
แขนงวชิา

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

25711   แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรึกษา

เชงิจติวทิยา     25712   การวจิยัทางการแนะแนวและการปรึกษาเชงิ

            จติวทิยา     

ปลาย 25713   การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชงิ

            จติวทิยา     

ปลาย

-'-'-'-'-    ชดุวชิาเฉพาะเลือก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

25714   การพัฒนาเคร่ืองมอืและกจิกรรมแนะแนวและ

            การปรึกษาเชงิจติวทิยา     

25715   การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยาใน

            องค์กร     

ตน้ 25795   วทิยานิพนธ์ ตน้

25795   วทิยานิพนธ์

25796   ประสบการณ์วชิาชพีมหาบัณฑิตการแนะแนว

            และการปรึกษาเชงิจติวทิยา     

คุณสมบัติ

ผู้สมัคร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : แผน ก แบบ ก 2

 : ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา)

   M.Ed. (Guidance and Psychological Counseling)

 : 1) ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรก าหนด และมคุีณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่

       คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา และมหาวทิยาลัยก าหนด 

   2) ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.30 3) เป็นครู อาจารย ์หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม 

       เผยแพร่ความรู้ แนะแนวให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรท าหน้าที่เกี่ยวกบัการพัฒนาบุคคล หรือ 4) มปีระสบการณ์ท างาน ฝึกอบรม

       เผยแพร่ความรู้ แนะแนวให้บริการศึกษามาแล้วไมน่้อยกวา่ 1 ปี 

   3) เป็นครู อาจารย ์หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากร

       ท าหน้าที่เกี่ยวกบัการพัฒนาบุคคล หรือ 

   4) มปีระสบการณ์ท างาน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวให้บริการศึกษามาแล้วไมน่้อยกวา่ 1 ปี

 : การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา

   Master of Education Program in Guidance and Psychological Counseling

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา)

   Master of Education (Guidance and Psychological Counseling)

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ตน้ 1 ตน้

2 2

ปลาย ปลาย



แขนงวชิา

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

1 ตน้ 25711   แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรึกษา

            เชงิจติวทิยา     

1 ตน้

25712   การวจิยัทางการแนะแนวและการปรึกษาเชงิ

            จติวทิยา     

ปลาย 25713   การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชงิ

            จติวทิยา     

ปลาย

25714   การพัฒนาเคร่ืองมอืและกจิกรรมแนะแนวและ

            การปรึกษาเชงิจติวทิยา     

25715   การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยาใน

            องค์กร     

25794   การศึกษาค้นควา้อสิระ     

ปลาย 25796   ประสบการณ์วชิาชพีมหาบัณฑิตการแนะแนว

            และการปรึกษาเชงิจติวทิยา     

ปลาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 ตน้ 2 ตน้

Last Updated: 10-January-2018

 : การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา

   Master of Education Program in Guidance and Psychological Counseling

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา)

 : แผน ข

คุณสมบัติ

ผู้สมัคร

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

   Master of Education (Guidance and Psychological Counseling)

 : ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา)

   M.Ed. (Guidance and Psychological Counseling)

 : 1) ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรก าหนด และมคุีณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่

       คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา และมหาวทิยาลัยก าหนด 

   2) ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.30 3) เป็นครู อาจารย ์หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม 

       เผยแพร่ความรู้ แนะแนวให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรท าหน้าที่เกี่ยวกบัการพัฒนาบุคคล หรือ 4) มปีระสบการณ์ท างาน ฝึกอบรม

       เผยแพร่ความรู้ แนะแนวให้บริการศึกษามาแล้วไมน่้อยกวา่ 1 ปี 

   3) เป็นครู อาจารย ์หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากร

       ท าหน้าที่เกี่ยวกบัการพัฒนาบุคคล หรือ 

   4) มปีระสบการณ์ท างาน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวให้บริการศึกษามาแล้วไมน่้อยกวา่ 1 ปี


