
แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา

21701

29701

29703

22759

22760

22761

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา

29798

1 ชุดวิชา

29799

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

* นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ชีววทิยาและเคมีส าหรับครู

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับครู

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์

วทิยานิพนธ์

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

    บงัคับ 3 ชุดวิชา

การวจิยัหลักสูตรและการเรียนการสอน

สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์

สารัตถะวทิยวธิแีละธรรมชาติของวทิยาศาสตร์

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

   Master of Education (Science Education)

 : ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

   M.Ed. (Science Education)

 : แผน ก แบบ ก 2

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา

   Master of Education Program in Science Education

 : กลุ่มที่ 1 ไม่รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 

   1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์จากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง 

   2) มีคะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.50 

   3) เป็นครูหรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา 

   4) เคยศึกษารายวชิาที่เกีย่วกับวชิาวทิยาศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกวา่ 68 หน่วยกิต และ 

   5) มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกีย่วข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ ากวา่ 1 ปี หรือ 

   6) เป็นผู้ที่สภาวชิาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

 : 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3 - 5 แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน 

   2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

รายละเอียดของหลักสูตร

โครงสร้างของหลักสูตร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

ประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิตวทิยาศาสตร์ศึกษา *

เปน็การอบรมเข้มทีเ่นน้การฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา

21701

29701

29703

22759

22760

22761

1 ชุดวิชา

29797

1 ชุดวิชา

29799

หมายเหตุ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

* นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

 : 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3 - 5 แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน 

   2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

โครงสร้างของหลักสูตร

การศึกษาค้นควา้อิสระ

เปน็การอบรมเข้มทีเ่นน้การฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

ประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิตวทิยาศาสตร์ศึกษา *

ชีววทิยาและเคมีส าหรับครู

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

รายละเอียดของหลักสูตร

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์

สารัตถะวทิยวธิแีละธรรมชาติของวทิยาศาสตร์

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับครู

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

   Master of Education (Science Education)

 : ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

   M.Ed. (Science Education)

 : แผน ข

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

    บงัคับ 3 ชุดวิชา

การวจิยัหลักสูตรและการเรียนการสอน

   Master of Education Program in Science Education

 : กลุ่มที่ 1 ไม่รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 

   1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์จากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง 

   2) มีคะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.50 

   3) เป็นครูหรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา 

   4) เคยศึกษารายวชิาที่เกีย่วกับวชิาวทิยาศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกวา่ 68 หน่วยกิต และ 

   5) มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกีย่วข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ ากวา่ 1 ปี หรือ 

   6) เป็นผู้ที่สภาวชิาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ศึกษา)



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(42 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา

21701

29701

29702

29703

27708

29704

29705

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา

29798

1 ชุดวิชา

29799

หมายเหตุ

หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกีย่วกับวชิาชีพครู

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

ส่ือ นวตักรรม และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

สารัตถะวทิยวธิแีละธรรมชาติของวทิยาศาสตร์

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

วทิยานิพนธ์

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

    บงัคับ 4 ชุดวิชา

การวจิยัหลักสูตรและการเรียนการสอน

รายละเอียดของหลักสูตร

การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์

เปน็การอบรมเข้มทีเ่นน้การฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

* นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิตวทิยาศาสตร์ศึกษา *

สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

 : กลุ่มที่ 1 ไม่รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 

   1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวทิยาศาสตร์จากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง  

   2) มีคะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.50 

   3) เป็นครูหรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา 

   4) เคยศึกษารายวชิาที่เกีย่วกับวชิาวทิยาศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกวา่ 68 หน่วยกิต และ 

   5) มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกีย่วข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ ากวา่ 1 ปี หรือ 

   6) เป็นผู้ที่สภาวชิาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

 : 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3 - 5 แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน 

   2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

โครงสร้างของหลักสูตร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

   M.Ed. (Science Education)

 : แผน ก แบบ ก 2

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา

   Master of Education Program in Science Education

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

   Master of Education (Science Education)

 : ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์ศึกษา)



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(42 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา

