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3) สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ รหััส 20
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ รหััส 20 จััดบริิการการศึึกษาแก่่บุุคลากรผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�สอน อบรม เผยแพร่่ความรู้้� หรืือ
ให้้บริิการการศึึกษา ให้้เป็็นผู้้�มีีความสมบููรณ์์ด้้วยวิิทยฐานะ ความรู้้�ในวิิชาการ ความคิิดในการสร้้างสรรค์์ และคุุณธรรม
ในวิิชาชีีพอัันสามารถยัังประโยชน์์ให้้เกิิดขึ้้�นได้้ทั้้�งแก่่ตนเองและส่่วนรวม และสามารถดำำ�เนิินการสอนจััดการศึึกษา
ให้้สอดคล้้องกัับหลัักสููตรและสถานการณ์์ทางการศึึกษาที่่�เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์เปิิดสอนหลัักสููตรในระดัับปริิญญาตรีี และหลัักสููตรประกาศนีียบััตร ดัังนี้้�
1. หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต เปิิดสอน 4 วิิชาเอก คืือ
1.1 วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20244 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
		 เน้้นการพััฒนาผู้้�ที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาเด็็กปฐมวััยให้้มีีความรู้้�ทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิด้้าน
การพััฒนาเด็็กปฐมวััย สามารถประยุุกต์์หลัักการ ความรู้้� และประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาเด็็กปฐมวััยไปใช้้ใน
การพััฒนางานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
		 1.2 วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา รหััส 20014 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
		 เน้้นผลิิตบุุคลากรเพื่่�อให้้เป็็นนัักแนะแนวและผู้้�ให้้การการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา ครูู/บุุคลากรทางการศึึกษา
นัักพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ และนัักฝึึกอบรม ให้้มีีความรู้้�ทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิ มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม มีีความรู้้�
ความสามารถในการบููรณาการความรู้้�เพื่่�อประยุุกต์์ใช้้ในการพััฒนาตนเอง หน่่วยงาน สัังคม และประเทศชาติิ
		 1.3 วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา รหััส 20024 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
		 เน้้นผลิิตบััณฑิิตให้้เป็็นผู้้�ที่่มี� คี วามรู้้�ความสามารถทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบัติั ทิ างด้้านเทคโนโลยีีและสื่่อ� สาร
การศึึกษา และเป็็นผู้้�มีีคุุณธรรมจริิยธรรมเพื่่�อนำำ�ความรู้้�ไปพััฒนาตนเอง หน่่วยงาน สัังคม และประเทศชาติิอย่่างยั่่�งยืืน
		 1.4 วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต รหััส 20034 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
		 เน้้นผลิิตบุุคลากรในฐานะผู้้�จััดการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต นัักพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ และนัักฝึึกอบรม ให้้มีีความรู้้�
ทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิ มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม มีีความรู้้�ความสามารถในการบููรณาการความรู้้�เพื่่�อประยุุกต์์ใช้้
ในการพััฒนาตนเอง หน่่วยงาน สถานศึึกษา สัังคม และประเทศชาติิ
2. หลัักสููตรประกาศนีียบััตร เปิิดสอน 3 หลัักสููตร คืือ
		 2.1 		ประกาศนีียบััตรนวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20121 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
			เน้้นผลิิตการพััฒนาบุุคลากรทางการศึึกษาปฐมวััยให้้มีคี วามรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับแนวคิิด ทฤษฎีีที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
นวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย และองค์์ความรู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง สามารถประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ในการจััดกิิจกรรม จััดสภาพแวดล้้อม
สร้้างเสริิมประสบการณ์์การเรีียนรู้้� ที่่�นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาพฤติิกรรมที่่�พึึงประสงค์์ให้้แก่่เด็็กได้้ รวมทั้้�งสามารถประเมิิน
พฤติิกรรมเด็็กปฐมวััยได้้อย่่างเหมาะสม และออกแบบ สร้้างสรรค์์นวััตกรรมทางการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
2.2 ประกาศนีียบััตรการพััฒนาสุุขภาวะเด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวม รหััส 20131 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
		 เน้้นการพััฒนาบุุคลากรทางการศึึกษาปฐมวััยให้้มีคี วามรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับสุุขภาวะเด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวม
และองค์์ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง สามารถประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ในการดููแลและตอบสนองความต้้องการของเด็็กทั่่�วไปและ
เด็็กพิิเศษได้้ เลืือกใช้้กิิจกรรมและสื่่�อที่่�เหมาะสม เพื่่�อพััฒนาพฤติิกรรมเด็็กปฐมวััยได้้ รวมทั้้�งสามารถประเมิินพฤติิกรรม
และส่่งเสริิมสุุขภาวะเด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวมได้้อย่่างเหมาะสม
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			2.3 		ประกาศนีียบััตรผู้้�จััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ รหััส 20241 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
			เน้้นให้้ผู้เ้� รีียนมีีความรู้้� ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับธรรมชาติิและการเปลี่่ย� นแปลงของผู้้�สูงู อายุุ มีีความรู้้�ทั้้ง� ภาคทฤษฎีีและ
ภาคปฏิิบััติิในการจััดการศึึกษาตลอดชีีวิิตสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ และมีีความสามารถในการประยุุกต์์ความรู้้� และประสบการณ์์ในการ
จััดการศึึกษาตลอดชีีวิิต สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์มีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1. เพื่่�อให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจในหลัักการและกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ในการพััฒนาเด็็กปฐมวััย การแนะแนว
และการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา และการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
2. เพื่่อ� ให้้สามารถนำำ�ความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการจััดประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ด้้านการพััฒนาเด็็กปฐมวััย ด้้านการ
แนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา ด้้านการใช้้เทคโนโลยีีและการสื่่�อสารเพื่่�อพััฒนาการจััดการศึึกษา ตลอดจนด้้านการ
จััดการศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
3. เพื่่�อให้้มีีจรรยาบรรณวิิชาชีีพ และมีีความสำำ�นึึกรัับผิิดชอบต่่อเยาวชน สัังคม และประเทศชาติิ
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในสาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ สามารถเป็็นบุุคลากรทางการศึึกษา ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการฝึึกอบรม
ถ่่ายทอดความรู้้� ทัักษะ และเจตคติิที่่ดี� ใี ห้้แก่่บุคุ คลากรระดัับการศึึกษา และช่่วงวััยต่่าง ๆ ได้้ตามแนวคิิดด้้านการพััฒนาเด็็ก
ปฐมวััย ด้้านการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา ด้้านเทคโนโลยีีและสื่่อ� สารการศึึกษา และด้้านการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ
รวมทั้้�งผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาสามารถศึึกษาต่่อในระดัับที่่�สููงขึ้้�นทั้้�งในและต่่างประเทศ
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สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20244 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชื่่�อปริิญญา
ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (การพััฒนาเด็็กปฐมวััย)
Bachelor of Arts (Early Childhood Development)

ชื่่�อย่่อ
ศศ.บ. (การพััฒนาเด็็กปฐมวััย)
B.A. (Early Childhood Development)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์
รหััส 20
วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
รหััส 20244

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาทางการศึึกษา (วิิชาเอกปฐมวััยศึึกษา)
หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
อนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา หรืือ
5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางการศึึกษา หรืือ
6.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีสาขาวิิชาอื่่�น ๆ
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 99-105
สมััครภาคต้้น	ศึกึ ษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 124-125
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 129-130

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

หมายเหตุุ		ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาหลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย ยัังไม่่สามารถขอใบประกอบวิิชาชีีพครููได้้ หากต้้องการ
		ขอใบอนุุญาตประกอบวิิชาชีีพครูู แนะนำำ�ให้้ติิดต่่อสอบถามรายละเอีียดโดยตรงที่่�สำำ�นัักงานเลขาธิิการคุุรุุสภา หรืือที่่� http://www.ksp.or.th
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20244 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
1. สำำ�เร็็จการศึึกษา  ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
22	ชุุดวิิชา (132 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
10131	สัังคมมนุุษย์์
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการ
			 การศึึกษา
การศึึกษา		
การเรีียนรู้้�			
วิิชาเฉพาะด้้าน 13 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 12 ชุุดวิิชา
21001 พััฒนาการและการเรีียนรู้้�
21008 การพััฒนาทัักษะชีีวิิตสำำ�หรัับ 21329 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้าน
	ของเด็็กปฐมวััย
เด็็กปฐมวััย
	ร่่างกาย อารมณ์์-จิิตใจ และ
21003 การเล่่น ของเล่่นและเครื่่�องเล่่น 21010 การดููแลเด็็กปฐมวััยที่่�มีี
	สัังคม
	สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
ความต้้องการพิิเศษ
21330 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้านภาษา
21004 ครอบครััวศึึกษากัับการพััฒนา 21223 แนวการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
21331 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้านการคิิด
			 เด็็กปฐมวััย
21328 นวััตกรรม สื่่�อและ
21426 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
21005 การประเมิินและสร้้างเสริิม
เทคโนโลยีีการศึึกษา
การพััฒนาเด็็กปฐมวััย(1)
	พฤติิกรรมเด็็กปฐมวััย
	สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20244)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20244)

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)
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- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
21002 นวััตกรรมการสื่่�อสารเพื่่�อ
21007 อาหารและโภชนาการสำำ�หรัับ 21009 การจััดสภาพแวดล้้อมเพื่่�อพััฒนา
			 การพััฒนาเด็็กปฐมวััย
เด็็กปฐมวััย
เด็็กปฐมวััย
21006	สุุขภาวะเด็็กปฐมวััย
			
