
รหัสหลักสูตร Flag :  02

สาขาวิชา

แขนงวิชา

วิชาเอก

ช่ือหลักสูตร

ช่ือเต็มปริญญาบัตร

ช่ือย่อปริญญาบัตร

ปีท่ี ภาค ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในภาคต้น ปีท่ี ภาค ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151   ไทยศึกษา      1 ต้น

20301   เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา     

26301   การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ

ปลาย 20302   สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา      ปลาย 20302   สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา     

26302   การจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือการเรียนรู้ในชุมชน 26302   การจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือการเรียนรู้ในชุมชน

26406   การพัฒนาและการใช้ส่ือการเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้      26406   การพัฒนาและการใช้ส่ือการเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้     

            ตลอดชีวิต             ตลอดชีวิต

2 ต้น 20303   จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 2 ต้น 20303   จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

26403   แหล่งวิทยาการชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต    26403   แหล่งวิทยาการชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต    

26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม  26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 

ปลาย 10121   อารยธรรมมนุษย์   ปลาย 10121   อารยธรรมมนุษย์  

10141   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต 10141   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

26405   การเรียนรู้ทางไกล 26405   การเรียนรู้ทางไกล

3 ต้น 26407  ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 ต้น 10151   ไทยศึกษา     

 - - - - -   ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 20301   เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา     

26301   การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ

ปลาย ปลาย 26407  ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- - - - -   ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

 : 1) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเน่ืองจากความประพฤติเส่ือมเสีย 
   2) บุคคลซ่ึงเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท าน้ันได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท า
       ความผิด หรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท า จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ท้ังน้ีเม่ือพ้นก าหนด 5 ปี 
       นับต้ังแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

   B.A. (Lifelong Learning)

 : ศศ.บ. (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)

   Bachelor of Arts (Lifelong Learning)

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)

   Bachelor of Arts Program in Lifelong Learning

 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 : 20034 การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 : 200 -

 : 6301B0120007

 หมายเหตุ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  : ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ศิลปกรรม

 : 20 ศึกษาศาสตร์



รหัสหลักสูตร Flag :  03

สาขาวิชา

แขนงวิชา

วิชาเอก

ช่ือหลักสูตร

ช่ือเต็มปริญญาบัตร

ช่ือย่อปริญญาบัตร

ปีท่ี ภาค ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในภาคต้น ปีท่ี ภาค ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151   ไทยศึกษา      1 ต้น

20301   เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา     

26301   การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ

ปลาย 20302   สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา      ปลาย 20302   สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา     

26302   การจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือการเรียนรู้ในชุมชน 26302   การจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือการเรียนรู้ในชุมชน

26406   การพัฒนาและการใช้ส่ือการเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้      26406   การพัฒนาและการใช้ส่ือการเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้     

            ตลอดชีวิต             ตลอดชีวิต

2 ต้น 20303   จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 2 ต้น 20303   จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

26403   แหล่งวิทยาการชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต    26403   แหล่งวิทยาการชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต    

26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม   26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม  

ปลาย 10121   อารยธรรมมนุษย์   ปลาย 10121   อารยธรรมมนุษย์  

10131   สังคมมนุษย์ 10131   สังคมมนุษย์

26405   การเรียนรู้ทางไกล 26405   การเรียนรู้ทางไกล

3 ต้น 26407  ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 ต้น 10151   ไทยศึกษา     

- - - - -   ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 20301   เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา     

26301   การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ

ปลาย ปลาย 26407  ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- - - - -   ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

 : 20034 การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 : 200 -

 : 6301B0120008

 : 20 ศึกษาศาสตร์

 หมายเหตุ  : 1) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเน่ืองจากความประพฤติเส่ือมเสีย 
   2) บุคคลซ่ึงเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท าน้ันได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท า
       ความผิด หรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท า จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ท้ังน้ีเม่ือพ้นก าหนด 5 ปี 
       นับต้ังแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

   B.A. (Lifelong Learning)

 : ศศ.บ. (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)

   Bachelor of Arts (Lifelong Learning)

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)

   Bachelor of Arts Program in Lifelong Learning

 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  : ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมส่ิงทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร



รหัสหลักสูตร Flag :  04

สาขาวิชา

แขนงวิชา

วิชาเอก

ช่ือหลักสูตร

ช่ือเต็มปริญญาบัตร

ช่ือย่อปริญญาบัตร

ปีท่ี ภาค ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในภาคต้น ปีท่ี ภาค ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151   ไทยศึกษา      1 ต้น

20301   เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา     

26301   การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ

ปลาย 20302   สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา      ปลาย 20302   สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา     

26302   การจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือการเรียนรู้ในชุมชน 26302   การจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือการเรียนรู้ในชุมชน

26406   การพัฒนาและการใช้ส่ือการเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้      26406   การพัฒนาและการใช้ส่ือการเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้     

            ตลอดชีวิต             ตลอดชีวิต

2 ต้น 20303   จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 2 ต้น 20303   จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

26403   แหล่งวิทยาการชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต     26403   แหล่งวิทยาการชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต     

26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิค การฝึกอบรม   26404   หลักการเรียนรู้และเทคนิค การฝึกอบรม  

ปลาย 26405   การเรียนรู้ทางไกล ปลาย 10151   ไทยศึกษา     

26407  ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต 20301   เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา     

- - - - -   ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 26405   การเรียนรู้ทางไกล

3 ต้น 3 ต้น 26301   การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ

26407  ประสบการณ์วิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- - - - -   ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

   B.A. (Lifelong Learning)

 : ศศ.บ. (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)

   Bachelor of Arts (Lifelong Learning)

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)

   Bachelor of Arts Program in Lifelong Learning

 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 : 20034 การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 : 200 -

 : 6301B0120009

 : 20 ศึกษาศาสตร์

 หมายเหตุ  : 1) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเน่ืองจากความประพฤติเส่ือมเสีย 
   2) บุคคลซ่ึงเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท าน้ันได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท า
       ความผิด หรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท า จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ท้ังน้ีเม่ือพ้นก าหนด 5 ปี 
       นับต้ังแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

Last updated: 282-March-2022

 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


