มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
วิชาเอก

: การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แผน/แบบการศึกษา

: แผน ก แบบ ก 2

ชือ่ หลักสูตร

: ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

Master of Education Program in Nonformal and Informal Education
: ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

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

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

M.Ed. (Nonformal and Informal Education)
: 1) สำเร็จกำรศึกษำขัน้ ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ หรือประกำศนียบัตรบัณฑิตตำมที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอนื่ เพิ่มเติม ตำมที่คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจำสำขำวิชำ
และมหำวิทยำลัยกำหนด
2) เป็นบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่เกีย่ วข้องกับกำรศึกษำหรือกิจกรรมอืน่ ที่ต้องใช้ควำมรู้เกีย่ วกับกำรศึกษำ งำนส่งเสริมหรือพัฒนำชุมชน งำนฝึกอบรมหรืออืน่ ๆ และมีประสบกำรณ์
กำรทำงำนในสำขำที่เกีย่ วข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี และ
3) มีคะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญำตรีไม่ต่ำกว่ำ 2.30 สำหรับผูม้ ีคะแนนเฉลีย่ ต่ำกว่ำ 2.30 คณะกรรมกำรบัณฑิตประจำสำขำวิชำ อำจพิจำรณำรับเข้ำศึกษำโดยจะพิจำรณำเป็นรำยกรณี

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

4 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

(24 หน่วยกิต)
(12 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน 2 ชุดวิชา

(36 หน่วยกิต)

4 ชุดวิชา
26707 ปรัชญำและหลักกำรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
26708 กำรวิจยั เพื่อพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

วิชาเฉพาะด้าน 2 ชุดวิชา
26709 สัมมนำกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
26710 กำรเรียนกำรสอน กำรฝึกอบรม กำรพัฒนำสือ่ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ข. วิทยานิพนธ์

1 ชุดวิชา
26795 วิทยำนิพนธ์

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
26796 ประสบกำรณ์วชิ ำชีพมหำบัณฑิตกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย *
เป็นกำรอบรมเข้มทีเ่ น้นกำรฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล
กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทียบเท่ำ 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำผลมำคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวิชำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยก่อนจบกำรศึกษำเท่ำนัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
วิชาเอก

: การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แผน/แบบการศึกษา

: แผน ข

ชือ่ หลักสูตร

: ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

Master of Education Program in Nonformal and Informal Education
: ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

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

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

M.Ed. (Nonformal and Informal Education)
: 1) สำเร็จกำรศึกษำขัน้ ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ หรือประกำศนียบัตรบัณฑิตตำมที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอนื่ เพิ่มเติม ตำมที่คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจำสำขำวิชำ
และมหำวิทยำลัยกำหนด
2) เป็นบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่เกีย่ วข้องกับกำรศึกษำหรือกิจกรรมอืน่ ที่ต้องใช้ควำมรู้เกีย่ วกับกำรศึกษำ งำนส่งเสริมหรือพัฒนำชุมชน งำนฝึกอบรมหรืออืน่ ๆ และมีประสบกำรณ์
กำรทำงำนในสำขำที่เกีย่ วข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี และ
3) มีคะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญำตรีไม่ต่ำกว่ำ 2.30 สำหรับผูม้ ีคะแนนเฉลีย่ ต่ำกว่ำ 2.30 คณะกรรมกำรบัณฑิตประจำสำขำวิชำ อำจพิจำรณำรับเข้ำศึกษำโดยจะพิจำรณำเป็นรำยกรณี

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 ปรัชญำและหลักกำรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
26708 กำรวิจยั เพื่อพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

วิชาเฉพาะด้าน 2 ชุดวิชา
26709 สัมมนำกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
26710 กำรเรียนกำรสอน กำรฝึกอบรม กำรพัฒนำสือ่ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
26711 สัมมนำปัญหำและประเด็นในกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
26712 สัมมนำกำรวิจยั กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1 ชุดวิชา
26794 กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
26796 ประสบกำรณ์วชิ ำชีพมหำบัณฑิตกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย *
เป็นกำรอบรมเข้มทีเ่ น้นกำรฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรประเมินผล
กำรอบรมเข้ม (มีค่ำเทียบเท่ำ 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำผลมำคิดหน่วยกิตสะสม
หมายเหตุ

* นักศึกษำต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มชุดวิชำดังกล่ำวในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยก่อนจบกำรศึกษำเท่ำนัน้
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