มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6401B0170001

สาขาวิชา

: 70 มนุษยนิเวศศาสตร์

แขนงวิชา

: 704 -

วิชาเอก

: 70414 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

ชื่อหลักสูตร

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
Bachelor of Arts Program in Human and Family Development
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
Bachelor of Arts (Human and Family Development)
: ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
B.A. (Human and Family Development)

ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร

Flag :01

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ

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

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10103 ทักษะชีวติ
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา
ปลาย

2

ต้น

ปลาย

3

ต้น

ปลาย

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ

72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

10152 ไทยกับสังคมโลก

71200 มนุษย์กบั ระบบนิเวศ
72201 ครอบครัวศึกษา
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและ
ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ
72205 สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน
71202 โภชนาการมนุษย์
72301 พัฒนาการวัยรุน่
72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับ
ครอบครัว

2

ต้น

ปลาย

3

ต้น

10103 ทักษะชีวติ
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
71202 โภชนาการมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและ
ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ
72205 สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว

71200 มนุษย์กบั ระบบนิเวศ
72201 ครอบครัวศึกษา
72202 พัฒนาการวัยเด็ก

ปีที่
3

ภาค
ปลาย

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ปีที่
3

ภาค
ปลาย

72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการ

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการ

สาหรับครอบครัว

สาหรับครอบครัว

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว

4

ต้น

ปลาย

72401 ระบบครอบครัวไทยและ
ความหลากหลายในสังคมโลก
72402 ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว

4

ต้น

ปลาย

72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน
72301 พัฒนาการวัยรุน่
72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับ
ครอบครัว
72401 ระบบครอบครัวไทยและ
ความหลากหลายในสังคมโลก
72402 ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6401B0170002

สาขาวิชา

: 70 มนุษยนิเวศศาสตร์

แขนงวิชา

: 704 -

วิชาเอก

: 70414 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

ชื่อหลักสูตร

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
Bachelor of Arts Program in Human and Family Development
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
Bachelor of Arts (Human and Family Development)
: ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
B.A. (Human and Family Development)

ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร

Flag :02

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปกรรม
หมายเหตุ

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

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา
ปลาย

2

ต้น

ปลาย

ปลาย

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ

72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและ

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและ

ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ

ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ

71200 มนุษย์กบั ระบบนิเวศ
72201 ครอบครัวศึกษา
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
72205 สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสาหรับครอบครัว
72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน

2

ต้น

ปลาย

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
72205 สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสาหรับครอบครัว
72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน

ปีที่

ภาค

3

ต้น

ปลาย

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
72402 ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
72301 พัฒนาการวัยรุน่
72302 นโยบายและกฎหมาย
เกี่ยวกับครอบครัว
72401 ระบบครอบครัวไทยและ
ความหลากหลายในสังคมโลก

ปีที่

ภาค

3

ต้น

ปลาย

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
71200 มนุษย์กบั ระบบนิเวศ
72201 ครอบครัวศึกษา
72202 พัฒนาการวัยเด็ก

72402 ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสาหรับครอบครัว
72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6401B0170003

สาขาวิชา

: 70 มนุษยนิเวศศาสตร์

แขนงวิชา

: 704 -

วิชาเอก

: 70414 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

ชื่อหลักสูตร

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
Bachelor of Arts Program in Human and Family Development
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
Bachelor of Arts (Human and Family Development)
: ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
B.A. (Human and Family Development)

ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร

Flag :03

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม
หมายเหตุ

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

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา
ปลาย

2

ต้น

ปลาย

ปลาย

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ

72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและ

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและ

ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ

ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ

71200
72201
72202
72205

มนุษย์กบั ระบบนิเวศ
ครอบครัวศึกษา
พัฒนาการวัยเด็ก
สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสาหรับครอบครัว
72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน

2

ต้น

ปลาย

10121
10131
10151
72205

อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
ไทยศึกษา
สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสาหรับครอบครัว
72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน

ปีที่
3

ภาค
ต้น

ปลาย

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
72402 ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
72301 พัฒนาการวัยรุน่
72302 นโยบายและกฎหมาย
เกี่ยวกับครอบครัว
72401 ระบบครอบครัวไทยและ
ความหลากหลายในสังคมโลก

ปีที่
3

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
71200 มนุษย์กบั ระบบนิเวศ
72201 ครอบครัวศึกษา
72202 พัฒนาการวัยเด็ก

ปลาย

72402 ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสาหรับครอบครัว
72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6401B0170004

