
แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ยอ่ปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา

27702

27703

27704

27705

27706

27707

27708

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา

27795

1 ชุดวิชา

27796

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต

รายละเอียดของหลักสูตร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต

เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกติ) แต่ไม่น าผลมาคิดหน่วยกติสะสม

เทคโนโลยีและส่ือสารการสอนและการฝึกอบรม

 : 1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) - 3) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.30 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน

   2. ผู้ทีม่ีคุณสมบัติตามข้อ 1) – 5) ต้องไม่เป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านัน้

       ได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิด หรือกระท าโดยประมาท และลุแกโ่ทษในการกระท า จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวชิาการเหน็สมควรใหเ้ข้าศึกษา ทัง้นี ้เมือ่พน้ก าหนด 5 ปี

       นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

 : 1) ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษาอืน่ทีม่หาวทิยาลัยรับรอง

   2) เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาทีท่ าหน้าทีส่อน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว ใหบ้ริการการศึกษา เป็นบุคลากรท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการพฒันาบุคคล  หรือ

   3) เป็นบุคลากรองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน โดยมีประสบการณ์ท างานหลังจากจบปริญญาตรีมาแล้วไม่ต่ ากวา่ 1 ปี

   4) มีคะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.30 หรือ

   5) เป็นผู้ทีส่ภาวชิาการพจิารณาแล้วเหน็สมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

การจดัการงานเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

วทิยานิพนธ์

ประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา *

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

    บงัคับ 3 ชุดวิชา

การวจิยัเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

การจดัระบบทางการศึกษา

สัมมนาทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

ส่ืออเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพือ่การศึกษา

   Master of Education Program in Educational Technology and Communications

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา)

   Master of Education (Educational Technology and Communications)

 : ศษ.ม. (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา)

   M.Ed. (Educational Technology and Communications)

 : แผน ก แบบ ก 2

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายกอ่นจบการศึกษาเท่านั้น



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ยอ่ปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา

27702

27703

27704

27705

27706

27707

27708

1 ชุดวิชา

27794

1 ชุดวิชา

27796

หมายเหตุ
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ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

โครงสร้างของหลักสูตร

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

การจดัการงานเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายกอ่นจบการศึกษาเท่านั้น

เทคโนโลยีและส่ือสารการสอนและการฝึกอบรม

ส่ืออเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพือ่การศึกษา

การศึกษาค้นควา้อสิระ

 : แผน ข

ประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา *
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกติ) แต่ไม่น าผลมาคิดหน่วยกติสะสม

   Master of Education (Educational Technology and Communications)

 : ศษ.ม. (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา)

   M.Ed. (Educational Technology and Communications)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

    บงัคับ 3 ชุดวิชา

การวจิยัเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

การจดัระบบทางการศึกษา

สัมมนาทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

รายละเอียดของหลักสูตร

 : 1) ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษาอืน่ทีม่หาวทิยาลัยรับรอง

   2) เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาทีท่ าหน้าทีส่อน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว ใหบ้ริการการศึกษา เป็นบุคลากรท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการพฒันาบุคคล  หรือ

   3) เป็นบุคลากรองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน โดยมีประสบการณ์ท างานหลังจากจบปริญญาตรีมาแล้วไม่ต่ ากวา่ 1 ปี

   4) มีคะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.30 หรือ

   5) เป็นผู้ทีส่ภาวชิาการพจิารณาแล้วเหน็สมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

 : 1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) - 3) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.30 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน

   2. ผู้ทีม่ีคุณสมบัติตามข้อ 1) – 5) ต้องไม่เป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านัน้

       ได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิด หรือกระท าโดยประมาท และลุแกโ่ทษในการกระท า จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวชิาการเหน็สมควรใหเ้ข้าศึกษา ทัง้นี ้เมือ่พน้ก าหนด 5 ปี

       นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

   Master of Education Program in Educational Technology and Communications

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา)


