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หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาหลกัสตูรและการสอน 

(แผน ก แบบ ก 2) 

 

มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลักสตูรดังนี ้

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

  ก. หมวดวชิาแกน    1     6  

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ    2    12  

  ค. วทิยานพินธ ์     12  

  ง. หมวดวชิาเลอืก    1     6  

  จ. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบัณฑติ  ไมนั่บหน่วยกติ  

รวมตลอดหลักสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 36 หน่วยกติ 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

  ก. หมวดวชิาแกน  1  ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

   21701 การวจัิยหลักสตูรและการเรยีนการสอน 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ  2  ชุดวชิา  (12 หนว่ยกติ) 

   โดยเลอืกชดุวชิาตามแตล่ะวชิาเอกตอ่ไปนี ้

   วชิาเอกปฐมวยัศกึษา 

   22740 หลักการและแนวคดิทางการปฐมวยัศกึษา 

   22741 สมัมนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดับปฐมวยัศกึษา 

   วชิาเอกภาษาไทย  

   22745 สมัมนาหลักสตูรและการสอน 

   22746 สารัตถะและวทิยวธิทีางภาษาไทย 

   วชิาเอกคณ ิตศาสตร  ์

   22745 สมัมนาหลักสตูรและการสอน 

   22750 สารัตถะและวทิยวธิทีางคณติศาสตร ์

   วชิาเอกสงัคมศกึษา 

   22745 สมัมนาหลักสตูรและการสอน 

   22754 สารัตถะและวทิยวธิทีางสงัคมศกึษา 
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   วชิาเอกภาษาองักฤษ 

   22745 สมัมนาหลักสตูรและการสอน 

   22762 สารัตถะและวทิยวธิทีางภาษาอังกฤษ 

   วชิาเอกอาชวีศกึษาและการงานอาชพี  

   22745 สมัมนาหลักสตูรและการสอน 

   22770 สารัตถะและวทิยวธิทีางอาชวีศกึษาและการงานอาชพี 

  ค. วทิยานพินธ ์ (12 หนว่ยกติ) 

   20795 วทิยานพินธ ์

  ง. หมวดวชิาเลอืก  1  ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

   โดยเลอืกชดุวชิาตามแตล่ะวชิาเอกตอ่ไปนีภ้ายใตก้ารแนะนําของอาจารยท์ีป่รกึษา 

   วชิาเอกปฐมวยัศกึษา 

   22742 การบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวยั 

   22743 การวดัและประเมนิพฤตกิรรมเด็กปฐมวยั 

   22744 การจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวยั 

   วชิาเอกภาษาไทย  

   22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา 

   22748 วรรณกรรมทอ้งถิน่ 

   22749 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาไทย 

   วชิาเอกคณ ิตศาสตร  ์

   22751 คณติศาสตรป์ระยกุต ์

   22752 คณติศาสตรส์ําหรับคร ู

   22753 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์

   วชิาเอกสงัคมศกึษา 

   22755 โลกาภวิตันศ์กึษา 

   22756 สารสนเทศรว่มสมัยทางสงัคมศาสตร ์

   22757 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูส้งัคมศกึษา 

   วชิาเอกภาษาองักฤษ 

   22763 หลักการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษและบรบิททางภาษา 

   22764 การพัฒนาบทเรยีนและสือ่การสอนภาษาอังกฤษ 

   22765 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาอังกฤษ 
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   วชิาเอกอาชวีศกึษาและการงานอาชพี  

  22771 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูว้ชิาอาชวีศกึษาและการงานอาชพี หรอืเลอืกจาก 

    ชดุวชิาระดับปรญิญาโทของสาขาวชิาอืน่ๆ ในมหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช

    ภายใตก้ารแนะนําของอาจารยท์ีป่รกึษา 

  จ. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ  (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

   20796 ประสบการณ์มหาบัณฑติหลักสตูรและการสอน 

     เป็นการอบรมเขม้ระดบัมหาบณัฑติโดยมกีารประเมนิผลการอบรมเขม้ (มคีา่เทยีบเทา่ 6 หน่วยกติ)

     แตไ่มนํ่าผลมาคดิหน่วยกติสะสม และนักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการอบรมเขม้ในภาคการศกึษา 

     สดุทา้ยกอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

 

 

  Last updated: 13-February-2015 
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หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ 

แขนงวชิาหลกัสตูรและการสอน 

(แผน ข) 

 

มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลักสตูรดังนี ้

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

  ก. หมวดวชิาแกน    1     6  

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ    2    12  

  ค. การศกึษาคน้ควา้อสิระ    1     6  

  ง. หมวดวชิาเลอืก    2    12  

  จ. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบัณฑติ  ไมนั่บหน่วยกติ  

รวมตลอดหลักสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 36 หน่วยกติ 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

  ก. หมวดวชิาแกน  1  ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

   21701 การวจัิยหลักสตูรและการเรยีนการสอน 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ  2  ชุดวชิา  (12 หนว่ยกติ) 

   โดยเลอืกชดุวชิาตามแตล่ะวชิาเอกตอ่ไปนี ้

   วชิาเอกปฐมวยัศกึษา 

   22740 หลักการและแนวคดิทางการปฐมวยัศกึษา 

   22741 สมัมนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดับปฐมวยัศกึษา 

   วชิาเอกภาษาไทย  

   22745 สมัมนาหลักสตูรและการสอน 

   22746 สารัตถะและวทิยวธิทีางภาษาไทย 

   วชิาเอกคณ ิตศาสตร  ์

   22745 สมัมนาหลักสตูรและการสอน 

   22750 สารัตถะและวทิยวธิทีางคณติศาสตร ์

   วชิาเอกสงัคมศกึษา 

   22745 สมัมนาหลักสตูรและการสอน 

   22754 สารัตถะและวทิยวธิทีางสงัคมศกึษา 
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   วชิาเอกภาษาองักฤษ 

   22745 สมัมนาหลักสตูรและการสอน 

   22762 สารัตถะและวทิยวธิทีางภาษาอังกฤษ 

   วชิาเอกอาชวีศกึษาและการงานอาชพี  

   22745 สมัมนาหลักสตูรและการสอน 

   22770 สารัตถะและวทิยวธิทีางอาชวีศกึษาและการงานอาชพี 

  ค. การศกึษาคน้ควา้อสิระ  1  ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

   20794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ 

  ง. หมวดวชิาเลอืก  2  ชุดวชิา  (12 หนว่ยกติ) 

   โดยเลอืก 1 ชดุวชิาตามแตล่ะวชิาเอกตอ่ไปนีภ้ายใตก้ารแนะนําของอาจารยท์ีป่รกึษา 

   วชิาเอกปฐมวยัศกึษา 

   22742 การบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวยั 

   22743 การวดัและประเมนิพฤตกิรรมเด็กปฐมวยั 

   22744 การจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวยั 

   วชิาเอกภาษาไทย  

   22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา 

   22748 วรรณกรรมทอ้งถิน่ 

   22749 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาไทย 

   วชิาเอกคณ ิตศาสตร  ์

   22751 คณติศาสตรป์ระยกุต ์

   22752 คณติศาสตรส์ําหรับคร ู

   22753 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์

   วชิาเอกสงัคมศกึษา 

   22755 โลกาภวิตันศ์กึษา 

   22756 สารสนเทศรว่มสมัยทางสงัคมศาสตร ์

   22757 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูส้งัคมศกึษา 

   วชิาเอกภาษาองักฤษ 

   22763 หลักการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษและบรบิททางภาษา 

   22764 การพัฒนาบทเรยีนและสือ่การสอนภาษาอังกฤษ 

   22765 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาอังกฤษ 
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   วชิาเอกอาชวีศกึษาและการงานอาชพี  

  22771 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูว้ชิาอาชวีศกึษาและการงานอาชพี หรอืเลอืกจาก 

    ชดุวชิาระดับปรญิญาโทของสาขาวชิาอืน่ๆ ในมหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 

    ภายใตก้ารแนะนําของอาจารยท์ีป่รกึษา 

   และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้หรอืจากชดุวชิาในหมวดวชิาเลอืกในหลักสตูรนี ้หรอื

ชดุวชิาระดับปรญิญาโทของสาขาวชิาอืน่ๆ ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช ภายใตก้าร

แนะนําของอาจารยท์ีป่รกึษา 

   22768 บรบิททางการศกึษา 

   22769 การจัดการศกึษาสําหรับผูเ้รยีนลักษณะพเิศษ 

  จ. การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ  (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

   20796 ประสบการณ์มหาบัณฑติหลักสตูรและการสอน 

     เป็นการอบรมเขม้ระดบัมหาบณัฑติโดยมกีารประเมนิผลการอบรมเขม้ (มคีา่เทยีบเทา่ 6 หน่วยกติ)

     แตไ่มนํ่าผลมาคดิหน่วยกติสะสม และนักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการอบรมเขม้ในภาคการศกึษา 

     สดุทา้ยกอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

 

 

  Last updated: 13-February-2015 

 

 

 


