
                     
                                      

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

หมายเหตุ

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ง. วิทยานิพนธ ( 12 หนวยกิต )

1 ชุดวิชา ( ไมนับหนวยกิต)

( 36  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา

21701

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา

22745

22762

ค. หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา

22763

22764

22765

ง. วิทยานิพนธ 1 ชุดวิชา

20795

1 ชุดวิชา

20796

หมายเหตุ

ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน *

การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

สัมมนาหลักสูตรและการสอน

สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ

จ. การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต

การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

วิทยานิพนธ

การจัดประสบการณการเรียนรูภาษาอังกฤษ

เปนการอบรมเขมที่เนนการฝกปฏิบัติเพื่อเสริมสรางประสบการณ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเขม (มีคาเทียบเทา 6 หนวยกิต) แตไมนําผลมาคิดหนวยกิตสะสม

* นักศึกษาตองเขารับการอบรมเขมชุดวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาสุดทายกอนจบการศึกษาเทานั้น

Last Updated: 20-February-2017

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : แผน ก แบบ ก 2

 : 1. ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1),3)-4) แตไดคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ํากวา 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเขาศึกษาในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน 

   2. ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ 1)-5) ตองไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา และเคยถูกถอนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก

      ความประพฤติเสื่อมเสีย

จ. การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

   Master of Education Program in Curriculum and Instruction

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

   Master of Education (Curriculum and Instruction)

 : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

   M.Ed. (Curriculum and Instruction)

 : 1) เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาดานศึกษาศาสตร หรือครุศาสตรจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

   2) ไดคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา 2.50 

   3) เปนครู หรือบุคลากรประจําการทางการศึกษาที่ทําหนาที่สอน อบรมเผยแพรความรู แนะแนว หรือใหบริการทางการศึกษา และ 

   4) มีประสบการณการทํางานในสาขาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอนมาแลวไมต่ํากวา 1 ป หรือ 

   5) เปนผูที่สภาวิชาการพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาไดโดยไมกระทบกระเทือนตอการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

   โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา

หลักการเรียนรูภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา



                     
                                      

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

หมายเหตุ

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือก 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ง. การศึกษาคนควาอิสระ 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

1 ชุดวิชา ( ไมนับหนวยกิต)

( 36  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา

21701

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา

22745

22762

ค. หมวดวิชาเลือก 2 ชุดวิชา

22763

22764

22765

22768

22769

ง. การศึกษาคนควาอิสระ 1 ชุดวิชา

20794

1 ชุดวิชา

20796

หมายเหตุ

ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน *

จ. การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต

   โดยเลือก 1 ชุดวิชาตอไปนี้

หลักการเรียนรูภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา

การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

   โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้ หรือเลือกจากชุดวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือจากชุดวิชาระดับมหาบัณฑิตของสาขาวิชาอื่นๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใต

   คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา

บริบททางการศึกษา

* นักศึกษาตองเขารับการอบรมเขมชุดวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาสุดทายกอนจบการศึกษาเทานั้น

การศึกษาคนควาอิสระ

การจัดประสบการณการเรียนรูภาษาอังกฤษ

การจัดการศึกษาสาหรับผูเรียนลักษณะพิเศษ

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

   Master of Education (Curriculum and Instruction)

 : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

   M.Ed. (Curriculum and Instruction)

 : 1) เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาดานศึกษาศาสตร หรือครุศาสตรจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

   2) ไดคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา 2.50 

   3) เปนครู หรือบุคลากรประจําการทางการศึกษาที่ทําหนาที่สอน อบรมเผยแพรความรู แนะแนว หรือใหบริการทางการศึกษา และ 

   4) มีประสบการณการทํางานในสาขาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอนมาแลวไมต่ํากวา 1 ป หรือ 

   5) เปนผูที่สภาวิชาการพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาไดโดยไมกระทบกระเทือนตอการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

 : 1. ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1),3)-4) แตไดคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ํากวา 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเขาศึกษาในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน 

   2. ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ 1)-5) ตองไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา และเคยถูกถอนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก

      ความประพฤติเสื่อมเสีย

การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

สัมมนาหลักสูตรและการสอน

เปนการอบรมเขมที่เนนการฝกปฏิบัติเพื่อเสริมสรางประสบการณ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเขม (มีคาเทียบเทา 6 หนวยกิต) แตไมนําผลมาคิดหนวยกิตสะสม

สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ

จ. การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต

 : แผน ข

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

   Master of Education Program in Curriculum and Instruction

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร


	หลักสูตรและการสอน อังกฤษ-2556

