
แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

23720   ทฤษฎแีละแนวปฏบิัติในการบริหารการศึกษา     

23721   การวจิยัการบริหารการศึกษา     

23722   การบริหารวชิาการและทรัพยากรการศึกษา     

23723   นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

  ตน้ 23788   วทิยานิพนธ์ ตน้

23788   วทิยานิพนธ์

23796   การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิาชพี

            ส าหรับผู้น าทางการศึกษา     

1

 : แผน ก แบบ ก 2

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  :  1) ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ตน้ 1 ตน้

ปลาย ปลาย

   Master of Education (Educational Administration)

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

2 2

ปลาย ปลาย

   Master of Education Program in Educational Administration

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาบริหารการศึกษา

   M.Ed. (Educational Administration)

 : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

1 ตน้ 23720   ทฤษฎแีละแนวปฏบิัติในการบริหารการศึกษา      1 ตน้

23721   การวจิยัการบริหารการศึกษา     

ปลาย 23722   การบริหารวชิาการและทรัพยากรการศึกษา      ปลาย

23723   นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

  23787   การศึกษาค้นควา้อสิระ 

-'-'-'-'-    ชดุวชิาเฉพาะเลือก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

23727   การพัฒนาระบบการจดัการเรียนรู้     

23728   นวตักรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า     

23729   ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการบริหารการศึกษา

     ปลาย 23796   การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิาชพี

            ส าหรับผู้น าทางการศึกษา     

ปลาย

 : แผน ข

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

ตน้ 2 ตน้

 : 1) ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   M.Ed. (Educational Administration)

 : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

   Master of Education (Educational Administration)

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

   Master of Education Program in Educational Administration

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาบริหารการศึกษา



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

1 ตน้ 23720   ทฤษฎแีละแนวปฏบิัติในการบริหารการศึกษา      1 ตน้

23721   การวจิยัการบริหารการศึกษา     

ปลาย 23722   การบริหารวชิาการและทรัพยากรการศึกษา      ปลาย

23723   นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

  23727   การพัฒนาระบบการจดัการเรียนรู้     

23788   วทิยานิพนธ์

ปลาย 23788   วทิยานิพนธ์ ปลาย

23796   การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิาชพี

            ส าหรับผู้น าทางการศึกษา     

 : แผน ก แบบ ก 2

2 ตน้ 2 ตน้

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  : 2) ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวชิาอื่นๆ

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

 : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

   Master of Education (Educational Administration)

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

   Master of Education Program in Educational Administration

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาบริหารการศึกษา

   M.Ed. (Educational Administration)

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

1 ตน้ 23720   ทฤษฎแีละแนวปฏบิัติในการบริหารการศึกษา      1 ตน้

23721   การวจิยัการบริหารการศึกษา     

ปลาย 23722   การบริหารวชิาการและทรัพยากรการศึกษา      ปลาย

23723   นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

  23727   การพัฒนาระบบการจดัการเรียนรู้     

-'-'-'-'-    ชดุวชิาเฉพาะเลือก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

23728   นวตักรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า     

23729   ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการบริหารการศึกษา

     ปลาย 23787   การศึกษาค้นควา้อสิระ ปลาย

23796   การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิาชพี

            ส าหรับผู้น าทางการศึกษา     

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  : 2) ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวชิาอื่นๆ

   M.Ed. (Educational Administration)

 : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

   Master of Education (Educational Administration)

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

   Master of Education Program in Educational Administration

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาบริหารการศึกษา

Last Updated: 18-November-2019

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ตน้ 2 ตน้

 : แผน ข

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


