มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Bachelor of Arts Program in Educational Technology and Communications
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Bachelor of Arts (Educational Technology and Communications)
: ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
B.A. (Educational Technology and Communications)

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม
ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปลาย

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
10121 อารยธรรมมนุษย์

ปีที่
1

ภาค
ต้น

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
2

ต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
2

ต้น

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา

และสื่อสารการศึกษา

27104 วิทยุกระจายเสียงและ

27104 วิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา*

วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา*
ปลาย

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา
3

ต้น

27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27416 ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา

ปลาย

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบตั ิ

3

ต้น

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
27416 ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Bachelor of Arts Program in Educational Technology and Communications

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Bachelor of Arts (Educational Technology and Communications)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
B.A. (Educational Technology and Communications)

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปลาย

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
10121 อารยธรรมมนุษย์

ปีที่
1

ภาค
ต้น

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
2

ต้น

10131 สังคมมนุษย์

20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
2

ต้น

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา

และสื่อสารการศึกษา

27104 วิทยุกระจายเสียงและ

27104 วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา*
ปลาย 10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา

27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
3

ต้น

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา*
ปลาย

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27416 ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา

ปลาย

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบตั ิ

3

ต้น

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
27416 ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Bachelor of Arts Program in Educational Technology and Communications

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Bachelor of Arts (Educational Technology and Communications)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
B.A. (Educational Technology and Communications)

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางสาขาวิชา
ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปลาย

2

ต้น

ปลาย

20303
20302
27103
27117

จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา
สื่อการศึกษาพัฒนสรร
เทคโนโลยีการจัดการศึกษา

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ปลาย 20302 สถิติ วิจยั และประเมินผลการศึกษา
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา
2

วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา*
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

ต้น

20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา

27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา*
ปลาย 10151 ไทยศึกษา

27416 ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยี

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

และสื่อสารการศึกษา

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
3

ต้น

3

ต้น

27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27416 ประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบตั ิ

Last updated: 24-March-2021

