
รหัสหลกัสตูร  : 6301B0120011 Flag :  02

แขนงวชิา  : 200 -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา
 หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา ( 84 หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา
10121
10141
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

20301
20302
20303

27101
27103
27104

27112

27117
27401
27416

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

 : 1) ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย 

   2) บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมไิด้มเีจตนากระท าความผิด

       หรือกระท าโดยประมาท และลุแกโ่ทษในการกระท า จะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้ หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่

      วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

 : 20024 เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทัศน์เพื่อการศึกษา *

การบริหารศูนยส่ื์อการศึกษา

ส่ือการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา **

   วชิาเฉพาะดา้น 7 ชุดวชิา

อปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา
ส่ือการศึกษาพัฒนสรร

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

อารยธรรมมนุษย์
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

   วชิาแกน 3 ชุดวชิา
เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา
สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชิาพาณิชยกรรมหรือบริหารธรุกจิ อตุสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

   Bachelor of Arts (Educational Technology and Communications)
 : ศศ.บ. (เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา)
   B.A. (Educational Technology and Communications)

 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา
   Bachelor of Arts Program in Educational Technology and Communications
 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา)

เทคโนโลยกีารจดัการศึกษา

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

*  เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั



รหัสหลกัสตูร  : 6301B0120012 Flag :  03

แขนงวชิา  : 200 -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

 หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

14 ชุดวชิา ( 84 หน่วยกิต )
รายละเอียดของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา

10121

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

20301

20302
20303

27101

27103

27104

27112

27117

27401

27416

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

 : 1) ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย 

   2) บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมไิด้มเีจตนากระท าความผิด

       หรือกระท าโดยประมาท และลุแกโ่ทษในการกระท า จะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้ หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่

      วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

 : 20024 เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

   Bachelor of Arts (Educational Technology and Communications)

 : ศศ.บ. (เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา)

   B.A. (Educational Technology and Communications)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ไทยศึกษา

การบริหารศูนยส่ื์อการศึกษา

   วชิาแกน 3 ชุดวชิา

เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา
จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

*  เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ส่ือการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา **

   วชิาเฉพาะดา้น 7 ชุดวชิา

อปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

ส่ือการศึกษาพัฒนสรร

วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทัศน์เพื่อการศึกษา *

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชิาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมส่ิงทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

เทคโนโลยกีารจดัการศึกษา

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา
   Bachelor of Arts Program in Educational Technology and Communications
 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา)

อารยธรรมมนุษย์

สังคมมนุษย์



รหัสหลกัสตูร  : 6301B0120013 Flag :  04

แขนงวชิา  : 200 -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

 หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

12 ชุดวชิา ( 72 หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

20301

20302

20303

27101

27103

27104

27112

27117

27401

27416

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

เทคโนโลยกีารจดัการศึกษา

ไทยศึกษา

   วชิาแกน 3 ชุดวชิา

รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

 : 1) ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย 

   2) บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมไิด้มเีจตนากระท าความผิด

       หรือกระท าโดยประมาท และลุแกโ่ทษในการกระท า จะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้ หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่

      วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

 : 20024 เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

*  เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

การบริหารศูนยส่ื์อการศึกษา

ส่ือการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา **

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

   วชิาเฉพาะดา้น 7 ชุดวชิา

อปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

ส่ือการศึกษาพัฒนสรร

วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทัศน์เพื่อการศึกษา *

เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา

   Bachelor of Arts (Educational Technology and Communications)

 : ศศ.บ. (เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา)

   B.A. (Educational Technology and Communications)

 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทุกสาขา

 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

   Bachelor of Arts Program in Educational Technology and Communications

 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

Last updated: 21-March-2022


