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สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์ ร์หััส 20 จัิดบริการการศึกษาแก่บุคลากรผูู้้ทำาหน้าที�สอน อบรม เผู้ยแพื้ร่ความรู้ หร่อ

ให้บริการการศึกษา ให้เป็นผูู้้มีความสมบูรณ์ด้วยวิทยฐานะ ความรู้ในวิชาการ ความคิดในการสร้างสรรค์ และคุณธ์รรม

ในวิชาชีพื้อันสามารถยังประโยชน์ให้เกิดขึ้�นได้ทั�งแก่ตนเองและส่วนรวม และสามารถดำาเนินการสอนจิัดการศึกษา 

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและสถานการณ์ทางการศึกษาที�เปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพื้

สาข้าวิชาศึกษาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตร ดังนี�

1.   หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต เปิดสอน 4 วิชาเอก ค่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                     1.1 วิิชาเอกการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมีวัิย ร์หััส 20244  หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 

  เน้นการพัื้ฒนาผูู้้ที�ทำางานเกี�ยวข้้องกับการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ทั�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบัติด้าน 

การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย สามารถประยุกต์หลักการ ความรู้ และประสบการณ์ที�เกี�ยวข้้องกับการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยไปใช้ใน

การพัื้ฒนางานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพื้

  1.2   วิิชาเอกการ์แนิะแนิวิแลัะการ์ปรึ์กษาเชิงจิิตวิิทยา ร์หััส 20014  หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563

  เน้นผู้ลิตบุคลากรเพ่ื้�อให้เป็นนักแนะแนวและผูู้้ให้การการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา ครู/บุคลากรทางการศึกษา  

นักพัื้ฒนาทรัพื้ยากรมนุษย์ และนักฝึึกอบรม ให้มีความรู้ทั�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบัติ มีคุณธ์รรมและจิริยธ์รรม มีความรู้

ความสามารถในการบูรณาการความรู้เพ่ื้�อประยุกต์ใช้ในการพัื้ฒนาตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ

  1.3  วิิชาเอกเทค์โนิโลัยีแลัะส่�อสาร์การ์ศึกษา ร์หััส 20024  หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563

  เน้นผู้ลิตบัณฑิิตให้เป็นผูู้้ที�มีความรู้ความสามารถทั�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบติัทางด้านเทคโนโลยแีละส่�อสาร

การศึกษา และเป็นผูู้้มีคุณธ์รรมจิริยธ์รรมเพ่ื้�อนำาความรู้ไปพัื้ฒนาตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติอย่างยั�งย่น

  1.4  วิิชาเอกการ์เรี์ยนิรู์�ตลัอดิชีวิิต ร์หััส 20034  หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563

  เน้นผู้ลิตบุคลากรในฐานะผูู้้จัิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักพัื้ฒนาทรัพื้ยากรมนุษย์ และนักฝึึกอบรม ให้มีความรู้ 

ทั�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบัติ มีคุณธ์รรมและจิริยธ์รรม มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้เพ่ื้�อประยุกต์ใช้ 

ในการพัื้ฒนาตนเอง หน่วยงาน สถานศึกษา สังคม และประเทศชาติ 

2.   หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์ เปิดสอน 3 หลักสูตร ค่อ                                                                                                                                              

              2.1    ปร์ะกาศนีิยบััตร์นิวัิตกร์ร์มีการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมีวัิย ร์หััส 20121 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 

(เปิดรับนักศึกษาเฉพื้าะ ภาคัต้น เท่านั�น)

   เน้นผู้ลิตการพัื้ฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้้าใจิเกี�ยวกับแนวคิด ทฤษฎีีที�เกี�ยวข้้องกับ

นวัตกรรมการพื้ฒันาเดก็ปฐมวยั และองค์ความรู้ที�เกี�ยวข้้อง สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ในการจิดักิจิกรรม จัิดสภาพื้แวดล้อม 

สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ที�นำาไปสู่การพัื้ฒนาพื้ฤติกรรมที�พึื้งประสงค์ให้แก่เด็กได้ รวมทั�งสามารถประเมิน

พื้ฤติกรรมเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม และออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย

      2.2    ปร์ะกาศนิยีบััตร์การ์พฒันิาสุขภาวิะเดิก็ปฐมีวิยัแบับัองค์์ร์วิมี ร์หััส 20131 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565  

(เปิดรับนักศึกษาเฉพื้าะ ภาคัต้น เท่านั�น)

  เน้นการพัื้ฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้้าใจิเกี�ยวกับสุข้ภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม 

และองค์ความรู้ที�เกี�ยวข้้อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดูแลและตอบสนองความต้องการข้องเด็กทั�วไปและ 

เด็กพิื้เศษได้ เล่อกใช้กิจิกรรมและส่�อที�เหมาะสม เพ่ื้�อพัื้ฒนาพื้ฤติกรรมเด็กปฐมวัยได้ รวมทั�งสามารถประเมินพื้ฤติกรรม 

และส่งเสริมสุข้ภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม

3) สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์  ร์หััส 20
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   2.3    ปร์ะกาศนีิยบััตร์ผูู้�จัิดิการ์เรี์ยนิรู์�สำาหัรั์บัผูู้�สูงอายุ ร์หััส 20241  หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

     เน้นให้ผูู้้เรียนมีความรู้ ความเข้้าใจิเกี�ยวกับธ์รรมชาติและการเปลี�ยนแปลงข้องผูู้้สูงอายุ มีความรู้ทั�งภาคทฤษฎีีและ

ภาคปฏิิบัติในการจัิดการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับผูู้้สูงอายุ และมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ และประสบการณ์ในการ

จัิดการศึกษาตลอดชีวิต สำาหรับผูู้้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพื้

สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์มีีวัิตถุุปร์ะสงค์์ ดัิงนีิ�

1.  เพ่ื้�อให้มีความรู้ความเข้้าใจิในหลักการและกระบวนการจัิดการเรียนรู้ในการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย การแนะแนว

และการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.  เพ่ื้�อให้สามารถนำาความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการจัิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการ

แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา ด้านการใช้เทคโนโลยีและการส่�อสารเพ่ื้�อพัื้ฒนาการจัิดการศึกษา ตลอดจินด้านการ

จัิดการศึกษาเพ่ื้�อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.  เพ่ื้�อให้มีจิรรยาบรรณวิชาชีพื้ และมีความสำานึกรับผิู้ดชอบต่อเยาวชน สังคม และประเทศชาติ

