
                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

6 ชุดวิชา ( 36 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 11 ชุดวิชา ( 66 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา ( 36 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )
24 ชุดวิชา ( 144  หนวยกิต )

6 ชุดวิชา
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ข. หมวดวิชาแกน 11 ชุดวิชา

20201

20202

20203

20301

20302

20303

20304

20307

20308

23304

25407

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา

25301

25302

25303

25405

25406

22304

25304

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Education Program

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Education

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    บังคับ 6 ชุดวิชา

ทักษะชีวิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

อารยธรรมมนุษย

 : ศษ.บ.

   B.Ed.

 : การแนะแนว

 : สําเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเทา หรือ ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช. หรือเทียบเทา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

โรงเรียนกับชุมชน

ประสบการณวิชาชีพการแนะแนว *

    บังคับ 5 ชุดวิชา

จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว

หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

การบริหารจัดการเรียนการสอน

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู

พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

เทคนิคการปรึกษาเบื้องตน

กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

การแนะแนวในระดับประถมศึกษา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

    บังคับ 11 ชุดวิชา

พัฒนศึกษา

วิทยาการการสอน

การศึกษากับชีวิตและชุมชน

การพัฒนาหลักสูตร



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา ( 36 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

13 ชุดวิชา ( 78  หนวยกิต )

1 ชุดวิชา

10151

ข. หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา

20301

20302

20303

20304

25407

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา

25301

25302

25303

25405

25406

22304

25304

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : การแนะแนว

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเทาทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Education Program

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Education

 : ศษ.บ.

   B.Ed.

เทคนิคการปรึกษาเบื้องตน

การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

การแนะแนวในระดับประถมศึกษา

กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ไทยศึกษา

    บังคับ 5 ชุดวิชา

จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว

หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร

ประสบการณวิชาชีพการแนะแนว *

    บังคับ 1 ชุดวิชา

    บังคับ 5 ชุดวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา ( 24 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา ( 36 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

12 ชุดวิชา ( 72  หนวยกิต )

1 ชุดวิชา

10151

ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา

20301

20302

20303

25407

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา

25301

25302

25303

25405

25406

22304

25304

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ * เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

การแนะแนวในระดับประถมศึกษา

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

    บังคับ 5 ชุดวิชา

จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว

    บังคับ 1 ชุดวิชา

    บังคับ 4 ชุดวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

 : ศษ.บ.

   B.Ed.

 : การแนะแนว

จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู

ประสบการณวิชาชีพการแนะแนว *

Last updated: 11-June-2018

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Education Program

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Education

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

เทคนิคการปรึกษาเบื้องตน

ไทยศึกษา


	แนะแนว-2553