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาทางการศึึกษา (วิิชาเอกปฐมวััยศึึกษา)
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
8	ชุุดวิิชา (48 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 2 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

3. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20244)

ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
8	ชุุดวิิชา (48 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 2 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล
			 การศึึกษา		
การศึึกษา
วิิชาเฉพาะด้้าน 6 ชุุดวิิชา
21001	พััฒนาการและการเรีียนรู้้�	
21223 แนวการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
21330 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้านภาษา
			ของเด็็กปฐมวััย
21329 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้าน
21426 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
21005 การประเมิินและสร้้างเสริิม
	ร่่างกาย อารมณ์์-จิิตใจ และ
การพััฒนาเด็็กปฐมวััย(1)
		 	พฤติิกรรมเด็็กปฐมวััย		สัังคม
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี		
1 ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
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วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20244)

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
1) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรม	ท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
		
		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
2) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
3) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
- บัังคัับ 2 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131 สัังคมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
				
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
การศึึกษา		
การศึึกษา
วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
21001 พััฒนาการและการเรีียนรู้้�
21223 แนวการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
21329 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้าน
		ของเด็็กปฐมวััย
21328 นวััตกรรม สื่่�อและ
	ร่่างกาย อารมณ์์-จิิตใจ และ
21003 การเล่่น ของเล่่นและเครื่่�องเล่่น
เทคโนโลยีีการศึึกษา
		สัังคม
	สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
	สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
21330 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้านภาษา
21005 การประเมิินและสร้้างเสริิม		
21426 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
	พฤติิกรรมเด็็กปฐมวััย				
การพััฒนาเด็็กปฐมวััย(1)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 1 ชุุดวิิชา
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�	
วิิชาเฉพาะด้้าน 9 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 8 ชุุดวิิชา
21001	พััฒนาการและการเรีียนรู้้�
21223 แนวการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
21329 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้าน
				 ของเด็็กปฐมวััย
21328 นวััตกรรม สื่่�อและ
	ร่่างกาย อารมณ์์-จิิตใจ และ
21003 การเล่่น ของเล่่นและเครื่่�องเล่่น
เทคโนโลยีีการศึึกษา
		สัังคม
	สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
	สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
21330 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้านภาษา
21005 การประเมิินและสร้้างเสริิม		
21426 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
				พฤติิกรรมเด็็กปฐมวััย				
การพััฒนาเด็็กปฐมวััย(1)
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
21004 ครอบครััวกัับการพััฒนา
21009 การจััดสภาพแวดล้้อม
21010 การดููแลเด็็กปฐมวััยที่่�มีี
เด็็กปฐมวััย		
เพื่่�อพััฒนาเด็็กปฐมวััย		
ความต้้องการพิิเศษ

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20244)

4. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางการศึึกษา

วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20244)

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

5. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีสาขาวิิชาอื่่�น  ๆ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
13	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล 20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
		
การศึึกษา		
การศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ

(1)

เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20244)

วิิชาเฉพาะด้้าน 8 ชุุดวิิชา
21001 พััฒนาการและการเรีียนรู้้�
21223 แนวการพััฒนาเด็็กปฐมวััย 21329 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้าน
ของเด็็กปฐมวััย
21328 นวััตกรรม สื่่�อและ		ร่่างกาย อารมณ์์-จิิตใจ และ
21003 การเล่่น ของเล่่นและเครื่่�องเล่่น
เทคโนโลยีีการศึึกษา
		สัังคม
	สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
	สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
21330 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้านภาษา
21005 การประเมิินและสร้้างเสริิม		
21426 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
	พฤติิกรรมเด็็กปฐมวััย				
การพััฒนาเด็็กปฐมวััย(1)
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา (20014)

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา รหััส 20014 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ชื่่�อปริิญญา
ศิิลปศาสตรบััณฑิิต
(การแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา)
Bachelor of Arts
(Guidance and Psychological Counseling)

ชื่่�อย่่อ

ศศ.บ.
(การแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา)
B.A.
(Guidance and Psychological Counseling)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์
รหััส 20
วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษา
เชิิงจิิตวิิทยา
รหััส 20014

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
อนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง หรืือ
2. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 107-109
สมััครภาคต้้น	ศึกึ ษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 125-126
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 130-131
นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2570
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

หมายเหตุุ		ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาหลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา ยัังไม่่สามารถขอใบประกอบวิิชาชีีพครููได้้
หากต้้ อ งการขอใบอนุุ ญ าตประกอบวิิ ช าชีี พ ครูู แนะนำำ� ให้้ ติิ ด ต่่ อ สอบถามรายละเอีี ย ดโดยตรงที่่� สำำ�นัั ก งานเลขาธิิ ก ารคุุ รุุ ส ภา หรืือที่่�
http://www.ksp.or.th
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา รหััส 20014 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
1. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.)  หรืือเทีียบเท่่า หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3 	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
1) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรม	ท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
		
