพันธ์. (2557). ทักษะชีวิตของนิสิตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
 เจ้าพระยา. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(1), 40-48. 
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ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
2) วิชาการวิจัยทางการศึกษา   
3) วิชาการพัฒนาเครื่องมือวัดจิตพิสัย   

     
4) วิชาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย   

 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางจิตวิทยาการปรึกษา   
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ชื่อ-สกุล นางสาวอารีวรรณ เอ่ียมสะอาด 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การศึกษา) 
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2537 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2524 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ–บริหารธุรกิจ) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
   การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน  
   (Problem based learning Mentor Learning) 
 
ผลงานทางวิชาการ  
หนังสือ 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด. (2561). การพัฒนาบุคคลในองค์กรอย่างย่ังยืน: การฝึกอบรมและการสัมมนา  

พิมพ์ครั้งที ่1 กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น. 
 

งานวิจัย 

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ ศรัณย์ ฐิตารีย์. (2561). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.บัณฑิตวิทยาลัย. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, ลินดา เกณฑ์มา, สมชาย พรหมสุวรรณ, ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร, พนัส จันทร์ศรีทอง  
          ลักษณา เกยุราพันธ์ และวาปี คงอินทร์. (2561). รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
          เศรษฐกิจพอเพียงของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานสืบเนื่อง 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
อย่างยั่งยืน”. วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพฯ.  

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, พนัส จันทร์ศรีทอง, มณี เหมทานนท์, มนัส วัฒนไชยศ, สมชาย พรหมสุวรรณ,  
         ประไพ วีระอมรกุล, ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์, ศรันย์ ธิตารี, ไพรัช ถิตย์ผาด, นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล,  
         ลัดดา อ่ าสอาด และวาปี คงอินทร์. (2561). การประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา.   
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและ 
         นานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. วันที่ 29 กรกฎาคม  
         2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพฯ.  
 
 



74 
 

อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และ พนัส จันทร์ศรีทอง. (2560). การปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลของ 
          บุคลากร. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน 
           สมเด็จเจ้าพระยา.  
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด, กิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี, ณุศณี  มีแก้วกุญชร, พีระพงษ์  กุลพิศาล,  
 อัจฉราแก้วน้อย, พนัส  จันทร์ศรีทอง, ไพรัช ถิตย์ผาด, รัชนี ธรรมสโรช, ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี, 

ชัชศรัณย์  จิตคงคา, วาปี คงอินทร์, พัชรี แสงสุวรรณ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล
เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. งานวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (มกราคม – ธันวาคม 2558), 1 - 91. 

 
บทความวิจัย 
อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด และคณะ. (2559). แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลเพ่ือพัฒนาการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รายงานรวมบทความวิจัย สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2559 เล่มที่ 2 กลุ่ม
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์, (16 กรกฎาคม 2559), 330–335.  

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา   

2) วิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา   

3) วิชาการศึกษาเอกเทศ   
4) วิชาโครงงานภาษาอังกฤษ   
5) วิชาการวิจัยภาษาอังกฤษ   
6) ค่ายเพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษ   

 
 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา   
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ชื่อ-สกุล   นางสาวธัชกร สุวรรณจรัส 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ) 
สังกัด   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา  
พ.ศ.2554  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2540  การศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา) 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
พ.ศ.2539  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ.2527  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) 
                                มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การวัดผลการศึกษา 
หนังสือ 
ธัชกร สุวรรณจรัสและคณะ. (2558). นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา. กรุงเทพฯ :    
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.(พฤศจิกายน), 89-118,151-167. 
 
บทความวิจัย 
ธัชกร สุวรรณจรัส. (2559). พัฒนาการเรียนด้วย e-Learning แบบเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี   
  Augmented Reality (AR) เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารครุศาสตร์สาร, 10 (1), 79-91. 
Suwancharas T. (2016). Development of Multimedia using Augmented Reality (AR) for   
  Improving Undergraduates' English Listening Skill. APHEIT JOURNALS. July.2016 
 
บทความวิชาการ 
ธัชกร สุวรรณจรัส. (2558). เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) กับการจัดการเรียนการสอนใน 
            ศตวรรษท่ี 21. “ไอซีทีเพื่อการศึกษา” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 1(2), 52-57. 
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ประสบการณ์สอน  
1) วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    
2) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    

3) วิชาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแพร่วัฒนธรรม    
4) วิชาหลักการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
5) วิชาการบริหารสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน    
6) วิชาการใช้วัสดุท้องถิ่นเพ่ือการผลิตสื่อการเรียนการสอน   
7) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
8) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้   
9) วิชาหลักการและปรัชญาการศึกษา   

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา   
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ชื่อ-สกุล นายจิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (หลักสูตรและการสอน) 
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
พ.ศ. 2551 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
พ.ศ. 2549 ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรและการสอน สถิติวิจัยขั้นสูง 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญาและคณะ (2558). การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: 
 โรงพิมพ์สหธรรมิก.(พฤศจิกายน).1-35.  
 
งานวิจัย 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2558). การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางคอนสตรัคติวิสต ์ โดยบูรณาการกับหลัก
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
_______. (2558). รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิ๊กซอร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก. งานวิจัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
 
บทความวิจัย 
จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา. (2558). การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางคอนสตรัคติวิสต ์ โดยบูรณาการกับหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ครุศาสตร์สาร, 9(2), 73-76. 
_______. (2558). รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิ๊กซอร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก .วารสาร 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา, 1(1), 25-31. 
Jittawisut Wimuttipanya. (2015). Causal Factors Affecting Instructional Model Based on 
 Constructivism Integrated with the Philosophy of Sufficiency Economy. 
 Interdisciplinary Approach to Sustainable.Research and Development, 5(1), 115. 
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Jittawisut Wimuttipanya. (2015). The Development of an Instructional Model for the  
 Model  and Technique of Learning Management Based on Constructivist Integrated  
 with the Philosophy of Sufficiency Economy in the Learning Management and   
 Environment for Learning of the Students in the Faculty of Education at 
 BansomdejchaoprayaRajabhat University. Interdisciplinary Research and   
 Innovation of Education for Thai Local Development  for ASEAN, 3 (1), 7. 
_______. (2015). Causal Factors Affecting Learning from Educational Games Based on 
 Jigsaw with the Graphic Organizers Technique. Journal of Simulation/Gaming for 
 Learning and Development (SGLD), (ThaiSIM), 1 (1), 26. 

 
ประสบการณ์สอน 

1) วิชาการพัฒนาหลักสูตร   
2) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้   
3) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
4) วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางจิตวิทยาการปรึกษา   
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ชื่อ-สกุล      นางสาวเพ็ญพร ทองค าสุก 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2550 การศึกษามหาบัณฑิต (วิจัยและสถิติทางการศึกษา)  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2545 ครุศาสตรบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การบริหารการศึกษา วิจัยและสถิติทางการศึกษา การวัดผลการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
เพ็ญพร ทองค าสุก, สุภรณ์ ลิม้บริบูรณ์, วิเชียร อินทรสมพันธ์, เพชราวดี จงประดับเกียรติ,  
 ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ, สุภาพร ศรีหามี, อัครเดช เกตฉ่ า.(2559). การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพ ฯ: 21 เซ็นจูรี่ จ ากัด. (มกราคม), 49 – 67. 
 . (2559). การวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่ จ ากัด. (กรกฎาคม), 118-

123. 
 
บทความวิจัย 
เพ็ญพร  ทองค าสุก, นิศาชล ฉัตรทอง. (2560). การศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญานของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.การ
ประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 เครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับสถาบันอดุมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก , วันที่  8 ธันวาคม 2560 , 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. หน้า 64-65. 

เพ็ญพร ทองค าสุก, วิเชียร อินทรสมพันธ์ และยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน
โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560. หน้า 345-354. 

เพ็ญพร  ทองค าสุก, บังอร เสรีรัตน์ และค านึง  คงศรี. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริม
ความคงทนในการจ า โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล.  การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วันที่ 29 กรกฎาคม 2560.หน้า 364– 373. 
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เพ็ญพร  ทองค าสุก, บังอร เสรีรัตน์ และอมรา  สิทธิค า. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติครั้งที่ 1 “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วันที่ 29 กรกฎาคม 2560. หน้า 374–380. 

