มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา

: แผน ก แบบ ก 2

ชือ่ หลักสูตร

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Technology and Communications

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Master of Education (Educational Technology and Communications)
: ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

M.Ed. (Educational Technology and Communications)
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา

: 1) สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทีม่ หาวิทยาลัยรับรอง
2) เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจาการทางการศึกษาทีท่ าหน้าทีส่ อน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว ให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรทาหน้าทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาบุคคล หรือ
3) เป็นบุคลากรองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน โดยมีประสบการณ์ทางานหลังจากจบปริญญาตรีมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี
4) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.30 หรือ
5) เป็นผู้ทสี่ ภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ

: 1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) - 3) แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน
2. ผู้ทมี่ ีคุณสมบัติตามข้อ 1) – 5) ต้องไม่เป็นโรคทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทานัน้
ได้กระทาโดยมิได้มีเจตนากระทาความผิด หรือกระทาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทา จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทัง้ นี้ เมือ่ พ้นกาหนด 5 ปี
นับตั้งแต่วนั ประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

4 ชุดวิชา

(24 หน่วยกิต)

ข. วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

1 ชุดวิชา

(12 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
บังคับ 3 ชุดวิชา

(36 หน่วยกิต)

4 ชุดวิชา
27702 การวิจยั เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27703 การจัดระบบทางการศึกษา
27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม
27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพือ่ การศึกษา
ข. วิทยานิพนธ์

1 ชุดวิชา
27795 วิทยานิพนธ์

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
27796 ประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา *
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัตเิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา

: แผน ข

ชือ่ หลักสูตร

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Technology and Communications

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Master of Education (Educational Technology and Communications)
: ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

M.Ed. (Educational Technology and Communications)
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา

: 1) สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทีม่ หาวิทยาลัยรับรอง
2) เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจาการทางการศึกษาทีท่ าหน้าทีส่ อน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว ให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรทาหน้าทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาบุคคล หรือ
3) เป็นบุคลากรองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน โดยมีประสบการณ์ทางานหลังจากจบปริญญาตรีมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี
4) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.30 หรือ
5) เป็นผู้ทสี่ ภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ

: 1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) - 3) แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน
2. ผู้ทมี่ ีคุณสมบัติตามข้อ 1) – 5) ต้องไม่เป็นโรคทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทานัน้
ได้กระทาโดยมิได้มีเจตนากระทาความผิด หรือกระทาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทา จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทัง้ นี้ เมือ่ พ้นกาหนด 5 ปี
นับตั้งแต่วนั ประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

โครงสร้างของหลักสูตร
5 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

(30 หน่วยกิต)
(6 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
บังคับ 3 ชุดวิชา

5 ชุดวิชา
27702 การวิจยั เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27703 การจัดระบบทางการศึกษา
27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม
27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพือ่ การศึกษา
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

1 ชุดวิชา

27794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
27796 ประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา *
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัตเิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

Last Updated: 14-December-2020