ผูู้�ที�สำาเร็์จิการ์ศึกษาในิสาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์ สามารถเป็นบุคลากรทางการศึกษา ผูู้้ที�เกี�ยวข้้องกับการฝึึกอบรม

ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจิตคติที�ดีให้แก่บุคคลากรระดับการศึกษา และช่วงวัยต่าง ๆ  ได้ตามแนวคิดด้านการพัื้ฒนาเด็ก 

ปฐมวัย ด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา ด้านเทคโนโลยแีละส่�อสารการศึกษา และด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รวมทั�งผูู้้สำาเร็จิการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที�สูงขึ้�นทั�งในและต่างประเทศ
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมวัิย  ร์หััส 20244 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 

ช่�อปริ์ญญา ช่�อย่อ
ศิลปศาสตรบัณฑิิต (การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย) ศศ.บ. (การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย)
Bachelor of Arts (Early Childhood Development) B.A. (Early Childhood Development)

(เปิดรับนัักศึกษาในั ภาคต้นั แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์ 

ร์หััส 20

วิิชาเอกการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมีวัิย

ร์หััส 20244

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังน้ึ่�

1. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง หัร่์อ

2. สำาเร็จิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ (ปวช.) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง หัร่์อ 

3. สำาเร็จิการศึกษาอนุปริญญาทางการศึกษา (วิชาเอกปฐมวัยศึกษา) 

  หัร่์อ

4. สำาเร็จิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ชั�นสูง (ปวส.) หร่อ   

 อนุปริญญาหร่อเทียบเท่าทุกสาข้าวิชา หัร่์อ 

5. สำาเร็จิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หัร่์อ

6. สำาเร็จิการศึกษาปริญญาตรีสาข้าวิชาอ่�น ๆ

นัักศึกษาท่ี่�ศึกษาในัโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่ีสูำาเร็จการศึกษาในัปีการศึกษา 2572 

มีหาวิิที่ยาลััยจะโอนันัักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่ีโดยอัตโนัมัีติ

หัมีายเหัตุ  ผูู้้สำาเร็จิการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิิต วิชาเอกการพื้ัฒนาเด็กปฐมวัย ยังไม่สามารถข้อใบประกอบวิชาชีพื้ครูได้ หากต้องการ 

  ข้อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพื้ครู แนะนำาให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงที�สำานักงานเลข้าธิ์การคุรุสภา หร่อที� http://www.ksp.or.th

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 99-105

สูมัีครภาคต้นั ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 124-125

สูมัีครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 129-130
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วิชาเอกการพั
ฒ

นาเด็กปฐมวิย (20244)
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมวัิย  ร์หััส 20244 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565  
1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�		ม.6	หรื็อเทีียบเท่ี�	หรื็อ	ปวช.	หรื็อเทีียบเท่ี�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 16 ชุีดวิิชีา (96 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 22 ชุีดวิิชีา (132 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

 -  บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื้�อการส่�อสาร      10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         10151 ไทยศึกษา

 10131 สังคมมนุษย์          และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 10103 ทักษะชีวิต                           10121  อารยธ์รรมมนุษย์

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 16 ชุีดวิิชีา (96 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

 20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร             20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล       20303  จิิตวิทยาและวิทยาการ

   การศึกษา          การศึกษา  การเรียนรู้   

 วิิชุาเฉพาะด้าน   13   ชุุดวิิชุา

   -  บัังคัับั   12   ชุุดวิิชุา

 21001  พัื้ฒนาการและการเรียนรู้          21008  การพัื้ฒนาทักษะชีวิตสำาหรับ     21329  การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้าน

                 ข้องเด็กปฐมวัย          เด็กปฐมวัย       ร่างกาย อารมณ์-จิิตใจิ และ

      21003  การเล่น ข้องเล่นและเคร่�องเล่น  21010  การดูแลเด็กปฐมวัยที�มี       สังคม

                สำาหรับเด็กปฐมวัย          ความต้องการพิื้เศษ                21330 การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา

      21004  ครอบครัวศึกษากับการพัื้ฒนา    21223  แนวการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย        21331 การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด

   เด็กปฐมวัย                          21328  นวัตกรรม ส่�อและ                 21426  ประสบการณ์วิชาชีพื้

      21005  การประเมินและสร้างเสริม         เทคโนโลยีการศึกษา      การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย(1)

                พื้ฤติกรรมเด็กปฐมวัย             สำาหรับเด็กปฐมวัย 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                    
หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 

 (1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น



100 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิช
าเ

อก
กา

รพั
ฒ

นา
เด็

กป
ฐม

วิย
 (

20
24

4)
สา

ขา
วิช

าศึ
กษ

าศึ
าส

ตร์
 (

20
)

      -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 21002 นวัตกรรมการส่�อสารเพ่ื้�อ 21007 อาหารและโภชนาการสำาหรับ    21009  การจัิดสภาพื้แวดล้อมเพ่ื้�อพัื้ฒนา 

   การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย           เด็กปฐมวัย                                  เด็กปฐมวัย

 21006 สุข้ภาวะเด็กปฐมวัย         

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธ์ิบัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปริ็ญญ�ที�งก�ร็ศึึกษ�	(วิช�เอกปฐมว้ยศึึกษ�)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 8 ชุีดวิิชีา (48 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

 -  บัังคัับั   2   ชุุดวิิชุา

 10121 อารยธ์รรมมนุษย์ 10151  ไทยศึกษา

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 10131 สังคมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

                                                            และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

                                                                    
หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 
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วิชาเอกการพั
ฒ

นาเด็กปฐมวิย (20244)
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 8 ชุีดวิิชีา (48 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร 20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล

   การศึกษา  การศึกษา

      วิิชุาเฉพาะด้าน   6   ชุุดวิิชุา

 21001 พัื้ฒนาการและการเรียนรู้ 21223  แนวการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย        21330  การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา

   ข้องเด็กปฐมวัย 21329  การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้าน        21426  ประสบการณ์วิชาชีพื้

 21005 การประเมินและสร้างเสริม              ร่างกาย อารมณ์-จิิตใจิ และ                 การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย(1)    

    พื้ฤติกรรมเด็กปฐมวัย  สังคม                                   

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่       1    ชุีดวิิชีา     (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิ์บัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบ้ตร็วิช�ชีพช้�นสูำง	(ปวสำ.)	หรื็ออนุปริ็ญญ�หรื็อเทีียบเท่ี�ทุีกสำ�ข�วิช�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

                                                                    
หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 

 (1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

 1)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.)  ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีม-

        ท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

 10121  อารยธ์รรมมนุษย์      10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         10151 ไทยศึกษา

            และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

 2)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม

         เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

 10121  อารยธ์รรมมนุษย์      10131  สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 3)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทุกสัาขาวิิชุา

 - บัังคัับั   2    ชุุดวิิชุา

 10121  อารยธ์รรมมนุษย์      10151 ไทยศึกษา

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี� 

 10131  สังคมมนุษย์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

    และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

 20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร 20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล     20303  จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

           การศึกษา  การศึกษา 

 วิิชุาเฉพาะด้าน   8   ชุุดวิิชุา

 21001  พัื้ฒนาการและการเรียนรู้     21223 แนวการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย  21329  การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้าน

  ข้องเด็กปฐมวัย               21328  นวัตกรรม ส่�อและ     ร่างกาย อารมณ์-จิิตใจิ และ                               

      21003  การเล่น ข้องเล่นและเคร่�องเล่น          เทคโนโลยีการศึกษา             สังคม

                 สำาหรับเด็กปฐมวัย             สำาหรับเด็กปฐมวัย      21330  การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา

      21005  การประเมินและสร้างเสริม                                  21426 ประสบการณ์วิชาชีพื้ 

       พื้ฤติกรรมเด็กปฐมวัย    การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย(1)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิ์บัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

                                                                    
หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 

 (1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการพั
ฒ

นาเด็กปฐมวิย (20244)
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

4.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตรี็ที�งก�ร็ศึึกษ�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกน   1   ชุุดวิิชุา

 20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

 วิิชุาเฉพาะด้าน   9   ชุุดวิิชุา

      - บัังคัับั   8   ชุุดวิิชุา

 21001 พัื้ฒนาการและการเรียนรู้     21223 แนวการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย  21329  การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้าน

          ข้องเด็กปฐมวัย               21328  นวัตกรรม ส่�อและ     ร่างกาย อารมณ์-จิิตใจิ และ                               

      21003  การเล่น ข้องเล่นและเคร่�องเล่น          เทคโนโลยีการศึกษา             สังคม

                 สำาหรับเด็กปฐมวัย             สำาหรับเด็กปฐมวัย      21330  การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา

       21005  การประเมินและสร้างเสริม                                  21426 ประสบการณ์วิชาชีพื้

    พื้ฤติกรรมเด็กปฐมวัย    การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย(1)

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี� 

 21004 ครอบครัวกับการพัื้ฒนา 21009 การจัิดสภาพื้แวดล้อม 21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที�มี

           เด็กปฐมวัย  เพ่ื้�อพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย  ความต้องการพิื้เศษ

                                                                    
หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 

 (1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิ์บัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

5.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตรี็สำ�ข�วิช�อื�น		ๆ

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

 20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร         20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล 20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

  การศึกษา  การศึกษา

                                    

  
หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 
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วิชาเอกการพั
ฒ

นาเด็กปฐมวิย (20244)
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

 วิิชุาเฉพาะด้าน   8   ชุุดวิิชุา 

 21001  พัื้ฒนาการและการเรียนรู้     21223 แนวการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย  21329 การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้าน

                 ข้องเด็กปฐมวัย               21328  นวัตกรรม ส่�อและ  ร่างกาย อารมณ์-จิิตใจิ และ                               

      21003  การเล่น ข้องเล่นและเคร่�องเล่น          เทคโนโลยีการศึกษา             สังคม

                 สำาหรับเด็กปฐมวัย             สำาหรับเด็กปฐมวัย      21330  การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา

       21005  การประเมินและสร้างเสริม                                  21426 ประสบการณ์วิชาชีพื้       

                พื้ฤติกรรมเด็กปฐมวัย    การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย(1)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธ์ิบัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

                                        
หัมีายเหัตุ  (1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 107-109

สูมัีครภาคต้นั ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 125-126

สูมัีครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 130-131

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์แนิะแนิวิแลัะการ์ปรึ์กษาเชิงจิิตวิิทยา  ร์หััส 20014 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563  

ช่�อปริ์ญญา ช่�อย่อ
ศิลปศาสตรบัณฑิิต 
(การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา)         
Bachelor of Arts 
(Guidance and Psychological Counseling)  

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

    
(เปิดรับนัักศึกษาในั ภาคต้นั แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์ 

ร์หััส 20

วิิชาเอกการ์แนิะแนิวิแลัะการ์ปรึ์กษา

เชิงจิิตวิิทยา

ร์หััส 20014

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังน้ึ่�

1.  สำาเร็จิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ชั�นสูง (ปวส.) หร่อ

 อนุปริญญาหร่อเทียบเท่า จิากสถาบันอุดมศึกษา

 ที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง หัร่์อ

2.  สำาเร็จิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาข้าวิชา จิากสถาบันอุดมศึกษา

    ที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง

นัักศึกษาท่ี่�ศึกษาในัโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หากไม่ีสูำาเร็จการศึกษาในัปีการศึกษา 2570 

มีหาวิิที่ยาลััยจะโอนันัักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่ีโดยอัตโนัมัีติ

                                                                          
หัมีายเหัตุ  ผูู้้สำาเร็จิการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา ยังไม่สามารถข้อใบประกอบวิชาชีพื้ครูได้ 

 หากต้องการข้อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพื้ครู แนะนำาให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงที�สำานักงานเลข้าธ์ิการคุรุสภา หร่อที�  

 http://www.ksp.or.th
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วิชาเอกการแนะแนวิและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (20014)
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์แนิะแนิวิแลัะการ์ปรึ์กษาเชิงจิิตวิิทยา  ร์หััส 20014 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563   
1.		 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบ้ตร็วิช�ชีพช้�นสูำง	(ปวสำ.)		หรื็อเทีียบเท่ี�	หรื็ออนุปริ็ญญ�หรื็อเทีียบเท่ี�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต)
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3  ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

 1)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีม-

        ท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

 10121  อารยธ์รรมมนุษย์      10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         10151 ไทยศึกษา

            และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

 2)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม

         เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

 10121  อารยธ์รรมมนุษย์      10131  สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 3)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�า

 - บัังคัับั   2   ชุุดวิิชุา

 10121  อารยธ์รรมมนุษย์      10151 ไทยศึกษา

 - และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี� 

 10131  สังคมมนุษย์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

    และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10  ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

 20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร          20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล        20303 จิิตวิทยาและวิทยาการ

