
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา ( 84 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

20 ชุดวชิา ( 120  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา

10103
10111
10141
10151

10131
10152

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา

71200
71202

72101

72201
72202
72203
72205
72301
72302
72303
72304
72401
72402

72204
72305

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจาก

      ความประพฤติเส่ือมเสีย 

   2.บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็น

      รายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

      หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกบัครอบครัว
พัฒนาการวยัผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สวสัดิการสังคมและการจดัการบริการส าหรับครอบครัว

ทักษะชวีติ

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
สังคมมนุษย์

* นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
ประสบการณ์วชิาชพีพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว*

เศรษฐกจิครอบครัว
การศึกษาชวีติครอบครัวและชมุชน

   และเลอืก 1 ชุดวชิา จากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

รายละเอียดของหลกัสตูร

โภชนาการมนุษย์

สถติิและการวจิยัด้านพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว
พัฒนาการวยัรุ่น

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 12 ชุดวชิา

จติวทิยาเพื่อการด ารงชวีติ

การจดัการทรัพยากรครอบครัวและชมุชนเพื่อคุณภาพชวีติ

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

    บังคับ 4 ชุดวชิา

ไทยกบัสังคมโลก

มนุษยก์บัระบบนิเวศ

   วชิาแกน บังคับ 2 ชุดวชิา

ครอบครัวศึกษา
พัฒนาการวยัเด็ก

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว
   Bachelor of Arts Program in Human and Family Development
 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว)
   Bachelor of Arts (Human and Family Development)
 : ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว)
   B.A. (Human and Family Development)
 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

15 ชุดวชิา ( 90  หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10111
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

71200

72101

72201
72202
72203
72205
72402

72204
72301
72302
72303
72304
72305
72401

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจาก

      ความประพฤติเส่ือมเสีย 

   2.บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็น

      รายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

      หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก

สวสัดิการสังคมและการจดัการบริการส าหรับครอบครัว
พัฒนาการวยัผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

* นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

เศรษฐกจิครอบครัว

   วชิาแกน บังคับ 7 ชุดวชิา

ไทยศึกษา

ครอบครัวศึกษา

จติวทิยาเพื่อการด ารงชวีติ

มนุษยก์บัระบบนิเวศ

นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกบัครอบครัว
พัฒนาการวยัรุ่น

สถติิและการวจิยัด้านพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว
การจดัการทรัพยากรครอบครัวและชมุชนเพื่อคุณภาพชวีติ
พัฒนาการวยัเด็ก

   และเลอืก 3 ชุดวชิา จากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
ประสบการณ์วชิาชพีพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว*

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร
                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

การศึกษาชวีติครอบครัวและชมุชน

 : ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว)
   Bachelor of Arts (Human and Family Development)
 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว)
   Bachelor of Arts Program in Human and Family Development
 : ศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว

รายละเอียดของหลกัสตูร
รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : ส าเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวชิาบริหารธรุกจิ ศิลปกรรม
   B.A. (Human and Family Development)

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
    บังคับ 4 ชุดวชิา
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

15 ชุดวชิา ( 90  หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10111
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

71200

72101

72201
72202
72203
72205
72402

72204
72301
72302
72303
72304
72305
72401

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจาก

      ความประพฤติเส่ือมเสีย 

   2.บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็น

      รายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

      หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว
   Bachelor of Arts Program in Human and Family Development
 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว)
   Bachelor of Arts (Human and Family Development)
 : ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว)

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 4 ชุดวชิา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

สังคมมนุษย์
ไทยศึกษา

   B.A. (Human and Family Development)
 : ส าเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม   

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร

การจดัการทรัพยากรครอบครัวและชมุชนเพื่อคุณภาพชวีติ
สถติิและการวจิยัด้านพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว
ประสบการณ์วชิาชพีพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว*

   และเลอืก 3 ชุดวชิา จากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
เศรษฐกจิครอบครัว

