
วิชาเอก

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค

21701   การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน     

29703   สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร   

  ปลาย 29701   สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

            วิทยาศาสตร     

ปลาย

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

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

22759   ชีววิทยาและเคมีสําหรับครู     

22760   ฟสิกสและดาราศาสตรสําหรับครู     

22761   การจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร     

ตน 29798   วิทยานิพนธ   ตน

29798   วิทยานิพนธ

29799   ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต

            วิทยาศาสตรศึกษา     

2 2

ปลาย ปลาย

สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ตน

Last Update: 21-February-2017

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

 : วิทยาศาสตรศึกษา

 : แผน ก แบบ ก 2

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา

   Master of Education Program in Science Education

1 ตน

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)

   Master of Education (Science Education)

 : ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)

   M.Ed. (Science Education)

คุณสมบัติ

ผูสมัคร

 : กลุมที่ 1 ไมรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

   1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาดานศึกษาศาสตรหรือครุศาสตร หรือวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

       ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

   2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.50 

   3) เปนครูหรือบุคลากรประจําการทางการศึกษาที่ทําหนาที่สอน อบรม เผยแพรความรู แนะแนว หรือใหบริการทางการศึกษา 

   4) เคยศึกษารายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตรมาแลวไมนอยกวา 68 หนวยกิต และ 

   5) มีประสบการณการทํางานในสาขาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอนมาแลวไมต่ํากวา 1 ป หรือ 

   6) เปนผูที่สภาวิชาการพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาไดโดยไมกระทบกระเทือนตอการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ  : 1. ผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1, 3-5 แตไดคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ํากวา 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเขาศึกษาไดในฐานะ

       นักศึกษาทดลองเรียน 

   2. ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ 1-6 ตองไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

       เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย



วิชาเอก

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค

21701   การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน     

29703   สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร   

  ปลาย 29701   สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

            วิทยาศาสตร     

ปลาย

29702   หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู

     2 ตน 29798   วิทยานิพนธ 2 ตน

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

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

27708   สื่ออิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

     29704   สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผล

            การเรียนรูวิทยาศาสตร     

29705   การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรู

            วิทยาศาสตร     

29798   วิทยานิพนธ  

29799   ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต

            วิทยาศาสตรศึกษา     

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

 : วิทยาศาสตรศึกษา

 : แผน ก แบบ ก 2

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา

   Master of Education Program in Science Education

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)

Last Update: 21-February-2017

หมายเหตุ  : 1. ผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1, 3-5 แตไดคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ํากวา 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเขาศึกษาไดในฐานะ

       นักศึกษาทดลองเรียน 

   2. ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ 1-6 ตองไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

       เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

   Master of Education (Science Education)

 : ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)

   M.Ed. (Science Education)

คุณสมบัติ

ผูสมัคร

 : กลุมที่ 1 ไมรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

   1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาดานศึกษาศาสตรหรือครุศาสตร หรือวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

       ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

   2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.50 

   3) เปนครูหรือบุคลากรประจําการทางการศึกษาที่ทําหนาที่สอน อบรม เผยแพรความรู แนะแนว หรือใหบริการทางการศึกษา 

   4) เคยศึกษารายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตรมาแลวไมนอยกวา 68 หนวยกิต และ 

   5) มีประสบการณการทํางานในสาขาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอนมาแลวไมต่ํากวา 1 ป หรือ 

   6) เปนผูที่สภาวิชาการพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาไดโดยไมกระทบกระเทือนตอการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

ปลาย ปลาย

1 ตน 1 ตน



วิชาเอก

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค

21701   การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน     

29703   สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร   

  ปลาย 29701   สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

            วิทยาศาสตร     

ปลาย

29702   หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู

     29708   การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูวิทยาศาสตรระหวาง

     2 ตน 29709   การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 * 2 ตน

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

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

27708   สื่ออิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

     29704   สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผล

            การเรียนรูวิทยาศาสตร     

29705   การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรู

            วิทยาศาสตร     

29710   การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 *

29798   วิทยานิพนธ

3 ตน 29798   วิทยานิพนธ 3 ตน

29799   ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต

            วิทยาศาสตรศึกษา     

หมายเหตุ  : * เปนชุดวิชาที่มีการฝกประสบการณวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากําหนด

ปลาย ปลาย

Last Update: 21-February-2017

หมายเหตุ  : 1. ผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 แตไดคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ํากวา 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเขาศึกษาไดในฐานะนักศึกษา

       ทดลองเรียน 

   2. ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ 1-3 ตองไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

       เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ตน 1 ตน

   Master of Education Program in Science Education

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)

   Master of Education (Science Education)

 : ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)

   M.Ed. (Science Education)

คุณสมบัติ

ผูสมัคร

 : กลุมที่ 2 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

   1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาดานวิทยาศาสตร จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ

   2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.50 หรือ 3) เปนผูที่สภาวิชาการพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาไดโดยไม

       กระทบกระเทือนตอการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

 : วิทยาศาสตรศึกษา

 : แผน ก แบบ ก 2

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา



วิชาเอก

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค

21701   การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน     

29703   สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร   

  ปลาย 29701   สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร     

ปลาย

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

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

22759   ชีววิทยาและเคมีสําหรับครู     

22760   ฟสิกสและดาราศาสตรสําหรับครู     

22761   การจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร     

2 ตน -'-'-'-'-    ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

2 ตน

22759   ชีววิทยาและเคมีสําหรับครู     

22760   ฟสิกสและดาราศาสตรสําหรับครู     

22761   การจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร     

29797   การศึกษาคนควาอิสระ     

29799   ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต

            วิทยาศาสตรศึกษา     

Last Update: 21-February-2017

ปลาย ปลาย

สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ตน 1 ตน

   M.Ed. (Science Education)

คุณสมบัติ

ผูสมัคร

 : กลุมที่ 1 ไมรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

   1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาดานศึกษาศาสตรหรือครุศาสตร หรือวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

       ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

   2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.50 

   3) เปนครูหรือบุคลากรประจําการทางการศึกษาที่ทําหนาที่สอน อบรม เผยแพรความรู แนะแนว หรือใหบริการทางการศึกษา 

   4) เคยศึกษารายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตรมาแลวไมนอยกวา 68 หนวยกิต และ 

   5) มีประสบการณการทํางานในสาขาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอนมาแลวไมต่ํากวา 1 ป หรือ 

   6) เปนผูที่สภาวิชาการพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาไดโดยไมกระทบกระเทือนตอการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ  : 1. ผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1, 3-5 แตไดคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ํากวา 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเขาศึกษาไดในฐานะ

       นักศึกษาทดลองเรียน 

   2. ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ 1-6 ตองไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

       เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

 : แผน ข

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา

   Master of Education Program in Science Education

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)

   Master of Education (Science Education)

 : ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

 : วิทยาศาสตรศึกษา



วิชาเอก

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค

21701   การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน     

29703   สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร   

  ปลาย 29701   สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

            วิทยาศาสตร     

ปลาย

29702   หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู

     2 ตน -'-'-'-'-    ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

2 ตน

27708   สื่ออิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

     29704   สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผล

            การเรียนรูวิทยาศาสตร     

29705   การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรู

            วิทยาศาสตร     

29797   การศึกษาคนควาอิสระ     

29799   ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต

            วิทยาศาสตรศึกษา     

Last Update: 21-February-2017

ปลาย ปลาย

1 ตน 1 ตน

คุณสมบัติ

ผูสมัคร

 : กลุมที่ 1 ไมรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

   1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาดานศึกษาศาสตรหรือครุศาสตร หรือวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

       ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

   2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.50 

   3) เปนครูหรือบุคลากรประจําการทางการศึกษาที่ทําหนาที่สอน อบรม เผยแพรความรู แนะแนว หรือใหบริการทางการศึกษา 

   4) เคยศึกษารายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตรมาแลวไมนอยกวา 68 หนวยกิต และ 

   5) มีประสบการณการทํางานในสาขาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอนมาแลวไมต่ํากวา 1 ป หรือ 

   6) เปนผูที่สภาวิชาการพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาไดโดยไมกระทบกระเทือนตอการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ  : 1. ผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1, 3-5 แตไดคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ํากวา 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเขาศึกษาไดในฐานะ

       นักศึกษาทดลองเรียน 

   2. ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ 1-6 ตองไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

       เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา

   Master of Education Program in Science Education

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)

   Master of Education (Science Education)

 : ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)

   M.Ed. (Science Education)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

 : วิทยาศาสตรศึกษา

 : แผน ข



วิชาเอก

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค

21701   การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน     

29703   สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร   

  ปลาย 29701   สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

            วิทยาศาสตร     

ปลาย

29702   หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู

     29708   การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูวิทยาศาสตรระหวาง

ี      2 ตน 29709   การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 * 2 ตน

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

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

27708   สื่ออิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

     29704   สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผล

            การเรียนรูวิทยาศาสตร     

29705   การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรู

            วิทยาศาสตร     

29710   การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 *

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

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

27708   สื่ออิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

29704   สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผล

            การเรียนรูวิทยาศาสตร     

29705   การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรู

            วิทยาศาสตร     

3 ตน 29797   การศึกษาคนควาอิสระ      3 ตน

29799   ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต

            วิทยาศาสตรศึกษา     

หมายเหตุ  : * เปนชุดวิชาที่มีการฝกประสบการณวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากําหนด

ปลาย ปลาย

หมายเหตุ  : 1. ผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 แตไดคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ํากวา 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเขาศึกษาไดในฐานะนักศึกษา

       ทดลองเรียน 

   2. ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ 1-3 ตองไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

       เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ตน 1 ตน

   Master of Education Program in Science Education

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)

   Master of Education (Science Education)

 : ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)

   M.Ed. (Science Education)

คุณสมบัติ

ผูสมัคร

 : กลุมที่ 2 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

   1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาดานวิทยาศาสตร จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ

   2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.50 หรือ 3) เปนผูที่สภาวิชาการพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาไดโดยไม

       กระทบกระเทือนตอการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

 : วิทยาศาสตรศึกษา

 : แผน ข

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา
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