มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา
ชือ่ หลักสูตร

: แผน ก แบบ ก 2
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

Master of Education (Guidance and Psychological Counseling)
: ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
M.Ed. (Guidance and Psychological Counseling)

Master of Education Program in Guidance and Psychological Counseling

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

: 1) ส่าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรก่าหนด และมีคุณสมบัตอิ ื่นเพิม่ เติม ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ่าสาขาวิชา
และมหาวิทยาลัยก่าหนด
2) ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.30
3) เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจ่าการทางการศึกษาที่ท่าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรท่าหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล หรือ
4) มีประสบการณ์ท่างาน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว ให้บริการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

หมายเหตุ

: 1. ผู้มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1), 3) -4) แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
2. ผู้ที่มีคุณสมบัตติ ามข้อ 1) – 4) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท่านั้น
ได้กระท่าโดยมิได้มีเจตนากระท่าความผิด หรือกระท่าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท่าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก่าหนด 5 ปี
นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
บังคับ 3 ชุดวิชา

4 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

(24 หน่วยกิต)
(12 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

4 ชุดวิชา
25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร
ข. วิทยานิพนธ์

1 ชุดวิชา
25795 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
25796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา *
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัตเิ พื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีคา่ เทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น่าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา
ชือ่ หลักสูตร

: แผน ข
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
Master of Education Program in Guidance and Psychological Counseling

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
Master of Education (Guidance and Psychological Counseling)
: ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

M.Ed. (Guidance and Psychological Counseling)
: 1) ส่าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรก่าหนด และมีคุณสมบัตอิ ื่นเพิม่ เติม ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ่าสาขาวิชา
และมหาวิทยาลัยก่าหนด
2) ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.30
3) เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจ่าการทางการศึกษาที่ท่าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรท่าหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล หรือ
4) มีประสบการณ์ท่างาน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว ให้บริการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
: 1. ผู้มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1), 3) -4) แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
2. ผู้ที่มีคุณสมบัตติ ามข้อ 1) – 4) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท่านั้น
ได้กระท่าโดยมิได้มีเจตนากระท่าความผิด หรือกระท่าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท่าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก่าหนด 5 ปี
นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

5 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

(30 หน่วยกิต)
(6 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

5 ชุดวิชา
25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1 ชุดวิชา
25794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
25796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา *
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัตเิ พื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีคา่ เทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น่าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้
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