มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
: แผน ก แบบ ก 2
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

แผน/แบบการศึกษา
ชือ่ หลักสูตร

Master of Education Program in Science Education
ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
Master of Education (Science Education)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

: ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
M.Ed. (Science Education)
: กลุม่ ที่ 1 ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนัน้ ๆ รับรอง
2) ได้คะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
3) เป็นครูหรือบุคลากรประจาการทางการศึกษาที่ทาหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา
4) เคยศึกษารายวิชาที่เกีย่ วกับวิชาวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต และ
5) มีประสบการณ์การทางานในสาขาที่เกีย่ วข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี หรือ
6) เป็นผูท้ ี่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

: 1. ผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1), 3) - 5) แต่ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน
ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
2. ผูท้ ี่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1) - 6) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
บังคับ 3 ชุดวิชา

4 ชุดวิชา

(24 หน่วยกิต)
(12 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา

(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

4 ชุดวิชา
21701 การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน
29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
29703 สารัตถะวิทยวิธที างวิทยาศาสตร์ศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
22759 ชีววิทยาและเคมีสาหรับครู
22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สาหรับครู
22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ข. วิทยานิพนธ์

1 ชุดวิชา
29798 วิทยานิพนธ์

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
29799 ประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา *
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
: แผน ข
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

แผน/แบบการศึกษา
ชือ่ หลักสูตร

Master of Education Program in Science Education
ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
Master of Education (Science Education)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

: ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
M.Ed. (Science Education)
: กลุม่ ที่ 1 ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนัน้ ๆ รับรอง
2) ได้คะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
3) เป็นครูหรือบุคลากรประจาการทางการศึกษาที่ทาหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา
4) เคยศึกษารายวิชาที่เกีย่ วกับวิชาวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต และ
5) มีประสบการณ์การทางานในสาขาที่เกีย่ วข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี หรือ
6) เป็นผูท้ ี่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

: 1. ผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1), 3) - 5) แต่ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน
ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
2. ผูท้ ี่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1) - 6) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

5 ชุดวิชา

(30 หน่วยกิต)

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

1 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

(6 หน่วยกิต)

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
บังคับ 3 ชุดวิชา

(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

5 ชุดวิชา
21701 การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน
29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
29703 สารัตถะวิทยวิธที างวิทยาศาสตร์ศึกษา

และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
22759 ชีววิทยาและเคมีสาหรับครู
22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สาหรับครู
22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1 ชุดวิชา
29797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
29799 ประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา *
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
: แผน ก แบบ ก 2
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

แผน/แบบการศึกษา
ชือ่ หลักสูตร

Master of Education Program in Science Education
ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
Master of Education (Science Education)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

: ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
M.Ed. (Science Education)
: กลุม่ ที่ 1 ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนัน้ ๆ รับรอง
2) ได้คะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
3) เป็นครูหรือบุคลากรประจาการทางการศึกษาที่ทาหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา
4) เคยศึกษารายวิชาที่เกีย่ วกับวิชาวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต และ
5) มีประสบการณ์การทางานในสาขาที่เกีย่ วข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี หรือ
6) เป็นผูท้ ี่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

: 1. ผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1), 3) - 5) แต่ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน
ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
2. ผูท้ ี่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1) - 6) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
บังคับ 4 ชุดวิชา

5 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

(30 หน่วยกิต)
(12 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(42 หน่วยกิต)

5 ชุดวิชา
21701 การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน
29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกีย่ วกับวิชาชีพครูวทิ ยาศาสตร์
29703 สารัตถะวิทยวิธที างวิทยาศาสตร์ศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
27708 สือ่ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
29704 สือ่ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ข. วิทยานิพนธ์

1 ชุดวิชา
29798 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
29799 ประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา *
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
: แผน ข
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

แผน/แบบการศึกษา
ชือ่ หลักสูตร

Master of Education Program in Science Education
ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
Master of Education (Science Education)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

: ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
M.Ed. (Science Education)
: กลุม่ ที่ 1 ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนัน้ ๆ รับรอง
2) ได้คะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
3) เป็นครูหรือบุคลากรประจาการทางการศึกษาที่ทาหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา
4) เคยศึกษารายวิชาที่เกีย่ วกับวิชาวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต และ
5) มีประสบการณ์การทางานในสาขาที่เกีย่ วข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี หรือ
6) เป็นผูท้ ี่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

: 1. ผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1), 3) - 5) แต่ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน
ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
2. ผูท้ ี่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1) - 6) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
6 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

6 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

(36 หน่วยกิต)
(6 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(42 หน่วยกิต)

21701 การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน
27708 สือ่ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกีย่ วกับวิชาชีพครูวทิ ยาศาสตร์
29703 สารัตถะวิทยวิธที างวิทยาศาสตร์ศึกษา
29704 สือ่ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1 ชุดวิชา
29797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
29799 ประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา *
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
: แผน ก แบบ ก 2
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

แผน/แบบการศึกษา
ชือ่ หลักสูตร

Master of Education Program in Science Education
ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
Master of Education (Science Education)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

: ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
M.Ed. (Science Education)
: กลุม่ ที่ 2 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนัน้ ๆ รับรอง และ
2) ได้คะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า หรือ
3) เป็นผูท้ ี่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมายเหตุ

: ผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 3) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

8 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
บังคับ 7 ชุดวิชา

(43 หน่วยกิต)
(12 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(55 หน่วยกิต)

8 ชุดวิชา
21701 การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน
29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกีย่ วกับวิชาชีพครูวทิ ยาศาสตร์
29703 สารัตถะวิทยวิธที างวิทยาศาสตร์ศึกษา
29708 การฝึกปฏิบัติวชิ าชีพครูวทิ ยาศาสตร์ระหว่างเรียน *
29709 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู 1 *
29710 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู 2 *

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
27708 สือ่ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
29704 สือ่ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ข. วิทยานิพนธ์

1 ชุดวิชา
29798 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

1 ชุดวิชา

29799 ประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา **
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาทีม่ ีการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูตามทีค่ ุรุสภากาหนด
** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
: แผน ข
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

แผน/แบบการศึกษา
ชือ่ หลักสูตร

Master of Education Program in Science Education
ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
Master of Education (Science Education)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

: ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
M.Ed. (Science Education)
: กลุม่ ที่ 2 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนัน้ ๆ รับรอง และ
2) ได้คะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า หรือ
3) เป็นผูท้ ี่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมายเหตุ

: ผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 3) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

9 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

(49 หน่วยกิต)
(6 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(55 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

9 ชุดวิชา
21701 การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน
27708 สือ่ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกีย่ วกับวิชาชีพครูวทิ ยาศาสตร์
29703 สารัตถะวิทยวิธที างวิทยาศาสตร์ศึกษา
29704 สือ่ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
29708 การฝึกปฏิบัติวชิ าชีพครูวทิ ยาศาสตร์ระหว่างเรียน *
29709 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู 1 *
29710 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู 2 *

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1 ชุดวิชา
29797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
29799 ประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา **
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาทีม่ ีการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูตามทีค่ ุรุสภากาหนด
** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้
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