		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
2) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
3) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
- บัังคัับ 2 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131 สัังคมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
				
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10 	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการ
		
การศึึกษา
การศึึกษา		
การเรีียนรู้้�

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา (20014)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา (20014)

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)
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วิิชาเฉพาะด้้าน 7 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
25301 จิิตวิิทยาและสัังคมวิิทยาพื้้�นฐาน 25303 การแนะแนวและการปรึึกษา
25406 	กิิจกรรมและเครื่่�องมืือการ
เพื่่�อการแนะแนวและการปรึึกษา
เชิิงจิิตวิิทยากัับคุุณภาพชีีวิิต		
แนะแนวและการปรึึกษา			
		
เชิิงจิิตวิิทยา
25405 เทคนิิคการปรึึกษาเบื้้�องต้้น		
เชิิงจิิตวิิทยา
25302 หลัักและระบบงานแนะแนว
25411 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการแนะแนว
และการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา				
และการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา(1)
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
22304 การแนะแนวและการปรึึกษา
25304 การแนะแนวและการปรึึกษา
		
เชิิงจิิตวิิทยาสำำ�หรัับวััยรุ่่�น		
เชิิงจิิตวิิทยาสำำ�หรัับเด็็ก
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*			 1	ชุุดวิิชา
10151 ไทยศึึกษา

(6 หน่่วยกิิต)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา (20014)

ข. หมวดวิิชาเฉพาะ			 10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการ			
			
การศึึกษา
การศึึกษา		
การเรีียนรู้้�
วิิชาเฉพาะด้้าน 7 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 6 ชุุดวิิชา
25406	กิิจกรรมและเครื่่�องมืือ
25301 จิิตวิิทยาและสัังคมวิิทยาพื้้�นฐาน 25303 การแนะแนวและการปรึึกษา
เพื่่�อการแนะแนวและการปรึึกษา
เชิิงจิิตวิิทยากัับคุุณภาพชีีวิิต 		
การแนะแนวและการปรึึกษา
		
เชิิงจิิตวิิทยา
25405 เทคนิิคการปรึึกษาเบื้้�องต้้น
เชิิงจิิตวิิทยา
25302 หลัักและระบบงานแนะแนว 			
25411 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการแนะแนว		
		
และการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา				
และการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา(1)
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
22304 การแนะแนวและการปรึึกษา
25304 การแนะแนวและการปรึึกษา
		
เชิิงจิิตวิิทยาสำำ�หรัับวััยรุ่่�น		
เชิิงจิิตวิิทยาสำำ�หรัับเด็็ก
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1) 	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5) 	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึ ก ษารายละเอีี ย ดจากเอกสารหลัั ก สูู ต รการศึึ ก ษาของสาขาวิิ ช าที่่� ม หาวิิ ท ยาลัั ย จัั ด ส่่ ง ให้้ ใ นการตอบรัั บ เป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาของ
มหาวิิ ท ยาลัั ย หรืือที่่� เว็็ บ ไซต์์ ข องมหาวิิ ท ยาลัั ย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัั ก สูู ต รที่่� เ ปิิ ด สอน → หลัั ก สูู ต รปริิ ญ ญาตรีี →
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา (20024)

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา รหััส 20024 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ชื่่�อปริิญญา
ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา)
Bachelor of Arts (Educational Technology
and Communications)

ชื่่�อย่่อ
ศศ.บ. (เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา)
B.A. (Educational Technology
and Communications)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์
รหััส 20
วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
รหััส 20024

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง หรืือ
2. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง หรืือ
3. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 111-113
สมััครภาคต้้น	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 126
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 131-132

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2570
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

หมายเหตุุ		ผู้้�สำำ�เร็็ จการศึึ กษาหลัั กสูู ตรศิิ ลปศาสตรบัั ณฑิิ ต วิิ ชาเอกเทคโนโลยีี และสื่่� อสารการศึึ กษา ยัั งไม่่ สามารถขอใบประกอบวิิ ชาชีี พครููได้้
หากต้้ อ งการขอใบอนุุ ญ าตประกอบวิิ ช าชีี พ ครูู แนะนำำ� ให้้ ติิ ด ต่่ อ สอบถามรายละเอีี ย ดโดยตรงที่่� สำำ�นัั ก งานเลขาธิิ ก ารคุุ รุุ ส ภา หรืือที่่�
http://www.ksp.or.th
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา รหััส 20024 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
1. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.)  หรืือเทีียบเท่่า 
โครงสร้้างหลัักสููตร

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3 	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
1) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรม	ท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
		
		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
2) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
		
การศึึกษา		
การศึึกษา
วิิชาเฉพาะด้้าน 7 ชุุดวิิชา
27101 	อุุปกรณ์์ทางเทคโนโลยีี
27104	วิิทยุุกระจายเสีียงและ
27117 เทคโนโลยีีการจััดการศึึกษา
(1)
		
