
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก
คุณสมบัตผู้ิสมัคร
โครงสร้างของหลกัสตูร

6 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )
ข. หมวดวชิาแกน 11 ชุดวชิา ( 66 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา ( 36 หน่วยกิต )
ง. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

24 ชุดวชิา ( 144  หน่วยกิต )

6 ชุดวชิา

10103
10111
10121
10141
10151
10161

ข. หมวดวชิาแกน 11 ชุดวชิา

20201

20202

20203

20301

20302

20303

20304

20307

20308
23304
27416

ค. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา

27101
27102
27103
27104
27112

27401
27402

ง. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

    บังคับ 11 ชุดวชิา

พัฒนศึกษา

วทิยาการการสอน

การศึกษากบัชวีติและชมุชน

เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

   ให้เลอืกจากชุดวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปริญญาตรีที่มหาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวชิาเลอืกเสรี

วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทัศน์เพื่อการศึกษา **
การบริหารศูนยส่ื์อการศึกษา

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
ส่ือการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

    บังคับ 5 ชุดวชิา
อปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา
เทคโนโลยทีางการสอน
ส่ือการศึกษาพัฒนสรร

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

การบริหารจดัการเรียนการสอน

พื้นฐานวชิาชพีศึกษาศาสตร์

การพัฒนาหลักสูตร

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Education Program
 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Education

  * เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

** เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ
หมายเหตุ

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 6 ชุดวชิา

ทักษะชวีติ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
อารยธรรมมนุษย์

 : ศษ.บ.
   B.Ed.
 : เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา
 : ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

โรงเรียนกบัชมุชน
ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา *



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก
คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาแกน 5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา ( 36 หน่วยกิต )

ง. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

13 ชุดวชิา ( 78  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151
ข. หมวดวชิาแกน 5 ชุดวชิา

20301

20302

20303

20304
27416

ค. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา

27101

27102

27103

27104

27112

27401

27402

ง. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

พื้นฐานวชิาชพีศึกษาศาสตร์
ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา *

การบริหารศูนยส่ื์อการศึกษา

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

   ให้เลอืกจากชุดวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปริญญาตรีที่มหาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวชิาเลอืกเสรี

ส่ือการศึกษาพัฒนสรร

วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทัศน์เพื่อการศึกษา **

ส่ือการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ไทยศึกษา

    บังคับ 5 ชุดวชิา

อปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

เทคโนโลยทีางการสอน

    บังคับ 1 ชุดวชิา

    บังคับ 5 ชุดวชิา

เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Education Program

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Education
 : ศษ.บ.
   B.Ed.

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา
 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิา หรือปริญญาตรีสาขาวชิาอื่นๆ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

  * เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

** เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ
หมายเหตุ



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาแกน 4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา ( 36 หน่วยกิต )

ง. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

12 ชุดวชิา ( 72  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาแกน 4 ชุดวชิา

20301

20302

20303

27416

ค. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา

27101

27102

27103

27104

27112

27401

27402

ง. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

Last updated: 11-June-2018

วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทัศน์เพื่อการศึกษา **

เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา *

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

    บังคับ 4 ชุดวชิา

    บังคับ 1 ชุดวชิา

   Bachelor of Education

 : ศษ.บ.

   B.Ed.

 : เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

  * เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

** เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติัเสริมทกัษะ
หมายเหตุ

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

   ให้เลอืกจากชุดวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปริญญาตรีที่มหาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวชิาเลอืกเสรี

เทคโนโลยทีางการสอน

ส่ือการศึกษาพัฒนสรร

การบริหารศูนยส่ื์อการศึกษา

ส่ือการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

    บังคับ 5 ชุดวชิา

อปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

ไทยศึกษา

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

   Bachelor of Education Program

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต

สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้


