
                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก  : การศึกษานอกระบบ

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา ( 96 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )
22 ชุดวิชา ( 132  หนวยกิต )

5 ชุดวิชา

10111

10141

10151

10131

10152

10103

10121

10164

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา

20301

20302

20303

20304

20305

26301

26302

26403

26404

26405

26406

26407

26408

26409

26410

26411

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี

การศึกษากับการพัฒนาชุมชน

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Education Program

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Education

อารยธรรมมนุษย

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

   วิชาแกน บังคับ 5 ชุดวิชา

 : สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช. หรือเทียบเทา

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

   และเลือก 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุมวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา ดังตอไปนี้

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    บังคับ 3 ชุดวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

 : ศษ.บ.

   B.Ed.

     กลุมวิชาสังคมศาสตร

สังคมมนุษย

ไทยกับสังคมโลก

     กลุมวิชามนุษยศาสตร

ทักษะชีวิต

การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับสตรีและผูสูงอายุ

พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร

วิทยาการการเรียนการสอน

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 11 ชุดวิชา

การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ

การจัดการการศึกษานอกระบบ

แหลงวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู

หลักการเรียนรูและเทคนิคการฝกอบรม

การศึกษาทางไกล

การพัฒนาและการใชสื่อการศึกษานอกระบบ

ประสบการณวิชาชีพการศึกษานอกระบบ *

การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับเยาวชนและแรงงานเพื่อสังคมแหงการเรียนรู

การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก  : การศึกษานอกระบบ

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา ( 66 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

15 ชุดวิชา ( 90  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10141

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา

20301

20302

20303

20304

26301

26302

26403

26404

26405

26406

26407

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

การจัดการการศึกษานอกระบบ

พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 7 ชุดวิชา

อารยธรรมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

ไทยศึกษา

   วิชาแกน บังคับ 4 ชุดวิชา

แหลงวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ

หลักการเรียนรูและเทคนิคการฝกอบรม

การศึกษาทางไกล

ประสบการณวิชาชีพการศึกษานอกระบบ *

การพัฒนาและการใชสื่อการศึกษานอกระบบ

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทาในประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมทองเที่ยว ศิลปกรรม

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู

การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Education Program

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Education

 : ศษ.บ.

   B.Ed.



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก  : การศึกษานอกระบบ

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา ( 66 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

15 ชุดวิชา ( 90  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10131

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา

20301

20302

20303

20304

26301

26302

26403

26404

26405

26406

26407

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี

การศึกษาทางไกล

ประสบการณวิชาชีพการศึกษานอกระบบ *

การพัฒนาและการใชสื่อการศึกษานอกระบบ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ

การจัดการการศึกษานอกระบบ

แหลงวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ

หลักการเรียนรูและเทคนิคการฝกอบรม

พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 7 ชุดวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู

   วิชาแกน บังคับ 4 ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย

สังคมมนุษย

ไทยศึกษา

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Education

 : ศษ.บ.

   B.Ed.

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทาในประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยี

   สารสนเทศและการสื่อสาร

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Education Program



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก  : การศึกษานอกระบบ

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

12 ชุดวิชา ( 72  หนวยกิต )
รายละเอยดของ

หลักสตร
1 ชุดวิชา

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

20301

20302

20303

26301

26302

26403

26404

26405

26406

26407

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี

ไทยศึกษา

   วิชาแกน บังคับ 3 ชุดวิชา

จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 7 ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 : ศษ.บ.

   B.Ed.

 : สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือปริญญาตรีทางการศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Education Program

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Education

หลักการเรียนรูและเทคนิคการฝกอบรม

การศึกษาทางไกล

ประสบการณวิชาชีพการศึกษานอกระบบ *

การพัฒนาและการใชสื่อการศึกษานอกระบบ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ

การจัดการการศึกษานอกระบบ

แหลงวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก  : การศึกษานอกระบบ

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา ( 66 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

13 ชุดวิชา ( 78  หนวยกิต )

1 ชุดวิชา

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา

20301

20302

20303

20304

26301

26302

26403

26404

26405

26406

26407

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

Last updated: 19-May-2017

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี

ไทยศึกษา

   วิชาแกน บังคับ 4 ชุดวิชา

พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 7 ชุดวิชา

การจัดการการศึกษานอกระบบ

แหลงวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ

หลักการเรียนรูและเทคนิคการฝกอบรม

การศึกษาทางไกล

ประสบการณวิชาชีพการศึกษานอกระบบ *

การพัฒนาและการใชสื่อการศึกษานอกระบบ

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู

การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   Bachelor of Education

 : ศษ.บ.

   B.Ed.

 : สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Education Program

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

รายละเอียดของหลักสูตร
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