
กลุ่มวชิา

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 4 ชุดวชิา (24 หน่วยกิต)

ข. วทิยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 4 ชุดวชิา

21701

22745

22754

22755

22756

22757

ข. วทิยานิพนธ์ 1 ชุดวชิา

20795

1 ชุดวชิา

20796

หมายเหตุ

    วชิาแกน  1 ชุดวชิา

การวจิยัหลักสูตรและการเรียนการสอน

    วชิาเฉพาะดา้น  2 ชุดวชิา

สารัตถะและวทิยวธิทีางการสอนสังคมศึกษา

    และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ประสบการณ์วชิาชพีมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน *

โลกาภวิตัน์ศึกษา

สารสนเทศร่วมสมยัทางสังคมศาสตร์

 : แผน ก แบบ ก 2

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

   Master of Education Program in Curriculum and Instruction

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

   Master of Education (Curriculum and Instruction)

 : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

   M.Ed. (Curriculum and Instruction)

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาหลักสูตรและการสอน

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์จากมหาวทิยาลัย หรือสถาบันอดุมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง 

   2) มคีะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50 

   3) เป็นครู หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรมเผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการการศึกษา และ 

   4) มปีระสบการณ์การท างานในสาขาที่เกี่ยวขอ้งกบัหลักสูตรและการสอนมาแล้วไมต่่ ากวา่ 1 ปี หรือ 

   5) เป็นผู้ที่สภาวชิาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได้โดยไมก่ระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา

* นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : สงัคมศึกษา

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

รายละเอียดของหลกัสตูร

โครงสร้างของหลกัสตูร

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

 : 1. ผู้มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1), 3) - 4) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้ศึกษาได้

   2. ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1) - 5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย

เปน็การอบรมเข้มที่เนน้การฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

วทิยานิพนธ์



กลุ่มวชิา

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา (30 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา

21701

22745

22754

22755

22756

22757

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ 1 ชุดวชิา
20794

1 ชุดวชิา

20796

หมายเหตุ

เปน็การอบรมเข้มที่เนน้การฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

   Master of Education (Curriculum and Instruction)

 : แผน ข

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาหลักสูตรและการสอน

   Master of Education Program in Curriculum and Instruction

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

สัมมนาหลักสูตรและการสอน

สารัตถะและวทิยวธิทีางการสอนสังคมศึกษา

    และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

โลกาภวิตัน์ศึกษา

การศึกษาค้นควา้อสิระ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

สารสนเทศร่วมสมยัทางสังคมศาสตร์

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ

โครงสร้างของหลกัสตูร

 : สงัคมศึกษา

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์จากมหาวทิยาลัย หรือสถาบันอดุมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง 

   2) มคีะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50 

   3) เป็นครู หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรมเผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการการศึกษา และ 

   4) มปีระสบการณ์การท างานในสาขาที่เกี่ยวขอ้งกบัหลักสูตรและการสอนมาแล้วไมต่่ ากวา่ 1 ปี หรือ 

   5) เป็นผู้ที่สภาวชิาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได้โดยไมก่ระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

    วชิาเฉพาะดา้น  2 ชุดวชิา

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

    วชิาแกน  1 ชุดวชิา

การวจิยัหลักสูตรและการเรียนการสอน

 : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

   M.Ed. (Curriculum and Instruction)

 : 1. ผู้มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1), 3) - 4) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้ศึกษาได้

   2. ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1) - 5) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย

Last Updated: 14-December-2020

* นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ประสบการณ์วชิาชพีมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน *

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา


