
แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบัตร

ชือ่ยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา

25711

25712

25713

25714

25715

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา

25795

1 ชุดวิชา

25796

หมายเหตุ

 : 1. ผู้มีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1), 3) -4) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเขา้ศึกษาได้ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

   2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามขอ้ 1) – 4) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท่านั้น

      ได้กระท่าโดยมิได้มีเจตนากระท่าความผิด หรือกระท่าโดยประมาท และลุแกโ่ทษในการกระท่าจะกลับเขา้ศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก่าหนด 5 ปี

      นับต้ังแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : แผน ก แบบ ก 2

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

   Master of Education Program in Guidance and Psychological Counseling

 : 1) ส่าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรก่าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิม่เติม ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ่าสาขาวิชา

       และมหาวิทยาลัยก่าหนด 

   2) ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไม่ต่่ากว่า 2.30  

   3) เป็นครู อาจารย ์หรือบุคลากรประจ่าการทางการศึกษาที่ท่าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรท่าหน้าที่เกี่ยวกบัการพัฒนาบุคคล หรือ

   4) มีประสบการณ์ท่างาน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว ให้บริการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

    บังคับ 3 ชุดวิชา

รายละเอียดของหลักสูตร

แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบัณฑิต

เป็นการอบรมเขม้ที่เน้นการฝึกปฏบิัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเขม้ (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกติ) แต่ไม่น่าผลมาคิดหน่วยกติสะสม

* นักศึกษาต้องเขา้รับการอบรมเขม้ชดุวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายกอ่นจบการศึกษาเท่านัน้

วิทยานิพนธ์

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา *

การพัฒนาเคร่ืองมือและกจิกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร

   Master of Education (Guidance and Psychological Counseling)

 : ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

   M.Ed. (Guidance and Psychological Counseling)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบัณฑิต

โครงสร้างของหลักสูตร



แผน/แบบการศึกษา  : แผน ข

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบัตร

ชือ่ยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา

25711

25712

25713

25714

25715

1 ชุดวิชา

25794

1 ชุดวิชา

25796

หมายเหตุ

Last Updated: 14-December-2020

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : 1) ส่าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรก่าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิม่เติม ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ่าสาขาวิชา

       และมหาวิทยาลัยก่าหนด 

   2) ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไม่ต่่ากว่า 2.30  

   3) เป็นครู อาจารย ์หรือบุคลากรประจ่าการทางการศึกษาที่ท่าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรท่าหน้าที่เกี่ยวกบัการพัฒนาบุคคล หรือ

   4) มีประสบการณ์ท่างาน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว ให้บริการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 : 1. ผู้มีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1), 3) -4) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเขา้ศึกษาได้ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

   2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามขอ้ 1) – 4) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท่านั้น

      ได้กระท่าโดยมิได้มีเจตนากระท่าความผิด หรือกระท่าโดยประมาท และลุแกโ่ทษในการกระท่าจะกลับเขา้ศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก่าหนด 5 ปี

      นับต้ังแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบัณฑิต

โครงสร้างของหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบัณฑิต

* นักศึกษาต้องเขา้รับการอบรมเขม้ชดุวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายกอ่นจบการศึกษาเท่านัน้

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา *
เป็นการอบรมเขม้ที่เน้นการฝึกปฏบิัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเขม้ (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกติ) แต่ไม่น่าผลมาคิดหน่วยกติสะสม

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

   Master of Education Program in Guidance and Psychological Counseling

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

   Master of Education (Guidance and Psychological Counseling)

 : ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

   M.Ed. (Guidance and Psychological Counseling)

การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การพัฒนาเคร่ืองมือและกจิกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร

การศึกษาค้นคว้าอสิระ