และสื่่�อสารการศึึกษา		วิิทยุุโทรทััศน์์เพื่่�อการศึึกษา
27401 	สื่่�อการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
27103 	สื่่�อการศึึกษาพััฒนสรร
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
27416 ประสบการณ์์วิิชาชีีพเทคโนโลยีี
						
และสื่่�อสารการศึึกษา(2)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา (20024)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

วิิวิิชชาเอกเทคโนโลยีี
าเอกเทคโนโลยีีแและสื่่
ละสื่่�อ�อสารการศึึ
สารการศึึกกษา
ษา (20024)
(20024) สาขาวิิ
สาขาวิิชชาศึึ
าศึึกกษาศาสตร์์
ษาศาสตร์์ (20)
(20)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา 
โครงสร้้างหลัักสููตร
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
			 การศึึกษา		
การศึึกษา
วิิชาเฉพาะด้้าน 7 ชุุดวิิชา
27101 	อุุปกรณ์์ทางเทคโนโลยีี
27104	วิิทยุุกระจายเสีียงและ
27117 เทคโนโลยีีการจััดการศึึกษา
(1)
			 และสื่่�อสารการศึึกษา		วิิทยุุโทรทััศน์์เพื่่�อการศึึกษา
27401 	สื่่�อการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
27103 	สื่่�อการศึึกษาพััฒนสรร
27112 การบริิหารศููนย์์สื่่�อการศึึกษา
27416 ประสบการณ์์วิิชาชีีพเทคโนโลยีี		
							
และสื่่�อสารการศึึกษา(2)
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องเข้้ารัับการฝึึกปฏิิบััติิในวัันและสถานที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา (20024)

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (20034) สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต รหััส 20034 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ชื่่�อปริิญญา
ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต)
Bachelor of Arts (Lifelong Learning)

ชื่่�อย่่อ
ศศ.บ. (การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต)
B.A. (Lifelong Learning)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์
รหััส 20
วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
รหััส 20034

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง หรืือ
2. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง หรืือ
3. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
	ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 115-117
สมััครภาคต้้น	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 127
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 132

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2570
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

หมายเหตุุ		ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาหลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต ยัังไม่่สามารถขอใบประกอบวิิชาชีีพครููได้้ หากต้้องการ
	ขอใบอนุุญาตประกอบวิิชาชีีพครูู แนะนำำ�ให้้ติดิ ต่่อสอบถามรายละเอีียดโดยตรงที่่�สำำ�นักั งานเลขาธิิการคุุรุสุ ภา หรืือที่่� http://www.ksp.or.th
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต รหััส 20034 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
1. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.)  หรืือเทีียบเท่่า 
โครงสร้้างหลัักสููตร

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3 	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
1) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรม	ท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
		
		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
2) 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
		
การศึึกษา
การศึึกษา
วิิชาเฉพาะด้้าน 7 ชุุดวิิชา
26301 การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตและ
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชนเพื่่�อ
26405 การเรีียนรู้้�ทางไกล
			 การศึึกษานอกระบบ		
การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการ
26302 การจััดการศึึกษานอกระบบ
26404 หลัักการเรีียนรู้้�และเทคนิิค
เรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ในชุุมชน		
การฝึึกอบรม
26407 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการเรีียนรู้้�	
							
ตลอดชีีวิิต(1)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (20034)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (20034) สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
12	ชุุดวิิชา (72 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 3 ชุุดวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผล
20303
			 การศึึกษา
การศึึกษา
วิิชาเฉพาะด้้าน 7 ชุุดวิิชา
26301 การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตและ
26403 แหล่่งวิิทยาการชุุมชนเพื่่�อ
26405
			 การศึึกษานอกระบบ		
การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
26406
26302 การจััดการศึึกษานอกระบบ
26404 หลัักการเรีียนรู้้�และเทคนิิค
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ในชุุมชน		
การฝึึกอบรม
26407
							

จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
การเรีียนรู้้�ทางไกล
การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการ
เรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
ประสบการณ์์วิิชาชีีพการเรีียนรู้้�	
ตลอดชีีวิิต(1)

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (20034)

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

118 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

ประกาศนีียบััตรนวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20121)

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรนวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20121 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรนวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
Certificate in Early Childhood
Development Innovation

ชื่่�อย่่อ
ป. นวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
Cert. in Early Childhood Development
Innovation

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์
รหััส 20
ประกาศนีียบััตรนวััตกรรมการพััฒนา
เด็็กปฐมวััย
รหััส 20121

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาจากการศึึกษานอกระบบ หรืือผู้้�ที่่�ศึึกษาตาม
	อััธยาศััย และได้้รัับการเทีียบโอนผลการศึึกษา ซึ่่�งสภาวิิชาการ
	พิิจารณาแล้้วเห็็นสมควรให้้รัับเข้้าศึึกษาได้้
2. 	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการ
	ศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
4. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือ		
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
5. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่า หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีี หรืือ
เทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 119
ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 127

