
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา ( 84  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121
10141
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

20301

20302

20303

25301

25302

25303

25405

25406

25411

22304

25304

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยาส าหรับวยัรุ่น

การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

จติวทิยาและสังคมวทิยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา

หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา

การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยากบัคุณภาพชวีติ

เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

ประสบการณ์วชิาชพีการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา *

กจิกรรมและเคร่ืองมอืการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา

* นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

   B.A. (Guidance and Psychological Counseling)
 : ศศ.บ. (การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา)

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชิาพาณิชยกรรมหรือบริหารธรุกจิ อตุสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา
   Bachelor of Arts Program in Guidance and Psychological Counseling
 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา)
   Bachelor of Arts (Guidance and Psychological Counseling)

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 6 ชุดวชิา

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย์
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 3 ชุดวชิา

เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา ( 84  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

20301

20302

20303

25301

25302

25303

25405

25406

25411

22304

25304

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

กจิกรรมและเคร่ืองมอืการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา

ประสบการณ์วชิาชพีการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา *

การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยาส าหรับวยัรุ่น

การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก

จติวทิยาและสังคมวทิยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา

การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยากบัคุณภาพชวีติ

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

* นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

อารยธรรมมนุษย์

เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 3 ชุดวชิา

สังคมมนุษย์

เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 6 ชุดวชิา

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

   Bachelor of Arts Program in Guidance and Psychological Counseling

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา)

   Bachelor of Arts (Guidance and Psychological Counseling)

 : ศศ.บ. (การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา)

   B.A. (Guidance and Psychological Counseling)

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชิาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมส่ิงทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมงและเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสาร



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา ( 84  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121 อารยธรรมมนุษย์

10151

10131

10141

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

20301

20302

20303

25301

25302

25303

25405

25406

25411

22304

25304

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

การแนะแนวกบัคุณภาพชวีติ

เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

   B.A. (Guidance and Psychological Counseling)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

* นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

กจิกรรมและเคร่ืองมอืแนะแนว

ประสบการณ์วชิาชพีการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา

การแนะแนวในระดับมธัยมศึกษา

การแนะแนวในระดับประถมศึกษา

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

จติวทิยาและสังคมวทิยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 6 ชุดวชิา

เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 3 ชุดวชิา

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร
                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : ศศ.บ. (การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา)

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา

   Bachelor of Arts Program in Guidance and Psychological Counseling

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา)

   Bachelor of Arts (Guidance and Psychological Counseling)

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

สังคมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

12 ชุดวชิา ( 72  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

20301

20302

20303

25301

25302

25303

25405

25406

25411

22304

25304

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การแนะแนวกบัคุณภาพชวีติ

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา

เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

จติวทิยาและสังคมวทิยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว

หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

   B.A. (Guidance and Psychological Counseling)

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา)

   Bachelor of Arts (Guidance and Psychological Counseling)

 : ศศ.บ. (การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา)

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

Last updated: 24-March-2021

* นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวชิา

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 3 ชุดวชิา

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

กจิกรรมและเคร่ืองมอืแนะแนว

ประสบการณ์วชิาชพีการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา

การแนะแนวในระดับมธัยมศึกษา

การแนะแนวในระดับประถมศึกษา

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 6 ชุดวชิา

   Bachelor of Arts Program in Guidance and Psychological Counseling


