หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส:
25590191100483
ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Counseling Psychology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย:
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:
อักษรย่อภาษาไทย:
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา)
Doctor of Philosophy (Counseling Psychology)
ปร.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา)
Ph.D. (Counseling Psychology)

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. หลักสูตรต้องการผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านจิตวิทยาการปรึกษา ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านการปรึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการกาลังคนด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา การสาธารณสุข ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศ โดยร้อยละ 80 ของ
ดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพดังกล่าวข้างต้นได้
2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1) ดุษฎีบัณฑิตทางจิตวิทยาการปรึกษามีความเชี่ยวชาญทางจิตวิทยาการปรึกษา
มีความรู้ในเนื้อหา หลักการ ทฤษฎี สามารถบูรณาการ และ สร้างสรรองค์ความรู้ เพื่อการเป็นผู้นา
ด้านจิตวิทยาการปรึกษา และมีมาตรฐานสากล
2) ดุษฎีบัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ และ
ประยุกต์องค์ความรู้ และวิธีการทางจิตวิทยา เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และมีศักยภาพ มีความ
เชี่ยวชาญในการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมทางด้านจิตวิทยาการปรึกษา
3) ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สามารถน าความรู้ และวิ ธี ก ารทางจิ ต วิ ท ยาการปรึ ก ษาไป
ประยุกต์อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างในการดารงชีวิตทั้งใน
ส่วนของตนเอง และวิถีปฏิบัติในสังคม

4. คุณสมบัติของผูส้ มัคร
1) ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาอื่น จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
โดยมี ผลการเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

2) มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ
- วิชาแกน
- วิชาเฉพาะ
- วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
ดุษฎีนิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

6. รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
24 หน่วยกิต
วิชาแกน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย
41570159 สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
41570259 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต ประกอบด้วย
41570359 จิตวิทยาการรู้คิดและประสาทวิทยา
3(3-0-6)
41671159 การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยาการปรึกษาขั้นสูง 3(2-2-5)
41671259 การบูรณาการทางการปรึกษาและการบาบัดทางจิตวิทยา 3(3-0-6)
41672159 ฝึกปฏิบัติการทางจิตวิทยาการปรึกษาขั้นสูง
3(1-4-4)
41674159 สัมมนาวิจัยและประเด็นปัญหาทางการปรึกษา
3(2-2-5)
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หรือ
รายวิชาอื่น ๆ ในระดับปริญญาเอก หรือ เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
41570459 ระบบและทฤษฏีทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
41671359 จิตวิทยาอปกติขั้นสูง
3(3-0-6)
41671459 การเล่นบาบัด
3(2-2-5)
41671559 เภสัชจิตวิทยา
3(3-0-6)
41671659 นวัตกรรมการปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
41571359 การปรึกษา การดาเนินชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
41571459 นิติจิตวิทยา
3(3-0-6)
41574259 สัมมนาจิตวิทยาพัฒนาการ
3(2-2-5)
41674359 สัมมนาจิตวิทยาแนวพุทธ
3(2-2-5)
41674459 สัมมนาจิตวิทยาการปรึกษาพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
41674559 สัมมนาการปรึกษาในภาวะวิกฤต
3(2-2-5)
41674659 สัมมนาประเด็นปัญหาทางจริยธรรมและกฎหมายในการปรึกษา 3(2-2-5)

41674759 สัมมนาแนวคิดทางศาสนาในการปรึกษา
3(2-2-5)
41575159 การศึกษาอิสระขั้นสู
3(1-4-4)
41575259 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการปรึกษา
3(3-0-6)
*วิชาปรับพื้นฐาน (Prerequisites Courses)
41571559 ทฤษฎีบุคลิกภาพสาหรับการปรึกษา
3(3-0-6)
41571659 ประเด็นและแนวโน้มการปรับพฤติกรรม
3(3-0-6)
41671759 ทฤษฎีการปรึกษาขั้นสูง
3(3-0-6)
41672259 ทักษะการปรึกษาจุลภาคขั้นสูง
3(1-4-4)
41671859 การปรึกษากลุ่มขั้นสูง
3(2-2-5)
41671959 การปรึกษาครอบครัวและชุมชนขั้นสูง
3(2-2-5)
**วิชาฝึกประสบการณ์
41672359 การฝึกงานดุษฎีบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา (1)
2(1-3-8)
41672459 การฝึกงานดุษฎีบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา (2)
2(1-3-8)
หมายเหตุ : * นิสิตที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาจะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
โดยไม่นับหน่วยกิต
** นิสิตจะต้องเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์ โดยไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
41599859 ดุษฎีนิพนธ์
36(0-0-108)

7.แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
วิชาแกน

รหัสและชื่อรายวิชา
41570159
41570259

วิชาปรับพื้นฐาน

41671759
41671959

สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยทางจิตวิทยา
Advanced Statistics in Psychology
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางจิตวิทยา
Advanced Research Methodology in
Psychology
ทฤษฎีการปรึกษาขั้นสูง
Advanced Theories of Counseling
การปรึกษาครอบครัวและชุมชนขั้นสูง

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

Advanced Family and Community
Counseling
รวม (total)

หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ

41671159

41671259

41570359
วิชาปรับพื้นฐาน

41672259
41671859

6 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หน่วยกิต
รหัสและชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยาการ
3(3-0-6)
ปรึกษาขั้นสูง
Advanced Psychological Testing and
Assessment in Counseling Psychology
การบูรณาการทางการปรึกษาและการบาบัด
3(3-0-6)
ทางจิตวิทยา
Integration in Counseling and
Psychotherapy
จิตวิทยาการรู้คิดและประสาทวิทยา
3(3-0-6)
Cognitive Neuropsychology
ทักษะการปรึกษาจุลภาคขั้นสูง
ไม่นับหน่วยกิต
Advanced Micro Counseling
การปรึกษากลุ่มขั้นสูง
ไม่นับหน่วยกิต
Advanced Group Counseling
รวม (total) 9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (Third Semester)
หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ

รหัสและชื่อรายวิชา
41672159
41674159

ดุษฎีนิพนธ์

41599859

ฝึกปฏิบัติการทางจิตวิทยาการปรึกษาขั้นสูง
Advanced Practicum for Counseling
Psychology
สัมมนาวิจัยและประเด็นปัญหาทางการปรึกษา
Seminar on Research and Current Issue
in Counseling
ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
9 หน่วยกิต

รวม (total)

15 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Fourth Semester)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

ดุษฎีนิพนธ์

41599859 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation
วิชาฝึกประสบการณ์ 41672359 การฝึกงานดุษฎีบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา
(1)
Doctoral Internship in Counseling
Psychology (1)
วิชาเลือก 1 วิชา
รวม (total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
9 หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (Fifth Semester)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

ดุษฎีนิพนธ์

41599859 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation
วิชาฝึกประสบการณ์ 41672459 การฝึกงานดุษฎีบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา
(2)
Doctoral Internship in Counseling
Psychology (2)
รวม (total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
9 หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

9 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Sixth Semester)
หมวดวิชา
ดุษฎีนิพนธ์

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
9 หน่วยกิต

รหัสและชื่อรายวิชา
41599859 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation
รวม (total)

8. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย

9 หน่วยกิต

574,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 6 งวด

9. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 038-102076

