มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

แผน/แบบการศึกษา

: บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
: แผน ก แบบ ก 2

ชือ่ หลักสูตร

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

Master of Education Program in Nonformal and Informal Education
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

Master of Education (Nonformal and Informal Education)
: ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

วิชาเอก

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

M.Ed. (Nonformal and Informal Education)
: 1) สาเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรกาหนด และมีคุณสมบัติอนื่ เพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
และมหาวิทยาลัยกาหนด
2) เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาหรือกิจกรรมอืน่ ที่ต้องใช้ความรู้เกีย่ วกับการศึกษา งานส่งเสริมหรือพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมหรืออืน่ ๆ และมีประสบการณ์
การทางานในสาขาที่เกีย่ วข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
3) มีคะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.30 สาหรับผูม้ ีคะแนนเฉลีย่ ต่ากว่า 2.30 คณะกรรมการบัณฑิตประจาสาขาวิชา อาจพิจารณารับเข้าศึกษาโดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 2 ชุดวิชา

4 ชุดวิชา

(24 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา

(12 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

4 ชุดวิชา
26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
26708 การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วิชาเฉพาะด้าน 2 ชุดวิชา
23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ข. วิทยานิพนธ์

1 ชุดวิชา
26795 วิทยานิพนธ์

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
26796 ประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย *
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
วิชาเอก
แผน/แบบการศึกษา

: บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
: แผน ข

ชือ่ หลักสูตร

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

Master of Education Program in Nonformal and Informal Education
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

Master of Education (Nonformal and Informal Education)
: ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
M.Ed. (Nonformal and Informal Education)
: 1) สาเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรกาหนด และมีคุณสมบัติอนื่ เพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
และมหาวิทยาลัยกาหนด
2) เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาหรือกิจกรรมอืน่ ที่ต้องใช้ความรู้เกีย่ วกับการศึกษา งานส่งเสริมหรือพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมหรืออืน่ ๆ และมีประสบการณ์
การทางานในสาขาที่เกีย่ วข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
3) มีคะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.30 สาหรับผูม้ ีคะแนนเฉลีย่ ต่ากว่า 2.30 คณะกรรมการบัณฑิตประจาสาขาวิชา อาจพิจารณารับเข้าศึกษาโดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

5 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

(30 หน่วยกิต)
(6 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 2 ชุดวิชา

5 ชุดวิชา
26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
26708 การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วิชาเฉพาะด้าน 2 ชุดวิชา
23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
26712 สัมมนาการวิจยั การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

1 ชุดวิชา

26794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
26796 ประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย *
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้
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