มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา
ชือ่ หลักสูตร
ชือ่ เต็มปริญญาบัตร
ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

: แผน ก แบบ ก 2
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Technology and Communications
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา)
Master of Education (Educational Technology and Communications)
: ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา)
M.Ed. (Educational Technology and Communications)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : 1) ส่าเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง
2) เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจ่าการทางการศึกษาที่ท่าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว ให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรท่าหน้าที่เกีย่ วกับการพัฒนาบุคคล หรือ
3) เป็นบุคลากรองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน โดยมีประสบการณ์ท่างานหลังจากจบปริญญาตรีมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี
4) มีคะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.30 หรือ
5) เป็นผูท้ ี่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ

: 1. ผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) - 3) แต่ได้คะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน
2. ผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) – 5) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย
หากการกระท่านัน้ ได้กระท่าโดยมิได้มีเจตนากระท่าความผิด หรือกระท่าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท่า จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควร
ให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมือ่ พ้นก่าหนด 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
27702 การวิจยั เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา

ปีที่

ภาค

1

ต้น

27703 การจัดระบบทางการศึกษา
ปลาย

27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา

ปลาย

-'-'-'-'- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
27705 เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษากับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
27706 เทคโนโลยีและสือ่ สารการสอนและการฝึกอบรม
27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
2

ต้น
ปลาย

27708 สือ่ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
27795 วิทยานิพนธ์
27795 วิทยานิพนธ์
27796 ประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและ
สือ่ สารการศึกษา

2

ต้น
ปลาย

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา

: แผน ข

ชือ่ หลักสูตร

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Technology and Communications

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา)
Master of Education (Educational Technology and Communications)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

: ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา)
M.Ed. (Educational Technology and Communications)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : 1) ส่าเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง
2) เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจ่าการทางการศึกษาที่ท่าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว ให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรท่าหน้าที่เกีย่ วกับการพัฒนาบุคคล หรือ
3) เป็นบุคลากรองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน โดยมีประสบการณ์ท่างานหลังจากจบปริญญาตรีมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี
4) มีคะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.30 หรือ
5) เป็นผูท้ ี่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ

ปีที่
1

: 1. ผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) - 3) แต่ได้คะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน
2. ผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) – 5) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย
หากการกระท่านัน้ ได้กระท่าโดยมิได้มีเจตนากระท่าความผิด หรือกระท่าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท่า จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควร
ให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมือ่ พ้นก่าหนด 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
27702 การวิจยั เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา

ปีที่

ภาค

1

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

27703 การจัดระบบทางการศึกษา
ปลาย

27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
-'-'-'-'- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

ปลาย

27705 เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษากับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
27706 เทคโนโลยีและสือ่ สารการสอนและการฝึกอบรม
27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
27708 สือ่ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
2

ต้น

-'-'-'-'- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

2

ต้น

27705 เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษากับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
27706 เทคโนโลยีและสือ่ สารการสอนและการฝึกอบรม
27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
27708 สือ่ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
ปลาย

27794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ปลาย

27796 ประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและ
สือ่ สารการศึกษา
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