Flag :04

สาขาวิชา

: 70 มนุษยนิเวศศาสตร์

แขนงวิชา

: 704 -

วิชาเอก

: 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
ชื่อหลักสูตร

หมายเหตุ

ปีที่
1

: ผู้มคี ุณสมบัตติ อ้ งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ความประพฤติเสื่อมเสีย
บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี
หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกาหนด 5 ปี นับแต่วนั ประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา
โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี
ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา
ปลาย

ปลาย

72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ

72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและ

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและ

ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ

ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ

72205 สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์

72205 สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์

และครอบครัว
2

ต้น

ปลาย

หมายเหตุ

71200 มนุษย์กบั ระบบนิเวศ
72201 ครอบครัวศึกษา
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 3 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72301 พัฒนาการวัยรุน่ *
72302 นโยบายและกฎหมาย
เกี่ยวกับครอบครัว*
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสาหรับครอบครัว
72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน
72401 ระบบครอบครัวไทยและ
ความหลากหลายในสังคมโลก*

* เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคต้นเท่านัน้

และครอบครัว
2

ต้น

ปลาย

71200
72201
72202
10121
10141

มนุษย์กบั ระบบนิเวศ
ครอบครัวศึกษา
พัฒนาการวัยเด็ก
อารยธรรมมนุษย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา

ปีที่
3

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
72402 ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย

ปีที่
3

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 3 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72301 พัฒนาการวัยรุน่ *
72302 นโยบายและกฎหมาย
เกี่ยวกับครอบครัว*
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสาหรับครอบครัว
72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน
72401 ระบบครอบครัวไทยและ
ความหลากหลายในสังคมโลก*

ปลาย

72402 ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคปลายเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6401B0170005

สาขาวิชา

: 70 มนุษยนิเวศศาสตร์

แขนงวิชา

: 704 -

วิชาเอก

: 70414 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

ชื่อหลักสูตร

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
Bachelor of Arts Program in Human and Family Development
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
Bachelor of Arts (Human and Family Development)
: ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
B.A. (Human and Family Development)

ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร

Flag :05

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาอุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมายเหตุ

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

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา
ปลาย

ปลาย

72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ

72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและ

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและ

ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ

ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ

72205 สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์

72205 สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์

และครอบครัว
2

ต้น

ปลาย

หมายเหตุ

71200 มนุษย์กบั ระบบนิเวศ
72201 ครอบครัวศึกษา
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 3 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72301 พัฒนาการวัยรุน่ *
72302 นโยบายและกฎหมาย
เกี่ยวกับครอบครัว*
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสาหรับครอบครัว
72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน
72401 ระบบครอบครัวไทยและ
ความหลากหลายในสังคมโลก*

* เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคต้นเท่านัน้

และครอบครัว
2

ต้น

ปลาย

71200
72201
72202
10121
10131
10151

มนุษย์กบั ระบบนิเวศ
ครอบครัวศึกษา
พัฒนาการวัยเด็ก
อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
ไทยศึกษา

ปีที่
3

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
72402 ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย

ปีที่
3

ภาค
ต้น

ปลาย

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 3 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72301 พัฒนาการวัยรุน่ *
72302 นโยบายและกฎหมาย
เกี่ยวกับครอบครัว*
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสาหรับครอบครัว
72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน
72401 ระบบครอบครัวไทยและ
ความหลากหลายในสังคมโลก*
72402 ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคปลายเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

: 6401B0170006

สาขาวิชา
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คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า
หมายเหตุ

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

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา
71200 มนุษย์กบั ระบบนิเวศ

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

72202 พัฒนาการวัยเด็ก
ปลาย

ปลาย

72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและ

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและ

ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ

ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวติ

72205 สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์

72205 สถิตแิ ละการวิจยั ด้านพัฒนาการมนุษย์

และครอบครัว
2

ต้น

72101 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ

72201 ครอบครัวศึกษา

และครอบครัว
2

ต้น

10151 ไทยศึกษา

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

71200 มนุษย์กบั ระบบนิเวศ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

72202 พัฒนาการวัยเด็ก

72301 พัฒนาการวัยรุน่
72302 นโยบายและกฎหมาย

ปลาย

หมายเหตุ

เกี่ยวกับครอบครัว
72401 ระบบครอบครัวไทยและ
ความหลากหลายในสังคมโลก
72402 ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสาหรับครอบครัว
72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน

* เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคต้นเท่านัน้

ปลาย

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 3 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72301 พัฒนาการวัยรุน่ *
72302 นโยบายและกฎหมาย
เกี่ยวกับครอบครัว*
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสาหรับครอบครัว
72305 การศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน
72401 ระบบครอบครัวไทยและ
ความหลากหลายในสังคมโลก*

ปีที่
3

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปีที่
3

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
72201 ครอบครัวศึกษา
72402 ประสบการณ์วชิ าชีพพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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