มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
Bachelor of Arts Program in Lifelong Learning
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การเรียนรูต้ ลอดชีวติ )
Bachelor of Arts (Lifelong Learning)
: ศศ.บ. (การเรียนรูต้ ลอดชีวติ )
B.A. (Lifelong Learning)
: สาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
โครงสร้างของหลักสูตร
3 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 18 หน่วยกิต )
10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
( 6 หน่วยกิต )
14
ชุ
ด
วิ
ช
า
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
( 84 หน่วยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 3 ชุดวิชา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 7 ชุดวิชา
26301 การเรียนรูต้ ลอดชีวติ และการศึกษานอกระบบ
26302 การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรูใ้ นชุมชน
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
26404 หลักการเรียนรูแ้ ละเทคนิคการฝึกอบรม
26405 การเรียนรูท้ างไกล
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรูเ้ พื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
26407 ประสบการณ์วชิ าชีพการเรียนรูต้ ลอดชีวติ *
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมือ่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา

: ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
Bachelor of Arts Program in Lifelong Learning
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การเรียนรูต้ ลอดชีวติ )
Bachelor of Arts (Lifelong Learning)
: ศศ.บ. (การเรียนรูต้ ลอดชีวติ )
B.A. (Lifelong Learning)
: สาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

3 ชุดวิชา
10 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา
14 ชุดวิชา

( 18 หน่วยกิต )
( 60 หน่วยกิต )
( 6 หน่วยกิต )
( 84 หน่วยกิต )

3 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 3 ชุดวิชา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 7 ชุดวิชา
26301 การเรียนรูต้ ลอดชีวติ และการศึกษานอกระบบ
26302 การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรูใ้ นชุมชน
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
26404 หลักการเรียนรูแ้ ละเทคนิคการฝึกอบรม
26405 การเรียนรูท้ างไกล
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรูเ้ พื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
26407 ประสบการณ์วชิ าชีพการเรียนรูต้ ลอดชีวติ *
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมือ่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

: ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
Bachelor of Arts Program in Lifelong Learning
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การเรียนรูต้ ลอดชีวติ )
Bachelor of Arts (Lifelong Learning)
: ศศ.บ. (การเรียนรูต้ ลอดชีวติ )
B.A. (Lifelong Learning)
: สาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1 ชุดวิชา
10 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )
( 60 หน่วยกิต )
( 6 หน่วยกิต )

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

12 ชุดวิชา

( 72 หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1 ชุดวิชา

10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน บังคับ 3 ชุดวิชา

10 ชุดวิชา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 7 ชุดวิชา
26301 การเรียนรูต้ ลอดชีวติ และการศึกษานอกระบบ
26302 การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรูใ้ นชุมชน
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
26404 หลักการเรียนรูแ้ ละเทคนิคการฝึกอบรม
26405 การเรียนรูท้ างไกล
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรูเ้ พื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
26407 ประสบการณ์วชิ าชีพการเรียนรูต้ ลอดชีวติ *
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมือ่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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