
วชิาเอก

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาแกน 1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 2 ชุดวชิา (12 หน่วยกิต)

ค. หมวดวชิาเลอืก 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต)

ง. วทิยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36  หน่วยกิต)

ก. หมวดวชิาแกน 1 ชุดวชิา

21701

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 2 ชุดวชิา

22740

22741

ค. หมวดวชิาเลอืก 1 ชุดวชิา

22742

22743

22744

ง.  วทิยานิพนธ์ 1 ชุดวชิา

20795

1 ชุดวชิา

20796

หมายเหตุ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : 1. ผู้มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1),3)-4) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่่ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้ศึกษาในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน 

   2. ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1)-5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา และเคยถกูถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย

 : ปฐมวยัศึกษา

จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

รายละเอียดของหลกัสตูร

จ.  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

 : 1) เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์จากมหาวทิยาลัย หรือสถาบันอดุมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง 

   2) ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรี ไมต่่่ากวา่ 2.50 

   3) เป็นครู หรือบุคลากรประจ่าการทางการศึกษาที่ท่าหน้าที่สอน อบรมเผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา และ 

   4) มปีระสบการณ์การท่างานในสาขาที่เกี่ยวขอ้งกบัหลักสูตรและการสอนมาแล้วไมต่่่ากวา่ 1 ปี หรือ 

   5) เป็นผู้ที่สภาวชิาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได้โดยไมก่ระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

สัมมนาหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ระดับปฐมวยัศึกษา

   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ีภายใตค้ าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษา

การบริหารจดัการสถานศึกษาปฐมวยั

การวดัและประเมนิพฤติกรรมเด็กปฐมวยั

วทิยานิพนธ์

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาหลักสูตรและการสอน

   Master of Education Program in Curriculum and Instruction

 : แผน ก แบบ ก 2

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

หลักการและแนวคิดทางการปฐมวยัศึกษา

การวจิยัหลักสูตรและการเรียนการสอน

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

   Master of Education (Curriculum and Instruction)

 : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

   M.Ed. (Curriculum and Instruction)

การจดัประสบการณ์ส่าหรับเด็กปฐมวยั

เปน็การอบรมเข้มที่เนน้การฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น่าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

* นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ประสบการณ์วชิาชพีมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน *



วชิาเอก

แผน/แบบการศึกษา
ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

หมายเหตุ

ก. หมวดวชิาแกน 1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต)

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 2 ชุดวชิา (12 หน่วยกิต)

ค. หมวดวชิาเลอืก 2 ชุดวชิา (12 หน่วยกิต)
1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต)

(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวชิาแกน 1 ชุดวชิา
21701

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 2 ชุดวชิา

22740

22741

ค. หมวดวชิาเลอืก 2 ชุดวชิา

22742

22743

22744

22768

22769

1 ชุดวชิา
20794

1 ชุดวชิา
20796

หมายเหตุ

Last updated: 10-January-2018

 : ปฐมวยัศึกษา

ง. การศึกษาค้นควา้อิสระ

จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

ง. การศึกษาค้นควา้อิสระ

โครงสร้างของหลกัสตูร

จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

                   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี หรือจากชุดวชิาในหมวดวชิาเลอืก หรือจากชุดวชิาระดบัปริญญาโทของสาขาวชิาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

ภายใตค้ าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษา

การศึกษาค้นควา้อสิระ

การจดัการศึกษาสาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ

เปน็การอบรมเข้มที่เนน้การฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น่าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

* นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ประสบการณ์วชิาชพีมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน *

การบริหารจดัการสถานศึกษาปฐมวยั

หลักการและแนวคิดทางการปฐมวยัศึกษา

 : 1) เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์จากมหาวทิยาลัย หรือสถาบันอดุมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง 

   2) ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรี ไมต่่่ากวา่ 2.50 

   3) เป็นครู หรือบุคลากรประจ่าการทางการศึกษาที่ท่าหน้าที่สอน อบรมเผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา และ 

   4) มปีระสบการณ์การท่างานในสาขาที่เกี่ยวขอ้งกบัหลักสูตรและการสอนมาแล้วไมต่่่ากวา่ 1 ปี หรือ 

   5) เป็นผู้ที่สภาวชิาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได้โดยไมก่ระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

 : 1. ผู้มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1),3)-4) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่่ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้ศึกษาในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน 

   2. ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1)-5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา และเคยถกูถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร

สัมมนาหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ระดับปฐมวยัศึกษา

การวดัและประเมนิพฤติกรรมเด็กปฐมวยั

การจดัประสบการณ์ส่าหรับเด็กปฐมวยั

บริบททางการศึกษา

 : แผน ข
 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาหลักสูตรและการสอน

   โดยเลอืก 1 ชุดวชิาตอ่ไปน้ี

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

การวจิยัหลักสูตรและการเรียนการสอน

   M.Ed. (Curriculum and Instruction)

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
   Master of Education (Curriculum and Instruction)
 : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

   Master of Education Program in Curriculum and Instruction


