
แขนงวิชา

แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เตม็ปริญญาบตัร

ชือ่ยอ่ปริญญาบตัร

คุณสมบตัผู้ิสมคัร

หมายเหตุ

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชดุวิชา (24 หน่วยกิต)

ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

1 ชดุวิชา (ไมนั่บหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชดุวิชา

25711

25712

25713

25714

25715

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชดุวิชา

25795

1 ชดุวิชา

25796

หมายเหตุ

   Master of Education (Guidance and Psychological Counseling)

 : ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

   M.Ed. (Guidance and Psychological Counseling)

รวมตลอดหลักสูตรตอ้งศึกษาไมน้่อยกว่า

ค. การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต

โครงสร้างของหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

ค. การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต

เป็นการอบรมเขม้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเขม้ (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกติ) แต่ไม่น าผลมาคิดหน่วยกติสะสม

* นักศึกษาต้องเขา้รับการอบรมเขม้ชดุวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายกอ่นจบการศึกษาเท่านั้น

วิทยานพินธ์

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบณัฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา *

แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 : การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 : ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

   Master of Education Program in Guidance and Psychological Counseling

 : 1) ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่ หรือประกาศนยีบตัรบณัฑิตตามทีห่ลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบติัอื่นเพิม่เติม ตามทีค่ณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา

       และมหาวิทยาลัยก าหนด 

   2) ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30  

   3) เปน็ครู อาจารย ์หรือบคุลากรประจ าการทางการศึกษาทีท่ าหนา้ทีส่อน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวใหบ้ริการการศึกษา เปน็บคุลากรท าหนา้ทีเ่กีย่วกบัการพัฒนาบคุคล หรือ

   4) มีประสบการณ์ท างาน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว ใหบ้ริการศึกษามาแล้วไม่นอ้ยกว่า 1 ปี

 : ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การพัฒนาเคร่ืองมือและกจิกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

    บงัคับ 3 ชดุวิชา

   และเลือก 1 ชดุวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปน้ี

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร

 : 1. ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1), 3)-4) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ ตามทีค่ณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลัยให้

       ความเหน็ชอบ 

   2. ผู้ทีม่ีคุณสมบติัตามข้อ 1) – 4) ต้องไม่เปน็โรคทีเ่ปน็อุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเปน็นกัศึกษาของมหาวิทยาลัยเนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย 

       หากการกระท านัน้ได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิด หรือกระท าโดยประมาท และลุแกโ่ทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเหน็สมควร

       ใหเ้ข้าศึกษา ทัง้นีเ้มื่อพ้นก าหนด 5 ป ีนบัต้ังแต่วันประกาศถอนสภาพการเปน็นกัศึกษา

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : แผน ก แบบ ก 2



แขนงวิชา

แผน/แบบการศึกษา  : แผน ข

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เตม็ปริญญาบตัร

ชือ่ยอ่ปริญญาบตัร

คุณสมบตัผู้ิสมคัร

หมายเหตุ

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชดุวิชา (30 หน่วยกิต)

1 ชดุวิชา (6 หน่วยกิต)

1 ชดุวิชา (ไมนั่บหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชดุวิชา

25711

25712

25713

25714

25715

1 ชดุวิชา

25794

1 ชดุวิชา

25796

หมายเหตุ

 : การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบณัฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา *
เป็นการอบรมเขม้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเขม้ (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกติ) แต่ไม่น าผลมาคิดหน่วยกติสะสม

รวมตลอดหลักสูตรตอ้งศึกษาไมน้่อยกว่า

แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 : ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

   Master of Education Program in Guidance and Psychological Counseling

 : ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

   Master of Education (Guidance and Psychological Counseling)

 : ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

   M.Ed. (Guidance and Psychological Counseling)

การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การพัฒนาเคร่ืองมือและกจิกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

Last updated: 10-January-2018

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : 1) ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่ หรือประกาศนยีบตัรบณัฑิตตามทีห่ลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบติัอื่นเพิม่เติม ตามทีค่ณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา

       และมหาวิทยาลัยก าหนด 

   2) ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30  

   3) เปน็ครู อาจารย ์หรือบคุลากรประจ าการทางการศึกษาทีท่ าหนา้ทีส่อน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวใหบ้ริการการศึกษา เปน็บคุลากรท าหนา้ทีเ่กีย่วกบัการพัฒนาบคุคล หรือ

   4) มีประสบการณ์ท างาน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว ใหบ้ริการศึกษามาแล้วไม่นอ้ยกว่า 1 ปี

 : 1. ผู้มีคุณสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1), 3)-4) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ ตามทีค่ณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลัยให้

       ความเหน็ชอบ 

   2. ผู้ทีม่ีคุณสมบติัตามข้อ 1) – 4) ต้องไม่เปน็โรคทีเ่ปน็อุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเปน็นกัศึกษาของมหาวิทยาลัยเนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย 

       หากการกระท านัน้ได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิด หรือกระท าโดยประมาท และลุแกโ่ทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเหน็สมควร

       ใหเ้ข้าศึกษา ทัง้นีเ้มื่อพ้นก าหนด 5 ป ีนบัต้ังแต่วันประกาศถอนสภาพการเปน็นกัศึกษา

ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ค. การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต

โครงสร้างของหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

ง. การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต

* นักศึกษาต้องเขา้รับการอบรมเขม้ชดุวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายกอ่นจบการศึกษาเท่านั้น


