
                     
                                      

แขนงวิชา

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา ( 24 หนวยกิต )

ข. วิทยานิพนธ ( 12 หนวยกิต )

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

( 42  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา

23720

23721

23722

23723

ข. วิทยานิพนธ 1 ชุดวิชา

23788

1 ชุดวิชา

23796

หมายเหตุ

Last updated: 11-February-2017

เปนการอบรมเขมที่เนนการฝกปฏิบัติเพื่อเสริมสรางประสบการณ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเขม (มีคาเทียบเทา 6 หนวยกิต) แตไมนําผลมาคิดหนวยกิตสะสม

* นักศึกษาตองเขารับการอบรมเขมชุดวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาสุดทายกอนจบการศึกษาเทานั้น กรณีที่นักศึกษาประสงคจะเรียนชุดวิชาเพิ่มเติม

   สามารถเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้ 1) ชุดวิชา 23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู 2) ชุดวิชา 23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะ

   ผูนํา 3) ชุดวิชา 23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา

วิทยานิพนธ (บริหารการศึกษา)

การพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาชีพสําหรับผูนําทางการศึกษา *

ค. ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

การวิจัยการบริหารการศึกษา

นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา

 : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

   M.Ed. (Educational Administration)

 :  1) สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

ค. ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา

   Master of Education Program in Educational Administration

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

   Master of Education (Educational Administration)

 : บริหารการศึกษา

 : แผน ก แบบ ก 2



                       
                                  

แขนงวิชา  : บริหารการศึกษา

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. วิทยานิพนธ ( 12 หนวยกิต )

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

( 48  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา

23720

23721

23722

23723

23727

ข. วิทยานิพนธ 1 ชุดวิชา

23788

1 ชุดวิชา

23796

หมายเหตุ

Last updated: 11-February-2017

เปนการอบรมเขมที่เนนการฝกปฏิบัติเพื่อเสริมสรางประสบการณ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเขม (มีคาเทียบเทา 6 หนวยกิต) แตไมนําผลมาคิดหนวยกิตสะสม

* นักศึกษาตองเขารับการอบรมเขมชุดวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาสุดทายกอนจบการศึกษาเทานั้น

วิทยานิพนธ (บริหารการศึกษา)

การพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาชีพสําหรับผูนําทางการศึกษา *

ค. ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต

    บังคับ 5 ชุดวิชา

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

การวิจัยการบริหารการศึกษา

นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู

การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา

 : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

   M.Ed. (Educational Administration)

 : 2) สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นๆ

ค. ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

                                     รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : แผน ก แบบ ก 2

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา

   Master of Education Program in Educational Administration

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

   Master of Education (Educational Administration)

                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



                       
                                  

แขนงวิชา  : บริหารการศึกษา

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. การศึกษาคนควาอิสระ 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

( 42  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา

23720

23721

23722

23723

23727

23728

23729

ข. การศึกษาคนควาอิสระ 1 ชุดวิชา

23787

1 ชุดวิชา

23796

หมายเหตุ

Last updated: 11-February-2017

เปนการอบรมเขมที่เนนการฝกปฏิบัติเพื่อเสริมสรางประสบการณ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเขม (มีคาเทียบเทา 6 หนวยกิต) แตไมนําผลมาคิดหนวยกิตสะสม

* นักศึกษาตองเขารับการอบรมเขมชุดวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาสุดทายกอนจบการศึกษาเทานั้น

การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู

ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อการบริหารการศึกษา

การศึกษาคนควาอิสระ (บริหารการศึกษา)

การพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาชีพสําหรับผูนําทางการศึกษา *

ค. ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต

นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา

    บังคับ 4 ชุดวิชา

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

การวิจัยการบริหารการศึกษา

การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา

นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

   Master of Education (Educational Administration)

 : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

   M.Ed. (Educational Administration)

 : 1) สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

ค. ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                     รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : แผน ข

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา

   Master of Education Program in Educational Administration

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)



                       
                                  

แขนงวิชา  : บริหารการศึกษา

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา ( 36 หนวยกิต )

ข. การศึกษาคนควาอิสระ 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

( 48  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา

23720

23721

23722

23723

23727

23728

23729

ข. การศึกษาคนควาอิสระ 1 ชุดวิชา

23787

1 ชุดวิชา

23796

หมายเหตุ

Last updated: 11-February-2017

ค. ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต

เปนการอบรมเขมที่เนนการฝกปฏิบัติเพื่อเสริมสรางประสบการณ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเขม (มีคาเทียบเทา 6 หนวยกิต) แตไมนําผลมาคิดหนวยกิตสะสม

* นักศึกษาตองเขารับการอบรมเขมชุดวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาสุดทายกอนจบการศึกษาเทานั้น

    บังคับ 1 ชุดวิชา

การศึกษาคนควาอิสระ (บริหารการศึกษา)

    บังคับ 1 ชุดวิชา

การพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาชีพสําหรับผูนําทางการศึกษา *

การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา

นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา

ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อการบริหารการศึกษา

การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

 : 2) สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นๆ

ค. ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

    บังคับ 5 ชุดวิชา

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

การวิจัยการบริหารการศึกษา

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา

   Master of Education Program in Educational Administration

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

   Master of Education (Educational Administration)

 : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

   M.Ed. (Educational Administration)

                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                     รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : แผน ข


	เอกบริหารการศึกษา-2560