  การศึกษา           การศึกษา  การเรียนรู้

     

                                                               
หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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 วิิชุาเฉพาะด้าน   7   ชุุดวิิชุา

 - บัังคัับั   6   ชุุดวิิชุา

 25301  จิิตวิทยาและสังคมวิทยาพ่ื้�นฐาน 25303  การแนะแนวและการปรึกษา 25406  กิจิกรรมและเคร่�องม่อการ

          เพ่ื้�อการแนะแนวและการปรึกษา      เชิงจิิตวิทยากับคุณภาพื้ชีวิต  แนะแนวและการปรึกษา   

  เชิงจิิตวิทยา 25405  เทคนิคการปรึกษาเบ่�องต้น  เชิงจิิตวิทยา

     25302  หลักและระบบงานแนะแนว                              25411 ประสบการณ์วิชาชีพื้การแนะแนว

       และการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา    และการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา(1) 

    -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 22304 การแนะแนวและการปรึกษา     25304  การแนะแนวและการปรึกษา

  เชิงจิิตวิทยาสำาหรับวัยรุ่น  เชิงจิิตวิทยาสำาหรับเด็ก
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ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิ์บัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

2.		 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปริ็ญญ�ตรี็ทุีกสำ�ข�วิช�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป*   1 ชุีดวิิชีา   (6 หน่ัวิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา                                                                   

หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 

 (1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการแนะแนวิและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (20014)
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

วิชาเอกการแนะแนวิและการปรึกษาเชิงจิติวิทยา (20014)
สาขาวิชาศึกษาศาสติร์ (20)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ   10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

 20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร     20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล 20303  จิิตวิทยาและวิทยาการ   

   การศึกษา   การศึกษา  การเรียนรู้

     วิิชุาเฉพาะด้าน   7   ชุุดวิิชุา

      - บัังคัับั   6   ชุุดวิิชุา

      25301  จิิตวิทยาและสังคมวิทยาพ่ื้�นฐาน 25303 การแนะแนวและการปรึกษา 25406 กิจิกรรมและเคร่�องม่อ

                 เพ่ื้�อการแนะแนวและการปรึกษา           เชิงจิิตวิทยากับคุณภาพื้ชีวิต     การแนะแนวและการปรึกษา

  เชิงจิิตวิทยา 25405 เทคนิคการปรึกษาเบ่�องต้น                เชิงจิิตวิทยา                                 

      25302  หลักและระบบงานแนะแนว        25411 ประสบการณ์วิชาชีพื้การแนะแนว  

  และการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา    และการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา(1)          

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 22304 การแนะแนวและการปรึกษา     25304  การแนะแนวและการปรึกษา

  เชิงจิิตวิทยาสำาหรับวัยรุ่น  เชิงจิิตวิทยาสำาหรับเด็ก

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิ์บัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1)  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2)  ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3)  ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4)  ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5)  ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

                                             

   

   

                                                         

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 111-113

สูมัีครภาคต้นั ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 126

สูมัีครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 131-132

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกเทคโนิโลัยีแลัะส่�อสาร์การ์ศึกษา  ร์หััส 20024 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563  

ช่�อปริ์ญญา ช่�อย่อ
ศิลปศาสตรบัณฑิิต (เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา)         
Bachelor of Arts (Educational Technology
and Communications)  

ศศ.บ. (เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา)
B.A. (Educational Technology
and Communications)                                                            

    
(เปิดรับนัักศึกษาในั ภาคต้นั แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์ 

ร์หััส 20

วิิชาเอกเทค์โนิโลัยีแลัะส่�อสาร์การ์ศึกษา

ร์หััส 20024

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังน้ึ่�

1.  สำาเร็จิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ชั�นสูง (ปวส.) หร่อ 

 เทียบเท่า จิากสถาบันอุดมศึกษาที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง หัร่์อ

2.  สำาเร็จิการศึกษาอนปุริญญาหร่อเทียบเทา่ จิากสถาบนัอุดมศึกษา

    ที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง หัร่์อ

3.  สำาเร็จิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาข้าวิชา จิากสถาบันอุดมศึกษา 

 ที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง

นัักศึกษาท่ี่�ศึกษาในัโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หากไม่ีสูำาเร็จการศึกษาในัปีการศึกษา 2570 

มีหาวิิที่ยาลััยจะโอนันัักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่ีโดยอัตโนัมัีติ

                                                                        
หัมีายเหัตุ  ผูู้้สำาเร็จิการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิิต วิชาเอกเทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา ยังไม่สามารถข้อใบประกอบวิชาชีพื้ครูได้ 

 หากต้องการข้อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพื้ครู แนะนำาให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงที�สำานักงานเลข้าธ์ิการคุรุสภา หร่อที�  

 http://www.ksp.or.th
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วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่�อสื่ารการศึกษา (20024)
สื่าขาวิชาศึกษาศึาสื่ตร์ (20)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกเทคโนิโลัยีแลัะส่�อสาร์การ์ศึกษา  ร์หััส 20024 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563     
1.		 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบ้ตร็วิช�ชีพช้�นสูำง	(ปวสำ.)		หรื็อเทีียบเท่ี�	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต)
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3  ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

 1)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีม-

        ท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

 10121  อารยธ์รรมมนุษย์      10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         10151 ไทยศึกษา

            และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

 2)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม

         เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

 10121  อารยธ์รรมมนุษย์      10131  สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

 20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร         20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล         20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

  การศึกษา  การศึกษา                                                                                        

      วิิชุาเฉพาะด้าน   7   ชุุดวิิชุา

 27101  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 27104 วิทยุกระจิายเสียงและ 27117 เทคโนโลยีการจัิดการศึกษา

  และส่�อสารการศึกษา  วิทยุโทรทัศน์เพ่ื้�อการศึกษา(1) 27401  ส่�อการศึกษาขั้�นพ่ื้�นฐาน

 27103  ส่�อการศึกษาพัื้ฒนสรร 27112  การบริหารศูนย์ส่�อการศึกษา 27416 ประสบการณ์วิชาชีพื้เทคโนโลยี 

      และส่�อสารการศึกษา(2)

                                                                    
หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 

 (1)  เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องเข้้ารับการฝึึกปฏิิบัติในวันและสถานที�ที�มหาวิทยาลัยกำาหนด

 (2) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิ์บัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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2.		 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปริ็ญญ�หรื็อเทีียบเท่ี�	หรื็อปริ็ญญ�ตรี็ทุีกสำ�ข�วิช�	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