เพ็ญพร ทองค าสุก, วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล และภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน 
โดยใช้การจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพและภาพสัญลักษณ์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถการรับรู้ใน
ด้านแปลความหมายและการให้เหตุผลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วารสารศาสตร์
การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, 1(2),72-89. 

เพ็ญพร ทองค าสุก, วิเชียร อินทรสมพันธ์ และพิชยภัคร์ สิงจานุสงค์. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอน 
โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูลเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, 
1(2),139-151. 

 
ประสบการณ์การสอน 

1) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
2) วิชาวิจัยเชิงผสมผสาน   
3) วิชาการพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา   
4) วิชาการสืบค้นสารสนทศทางการวิจัย   

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้  

1) วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางจิตวิทยาการปรึกษา   
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ชื่อ –  นามสกุล นางพัชรีภรณ์ บางเขียว 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.  2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา: การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ.  2542 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.  2532 อักษรศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ การพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ 
พัชรีภรณ์  บางเขียว, จิตตวิสทุธิ์ วิมุตติปัญญา, แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, วราภรณ์ ศรีอยุธย์,  
 อโนทัย แทนสวัสดิ์, กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, วิชญา ผิวค า, ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง. (2558).   
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาไทย. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์สหธรรมิก. (พฤศจิกายน), 78 - 109. 
          พัชรีภรณ์  บางเขียว, จุติมา รัตนพลแสนย์, อโนทัย แทนสวัสดิ์, วิชญา ผิวค า, วราภรณ์ ศรีอยุธย์,ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี, 
            ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, กาญจนา สุทธิเนียม, ศุนิสา ทดลา, กุลธิดา ทุ่งคาใน,ชลพร  กองค า, พัชรา เดชโฮม. (2558).  
            การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน.  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์สหธรรมิก. (พฤศจิกายน), 100 - 117. 
 
งานวิจัย  
พัชรีภรณ์  บางเขียว และชัยยศ ด ารงกิจโกศล. (2558). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม   
                คอมพิวเตอร์. งานวิจัย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ. (มิถุนายน – ธันวาคม 2557), 1 - 259. 
 
บทความวิจัย 
พัชรีภรณ์ บางเขียว และ ชัยยศ ด ารงกิจโกศล. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อสอบ
 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, 29(101), 30-38. 
 

ประสบการณ์การสอน 
1) วิชาการพัฒนาหลักสูตร   
2) วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้   
3) วิชาความเป็นครู   
4) วิชาภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู   

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิางจิตวิทยาการปรึกษา   
2) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา   



๖๙

ภาคผนวก  ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก  จ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วัน พฤหัสบดีที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้องประชุม 17 พฤษภา อาคาร 30 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้องประชุม 17 พฤษภา อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 

 

1. อาจารย์ ดร.กาญจนา สุทธิเนียม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต ารวจโทหญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม 

     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 
     4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ 
     5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 
     7. อาจารย์ ดร.ชลพร  กองค า 

ผลการพัฒนาหลักสูตรมีดังนี้ 
ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.  เพ่ิมข้อมูลการศึกษาความต้องการของ
หลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษา  
 

-  ควรเพ่ิมประเด็นข้อมูลการส ารวจความต้องการของ
หลักสูตรเข้าในความส าคัญเนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่  

2.  เพ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

- ให้มีการทบทวนและปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาหมวด
วิชาเอกให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3. พิจารณารายวิชาเลือกว่ามีจ านวนมาก
เกินไปหรือไม่  

ในรายวิชาจิตวิทยาการปรึกษาควรมีความเฉพาะหรือโดด
เด่นในเรื่องการปรึกษาส่วนประเด็นอ่ืนๆ ควรพิจารณาและ
ทบทวนอีกที เช่นในรายวิชาจิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จิตวิทยาการ
จัดการความขัดแย้ง  จิตวิทยาการจัดการความเครียด  และ
จิตวิทยาภาวะผู้น าและการจูงใจ   

4.พิจารณาเรื่องหน่วยกิตของรายวิชาสัมมนา
แนวโน้มการปรึกษา 

ในรายวิชาการสัมมนา แนวโน้มและนวัตกรรมการปรึกษา
ควรปรับจาก  2(1-2-3) เป็น 2(0-4-2) เนื่องจากเป็น
รายวิชาที่เน้นการปฏิบัติ 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วัน จันทร์ที่ 15  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุม 17 พฤษภา อาคาร 30 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  คณะครุศาสตร์  ได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุม 17 พฤษภา อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 