   วชิาแกน บังคับ 7 ชุดวชิา

มนุษยก์บัระบบนิเวศ

จติวทิยาเพื่อการด ารงชวีติ

ครอบครัวศึกษา
พัฒนาการวยัเด็ก

ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

* นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

พัฒนาการวยัรุ่น
นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกบัครอบครัว
พัฒนาการวยัผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สวสัดิการสังคมและการจดัการบริการส าหรับครอบครัว
การศึกษาชวีติครอบครัวและชมุชน



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา ( 84  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

71200

72101

72201
72202
72203
72205
72402

72204
72301
72302
72303
72304
72305
72401

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจาก

      ความประพฤติเส่ือมเสีย 

   2.บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็น

      รายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

      หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว)
   B.A. (Human and Family Development)
 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวชิาพาณิชยกรรมหรือบริหารธรุกจิ อตุสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว
   Bachelor of Arts Program in Human and Family Development
 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว)
   Bachelor of Arts (Human and Family Development)

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 7 ชุดวชิา

มนุษยก์บัระบบนิเวศ

จติวทิยาเพื่อการด ารงชวีติ

ครอบครัวศึกษา

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 3 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

เศรษฐกจิครอบครัว
พัฒนาการวยัรุ่น
นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกบัครอบครัว
พัฒนาการวยัผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สวสัดิการสังคมและการจดัการบริการส าหรับครอบครัว

พัฒนาการวยัเด็ก
การจดัการทรัพยากรครอบครัวและชมุชนเพื่อคุณภาพชวีติ
สถติิและการวจิยัด้านพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว
ประสบการณ์วชิาชพีพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว*

   และเลอืก 3 ชุดวชิา จากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การศึกษาชวีติครอบครัวและชมุชน
ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

* นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา ( 84  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

71200

72101

72201
72202
72203
72205
72402

72204
72301
72302
72303
72304
72305
72401

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจาก

      ความประพฤติเส่ือมเสีย 

   2.บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็น

      รายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

      หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว
   Bachelor of Arts Program in Human and Family Development
 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 3 ชุดวชิา

สังคมมนุษย์

   Bachelor of Arts (Human and Family Development)
 : ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว)
   B.A. (Human and Family Development) : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวชิาอตุสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง 

   เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

พัฒนาการวยัเด็ก
การจดัการทรัพยากรครอบครัวและชมุชนเพื่อคุณภาพชวีติ
สถติิและการวจิยัด้านพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว
ประสบการณ์วชิาชพีพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว*

   และเลอืก 3 ชุดวชิา จากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 7 ชุดวชิา

มนุษยก์บัระบบนิเวศ

จติวทิยาเพื่อการด ารงชวีติ

ครอบครัวศึกษา

การศึกษาชวีติครอบครัวและชมุชน
ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

* นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

เศรษฐกจิครอบครัว
พัฒนาการวยัรุ่น
นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกบัครอบครัว
พัฒนาการวยัผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สวสัดิการสังคมและการจดัการบริการส าหรับครอบครัว



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

12 ชุดวชิา ( 72  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

71200

72101

72201
72202
72203
72205
72402

72204
72301
72302
72303
72304
72305
72401

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจาก

      ความประพฤติเส่ือมเสีย 

   2.บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็น

      รายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

      หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   Bachelor of Arts (Human and Family Development)
 : ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว)
   B.A. (Human and Family Development)

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า   

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว
   Bachelor of Arts Program in Human and Family Development
 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว)

พัฒนาการวยัเด็ก
การจดัการทรัพยากรครอบครัวและชมุชนเพื่อคุณภาพชวีติ
สถติิและการวจิยัด้านพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว
ประสบการณ์วชิาชพีพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว*

   และเลอืก 3 ชุดวชิา จากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 7 ชุดวชิา

มนุษยก์บัระบบนิเวศ

จติวทิยาเพื่อการด ารงชวีติ

ครอบครัวศึกษา

การศึกษาชวีติครอบครัวและชมุชน
ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

* นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

Last updated: 26-March-2021

เศรษฐกจิครอบครัว
พัฒนาการวยัรุ่น
นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกบัครอบครัว
พัฒนาการวยัผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สวสัดิการสังคมและการจดัการบริการส าหรับครอบครัว