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

119

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรนวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20121 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
โครงสร้้างหลัักสููตร

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
21001	พััฒนาการและการเรีียนรู้้�	
21003 การเล่่น ของเล่่น และเครื่่�องเล่่น		 21005 การประเมิินและสร้้างเสริิม
	ของเด็็กปฐมวััย		สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย			พฤติิกรรมเด็็กปฐมวััย
21002 นวััตกรรมการสื่่�อสาร
21004 ครอบครััวศึึกษากัับการพััฒนา
เพื่่�อการพััฒนาเด็็กปฐมวััย		
เด็็กปฐมวััย

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) ประกาศนีียบััตรนวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย (20121)

หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

120 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

ประกาศนีียบััตรการพััฒนาสุุขภาวะเด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวม (20131)

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรการพััฒนาสุุขภาวะเด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวม รหััส 20131 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรการพััฒนาสุุขภาวะเด็็กปฐมวััย
แบบองค์์รวม
Certificate in Holistic Well-Being
Development for Early Childhood

ชื่่�อย่่อ
ป. การพััฒนาสุุขภาวะเด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวม
Cert. in Holistic Well-Being Development
for Early Childhood

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์
รหััส 20
ประกาศนีียบััตรการพััฒนาสุุขภาวะ
เด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวม
รหััส 20131

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาจากการศึึกษานอกระบบ หรืือผู้้�ที่่�ศึึกษาตาม
	อััธยาศััย และได้้รัับการเทีียบโอนผลการศึึกษา ซึ่่�งสภาวิิชาการ
	พิิจารณาแล้้วเห็็นสมควรให้้รัับเข้้าศึึกษาได้้
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
4. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
5. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า
หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า
	จากสถาบัันการศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง

ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 121
ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 128

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

121

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรการพััฒนาสุุขภาวะเด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวม รหััส 20131 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านั้้�น)
โครงสร้้างหลัักสููตร

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
21006	สุุขภาวะเด็็กปฐมวััย
21008 การพััฒนาทัักษะชีีวิิต
21010 การดููแลเด็็กปฐมวััย
21007 อาหารและโภชนาการ		สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย		ที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ
	สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
21009 การจััดสภาพแวดล้้อม
			
เพื่่�อพััฒนาเด็็กปฐมวััย

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) ประกาศนีียบััตรการพััฒนาสุุขภาวะเด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวม (20131)

หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

122 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

ประกาศนีียบััตรผู้้�จััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ (20241) สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรผู้้�จััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ รหััส 20241 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรผู้้�จััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
Certificate in Learning Organizer for the
Older Adults

ชื่่�อย่่อ
ป. ผู้้�จััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
Cert. in Learning Organizer for the
Older Adults

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์
รหััส 20
ประกาศนีียบััตรผู้จั้� ดั การเรีียนรู้้�สำำ�หรับั ผู้สู้� งู อายุุ
รหััส 20241

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์ นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือ เทีี ย บเท่่ า หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า ตามที่่�กระทรวง
	ศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า
หรืืออนุุ ป ริิ ญ ญาหรืือเทีี ย บเท่่ า หรืือปริิ ญ ญาตรีี ห รืือสูู ง กว่่ า
ปริิญญาตรีี จากสถาบัันการศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 123
สมััครภาคต้้น	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 128
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 132
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรผู้้�จััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ รหััส 20241 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
โครงสร้้างหลัักสููตร

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
26001 	ธรรมชาติิและการพััฒนาของผู้้�สููงอายุุ
26002 การเรีียนรู้้�เพื่่�อชีีวิิตสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
26003 	สื่่�อเพื่่�อการเรีียนรู้้�
26004 การบริิหารและจััดการเรีียนรู้้�
	สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
	สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
26005 กรณีีศึึกษาการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
		สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) ประกาศนีียบััตรการพัั
รผู้้�จััดการเรีี
�สำำ�หรัับกผู้้ปฐมวัั
�สููงอายุุยแบบองค์์
(20241)รวม (20131)
ฒนาสุุยนรู้้
ขภาวะเด็็

หมวดวิิชาเฉพาะ
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า
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สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ รหััส 20

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20244 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

2) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาทางการศึึกษา (วิิชาเอกปฐมวััยศึึกษา)
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
1,000 บาท
21001	พััฒนาการและการเรีียนรู้้�ของเด็็กปฐมวััย
1,000 บาท
(1)
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

ชุุดวิิชา
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรม	ท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

