
                     
                                      

แขนงวิชา

แผน/แบบการศึกษา  : แผน ก แบบ ก 2

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

หมายเหตุ

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา ( 24 หนวยกิต )

ข. วิทยานิพนธ ( 12 หนวยกิต )

1 ชุดวิชา ( ไมนับหนวยกิต)

( 36  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา

25711

25712

25713

25714

25715

ข. วิทยานิพนธ 1 ชุดวิชา

25795

1 ชุดวิชา

25796

หมายเหตุ

Last updated: 11-February-2017

   Master of Education (Guidance and Psychological Counseling)

 : ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

   M.Ed. (Guidance and Psychological Counseling)

 : 1) สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่

       คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกําหนด 

   2) ไดคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.30 3) เปนครู อาจารย หรือบุคลากรประจําการทางการศึกษาที่ทําหนาที่สอน อบรม 

       เผยแพรความรู แนะแนวใหบริการการศึกษา เปนบุคลากรทําหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล หรือ 4) มีประสบการณทํางาน ฝกอบรม

       เผยแพรความรู แนะแนวใหบริการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป 

   3) เปนครู อาจารย หรือบุคลากรประจําการทางการศึกษาที่ทําหนาที่สอน อบรม เผยแพรความรู แนะแนวใหบริการการศึกษา เปนบุคลากร

       ทําหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล หรือ 

   4) มีประสบการณทํางาน ฝกอบรม เผยแพรความรู แนะแนวใหบริการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป

ค. การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

 : 1. ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1), 3)-4) แตไดคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ํากวา 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเขาศึกษาได ตามที่

      คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

   2. ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ 1) – 4) ตองไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

       เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทํานั้นไดกระทําโดยมิไดมีเจตนากระทําความผิด หรือกระทําโดยประมาท และลุแกโทษ

       ในการกระทําจะกลับเขาศึกษาใหมได หากสภาวิชาการเห็นสมควรใหเขาศึกษา ทั้งนี้เม่ือพนกําหนด 5 ป นับตั้งแตวันประกาศถอน

       สภาพการเปนนักศึกษา

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

   Master of Education Program in Guidance and Psychological Counseling

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

วิทยานิพนธ

ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา *

แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

    บังคับ 3 ชุดวิชา

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองคกร

ค. การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต

เปนการอบรมเขมที่เนนการฝกปฏิบัติเพื่อเสริมสรางประสบการณ โดยมีการ

ป ิการอบรมเขม (มีคาเทียบเทา 6 หนวยกิต) แตไมนําผลมาคิดหนวยกิตสะสม

* นักศึกษาตองเขารับการอบรมเขมชุดวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาสุดทายกอนจบการศึกษาเทานั้น



                       
                                  

แขนงวิชา

แผน/แบบการศึกษา  : แผน ข

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

หมายเหตุ

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ค. การศึกษาคนควาอิสระ 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

1 ชุดวิชา ( ไมนับหนวยกิต)

( 36  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา

25711

25712

25713

25714

25715

ข. การศึกษาคนควาอิสระ 1 ชุดวิชา

25794

1 ชุดวิชา

25796

หมายเหตุ

Last updated: 14-February-2017

 : การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 : 1. ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1), 3)-4) แตไดคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ํากวา 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเขาศึกษาได ตามที่

      คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

   2. ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ 1) – 4) ตองไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

       เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทํานั้นไดกระทําโดยมิไดมีเจตนากระทําความผิด หรือกระทําโดยประมาท และลุแกโทษ

       ในการกระทําจะกลับเขาศึกษาใหมได หากสภาวิชาการเห็นสมควรใหเขาศึกษา ทั้งนี้เม่ือพนกําหนด 5 ป นับตั้งแตวันประกาศถอน

       สภาพการเปนนักศึกษา

   M.Ed. (Guidance and Psychological Counseling)

 : 1) สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่

       คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกําหนด 

   2) ไดคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.30 3) เปนครู อาจารย หรือบุคลากรประจําการทางการศึกษาที่ทําหนาที่สอน อบรม 

       เผยแพรความรู แนะแนวใหบริการการศึกษา เปนบุคลากรทําหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล หรือ 4) มีประสบการณทํางาน ฝกอบรม

       เผยแพรความรู แนะแนวใหบริการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป 

   3) เปนครู อาจารย หรือบุคลากรประจําการทางการศึกษาที่ทําหนาที่สอน อบรม เผยแพรความรู แนะแนวใหบริการการศึกษา เปนบุคลากร

       ทําหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล หรือ 

   4) มีประสบการณทํางาน ฝกอบรม เผยแพรความรู แนะแนวใหบริการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป

                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                     รายงานโครงสรางหลักสูตร

ง. การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

    บังคับ 5 ชุดวิชา

แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

   Master of Education Program in Guidance and Psychological Counseling

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

   Master of Education (Guidance and Psychological Counseling)

 : ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

* นักศึกษาตองเขารับการอบรมเขมชุดวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาสุดทายกอนจบการศึกษาเทานั้น

การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองคกร

การศึกษาคนควาอิสระ

ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา *

เปนการอบรมเขมที่เนนการฝกปฏิบัติเพื่อเสริมสรางประสบการณ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเขม (มีคาเทียบเทา 6 หนวยกิต) แตไมนําผลมาคิดหนวยกิตสะสม

ค. การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต


	เอกการแนะแนว-2560

