มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
Bachelor of Arts Program in Guidance and Psychological Counseling

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
Bachelor of Arts (Guidance and Psychological Counseling)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

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

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม
ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย

20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
ปลาย

20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

พื้นฐานเพื่อการแนะแนวและ

พื้นฐานเพื่อการแนะแนวและ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
2

ต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
2

ต้น

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

25302 หลักและระบบงานแนะแนว

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

25302 หลักและระบบงานแนะแนว

25406 กิจกรรมและเครือ่ งมือการแนะแนว

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ปลาย

ปลาย

10121 อารยธรรมมนุษย์
25303 การแนะแนวและการปรึกษา

25303 การแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจิตวิทยากับคุณภาพชีวติ

เชิงจิตวิทยากับคุณภาพชีวติ

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
3

ต้น

10151 ไทยศึกษา

25411 ประสบการณ์วชิ าชีพการแนะแนว

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
3

ต้น

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
25406 กิจกรรมและเครือ่ งมือการแนะแนว

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

22304 การแนะแนวและการปรึกษา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

เชิงจิตวิทยาสาหรับวัยรุน่

22304 การแนะแนวและการปรึกษา

25304 การแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาสาหรับวัยรุน่

เชิงจิตวิทยาสาหรับเด็ก

25304 การแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาสาหรับเด็ก

ปลาย

ปลาย

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
25411 ประสบการณ์วชิ าชีพการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
Bachelor of Arts Program in Guidance and Psychological Counseling

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
Bachelor of Arts (Guidance and Psychological Counseling)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

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

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย

20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
ปลาย

20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

พื้นฐานเพื่อการแนะแนวและ

พื้นฐานเพื่อการแนะแนวและ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
2

ต้น

10131 สังคมมนุษย์

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
2

ต้น

25302 หลักและระบบงานแนะแนว

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

25302 หลักและระบบงานแนะแนว

25406 กิจกรรมและเครือ่ งมือการแนะแนว

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ปลาย

ปลาย

10121 อารยธรรมมนุษย์
25303 การแนะแนวและการปรึกษา

25303 การแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจิตวิทยากับคุณภาพชีวติ

เชิงจิตวิทยากับคุณภาพชีวติ

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
3

ต้น

10151 ไทยศึกษา

25411 ประสบการณ์วชิ าชีพการแนะแนว

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
3

ต้น

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
25406 กิจกรรมและเครือ่ งมือการแนะแนว

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

22304 การแนะแนวและการปรึกษา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

เชิงจิตวิทยาสาหรับวัยรุน่

22304 การแนะแนวและการปรึกษา

25304 การแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาสาหรับวัยรุน่

เชิงจิตวิทยาสาหรับเด็ก

25304 การแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาสาหรับเด็ก

ปลาย

ปลาย

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
25411 ประสบการณ์วชิ าชีพการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
Bachelor of Arts Program in Guidance and Psychological Counseling

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
Bachelor of Arts (Guidance and Psychological Counseling)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

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

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย

20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
ปลาย

20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

พื้นฐานเพื่อการแนะแนวและ

พื้นฐานเพื่อการแนะแนวและ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
2

ต้น

25302 หลักและระบบงานแนะแนว

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
2

ต้น

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

10121 อารยธรรมมนุษย์
25302 หลักและระบบงานแนะแนว

25406 กิจกรรมและเครือ่ งมือการแนะแนว

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

- - - - - ชุดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
ปลาย

ปลาย

10121 อารยธรรมมนุษย์
25303 การแนะแนวและการปรึกษา

25303 การแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจิตวิทยากับคุณภาพชีวติ

เชิงจิตวิทยากับคุณภาพชีวติ

25404 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
3

ต้น

10151 ไทยศึกษา

25411 ประสบการณ์วชิ าชีพการแนะแนว

25404 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
3

ต้น

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
25406 กิจกรรมและเครือ่ งมือการแนะแนว

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

22304 การแนะแนวและการปรึกษา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

เชิงจิตวิทยาสาหรับวัยรุน่

22304 การแนะแนวและการปรึกษา

25304 การแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาสาหรับวัยรุน่

เชิงจิตวิทยาสาหรับเด็ก

25304 การแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาสาหรับเด็ก

ปลาย

ปลาย

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
25411 ประสบการณ์วชิ าชีพการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
Bachelor of Arts Program in Guidance and Psychological Counseling

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
Bachelor of Arts (Guidance and Psychological Counseling)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

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

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
25302 หลักและระบบงานแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ปลาย

ปลาย

20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยา
พื้นฐานเพื่อการแนะแนวและ

พื้นฐานเพื่อการแนะแนวและ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

25303 การแนะแนวและการปรึกษา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

เชิงจิตวิทยากับคุณภาพชีวติ
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

2

ต้น

10151 ไทยศึกษา

2

ต้น

25406 กิจกรรมและเครือ่ งมือการแนะแนว

25302 หลักและระบบงานแนะแนว

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

22304 การแนะแนวและการปรึกษา

22304 การแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาสาหรับวัยรุน่

เชิงจิตวิทยาสาหรับวัยรุน่

25304 การแนะแนวและการปรึกษา

25304 การแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาสาหรับเด็ก
ปลาย

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

เชิงจิตวิทยาสาหรับเด็ก
ปลาย

25303 การแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยากับคุณภาพชีวติ

10151 ไทยศึกษา
20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

25411 ประสบการณ์วชิ าชีพการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
3

ต้น

3

ต้น

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
25406 กิจกรรมและเครือ่ งมือการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25411 ประสบการณ์วชิ าชีพการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
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