
รหัสหลักสูตร  : 6301B0120002 Flag :  02

แขนงวิชา  : 200 -

วิชาเอก

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

 หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวิชา ( 84 หน่วยกิต )

3 ชุดวิชา

10121
10141
10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

20301

20302

20303

25301

25302

25303

25405

25406

25411

22304

25304

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลกัสตูร

 : 20014 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา

 : 1) ผู้มีสิทธเิข้าศึกษาต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย 

   2) บุคคลซ่ึงเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านัน้ได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิด

       หรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท า จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนีเ้มือ่พ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่

      วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

   บงัคับ 6 ชุดวิชา

    ให้เลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเติมจากระเบยีบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบยีนเรียนประจ าปกีารศึกษา)

* นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

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

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชิาพาณิชยกรรมหรือบริหารธรุกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา
   Bachelor of Arts Program in Guidance and Psychological Counseling
 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา)
   Bachelor of Arts (Guidance and Psychological Counseling)

   วิชาเฉพาะด้าน บงัคับ 7 ชุดวิชา

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย์
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวติ
ไทยศึกษา

   วิชาแกน 3 ชุดวิชา

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

สถิติ วจิยั และประเมินผลการศึกษา

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยาส าหรับวยัรุ่น

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยาส าหรับเด็ก

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

จติวทิยาและสังคมวทิยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา

หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยากับคุณภาพชีวติ

เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

ประสบการณ์วชิาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา *

กิจกรรมและเคร่ืองมือการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา



รหัสหลักสูตร  : 6301B0120003 Flag :  03

แขนงวิชา  : 200 -

วิชาเอก

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

 หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวิชา ( 84 หน่วยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10131

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

20301

20302

20303

25301

25302

25303

25405

25406

25411

22304

25304

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

    ให้เลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเติมจากระเบยีบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบยีนเรียนประจ าปกีารศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลกัสตูร

 : 20014 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา

 : 1) ผู้มีสิทธเิข้าศึกษาต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย 

   2) บุคคลซ่ึงเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านัน้ได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิด

       หรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท า จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนีเ้มือ่พ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่

      วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

   บงัคับ 6 ชุดวิชา

กิจกรรมและเคร่ืองมือการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา

ประสบการณ์วชิาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา *

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยาส าหรับวยัรุ่น

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยาส าหรับเด็ก

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมส่ิงทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

อารยธรรมมนุษย์

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

สถิติ วจิยั และประเมินผลการศึกษา

ไทยศึกษา

   วิชาแกน 3 ชุดวิชา

สังคมมนุษย์

เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

   วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา

จติวทิยาและสังคมวทิยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยากับคุณภาพชีวติ

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

* นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

รายละเอียดของหลักสูตร

   Bachelor of Arts Program in Guidance and Psychological Counseling

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา)

   Bachelor of Arts (Guidance and Psychological Counseling)

 : ศศ.บ. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา)

   B.A. (Guidance and Psychological Counseling)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา



รหัสหลักสูตร  : 6301B0120004 Flag :  04

แขนงวิชา  : 200 -

วิชาเอก

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

 หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวิชา ( 84 หน่วยกิต )

3 ชุดวิชา

10121 อารยธรรมมนุษย์

10151

10131

10141

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

20301

20302

20303

25301

25302

25303

25405

25406

25411

22304

25304

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

    ให้เลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเติมจากระเบยีบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบยีนเรียนประจ าปกีารศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลกัสตูร

 : 20014 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา

 : 1) ผู้มีสิทธเิข้าศึกษาต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย 

   2) บุคคลซ่ึงเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านัน้ได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิด

       หรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท า จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนีเ้มือ่พ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่

      วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

   บงัคับ 2 ชุดวิชา

   วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา

เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

การแนะแนวกับคุณภาพชีวติ

   บงัคับ 6 ชุดวิชา

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

   B.A. (Guidance and Psychological Counseling)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

รายละเอียดของหลักสูตร

* นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

กิจกรรมและเคร่ืองมือแนะแนว

ประสบการณ์วชิาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา

การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

การแนะแนวในระดับประถมศึกษา

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

จติวทิยาและสังคมวทิยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว

 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

สถิติ วจิยั และประเมินผลการศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

   วิชาแกน 3 ชุดวิชา

 : ศศ.บ. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา)

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา

   Bachelor of Arts Program in Guidance and Psychological Counseling

 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา)

   Bachelor of Arts (Guidance and Psychological Counseling)

สังคมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวติ



รหัสหลักสูตร  : 6301B0120005 Flag :  05

แขนงวิชา  : 200 -

วิชาเอก

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

 หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

12 ชุดวิชา ( 72 หน่วยกิต )

1 ชุดวิชา

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

20301

20302

20303

25301

25302

25303

25405

25406

25411

22304

25304

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

 : 1) ผู้มีสิทธเิข้าศึกษาต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย 

   2) บุคคลซ่ึงเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านัน้ได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิด

       หรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท า จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนีเ้มือ่พ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่

      วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลกัสตูร

 : 20014 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา

    ให้เลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเติมจากระเบยีบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบยีนเรียนประจ าปกีารศึกษา)

Last updated: 21-March-2022

* นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวชิา

ไทยศึกษา

   วิชาแกน 3 ชุดวิชา

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

กิจกรรมและเคร่ืองมือแนะแนว

ประสบการณ์วชิาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา

การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

การแนะแนวในระดับประถมศึกษา

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

   วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา

การแนะแนวกับคุณภาพชีวติ

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

   บงัคับ 6 ชุดวิชา

สถิติ วจิยั และประเมินผลการศึกษา

เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

จติวทิยาและสังคมวทิยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว

หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

   Bachelor of Arts Program in Guidance and Psychological Counseling

   Bachelor of Arts (Guidance and Psychological Counseling)

 : ศศ.บ. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา)

   B.A. (Guidance and Psychological Counseling)

 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา)