 

1. อาจารย์ ดร.กาญจนา สุทธิเนียม 
     2. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล 

3. ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 
7. อาจารย์ ดร.ชลพร  กองค า 
 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรมีดังนี้ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
1 .  ป รั บป รุ งป รั ชญาขอ งหลั ก สู ต ร ให้
สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ  

-  ควรเพ่ิมประเด็นข้อมูลการส ารวจความต้องการของ
หลักสูตรเข้าในความส าคัญเนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่  

2.  ปรับปรุงลักษณะการเขียนค าอธิบาย
รายวิชาทั้งวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

- ให้มีการทบทวนและปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาหมวด
วิชาเอกให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

3. ปรับปรุงแผนการศึกษา หลักสูตร    
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการ
ปรึกษา ให้เหมาะสมเพ่ือให้นักศึกษาเกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ชัด 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1308101 ทฤษฎีและทักษะการ
ปรึกษา  

3(2-2-5) 

1308102 การปรึกษารายบุคคล
และการปรึกษากลุ่ม 

3(2-2-5) 

1308103 
เครื่องมือและการ
ทดสอบทางจิตวิทยา
การปรึกษา 

 3(2-2-5) 

6310102 ภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

3(2-2-5)  

รวม  9 



88 

 

ประเด็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

1308104 การปรึกษาองค์กร 3(2-2-5) 
1308105 การปรึกษาในภาวะวิกฤติ 3(2-2-5) 

1308106 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
ทางจิตวิทยาการปรึกษา 

3(2-2-5) 

6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับบัณฑิตศึกษา 

3(2-2-5) 

  12 
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

1308…… วิชาเลือก  1  วิชา 3(2-2-5) 
1308208 วิทยานิพนธ์ 6 

1308207 การฝึกปฏิบัติงานทาง
จิตวิทยาการปรึกษา 

3(500) 

  12 
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

1308208 วิทยานิพนธ์ 6  
4.พิจารณาเรื่องหน่วยกิตของรายวิชาหมวด
วิชาเลือกว่าควรเป็น 3 หน่วยกิตท้ังหมดเนื่อง
ในรายวิชาต้องลงเฉพาะทางท่ีลึกซึ้ง และ
ความเพ่ิมรายวิชาเลือกที่ทันสมัยและน่าสนใจ 
เช่น จิตวิทยาเชิงบวก 

ในรายวิชาเลือกปรับหน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิตทั้งหมดและ
พิจารณาเนื้อหารายวิชาว่าควรเป็นทฤษฎีหรือวิชาที่มีปฏิบัติ
ร่วมดังนี ้
1.จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม   3(2-2-5) 
2.การปรึกษาในโรงเรียน         3(2-2-5)                                
3.การปรึกษาชุมชน               3(2-2-5)    
4.พลวัตกลุ่ม                       3(2-2-5) 
5.จิตวิทยาเชิงบวก                3(2-2-5) 

5. ผู้สอนในแต่ละรายวิชาความเป็นผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษา 
โดยเฉพาะวิชาเฉพาะและวิชาเลือก 

ควรให้ผู้ที่จบในศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษาตรงเป็นผู้สอนใน
หมวดวิชาเฉพาะและวิชาเลือก ส่วนในรายวิชาอ่ืนๆควร
พิจารณาผู้สอนที่ตรงในศาสตร์นั้นๆเช่นกัน 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการหลักสูตรฯสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

ครั้งที่ 5/2561 
วันจันทร์ที่ 29 เดือนตุลาคม 2561 

ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาชีพครู ชั้น 4 อาคาร 30 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุทธิเนียม กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวูทิย์ รัตนพลแสนย์ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. อาจารย์ ดร.ชลพร กองค า กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เริ่มเวลา 11.30 น. 