 20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร         20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล         20303  จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

   การศึกษา  การศึกษา                                                                                        

      วิิชุาเฉพาะด้าน   7   ชุุดวิิชุา

 27101  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 27104 วิทยุกระจิายเสียงและ 27117  เทคโนโลยีการจัิดการศึกษา

   และส่�อสารการศึกษา  วิทยุโทรทัศน์เพ่ื้�อการศึกษา(1) 27401  ส่�อการศึกษาขั้�นพ่ื้�นฐาน

 27103  ส่�อการศึกษาพัื้ฒนสรร 27112  การบริหารศูนย์ส่�อการศึกษา 27416  ประสบการณ์วิชาชีพื้เทคโนโลยี  

       และส่�อสารการศึกษา(2)

                                                                    
หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 

 (1)  เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องเข้้ารับการฝึึกปฏิิบัติในวันและสถานที�ที�มหาวิทยาลัยกำาหนด

 (2) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่�อสื่ารการศึกษา (20024)
สื่าขาวิชาศึกษาศึาสื่ตร์ (20)

วิชาเอกเทคุโนโลยีและส่�อสารการศึกษา (20024)
สาขาวิชาศึกษาศาสติร์ (20)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธ์ิบัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 115-117

สูมัีครภาคต้นั ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 127 

สูมัีครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 132

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์เรี์ยนิรู์�ตลัอดิชีวิิต  ร์หััส 20034 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563

ช่�อปริ์ญญา ช่�อย่อ

ศิลปศาสตรบัณฑิิต (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)         
Bachelor of Arts (Lifelong Learning)  

ศศ.บ. (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)
B.A. (Lifelong Learning)                                                         

    
(เปิดรับนัักศึกษาในั ภาคต้นั แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์ 

ร์หััส 20

วิิชาเอกการ์เรี์ยนิรู์�ตลัอดิชีวิิต

ร์หััส 20034

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังน้ึ่�

1.  สำาเร็จิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ชั�นสูง (ปวส.) หร่อ 

 เทียบเท่า จิากสถาบันอุดมศึกษาที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง หัร่์อ

2.  สำาเร็จิการศึกษาอนปุริญญาหร่อเทียบเทา่ จิากสถาบนัอุดมศึกษา 

    ที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง หัร่์อ

3.  สำาเร็จิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาข้าวิชา จิากสถาบันอุดมศึกษา 

 ที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง

นัักศึกษาท่ี่�ศึกษาในัโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หากไม่ีสูำาเร็จการศึกษาในัปีการศึกษา 2570 

มีหาวิิที่ยาลััยจะโอนันัักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่ีโดยอัตโนัมัีติ

                                                                        
หัมีายเหัตุ  ผูู้้สำาเร็จิการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิิต วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยังไม่สามารถข้อใบประกอบวิชาชีพื้ครูได้ หากต้องการ 

 ข้อใบอนุญาตประกอบวิชาชพีื้ครู แนะนำาให้ตดิต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงที�สำานักงานเลข้าธิ์การคุรสุภา หร่อที� http://www.ksp.or.th
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วิชาเอกการเรียนร้�ตลอดชีวิต (20034)
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์เรี์ยนิรู์�ตลัอดิชีวิิต  ร์หััส 20034 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563    
1.		 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ะก�ศึนียบ้ตร็วิช�ชีพช้�นสูำง	(ปวสำ.)		หรื็อเทีียบเท่ี�	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต)
(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3  ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

 1)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีม-

        ท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

 10121  อารยธ์รรมมนุษย์      10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         10151 ไทยศึกษา

            และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

 2)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม

         เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

 10121  อารยธ์รรมมนุษย์      10131   สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต) 

 วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

 20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร      20302  สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล 20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

  การศึกษา           การศึกษา                                                                                        

      วิิชุาเฉพาะด้าน   7   ชุุดวิิชุา

 26301  การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 26403  แหล่งวิทยาการชุมชนเพ่ื้�อ 26405 การเรียนรู้ทางไกล

   การศึกษานอกระบบ  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 26406 การพัื้ฒนาและการใช้ส่�อการ 

 26302  การจัิดการศึกษานอกระบบ 26404  หลักการเรียนรู้และเทคนิค  เรียนรู้เพ่ื้�อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

           เพ่ื้�อการเรียนรู้ในชุมชน  การฝึึกอบรม 26407  ประสบการณ์วิชาชีพื้การเรียนรู้ 

       ตลอดชีวิต(1)

หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 

 (1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิ์บัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปริ็ญญ�หรื็อเทีียบเท่ี�	หรื็อปริ็ญญ�ตรี็ทุีกสำ�ข�วิช�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 12 ชุีดวิิชีา (72 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต) 

 วิิชุาแกน   3   ชุุดวิิชุา

 20301 เทคโนโลยีและส่�อสาร      20302  สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ล 20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

   การศึกษา           การศึกษา                                                                                        

      วิิชุาเฉพาะด้าน   7   ชุุดวิิชุา

 26301  การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 26403  แหล่งวิทยาการชุมชนเพ่ื้�อ 26405 การเรียนรู้ทางไกล

   การศึกษานอกระบบ  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 26406 การพัื้ฒนาและการใช้ส่�อการ 

 26302  การจัิดการศึกษานอกระบบ 26404  หลักการเรียนรู้และเทคนิค  เรียนรู้เพ่ื้�อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

           เพ่ื้�อการเรียนรู้ในชุมชน  การฝึึกอบรม 26407  ประสบการณ์วิชาชีพื้การเรียนรู้ 

       ตลอดชีวิต(1)

หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 

 (1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกการเรียนร้�ตลอดชีวิต (20034)
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธ์ิบัตร หร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

 

      



118 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
รนี

วัต
กร

รม
กา

รพั
ฒ

นีา
เด็

กป
ฐม

วัย
 (

20
12

1)
สา

ขา
วัช

าศึ
กษ

าศ
าส

ตร์
 (

20
)

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 119

ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 127

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์นิวัิตกร์ร์มการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมวัิย  ร์หััส 20121 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565

ช่�อปร์ะกาศนีิยบััตร์ ช่�อย่อ
ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย ป. นวัตกรรมการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย
Certificate in Early Childhood Cert. in Early Childhood Development
Development Innovation Innovation

(เปิดรับนัักศึกษาเฉพาะ ภาคต้นั เท่ี่านัั�นั)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์ 

