
แขนงวิชา

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค

23720   ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา     

23721   การวิจัยการบริหารการศึกษา     

23722   การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา     

23723   นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพ

            การศึกษา     

ตน 23788   วิทยานิพนธ (บริหารการศึกษา) ตน

23788   วิทยานิพนธ (บริหารการศึกษา)

23796   การพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาชีพ

            สําหรับผูนําทางการศึกษา     

Last Update: 20-February-2017

2 2

ปลาย ปลาย

สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ตน 1 ตน

ปลาย ปลาย

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

   Master of Education (Educational Administration)

 : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

   M.Ed. (Educational Administration)

คุณสมบัติ

ผูสมัคร

 :  1) สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

 : บริหารการศึกษา

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา

   Master of Education Program in Educational Administration

 : แผน ก แบบ ก 2



แขนงวิชา

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค

1 ตน 23720   ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา      1 ตน

23721   การวิจัยการบริหารการศึกษา     

ปลาย 23722   การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา      ปลาย

23723   นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพ

            การศึกษา     

23727   การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู     

23788   วิทยานิพนธ (บริหารการศึกษา)

ปลาย 23788   วิทยานิพนธ (บริหารการศึกษา) ปลาย

23796   การพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาชีพ

            สําหรับผูนําทางการศึกษา     

Last Update: 20-February-2017

2 ตน 2 ตน

   Master of Education (Educational Administration)

 : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

   M.Ed. (Educational Administration)

คุณสมบัติ

ผูสมัคร

 : 2) สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นๆ

สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

   Master of Education Program in Educational Administration

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : แผน ก แบบ ก 2

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

 : บริหารการศึกษา

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา



แขนงวิชา  : บริหารการศึกษา

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค

1 ตน 23720   ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา      1 ตน

23721   การวิจัยการบริหารการศึกษา     

ปลาย 23722   การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา      ปลาย

23723   นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพ

            การศึกษา     

23787   การศึกษาคนควาอิสระ (บริหารการศึกษา)     

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

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

23727   การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู     

23728   นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา     

23729   ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อการบริหาร

            การศึกษา     

ปลาย 23796   การพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาชีพ

            สําหรับผูนําทางการศึกษา     

ปลาย

Last Update: 20-February-2017

 : แผน ข

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา

   Master of Education Program in Educational Administration

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

   Master of Education (Educational Administration)

 : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

   M.Ed. (Educational Administration)

สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ตน 2 ตน

คุณสมบัติ

ผูสมัคร

 : 1) สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร



แขนงวิชา  : บริหารการศึกษา

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค

1 ตน 23720   ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา      1 ตน

23721   การวิจัยการบริหารการศึกษา     

ปลาย 23722   การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา      ปลาย

23723   นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพ

            การศึกษา     

23727   การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู     

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

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

23728   นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา     

23729   ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อการบริหาร

            การศึกษา     

ปลาย 23787   การศึกษาคนควาอิสระ (บริหารการศึกษา)      ปลาย

23796   การพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาชีพ

            สําหรับผูนําทางการศึกษา     

Last Update: 20-February-2017

   Master of Education (Educational Administration)

 : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

   M.Ed. (Educational Administration)

คุณสมบัติ

ผูสมัคร

 : 2) สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นๆ

สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ตน 2 ตน

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

 : แผน ข

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา

   Master of Education Program in Educational Administration
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