วาระท่ี  1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ผลการน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยใน

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 4 /2561 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 จากการน าเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ในที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ทบทวนชื่อปริญญา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ทบทวนชื่อปริญญาบัตรโดยทบทวนดังนี้ 

1. จากราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 158 ง (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)
สามารถใช้ชื่อปริญญาได้ทั้ง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งนี้ต้องไปสอดคล้องกับ
จุดเน้นของหลักสูตร 

2. จากการทบทวนหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆที่เปิดการเรียนการสอนพบว่า มี
การใช้ทั้งวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

3. จากการสอบถามไปยังสกอ.หน่วยงานก าหนดชื่อปริญญา ให้ข้อเสนอแนะว่าใช้ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งนี้ต้องไปสอดคล้องกับจุดเน้นของหลักสูตร 

มติของกรรมการบริหารหลักสูตร จากน าข้อมูลมาทบทวนพบว่าจุดเน้นของหลักสูตรเป็นการผลิต
นักจิตวิทยาการปรึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้านการส่งเสริม พัฒนา บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาวะ 
ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพจึงใช้ชื่อปริญญาบัตรว่า วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแทนศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต เพ่ือน าเสนอให้สภาวิชาการพิจารณา ในวันพฤหัสบดีที ่8 พฤศจิกายน 2561 

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
       -น าหลักสูตรฯน าเสนอให้สภาวิชาการพิจารณา ในวันพฤหัสบดีที ่8 พฤศจิกายน 2561 
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วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  -ไม่มี- 
  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 -  
 เลิกประชุม  เวลา 12.30 น.  

นัดประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม
กลุ่มวิชาชีพครู ชั้น 4 อาคาร 30 
                                                                            

                                                     
                                             (อาจารย์ ดร.ชลพร กองค า)  
                                                                            ผู้ตรวจ/บันทึกรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการหลักสูตรฯสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

ครั้งที่ 6/2561 
วันจันทร์ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน 2561 

ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาชีพครู ชั้น 4 อาคาร 30 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุทธิเนียม กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวูทิย์ รัตนพลแสนย์ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. อาจารย์ ดร.ชลพร กองค า   กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เริ่มเวลา 11.30 น. 
 
วาระท่ี  1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    ผลการน าเสนอหลักสูตรในชื่อ(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาต่อสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 
    ที่ประชุม  รับทราบ 
      
วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม    

    รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 วันจันทร์ ที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 5 /2561 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     จากการน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาต่อสภาวิชาการใน
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ในที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ และส่งฉบับแก้ไขแล้วให้ ดังนี้ 
                1) ประเด็นที่ได้รับข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับชื่อหลักสูตร คณะกรรมการสภา
วิชาการมีความคิดเห็นว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตไปรับใช้สังคมในเชิงบ าบัดช่วยเหลือ
บุคคลได้ ไม่ใช่การผลิตอาจารย์ จากการน าเสนอชื่อหลักสูตรเป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การปรึกษาคณะกรรมการสภาวิชาการ รับทราบ 
                2) ได้น าเสนอผลการสรุปผลการทบทวนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการ
วางแผนหลักสูตร โดยระบุข้อมูลสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร และ
หาข้อมูลเพิ่มเติมในการน ามาวิเคราะห์เป็นรายวิชา  
                3) ที่ประชุมฯเสนอแนะ ให้ทบทวนปรัชญาอีกครั้ งหนึ่ง โดยพิจารณาจากความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ระบุตัวอย่างให้พิจารณาว่า “มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางจิตวิทยาการปรึกษา ที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะในการจัดการพัฒนาป้องกัน บ าบัด รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาวะและพฤติกรรม เพ่ือการ
ด ารงชีวิตของคน ครอบครัว การท างาน และสั งคมอย่างมีความสุข ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ” คณะกรรมการหลักสูตรได้ท าการทบทวนให้มุ่งเน้นการผลิตผู้เรียนที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะในการให้การปรึกษา 
                 4) ที่ประชุมฯเสนอแนะ รายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเอกบังคับ รายวิชาที่เกี่ยวกับ การ
ปรึกษา เช่น การปรึกษากลุ่ม การปรึกษาครอบครัว การปรึกษาในภาวะวิกฤต เป็นต้น ให้ทบทวนว่าสามารถน า
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รายวิชามารวมกันได้หรือไม่ หรือปรับให้เป็นชื่อรายวิชารูปแบบการปรึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนครบถ้วน และ
รายวิชาครอบครัวให้ทบทวนเปลี่ยนชื่อรายวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนได้กว้างขึ้น คณะกรรมการหลักสูตรได้ท า
ทบทวนและรวบรายวิชา และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
                5) ที่ประชุมฯเสนอแนะ รายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเอกบังคับ รายวิชาการทดสอบทาง
จิตวิทยาการปรึกษา ให้ทบทวนว่าสามารถเพ่ิมเป็นรายวิชาเครื่องมือการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษา 
และเพ่ิมเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาได้หรือไม่ คณะกรรมการหลักสูตรได้ท าทบทวนและรวบรายวิชา และแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 
                 6) ที่ประชุมฯเสนอแนะ ค าอธิบายรายวิชา ให้ตรวจสอบการใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก – 
ใหญ่ให้ถูกต้อง คณะกรรมการหลักสูตรได้ท าทบทวนค าอธิบายรายวิชา และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
                 7) ค าอธิบายรายวิชา รายวิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤต ให้ทบทวนว่าสามารถเพ่ิมเนื้อหา
ค าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาต่อเนื่องหลังจากภาวะวิกฤตได้หรือไม่ คณะกรรมการหลักสูตรได้
ท าทบทวนการเพ่ิมเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาการปรึกษาในภาวะวิกฤต และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 มติที่ประชุม ให้น าเสนอผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการตรวจก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 
 
วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 -น าหลักสูตรฯน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 
 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
 -คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอให้หลักสูตรมีเงินกองกลางส าหรับใช้จ่ายต่างๆในหลักสูตร 
คณะกรรมการฯ โดยให้เก็บไว้กับกรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 -  
 เลิกประชุม  เวลา 12.30 น.  

นัดประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาชีพครู 
ชั้น 4 อาคาร 30 
 

                                   
                                             (อาจารย์ ดร.ชลพร กองค า)  
                                                                            ผู้ตรวจ/บันทึกรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการหลักสูตรฯสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

ครั้งที่ 1/2562 
วันจันทร์ที่ 28 เดือนมกราคม 2562 

ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาชีพครู ชั้น 4 อาคาร 30 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุทธิเนียม กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวทิย์ รัตนพลแสนย์ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. อาจารย์ ดร.ชลพร กองค า   กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เริ่มเวลา 11.30 น. 
 
วาระท่ี  1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    ผลการน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 
    ที่ประชุม  รับทราบ 
      
วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม    

    รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 วันจันทร์ ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 6 /2561 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
     จากการน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาต่อสภา
มหาวิทยาลัยในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาการปรึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) และให้ข้อสังเกต ดังนี้ 
                1) ข้อสังเกตจากที่ประชุมฯ ให้พิจารณาความสอดคล้องชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
เนื่องจากอาจารย์สังกัดในคณะครุศาสตร์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการทบทวนตามระบบของ
มหาวิทยาลัย  
                2) ข้อสังเกตจากท่ีประชุมฯ เรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของค าศัพท์ภาษาอังกฤษในค าอธิบาย
รายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง 
                3) ข้อสังเกตจากที่ประชุมฯ เรื่องตรวจสอบความสอดคล้องของรายละเอียดในปรัชญากับ
รายวิชาของหลักสูตรในประเด็นการบ าบัดรักษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการตรวจสอบ 
                4) ข้อสังเกตจากที่ประชุมฯ เรื่องตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณรายจ่ายในสัดส่วน
ของค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการตรวจสอบและปรึกษา
ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องของบัณฑิตวิทยาลัยค านวณใหม่  
 มติที่ประชุม ให้น าเสนอผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการตรวจก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 
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วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
-ด าเนินการตรวจสอบทบทวนตามข้อสังเกต เรียบร้อยแล้ว ท าเล่มหลักสูตรและน าไปขอเลขรหัส

หลักสูตร และส่งให้ สกอ. ตรวจสอบในระบบ CHECO Online 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -ไม่มี- 
 มติที่ประชุม -ไม่มี- 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
-คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ร่วมกันวางแผนการรับนักศึกษาในช่องทางต่างๆ การประสาน

กับบัณฑิตวิทยาลัย หรือกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนหรือบริษัท 
            -คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมในรายวิชา 

เลิกประชุม  เวลา 12.30 น. 
นัดประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาชีพ

ครู ชั้น 4 อาคาร 30  

(อาจารย์ ดร.ชลพร กองค า) 
ผู้ตรวจ/บันทึกรายงานการประชุม 
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