21701

29701

29702

29703

27708

29704

29705

1 ชุดวิชา

29797

1 ชุดวิชา

29799

หมายเหตุ

   M.Ed. (Science Education)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

โครงสร้างของหลักสูตร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

รายละเอียดของหลักสูตร

ประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิตวทิยาศาสตร์ศึกษา *

เปน็การอบรมเข้มทีเ่นน้การฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

* นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

ส่ือ นวตักรรม และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์

การศึกษาค้นควา้อิสระ

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

    บงัคับ 4 ชุดวิชา

การวจิยัหลักสูตรและการเรียนการสอน

สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์

หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกีย่วกับวชิาชีพครู

สารัตถะวทิยวธิแีละธรรมชาติของวทิยาศาสตร์

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

   Master of Education (Science Education)

 : ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา

   Master of Education Program in Science Education

 : กลุ่มที่ 1 ไม่รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 

   1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวทิยาศาสตร์จากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง  

   2) มีคะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.50 

   3) เป็นครูหรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา 

   4) เคยศึกษารายวชิาที่เกีย่วกับวชิาวทิยาศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกวา่ 68 หน่วยกิต และ 

   5) มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกีย่วข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ ากวา่ 1 ปี หรือ 

   6) เป็นผู้ที่สภาวชิาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

 : 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3 - 5 แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน 

   2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

ก. หมวดวิชาเฉพาะ

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

 : แผน ข

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิผู้สมัคร

หมายเหตุ

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (43 หน่วยกิต)

ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(55  หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา

21701

29701

29702

29703

29708

29709

29710

27708

29704

29705

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา

29798

1 ชุดวิชา

29799

หมายเหตุ

** นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

* เปน็ชุดวชิาทีม่ีการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูตามทีคุ่รุสภาก าหนด

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 2 *

 : แผน ก แบบ ก 2

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

วทิยานิพนธ์

   M.Ed. (Science Education)

   Master of Education Program in Science Education

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

   Master of Education (Science Education)

 : ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

ประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิตวทิยาศาสตร์ศึกษา **
เปน็การอบรมเข้มทีเ่นน้การฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

 : กลุ่มที่ 2 รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 

   1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวทิยาศาสตร์ จากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง และ

   2) มีคะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.50 หรือ 

   3) เป็นผู้ที่สภาวชิาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

 : 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน 

   2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 3) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

โครงสร้างของหลักสูตร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

รายละเอียดของหลักสูตร

การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์

สารัตถะวทิยวธิแีละธรรมชาติของวทิยาศาสตร์

การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูวทิยาศาสตร์ระหวา่งเรียน

    บงัคับ 7 ชุดวิชา

การวจิยัหลักสูตรและการเรียนการสอน

สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์

หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกีย่วกับวชิาชีพครู

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 1 *

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

ส่ือ นวตักรรม และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้วทิยาศาสตร์



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิผู้สมัคร

หมายเหตุ

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา (49 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(55 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา

21701

29701

29702

29703

29708

29709

29710

27708

29704

29705

1 ชุดวิชา

29797

1 ชุดวิชา

29799

หมายเหตุ

** นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

สารัตถะวทิยวธิแีละธรรมชาติของวทิยาศาสตร์

รายละเอียดของหลักสูตร

 : กลุ่มที่ 2 รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 

   1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวทิยาศาสตร์ จากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง และ

   2) มีคะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.50 หรือ 

   3) เป็นผู้ที่สภาวชิาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

   Master of Education (Science Education)

 : ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

   M.Ed. (Science Education)

 : แผน ข

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา

   Master of Education Program in Science Education

* เปน็ชุดวชิาทีม่ีการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูตามทีคุ่รุสภาก าหนด

การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์

การศึกษาค้นควา้อิสระ

ประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิตวทิยาศาสตร์ศึกษา **
เปน็การอบรมเข้มทีเ่นน้การฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูวทิยาศาสตร์ระหวา่งเรียน

Last Updated: 18-November-2019

 : 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน 

   2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 3) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

โครงสร้างของหลักสูตร

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ค.  การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 1 *

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 2 *

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

ส่ือ นวตักรรม และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

    บงัคับ 7 ชุดวิชา

การวจิยัหลักสูตรและการเรียนการสอน

สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์

หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกีย่วกับวชิาชีพครู


