มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
แขนงวิชา
วิชาเอก
ชื่อหลักสูตร

: 6401B0170001
Flag : 01
: 704 : 70414 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
Bachelor of Arts Program in Human and Family Development
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
Bachelor of Arts (Human and Family Development)
:
ศศ.บ.
(พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
ชื่อย่อปริญญาบัตร
B.A. (Human and Family Development)
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
: ผู้มคี ุณสมบัตติ อ้ งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ความประพฤติเสื่อมเสีย
บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี
หมายเหตุ
หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกาหนด 5 ปี นับแต่วนั ประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี
โครงสร้างของหลักสูตร
5 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 30 หน่วยกิต )
14
ชุ
ด
วิ
ช
า
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
( 84 หน่วยกิต )
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
( 6 หน่วยกิต )
20
ชุ
ด
วิ
ช
า
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
( 120 หน่วยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
บังคับ 4 ชุดวิชา
10103 ทักษะชีวติ
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
14 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 2 ชุดวิชา
71200 มนุษย์กบั ระบบนิเวศ
71202 โภชนาการมนุษย์
วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 11 ชุดวิชา
72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ
72201 ครอบครัวศึกษา
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ
72205 สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
72301 พัฒนาการวัยรุ่น
72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสาหรับครอบครัว
72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
72402 ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว*
หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6401B0170002

แขนงวิชา

: 704 -

Flag : 02

: 70414 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
Bachelor of Arts Program in Human and Family Development
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
Bachelor of Arts (Human and Family Development)
: ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
ชื่อย่อปริญญาบัตร
B.A. (Human and Family Development)
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปกรรม
: ผู้มคี ุณสมบัตติ อ้ งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ความประพฤติเสื่อมเสีย
บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี
หมายเหตุ
หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกาหนด 5 ปี นับแต่วนั ประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี
วิชาเอก
ชื่อหลักสูตร

โครงสร้างของหลักสูตร
4 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 24 หน่วยกิต )
10
ชุ
ด
วิ
ช
า
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
( 60 หน่วยกิต )
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
( 6 หน่วยกิต )
15
ชุ
ด
วิ
ช
า
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
( 90 หน่วยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4 ชุดวิชา
บังคับ 4 ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 7 ชุดวิชา
71200 มนุษย์กบั ระบบนิเวศ
72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ
72201 ครอบครัวศึกษา
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ
72205 สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
72402 ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว*
และเลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72301 พัฒนาการวัยรุ่น
72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสาหรับครอบครัว
72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน
72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา)
หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6401B0170003

แขนงวิชา

: 704 -

Flag : 03

: 70414 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
Bachelor of Arts Program in Human and Family Development
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
Bachelor of Arts (Human and Family Development)
: ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
ชื่อย่อปริญญาบัตร
B.A. (Human and Family Development)
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม
: ผู้มคี ุณสมบัตติ อ้ งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ความประพฤติเสื่อมเสีย
บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี
หมายเหตุ
หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกาหนด 5 ปี นับแต่วนั ประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี
วิชาเอก
ชื่อหลักสูตร

โครงสร้างของหลักสูตร
4 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 24 หน่วยกิต )
10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
( 6 หน่วยกิต )
15
ชุ
ด
วิ
ช
า
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
( 90 หน่วยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4 ชุดวิชา
บังคับ 4 ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 7 ชุดวิชา
71200 มนุษย์กบั ระบบนิเวศ
72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ
72201 ครอบครัวศึกษา
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ
72205 สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
72402 ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว*
และเลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72301 พัฒนาการวัยรุ่น
72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสาหรับครอบครัว
72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน
72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา)
หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6401B0170004

แขนงวิชา

: 704 -

Flag : 04

: 70414 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
Bachelor of Arts Program in Human and Family Development
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
Bachelor of Arts (Human and Family Development)
: ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
ชื่อย่อปริญญาบัตร
B.A. (Human and Family Development)
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม
วิชาเอก
ชื่อหลักสูตร

หมายเหตุ

: ผู้มคี ุณสมบัตติ อ้ งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ความประพฤติเสื่อมเสีย
บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี
หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกาหนด 5 ปี นับแต่วนั ประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

โครงสร้างของหลักสูตร
3 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 18 หน่วยกิต )
10 ชุดวิชา ( 60 หน่วยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
( 6 หน่วยกิต )
14 ชุดวิชา ( 84 หน่วยกิต )
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา
บังคับ 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 7 ชุดวิชา
71200 มนุษย์กบั ระบบนิเวศ
72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ
72201 ครอบครัวศึกษา
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ
72205 สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
72402 ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว*
และเลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72301 พัฒนาการวัยรุ่น
72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสาหรับครอบครัว
72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน
72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา)
หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
แขนงวิชา
วิชาเอก
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

: 6401B0170005
Flag : 05
: 704 : 70414 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
Bachelor of Arts Program in Human and Family Development
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
Bachelor of Arts (Human and Family Development)
: ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
andปFamily
Development)
: สB.A.
าเร็จ(Human
การศึกษาอนุ
ริญญา หรื
อ ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาอุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
: ผู้มคี ุณสมบัตติ อ้ งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ความประพฤติเสื่อมเสีย
บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี
หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกาหนด 5 ปี นับแต่วนั ประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

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
บังคับ 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 7 ชุดวิชา
71200 มนุษย์กบั ระบบนิเวศ
72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ
72201 ครอบครัวศึกษา
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ
72205 สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
72402 ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว*
และเลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72301 พัฒนาการวัยรุ่น
72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสาหรับครอบครัว
72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน
72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา)
หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6401B0170006

แขนงวิชา

: 704 -

Flag : 06

: 70414 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
Bachelor of Arts Program in Human and Family Development
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
Bachelor of Arts (Human and Family Development)
: ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
ชื่อย่อปริญญาบัตร
B.A. (Human and Family Development)
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า
วิชาเอก
ชื่อหลักสูตร

หมายเหตุ

: ผู้มคี ุณสมบัตติ อ้ งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ความประพฤติเสื่อมเสีย
บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี
หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกาหนด 5 ปี นับแต่วนั ประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

โครงสร้างของหลักสูตร
1 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 6 หน่วยกิต )
10
ชุ
ด
วิ
ช
า
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
( 60 หน่วยกิต )
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
( 6 หน่วยกิต )
12
ชุ
ด
วิ
ช
า
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
( 72 หน่วยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 7 ชุดวิชา
71200 มนุษย์กบั ระบบนิเวศ
72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ
72201 ครอบครัวศึกษา
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ
72205 สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
72402 ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว*
และเลือก 3 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72301 พัฒนาการวัยรุ่น
72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสาหรับครอบครัว
72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน
72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
(ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา)
หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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