ร์หััส 20

ปร์ะกาศนีิยบััตร์นิวัิตกร์ร์มีการ์พัฒนิา

เด็ิกปฐมีวัิย

ร์หััส 20121

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังน้ึ่�

1.  สำาเร็จิการศึกษาจิากการศึกษานอกระบบ หร่อผูู้้ที�ศึกษาตาม 

 อัธ์ยาศัย และได้รับการเทียบโอนผู้ลการศึกษา ซึี�งสภาวิชาการ 

 พิื้จิารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้้าศึกษาได้  

2.  สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง และประกอบอาชีพื้มาแล้ว 

 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปี หลังสำาเร็จิการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการ 

 ศึกษาที�สมัคร หัร่์อ

3. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีตำ�ากว่ิา 25 ปี                              

     บริบูรณ์์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร่์อ

4. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อ  

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ (ปวช.) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง หัร่์อ

5.  สำาเร็จิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ชั�นสูง (ปวส.) หร่อ

 เทียบเท่า หร่ออนุปริญญาหร่อเทียบเท่า หร่อปริญญาตรี หร่อ

 เทียบเท่า จิากสถาบันอุดมศึกษาที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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ประกาศนียบัตรนีวัตกรรมการพั
ฒ

นีาเด็กปฐมวัย (20121)
สาขาวัชาศึกษาศาสตร์ (20)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์นิวัิตกร์ร์มการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมวัิย  ร์หััส 20121 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านัั�นั)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

21001 พัื้ฒนาการและการเรียนรู้ 21003 การเล่น ข้องเล่น และเคร่�องเล่น  21005 การประเมินและสร้างเสริม

 ข้องเด็กปฐมวัย  สำาหรับเด็กปฐมวัย   พื้ฤติกรรมเด็กปฐมวัย

21002 นวัตกรรมการส่�อสาร 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัื้ฒนา

 เพ่ื้�อการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย  เด็กปฐมวัย
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ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 121

ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 128

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์การ์พัฒนิาสุขภาวิะเด็ิกปฐมวัิยแบับัองค์ร์วิม  ร์หััส 20131 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565

ช่�อปร์ะกาศนีิยบััตร์ ช่�อย่อ
ประกาศนียบัตรการพัื้ฒนาสุข้ภาวะเด็กปฐมวัย ป. การพัื้ฒนาสุข้ภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
แบบองค์รวม Cert. in Holistic Well-Being Development
Certificate in Holistic Well-Being for Early Childhood
Development for Early Childhood

(เปิดรับนัักศึกษาเฉพาะ ภาคต้นั เท่ี่านัั�นั)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์ 

ร์หััส 20

ปร์ะกาศนีิยบััตร์การ์พัฒนิาสุขภาวิะ

เด็ิกปฐมีวัิยแบับัองค์์ร์วิมี

ร์หััส 20131

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังน้ึ่�

1.  สำาเร็จิการศึกษาจิากการศึกษานอกระบบ หร่อผูู้้ที�ศึกษาตาม 

 อัธ์ยาศัย และได้รับการเทียบโอนผู้ลการศึกษา ซึี�งสภาวิชาการ 

 พิื้จิารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้้าศึกษาได้ 

2. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง และประกอบอาชีพื้มาแล้ว 

 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปี หลังสำาเร็จิการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

  ที�สมัคร หัร่์อ

3. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง โดยมี่อายุไม่ีตำ�ากว่ิา 25 ปี     

 บริบูรณ์์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร่์อ

4. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อ 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ (ปวช.) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง หัร่์อ

5. สำาเร็จิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ชั�นสูง (ปวส.) หร่อเทียบเท่า  

 หร่ออนุปริญญาหร่อเทียบเท่า หร่อปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า  

 จิากสถาบันการศึกษาที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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ประกาศนียบัตรการพั
ฒ

นีาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบับัองค์รวม (20131)
สุาขาวิชาศึกษาศาสุตร์ (20)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์การ์พัฒนิาสุขภาวิะเด็ิกปฐมวัิยแบับัองค์ร์วิม  ร์หััส 20131 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565  

(เปิิดรัับนัักศึึกษาเฉพาะ ภาคต้้น เท่่านัั�นั)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

21006 สุข้ภาวะเด็กปฐมวัย 21008 การพัื้ฒนาทักษะชีวิต 21010 การดูแลเด็กปฐมวัย

21007 อาหารและโภชนาการ  สำาหรับเด็กปฐมวัย  ที�มีความต้องการพิื้เศษ

 สำาหรับเด็กปฐมวัย 21009 การจัิดสภาพื้แวดล้อม

   เพ่ื้�อพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์ผูู้�จัิดิการ์เรี์ยนิรู์�สำาหัรั์บัผูู้�สูงอายุ  ร์หััส 20241 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564  

ช่�อปร์ะกาศนีิยบััตร์ ช่�อย่อ
ประกาศนียบัตรผูู้้จัิดการเรียนรู้สำาหรับผูู้้สูงอายุ ป. ผูู้้จัิดการเรียนรู้สำาหรับผูู้้สูงอายุ
Certificate in Learning Organizer for the Cert. in Learning Organizer for the 
Older Adults Older Adults

(เปิดรับนัักศึกษาในั ภาคต้นั แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาศึกษาศาสตร์์ 

ร์หััส 20

ปร์ะกาศนิยีบััตร์ผูู้�จัิดิการ์เร์ยีนิรู์�สำาหัร์บััผูู้�สูงอายุ  

ร์หััส 20241

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังน้ึ่�

1. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง และประกอบอาชีพื้มาแล้ว 

 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปี หลังสำาเร็จิการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

  ที�สมัคร หัร่์อ

2. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง โดยมี่อายุไม่ีตำ�ากว่ิา 25 ปี     

 บริบูรณ์์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร่์อ

3. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อ เทียบเท่า หร่อ 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ (ปวช.) หร่อเทียบเท่า ตามที�กระทรวง 

 ศึกษาธิ์การรับรอง หัร่์อ

4. สำาเร็จิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ชั�นสูง (ปวส.) หร่อเทียบเท่า  

 หร่ออนุปริญญาหร่อเทียบเท่า หร่อปริญญาตรีหร่อสูงกว่า 

 ปริญญาตรี จิากสถาบันการศึกษาที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง

 

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 123

สูมัีครภาคต้นั ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 128

สูมัีครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 132
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ประกาศนียบัตรการพั
ฒ

นีาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบับัองค์รวม (20131)
สุาขาวิชาศึกษาศาสุตร์ (20)
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ประกาศนียบัตรผู้�จัดการเรียนีร้�สำำาห
รับัผู้�สำงอายุ (20241)