หมายเหตุุ (1) ให้้นักั ศึึกษาเลืือกชุุดวิิชาเลืือกเสรีีได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
		ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สาขาวิิชาไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี ศึึกษารายละเอีียดชุุดวิิชาหรืือ
		รายวิิชาที่่�ไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีีจากเว็็บไซต์์ https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตร
		ปริิญญาตรีี→ สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
	ทั้้�งนี้้�นักั ศึึกษาต้้องตรวจสอบตารางสอบของแต่่ละชุุดวิิชาที่่ล� งทะเบีียนเรีียนไม่่ให้้มีีวัันและคาบเวลาสอบตรงกััน เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััย
		ไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาเข้้าสอบมากกว่่า 1 ชุุดวิิชา ในวัันและคาบเวลาสอบเดีียวกััน
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วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20244 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

5)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางการศึึกษา
10151 ไทยศึึกษา
21001	พััฒนาการและการเรีียนรู้้�ของเด็็กปฐมวััย
21223 แนวการพััฒนาเด็็กปฐมวััย

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

7)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีสาขาวิิชาอื่่�น ๆ
10151 ไทยศึึกษา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
21001	พััฒนาการและการเรีียนรู้้�ของเด็็กปฐมวััย

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา รหััส 20014 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิจิ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
	ศิิลปกรรม
ชุุดวิิชา

10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�	
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

ชุุดวิิชา
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วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา รหััส 20014 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 (ต่่อ)

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

ชุุดวิิชา
4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
25302 หลัักและระบบงานแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา รหััส 20024 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิจิ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
	ศิิลปกรรม
ชุุดวิิชา

10151 ไทยศึึกษา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�	

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10151 ไทยศึึกษา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�	

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�	

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
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หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต รหััส 20034 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิจิ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
	ศิิลปกรรม
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
26301 การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตและการศึึกษานอกระบบ
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
1,000 บาท
2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
26301 การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตและการศึึกษานอกระบบ
1,000 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
ชุุดวิิชา

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรนวััตกรรมการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20121 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชุุดวิิชา
21001	พััฒนาการและการเรีียนรู้้�ของเด็็กปฐมวััย
21002 นวััตกรรมการสื่่�อสารเพื่่�อการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
21003 การเล่่น ของเล่่น และเครื่่�องเล่่นสำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
1,000 บาท
26301 การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตและการศึึกษานอกระบบ
1,000 บาท
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หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรการพััฒนาสุุขภาวะเด็็กปฐมวััยแบบองค์์รวม รหััส 20131
หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

ชุุดวิิชา
21006	สุุขภาวะเด็็กปฐมวััย
21007 อาหารและโภชนาการสำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
21008 การพััฒนาทัักษะชีีวิิตสำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรผู้้�จััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ รหััส 20241 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชุุดวิิชา
26001	ธรรมชาติิและพััฒนาการของผู้้�สููงอายุุ
26002 การเรีียนรู้้�เพื่่�อชีีวิิตสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
26003 	สื่่�อเพื่่�อการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ รหััส 20

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20244 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
1,000 บาท
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาทางการศึึกษา (วิิชาเอกปฐมวััยศึึกษา)
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
20301 เทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา
1,000 บาท
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรม	ท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
5)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

ชุุดวิิชา
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โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

วิิชาเอกการพััฒนาเด็็กปฐมวััย รหััส 20244 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

6)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทางการศึึกษา
10151 ไทยศึึกษา
21328 นวััตกรรม สื่่�อและเทคโนโลยีีการศึึกษาสำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
21329 การพััฒนาเด็็กปฐมวััยด้้านร่่างกาย อารมณ์์ - จิิตใจ
			 และสัังคม

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

7)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีสาขาวิิชาอื่่�น ๆ
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
20303 จิิตวิิทยาและวิิทยาการการเรีียนรู้้�
21005 การประเมิินและการสร้้างเสริิมพฤติิกรรมเด็็กปฐมวััย

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา รหััส 20014 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิจิ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
	ศิิลปกรรม
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
25301 จิิตวิิทยาและสัังคมวิิทยาพื้้�นฐานเพื่่�อการแนะแนว
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
			 และการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา(1)
2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
25301 จิิตวิิทยาและสัังคมวิิทยาพื้้�นฐานเพื่่�อการแนะแนว
1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
			 และการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา(1)
ชุุดวิิชา

หมายเหตุุ (1) ให้้นักั ศึึกษาเลืือกชุุดวิิชาเลืือกเสรีีได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
		ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สาขาวิิชาไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี ศึึกษารายละเอีียดชุุดวิิชาหรืือ
		รายวิิชาที่่�ไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีีจากเว็็บไซต์์ https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตร
		ปริิญญาตรีี→ สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
	ทั้้�งนี้้�นักั ศึึกษาต้้องตรวจสอบตารางสอบของแต่่ละชุุดวิิชาที่่ล� งทะเบีียนเรีียนไม่่ให้้มีีวัันและคาบเวลาสอบตรงกััน เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััย
		ไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาเข้้าสอบมากกว่่า 1 ชุุดวิิชา ในวัันและคาบเวลาสอบเดีียวกััน

