
ปีที่ ภาค ปีที่ ภาค

1 ตน้ 10151   ไทยศึกษา      1 ตน้

20301   เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา     

26301   การเรียนรู้ตลอดชวีติและ

            การศึกษานอกระบบ

ปลาย ปลาย 20302   สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา     

26302   การจดัการศึกษานอกระบบ 26302   การจดัการศึกษานอกระบบ

            เพื่อการเรียนรู้ในชมุชน             เพื่อการเรียนรู้ในชมุชน

26406   การพัฒนาและการใชส่ื้อ      26406   การพัฒนาและการใชส่ื้อ     

            การเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ             การเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ

2 ตน้ 20303   จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้ 2 ตน้ 20303   จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

26403   แหล่งวทิยาการชมุชน    26403   แหล่งวทิยาการชมุชน    

            เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ              เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิค   26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิค  

            การฝึกอบรม                การฝึกอบรม   

ปลาย 10121   อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121   อารยธรรมมนุษย ์ 

10141   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ 10141   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ

            ส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ             ส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

26405   การเรียนรู้ทางไกล 26405   การเรียนรู้ทางไกล

3 ตน้ 3 ตน้ 10151   ไทยศึกษา     

            การเรียนรู้ตลอดชวีติ 20301   เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา     

- - - - -   ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา 26301   การเรียนรู้ตลอดชวีติและ

            การศึกษานอกระบบ

ปลาย ปลาย 26407   ประสบการณ์วชิาชพี

- - - - -   ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

   B.A. (Lifelong Learning)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลกัสตูร  : ศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกการเรียนรู้ตลอดชวีติ

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  : ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชิาพาณิชยกรรมหรือบริหารธรุกจิ อตุสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

   Bachelor of Arts Program in Lifelong Learning
ชื่อเตม็ปริญญาบัตร  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การเรียนรู้ตลอดชวีติ)

   Bachelor of Arts (Lifelong Learning)
 : ศศ.บ. (การเรียนรู้ตลอดชวีติ)

26407   ประสบการณ์วชิาชพี

20302   สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา     

            การเรียนรู้ตลอดชวีติ



ปีที่ ภาค ปีที่ ภาค

1 ตน้ 10151   ไทยศึกษา      1 ตน้

20301   เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา     

26301   การเรียนรู้ตลอดชวีติและ

            การศึกษานอกระบบ

ปลาย ปลาย 20302   สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา     

26302   การจดัการศึกษานอกระบบ 26302   การจดัการศึกษานอกระบบ

            เพื่อการเรียนรู้ในชมุชน             เพื่อการเรียนรู้ในชมุชน

26406   การพัฒนาและการใชส่ื้อ      26406   การพัฒนาและการใชส่ื้อ     

            การเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ             การเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ

2 ตน้ 20303   จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้ 2 ตน้ 20303   จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

26403   แหล่งวทิยาการชมุชน    26403   แหล่งวทิยาการชมุชน    

            เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ              เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิค   26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิค  

            การฝึกอบรม                การฝึกอบรม   

ปลาย 10121   อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121   อารยธรรมมนุษย ์ 

10131   สังคมมนุษย์ 10131   สังคมมนุษย์

26405   การเรียนรู้ทางไกล 26405   การเรียนรู้ทางไกล

3 ตน้ 3 ตน้ 10151   ไทยศึกษา     

            การเรียนรู้ตลอดชวีติ 20301   เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา     

- - - - -   ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา 26301   การเรียนรู้ตลอดชวีติและ

            การศึกษานอกระบบ

ปลาย ปลาย 26407   ประสบการณ์วชิาชพี

- - - - -   ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  : ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชิาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมส่ิงทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง

   และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ชื่อหลกัสตูร  : ศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกการเรียนรู้ตลอดชวีติ

20302   สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา     

26407   ประสบการณ์วชิาชพี

            การเรียนรู้ตลอดชวีติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

   Bachelor of Arts Program in Lifelong Learning

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การเรียนรู้ตลอดชวีติ)

   Bachelor of Arts (Lifelong Learning)

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร  : ศศ.บ. (การเรียนรู้ตลอดชวีติ)

   B.A. (Lifelong Learning)



ปีที่ ภาค ปีที่ ภาค

1 ตน้ 10151   ไทยศึกษา      1 ตน้

20301   เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา     

26301   การเรียนรู้ตลอดชวีติและ

            การศึกษานอกระบบ

ปลาย ปลาย 20302   สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา     

26302   การจดัการศึกษานอกระบบ 26302   การจดัการศึกษานอกระบบ

            เพื่อการเรียนรู้ในชมุชน             เพื่อการเรียนรู้ในชมุชน

26406   การพัฒนาและการใชส่ื้อ      26406   การพัฒนาและการใชส่ื้อ     

            การเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ             การเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ

2 ตน้ 20303   จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้ 2 ตน้ 20303   จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

26403   แหล่งวทิยาการชมุชน    26403   แหล่งวทิยาการชมุชน    

            เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ              เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิค   26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิค  

            การฝึกอบรม                การฝึกอบรม   

ปลาย 26405   การเรียนรู้ทางไกล ปลาย 10151   ไทยศึกษา     

20301   เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา     

            การเรียนรู้ตลอดชวีติ 26405   การเรียนรู้ทางไกล

- - - - -   ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

3 ตน้ 3 ตน้ 26301   การเรียนรู้ตลอดชวีติและ

            การศึกษานอกระบบ

26407   ประสบการณ์วชิาชพี

            การเรียนรู้ตลอดชวีติ

- - - - -   ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทุกสาขาวชิา

ชื่อหลกัสตูร  : ศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกการเรียนรู้ตลอดชวีติ

   Bachelor of Arts Program in Lifelong Learning

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การเรียนรู้ตลอดชวีติ)

   Bachelor of Arts (Lifelong Learning)

 : ศศ.บ. (การเรียนรู้ตลอดชวีติ)

   B.A. (Lifelong Learning)

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

Last updated: 24-March-2021

26407   ประสบการณ์วชิาชพี

20302   สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา     