สำาขาวิชาศึกษาศาสำตร์ (20)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์ผูู้�จัิดิการ์เรี์ยนิรู์�สำาหัรั์บัผูู้�สูงอายุ  ร์หััส 20241 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

26001  ธ์รรมชาติและการพัื้ฒนาข้องผูู้้สูงอายุ    26003  ส่�อเพ่ื้�อการเรียนรู้     26004  การบริหารและจัิดการเรียนรู้                     

26002  การเรียนรู้เพ่ื้�อชีวิตสำาหรับผูู้้สูงอายุ                สำาหรับผูู้้สูงอายุ                 สำาหรับผูู้้สูงอายุ

                                                                                          26005  กรณีศึกษาการจัิดกิจิกรรมการเรียนรู้

                                                                                                     สำาหรับผูู้้สูงอายุ
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สาขาวิิชาศึกษาศาสติร์ รหัส 20
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน  

ภาคุติ�น  ปีการศึกษา 2565

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมวัิย ร์หััส 20244 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ม.6 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ปวิชุ. หรืีอเทียบัเท�า

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธ์รรมมนุษย์

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

2)  สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาทางการีศ่กษา (วิิชุาเอกปฐมวัิยศ่กษา)

20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
21001 พัื้ฒนาการและการเรียนรู้ข้องเด็กปฐมวัย
และเล่อกเสรี 1 ชุดวิชา (1)

1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชุีพชัุ�นสัูง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรีือบัรีิหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีม- 

 ท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10121 อารยธ์รรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม  

 เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

10121 อารยธ์รรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

หัมีายเหัตุ (1) ให้นักศึกษาเล่อกชุดวิชาเล่อกเสรไีด้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธ์บัิตร หร่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนยีบัตร  

  ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สาข้าวิชาไม่ีอนุัญาตให้เล่อกเป็นชุดวิชาเล่อกเสรี ศึกษารายละเอียดชุดวิชาหร่อ 

  รายวิชาที�ไม่อนุญาตให้เล่อกเป็นชุดวิชาเล่อกเสรีจิากเว็บไซีต์ https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตร 

  ปริญญาตรี→ สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

                 ทัี่�งน่ั�นัักศึกษาต้องตรวิจสูอบตารางสูอบข้องแต่ลัะชุีดวิิชีาท่ี่�ลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัไม่ีให้ม่ีวัินัแลัะคาบเวิลัาสูอบตรงกันั เนืั�องจากมีหาวิิที่ยาลััย

  ไม่ีอนุัญาตให้นัักศึกษาเข้้าสูอบมีากกว่ิา 1 ชุีดวิิชีา ในัวัินัแลัะคาบเวิลัาสูอบเด่ยวิกันั
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาศึกษาศึาสต้ร์ (20)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

5) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทุกสัาขาวิิชุา

10121 อารยธ์รรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

6) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาตรีีทางการีศ่กษา

10151 ไทยศึกษา
21001 พัื้ฒนาการและการเรียนรู้ข้องเด็กปฐมวัย
21223 แนวการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

7) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาตรีีสัาขาวิิชุาอื�น ๆ

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
21001 พัื้ฒนาการและการเรียนรู้ข้องเด็กปฐมวัย

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย 
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์แนิะแนิวิแลัะการ์ปรึ์กษาเชิงจิิตวิิทยา ร์หััส 20014 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563 

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ 

 ศิลปกรีรีม

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชุีพชัุ�นสัูง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม  

 เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�า

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

วิิชาเอกการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมวัิย ร์หััส 20244 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)
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ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาตรีีทุกสัาขาวิิชุา

20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
25302 หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกเทคโนิโลัยีแลัะส่�อสาร์การ์ศึกษา ร์หััส 20024 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ 

 ศิลปกรีรีม

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชุีพชัุ�นสัูง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม  

 เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�า หรืีอปริีญญาตรีีทุกสัาขาวิิชุา

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

วิิชาเอกการ์แนิะแนิวิแลัะการ์ปรึ์กษาเชิงจิิตวิิทยา ร์หััส 20014 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563 (ต่่อ)
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาศึกษาศึาสต้ร์ (20)

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์เรี์ยนิรู์�ตลัอดิชีวิิต ร์หััส 20034 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ 

 ศิลปกรีรีม

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
26301 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชุีพชัุ�นสัูง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม  

 เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
26301 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�า หรืีอปริีญญาตรีีทุกสัาขาวิิชุา

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
26301 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์นิวัิตกร์ร์มการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมวัิย ร์หััส 20121 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

21001 พัื้ฒนาการและการเรียนรู้ข้องเด็กปฐมวัย
21002 นวัตกรรมการส่�อสารเพ่ื้�อการพัื้ฒนาเด็กปฐมวัย
21003 การเล่น ข้องเล่น และเคร่�องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
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 ภ

าค
ต้น

สา
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าศึ

กษ
าศึ

าส
ต้ร์

 (
20

)

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์การ์พัฒนิาสุขภาวิะเด็ิกปฐมวัิยแบับัองค์ร์วิม ร์หััส 20131

หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

21006 สุข้ภาวะเด็กปฐมวัย
21007 อาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย
21008 การพัื้ฒนาทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์ผูู้�จัิดิการ์เรี์ยนิรู์�สำาหัรั์บัผูู้�สูงอายุ ร์หััส 20241 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564 

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

26001 ธ์รรมชาติและพัื้ฒนาการข้องผูู้้สูงอายุ
26002  การเรียนรู้เพ่ื้�อชีวิตสำาหรับผูู้้สูงอายุ    
26003  ส่�อเพ่ื้�อการเรียนรู้สำาหรับผูู้้สูงอายุ        

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

สาขาวิิชาศึกษาศาสติร์ รหัส 20
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน  

ภาคุปลาย  ปีการศึกษา 2565

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมวัิย ร์หััส 20244 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ม.6 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ปวิชุ. หรืีอเทียบัเท�า

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื้�อการส่�อสาร
20301   เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาทางการีศ่กษา (วิิชุาเอกปฐมวัิยศ่กษา)

10151 ไทยศึกษา
20301 เทคโนโลยีและส่�อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชุีพชัุ�นสัูง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรีือบัรีิหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีม- 

 ท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10151 ไทยศึกษา
20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม  

 เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

10131 สังคมมนุษย์
20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

5) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�าทุกสัาขาวิิชุา

20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
20303   จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

1,000 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
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วิิชาเอกการ์พัฒนิาเด็ิกปฐมวัิย ร์หััส 20244 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

6) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาตรีีทางการีศ่กษา

10151 ไทยศึกษา
21328   นวัตกรรม ส่�อและเทคโนโลยีการศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัย
21329 การพัื้ฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ - จิิตใจิ 
   และสังคม

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

7) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาตรีีสัาขาวิิชุาอื�น ๆ

20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
20303 จิิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
21005 การประเมินและการสร้างเสริมพื้ฤติกรรมเด็กปฐมวัย

1,000 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์แนิะแนิวิแลัะการ์ปรึ์กษาเชิงจิิตวิิทยา ร์หััส 20014 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ 

 ศิลปกรีรีม

20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
25301   จิิตวิทยาและสังคมวิทยาพ่ื้�นฐานเพ่ื้�อการแนะแนว 
   และการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา
และเล่อกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชุีพชัุ�นสัูง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม  

 เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
25301   จิิตวิทยาและสังคมวิทยาพ่ื้�นฐานเพ่ื้�อการแนะแนว 
   และการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา
และเล่อกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

หัมีายเหัตุ (1) ให้นักศึกษาเล่อกชุดวิชาเล่อกเสรไีด้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธ์บัิตร หร่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนยีบัตร  

  ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สาข้าวิชาไม่ีอนุัญาตให้เล่อกเป็นชุดวิชาเล่อกเสรี ศึกษารายละเอียดชุดวิชาหร่อ 

  รายวิชาที�ไม่อนุญาตให้เล่อกเป็นชุดวิชาเล่อกเสรีจิากเว็บไซีต์ https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตร 

  ปริญญาตรี→ สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

                 ทัี่�งน่ั�นัักศึกษาต้องตรวิจสูอบตารางสูอบข้องแต่ลัะชุีดวิิชีาท่ี่�ลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัไม่ีให้ม่ีวัินัแลัะคาบเวิลัาสูอบตรงกันั เนืั�องจากมีหาวิิที่ยาลััย

  ไม่ีอนุัญาตให้นัักศึกษาเข้้าสูอบมีากกว่ิา 1 ชุีดวิิชีา ในัวัินัแลัะคาบเวิลัาสูอบเด่ยวิกันั
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาศึกษาศึาสตร์ (20)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�า

20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
25301   จิิตวิทยาและสังคมวิทยาพ่ื้�นฐานเพ่ื้�อการแนะแนว 
   และการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา
และเล่อกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปริีญญาตรีีทุกสัาขาวิิชุา

25301   จิิตวิทยาและสังคมวิทยาพ่ื้�นฐานเพ่ื้�อการแนะแนว 
   และการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา
25303 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิิตวิทยากับคุณภาพื้ชีวิต
และเล่อกเสรี 1 ชุดวิชา(1)

1,100 บาท

1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกเทคโนิโลัยีแลัะส่�อสาร์การ์ศึกษา ร์หััส 20024 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563 

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ 

 ศิลปกรีรีม

10121 อารยธ์รรมมนุษย์
20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
27103   ส่�อการศึกษาพัื้ฒนสรร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชุีพชัุ�นสัูง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม  

 เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

10121 อารยธ์รรมมนุษย์
20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
27103   ส่�อการศึกษาพัื้ฒนสรร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า

หัมีายเหัตุ (1) ให้นักศึกษาเล่อกชุดวิชาเล่อกเสรไีด้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธ์บัิตร หร่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนยีบัตร  

  ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเว้ินัชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สาข้าวิชาไม่ีอนุัญาตให้เล่อกเป็นชุดวิชาเล่อกเสรี ศึกษารายละเอียดชุดวิชาหร่อ 

  รายวิชาที�ไม่อนุญาตให้เล่อกเป็นชุดวิชาเล่อกเสรีจิากเว็บไซีต์ https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตร 

  ปริญญาตรี→ สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

                 ทัี่�งน่ั�นัักศึกษาต้องตรวิจสูอบตารางสูอบข้องแต่ลัะชุีดวิิชีาท่ี่�ลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัไม่ีให้ม่ีวัินัแลัะคาบเวิลัาสูอบตรงกันั เนืั�องจากมีหาวิิที่ยาลััย

  ไม่ีอนุัญาตให้นัักศึกษาเข้้าสูอบมีากกว่ิา 1 ชุีดวิิชีา ในัวัินัแลัะคาบเวิลัาสูอบเด่ยวิกันั

วิิชาเอกการ์แนิะแนิวิแลัะการ์ปรึ์กษาเชิงจิิตวิิทยา ร์หััส 20014 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563 (ต่่อ)



132 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�า หรืีอปริีญญาตรีีทุกสัาขาวิิชุา

20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
27103   ส่�อการศึกษาพัื้ฒนสรร
27117 เทคโนโลยีการจัิดการศึกษา

1,000 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกการ์เรี์ยนิรู์�ตลัอดิชีวิิต ร์หััส 20034 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนยีบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรีอืบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ 

 ศิลปกรีรีม

20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
26302   การจัิดการศึกษานอกระบบเพ่ื้�อการเรียนรู้ในชุมชน
26406 การพัื้ฒนาและการใช้ส่�อการเรียนรู้เพ่ื้�อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษาปรีะกาศนียบััตรีวิิชุาชีุพชัุ�นสูัง (ปวิสั.) ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม  

 เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศและการีสืั�อสัารี

20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
26302   การจัิดการศึกษานอกระบบเพ่ื้�อการเรียนรู้ในชุมชน
26406 การพัื้ฒนาและการใช้ส่�อการเรียนรู้เพ่ื้�อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญาหรืีอเทียบัเท�า หรืีอปริีญญาตรีีทุกสัาขาวิิชุา

20302 สถิติ วิจัิย และประเมินผู้ลการศึกษา
26302   การจัิดการศึกษานอกระบบเพ่ื้�อการเรียนรู้ในชุมชน
26406 การพัื้ฒนาและการใช้ส่�อการเรียนรู้เพ่ื้�อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์ผูู้�จัิดิการ์เรี์ยนิรู์�สำาหัรั์บัผูู้�สูงอายุ ร์หััส 20241 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564  

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

26004  การบริหารและจัิดการเรียนรู้สำาหรับผูู้้สูงอายุ
26005  กรณีศึกษาการจัิดกิจิกรรมการเรียนรู้สำาหรับผูู้้สูงอายุ 

1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

วิิชาเอกเทคโนิโลัยีแลัะส่�อสาร์การ์ศึกษา ร์หััส 20024 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563 (ต่่อ)
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