มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
: ภาษาอังกฤษ

กลุม่ วิชา

: แผน ก แบบ ก 2
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
Master of Education Program in Curriculum and Instruction
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ชือ่ เต็มปริญญาบัตร
Master of Education (Curriculum and Instruction)
: ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ชือ่ ย่อปริญญาบัตร
M.Ed. (Curriculum and Instruction)
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา : 1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง
2) มีคะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญาตรีไม่ตากว่
่ า 2.50
3) เป็นครู หรือบุคลากรประจาการทางการศึกษาทีท่ าหน้าทีส่ อน อบรมเผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการการศึกษา และ
4) มีประสบการณ์การทางานในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ตากว่
่ า 1 ปี หรือ
5) เป็นผูท้ สี่ ภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
แผน/แบบการศึกษา
ชือ่ หลักสูตร

หมายเหตุ

: 1. ผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1), 3) - 4) แต่ได้คะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญาตรีตากว่
่ า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้
2. ผูท้ มี่ ีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 5) ต้องไม่เป็นโรคทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 1 ชุดวิชา

4 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

(24 หน่วยกิต)
(12 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

4 ชุดวิชา

21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิชาเฉพาะด้าน 2 ชุดวิชา
22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนภาษาอังกฤษ
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
22763 บริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
22764 การพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ข. วิทยานิพนธ์

1 ชุดวิชา
20795 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
20796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน *
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบัตเิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีคา่ เทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
กลุม่ วิชา

: ภาษาอังกฤษ

แผน/แบบการศึกษา

: แผน ข

ชือ่ หลักสูตร

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

Master of Education Program in Curriculum and Instruction
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

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

M.Ed. (Curriculum and Instruction)
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา : 1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง
2) มีคะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญาตรีไม่ตากว่
่ า 2.50
3) เป็นครู หรือบุคลากรประจาการทางการศึกษาทีท่ าหน้าทีส่ อน อบรมเผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการการศึกษา และ
4) มีประสบการณ์การทางานในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ตากว่
่ า 1 ปี หรือ
5) เป็นผูท้ สี่ ภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ

: 1. ผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1), 3) - 4) แต่ได้คะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญาตรีตากว่
่ า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้
2. ผูท้ มี่ ีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 5) ต้องไม่เป็นโรคทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

5 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

(30 หน่วยกิต)
(6 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 1 ชุดวิชา

(36 หน่วยกิต)

5 ชุดวิชา

21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิชาเฉพาะด้าน 2 ชุดวิชา
22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนภาษาอังกฤษ
และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
22763 บริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
22764 การพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา
20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
20796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน *
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบัตเิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีคา่ เทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้
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