
แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

ปทีี่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปทีี่ ภาค

ต้น 29703   สารัตถะวทิยวธิทีางวทิยาศาสตร์ศึกษา      ต้น

-'-'-'-'-    ชุดวชิาเฉพาะเลือก 1 ชุดวชิา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

22759   ชีววทิยาและเคมีส าหรับครู     

22760   ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับครู     

22761   การจดัประสบการณ์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์     

ปลาย 21701   การวจิยัหลักสูตรและการเรียนการสอน     

29701   สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์     

ต้น 29798   วทิยานิพนธ ์  ต้น

29798   วทิยานิพนธ์

29799   ประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิตวทิยาศาสตร์ศึกษา     

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลกัสตูร

1

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา  : กลุม่ที่ 1 ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

   1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง

   2) ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากวา่ 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

   3) เป็นครูหรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา 

   4) เคยศึกษารายวชิาที่เกีย่วกับวชิาวทิยาศาสตร์มาไม่น้อยกวา่ 68 หน่วยกิต และ 

   5) มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกีย่วข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ ากวา่ 1 ปี หรือ 

   6) เป็นผู้ที่สภาวชิาการมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการ รักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ  : 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 1), 3) - 5) แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษา

      ทดลองเรียนตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา/ มหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบ 

   2. ผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1) – 6) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

 : แผน ก แบบ ก 2

   M.Ed. (Science Education)

 : ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

   Master of Education (Science Education)

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

   Master of Education Program in Science Education

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1

2 2

ปลาย ปลาย



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

ปทีี่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปทีี่ ภาค

ต้น 29703   สารัตถะวทิยวธิทีางวทิยาศาสตร์ศึกษา      ต้น

-'-'-'-'-    ชุดวชิาเฉพาะเลือก 1 ชุดวชิา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

22759   ชีววทิยาและเคมีส าหรับครู     

22760   ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับครู     

22761   การจดัประสบการณ์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์     

ปลาย 21701   การวจิยัหลักสูตรและการเรียนการสอน     

29701   สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์     

2 ต้น -'-'-'-'-    ชุดวชิาเฉพาะเลือก 1 ชุดวชิา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

2 ต้น

22759   ชีววทิยาและเคมีส าหรับครู     

22760   ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส าหรับครู     

22761   การจดัประสบการณ์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์     

29797   การศึกษาค้นควา้อิสระ     

29799   ประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิตวทิยาศาสตร์ศึกษา     

   M.Ed. (Science Education)

 : ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลกัสตูร

 : แผน ข

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

   Master of Education Program in Science Education

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา  : กลุม่ที่ 1 ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

   1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง

   2) ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากวา่ 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

   3) เป็นครูหรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา 

   4) เคยศึกษารายวชิาที่เกีย่วกับวชิาวทิยาศาสตร์มาไม่น้อยกวา่ 68 หน่วยกิต และ 

   5) มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกีย่วข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ ากวา่ 1 ปี หรือ 

   6) เป็นผู้ที่สภาวชิาการมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการ รักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ  : 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 1), 3) - 5) แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษา

      ทดลองเรียนตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา/ มหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบ 

   2. ผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1) – 6) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

   Master of Education (Science Education)

ปลาย ปลาย

1



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

ปทีี่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปทีี่ ภาค

29702   หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกีย่วกับวชิาชีพครูวทิยาศาสตร์

     29703   สารัตถะวทิยวธิทีางวทิยาศาสตร์ศึกษา   

ปลาย 21701   การวจิยัหลักสูตรและการเรียนการสอน      ปลาย

29701   สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์     

2 ต้น 29798   วทิยานิพนธ์ 2 ต้น

-'-'-'-'-    ชุดวชิาเฉพาะเลือก 1 ชุดวชิา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

27708   ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา     

29704   ส่ือ นวตักรรม และการวดัและประเมินผล

            การเรียนรู้วทิยาศาสตร์     

29798   วทิยานิพนธ ์ 

29799   ประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิตวทิยาศาสตร์ศึกษา     