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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วิิชาเอกการแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา รหััส 20014 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา
25301 จิิตวิิทยาและสัังคมวิิทยาพื้้�นฐานเพื่่�อการแนะแนว
			 และการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา
25303 การแนะแนวและการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยากัับคุุณภาพชีีวิิต
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา(1)

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566	บ่่าย
15 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท

เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท

เสาร์์

15 ก.ค. 2566	บ่่าย

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา รหััส 20024 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิจิ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
	ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
27103 สื่่�อการศึึกษาพััฒนสรร
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
27103 สื่่�อการศึึกษาพััฒนสรร
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
หมายเหตุุ (1) ให้้นักั ศึึกษาเลืือกชุุดวิิชาเลืือกเสรีีได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบัตั ร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
		ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สาขาวิิชาไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี ศึึกษารายละเอีียดชุุดวิิชาหรืือ
		รายวิิชาที่่�ไม่่อนุุญาตให้้เลืือกเป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีีจากเว็็บไซต์์ https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตร
		ปริิญญาตรีี→ สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
	ทั้้�งนี้้�นักั ศึึกษาต้้องตรวจสอบตารางสอบของแต่่ละชุุดวิิชาที่่ล� งทะเบีียนเรีียนไม่่ให้้มีีวัันและคาบเวลาสอบตรงกััน เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััย
		ไม่่อนุุญาตให้้นัักศึึกษาเข้้าสอบมากกว่่า 1 ชุุดวิิชา ในวัันและคาบเวลาสอบเดีียวกััน

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
25301 จิิตวิิทยาและสัังคมวิิทยาพื้้�นฐานเพื่่�อการแนะแนว
			 และการปรึึกษาเชิิงจิิตวิิทยา
และเลืือกเสรีี 1 ชุุดวิิชา(1)

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
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วิิชาเอกเทคโนโลยีีและสื่่�อสารการศึึกษา รหััส 20024 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 (ต่่อ)
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท
27103 สื่่�อการศึึกษาพััฒนสรร
1,000 บาท
27117 เทคโนโลยีีการจััดการศึึกษา
1,100 บาท

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

สาขาวิิชาศึึกษาศาสตร์์ (20)

ชุุดวิิชา

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต รหััส 20034 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิจิ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
	ศิิลปกรรม
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
26302 การจััดการศึึกษานอกระบบเพื่่�อการเรีียนรู้้�ในชุุมชน
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการเรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต 1,000 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม
เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
26302 การจััดการศึึกษานอกระบบเพื่่�อการเรีียนรู้้�ในชุุมชน
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการเรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต 1,000 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีีทุุกสาขาวิิชา
20302 สถิิติิ วิิจััย และประเมิินผลการศึึกษา
26302 การจััดการศึึกษานอกระบบเพื่่�อการเรีียนรู้้�ในชุุมชน
26406 การพััฒนาและการใช้้สื่่�อการเรีียนรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรผู้้�จััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ รหััส 20241 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชุุดวิิชา
26004 การบริิหารและจััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
26005 กรณีีศึึกษาการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่
1,000 บาท
1,000 บาท

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

ที่ทำ�การมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ผังบริเวณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และทัศนียภาพอุทยานการศึกษา รัชมังคลาภิเษก

ไป จ.น

กเกร็ด
ไปปา

น

ทบุรี

สายรถที่ผ่าน
ห้าแยกปากเกร็ด
ถ.ติวานนท์
ไป จ.ปทุมธานี

ย
ธ.ไท
ม.

4.5 ก

พา ณ

.

ิชย์

มสธ

คลองบางพูด
เมืองทองธานี

คลองประปา
สี่แยกบางเขน

กม.
ะ5
้งวัฒน

สี่แยกพงษ์เพชร
ถ.ประชาชื่น

ถ.แจ

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

วัดผาสุก
มณีจักร

ไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

สี่แยกหลักสี่
ไปดอนเมือง

1. รถโดยสารประจำ�ทาง

-		 			
-		 			
			

ผ่านถนนติวานนท์
33 90 367 (ปากเกร็ด - รังสิต)
ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ
52 150 ปอ.150 356 ปอ.356 166 ปอ.166
1053 (ท่านํ้านนท์ - เวชคาม)

2. รถตู้โดยสาร

		
		
		
		
		
		
		
		
		

ปากเกร็ด - อนุสาวรีย์
ปากเกร็ด - มีนบุรี
ปากเกร็ด - จตุจักร
ปากเกร็ด - ราม 1
ปากเกร็ด - สีลม
ปากเกร็ด - ฟิวเจอร์ฯ (รังสิต)
เมืองทอง - อนุสาวรีย์
เมืองทอง - ราม 1
เมืองทอง - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

