
แขนงวชิา

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

หมายเหตุ

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 4 ชุดวชิา (24 หน่วยกิต)

ข. วทิยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 4 ชุดวชิา

27702

27703

27704

27705

27706

27707

27708

ข. วทิยานิพนธ์ 1 ชุดวชิา

27795

1 ชุดวชิา

27796

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

รายละเอียดของหลกัสตูร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

 : 1) ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำจำกมหำวทิยำลัยหรือสถำบันอดุมศึกษำอื่นที่มหำวทิยำลัยรับรอง

   2) เป็นครู อำจำรย ์หรือบุคลำกรประจ ำกำรทำงกำรศึกษำที่ท ำหน้ำที่สอน อบรม เผยแพร่ควำมรู้ แนะแนวให้บริกำรกำรศึกษำ เป็นบุคลำกรท ำหน้ำที่เกี่ยวกบักำรพัฒนำบุคคล  หรือ

   3) เป็นบุคลำกรองค์กรภำครัฐ หรือเอกชน โดยมปีระสบกำรณ์ท ำงำนหลังจำกจบปริญญำตรีมำแล้วไมต่่ ำกวำ่ 1 ปี

   4) มคีะแนนเฉล่ียระดับปริญญำตรีไมต่่ ำกวำ่ 2.30 หรือ

   5) เป็นผู้ที่สภำวชิำกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรรับเขำ้ศึกษำได้โดยไมก่ระทบกระเทือนต่อกำรรักษำมำตรฐำนบัณฑิตศึกษำ

 : 1. ผู้มคุีณสมบัติครบถว้นตำมขอ้ 1)-3) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญำตรีต่ ำกวำ่ 2.30 มหำวทิยำลัยอำจรับเขำ้ศึกษำได้ในฐำนะนักศึกษำทดลองเรียน

   2. ผู้ที่มคุีณสมบัติตำมขอ้ 1)– 5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำ หรือเคยถกูถอนสภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวทิยำลัย เนื่องจำกควำมประพฤติเส่ือมเสีย 

      หำกกำรกระท ำนั้นได้กระท ำโดยมไิด้มเีจตนำกระท ำควำมผิด หรือกระท ำโดยประมำท และลุแกโ่ทษในกำรกระท ำ จะกลับเขำ้ศึกษำใหมไ่ด้ หำกสภำวชิำกำรเห็นสมควร

      ให้เขำ้ศึกษำ ทั้งนี้ เมื่อพ้นก ำหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกำศถอนสภำพกำรเป็นนักศึกษำ

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

    บังคับ 3 ชุดวชิา

กำรวจิยัเทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำ

กำรจดัระบบทำงกำรศึกษำ

สัมมนำทำงเทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำ

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

เทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำกบักำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

กำรจดักำรงำนเทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำ

วทิยำนิพนธ์

ประสบกำรณ์วชิำชพีมหำบัณฑิตเทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำ *
เปน็กำรอบรมเข้มที่เนน้กำรฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล

กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทยีบเทำ่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น ำผลมำคิดหนว่ยกิตสะสม

   Master of Education Program in Educational Technology and Communications

 : ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (เทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำ)

   Master of Education (Educational Technology and Communications)

 : ศษ.ม. (เทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำ)

   M.Ed. (Educational Technology and Communications)

 : เทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำ

 : แผน ก แบบ ก 2

 : ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวชิำเทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

เทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรสอนและกำรฝึกอบรม

ส่ืออเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคมเพื่อกำรศึกษำ

* นกัศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวชิำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยก่อนจบกำรศึกษำเทำ่นัน้



แขนงวชิา

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

หมายเหตุ

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา

27702

27703

27704

27705

27706

27707

27708

1 ชุดวชิา

27794

1 ชุดวชิา

27796

หมายเหตุ

Last updated: 26-November-2018

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : 1) ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำจำกมหำวทิยำลัยหรือสถำบันอดุมศึกษำอื่นที่มหำวทิยำลัยรับรอง

   2) เป็นครู อำจำรย ์หรือบุคลำกรประจ ำกำรทำงกำรศึกษำที่ท ำหน้ำที่สอน อบรม เผยแพร่ควำมรู้ แนะแนวให้บริกำรกำรศึกษำ เป็นบุคลำกรท ำหน้ำที่เกี่ยวกบักำรพัฒนำบุคคล  หรือ

   3) เป็นบุคลำกรองค์กรภำครัฐ หรือเอกชน โดยมปีระสบกำรณ์ท ำงำนหลังจำกจบปริญญำตรีมำแล้วไมต่่ ำกวำ่ 1 ปี

   4) มคีะแนนเฉล่ียระดับปริญญำตรีไมต่่ ำกวำ่ 2.30 หรือ

   5) เป็นผู้ที่สภำวชิำกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรรับเขำ้ศึกษำได้โดยไมก่ระทบกระเทือนต่อกำรรักษำมำตรฐำนบัณฑิตศึกษำ

 : 1. ผู้มคุีณสมบัติครบถว้นตำมขอ้ 1)-3) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญำตรีต่ ำกวำ่ 2.30 มหำวทิยำลัยอำจรับเขำ้ศึกษำได้ในฐำนะนักศึกษำทดลองเรียน

   2. ผู้ที่มคุีณสมบัติตำมขอ้ 1)– 5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำ หรือเคยถกูถอนสภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวทิยำลัย เนื่องจำกควำมประพฤติเส่ือมเสีย 

      หำกกำรกระท ำนั้นได้กระท ำโดยมไิด้มเีจตนำกระท ำควำมผิด หรือกระท ำโดยประมำท และลุแกโ่ทษในกำรกระท ำ จะกลับเขำ้ศึกษำใหมไ่ด้ หำกสภำวชิำกำรเห็นสมควร

      ให้เขำ้ศึกษำ ทั้งนี้ เมื่อพ้นก ำหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกำศถอนสภำพกำรเป็นนักศึกษำ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ

โครงสร้างของหลกัสตูร

เทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำกบักำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

กำรจดักำรงำนเทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำ

 : ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวชิำเทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำ

   Master of Education Program in Educational Technology and Communications

 : ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (เทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำ)

* นกัศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวชิำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยก่อนจบกำรศึกษำเทำ่นัน้

เทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรสอนและกำรฝึกอบรม

ส่ืออเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคมเพื่อกำรศึกษำ

กำรศึกษำค้นควำ้อสิระ

 : เทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำ

 : แผน ข

ประสบกำรณ์วชิำชพีมหำบัณฑิตเทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำ *
เปน็กำรอบรมเข้มที่เนน้กำรฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล

กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทยีบเทำ่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น ำผลมำคิดหนว่ยกิตสะสม

   Master of Education (Educational Technology and Communications)

 : ศษ.ม. (เทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำ)

   M.Ed. (Educational Technology and Communications)

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

    บังคับ 3 ชุดวชิา

กำรวจิยัเทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำ

กำรจดัระบบทำงกำรศึกษำ

สัมมนำทำงเทคโนโลยแีละส่ือสำรกำรศึกษำ

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

รายละเอียดของหลกัสตูร