   Master of Education Program in Science Education

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา

   M.Ed. (Science Education)

 : ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

   Master of Education (Science Education)

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

1 ต้น 1 ต้น

 : แผน ก แบบ ก 2

หมายเหตุ  : 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 1), 3) - 5) แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน

      ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา/ มหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบ 

   2. ผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1) – 6) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา  : กลุม่ที่ 1 ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

   1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตรจ์ากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง 

   2) ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากวา่ 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

   3) เป็นครูหรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา 

   4) เคยศึกษารายวชิาที่เกีย่วกับวชิาวทิยาศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกวา่ 68 หน่วยกิต และ 

   5) มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกีย่วข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ ากวา่ 1 ปี หรือ 

   6) เป็นผู้ที่สภาวชิาการมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการ รักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

ปลาย ปลาย

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลกัสตูร



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

ปทีี่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปทีี่ ภาค

29702   หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกีย่วกับวชิาชีพครูวทิยาศาสตร์

     29703   สารัตถะวทิยวธิทีางวทิยาศาสตร์ศึกษา   

ปลาย 21701   การวจิยัหลักสูตรและการเรียนการสอน      ปลาย

29701   สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์     

2 ต้น 27708   ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา      2 ต้น

29704   ส่ือ นวตักรรม และการวดัและประเมินผล

            การเรียนรู้วทิยาศาสตร์     

29797   การศึกษาค้นควา้อิสระ     

29799   ประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิตวทิยาศาสตร์ศึกษา     

   M.Ed. (Science Education)

 : ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

   Master of Education (Science Education)

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

   Master of Education Program in Science Education

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลกัสตูร

 : แผน ข

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา  : กลุม่ที่ 1 ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

   1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตรจ์ากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง 

   2) ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากวา่ 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

   3) เป็นครูหรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา 

   4) เคยศึกษารายวชิาที่เกีย่วกับวชิาวทิยาศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกวา่ 68 หน่วยกิต และ 

   5) มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกีย่วข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ ากวา่ 1 ปี หรือ 

   6) เป็นผู้ที่สภาวชิาการมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการ รักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ  : 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 1), 3) - 5) แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน

      ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา/ มหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบ 

   2. ผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1) – 6) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย ปลาย

1 ต้น 1 ต้น



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

ปทีี่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปทีี่ ภาค

29702   หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกีย่วกับวชิาชีพครูวทิยาศาสตร์

     29703   สารัตถะวทิยวธิทีางวทิยาศาสตร์ศึกษา   

ปลาย 21701   การวจิยัหลักสูตรและการเรียนการสอน      ปลาย

29701   สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์     

29708   การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูวทิยาศาสตร์ระหวา่งเรียน *   

2 ต้น 29709   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 1 * 2 ต้น

-'-'-'-'-    ชุดวชิาเฉพาะเลือก 1 ชุดวชิา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

27708   ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา     

29704   ส่ือ นวตักรรม และการวดัและประเมินผล

            การเรียนรู้วทิยาศาสตร์     

29710   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 2 *

29798   วทิยานิพนธ์

3 ต้น 29798   วทิยานิพนธ์ 3 ต้น

29799   ประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิตวทิยาศาสตร์ศึกษา     

 : ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

   Master of Education (Science Education)

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ศึกษา)

   Master of Education Program in Science Education

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา

   M.Ed. (Science Education)

1 ต้น

หมายเหตุ  : * เปน็ชุดวชิาทีม่ีการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูตามทีคุ่รุสภาก าหนด

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา  : กลุม่ที่ 2 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

   1)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตรจ์ากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง และ

   2) ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากวา่ 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า หรือ 

   3) เป็นผู้ที่สภาวชิาการมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการ รักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลกัสตูร

 : แผน ก แบบ ก 2

ปลาย ปลาย

หมายเหตุ  : ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) – 3) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสถานภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น



แผน/แบบการศึกษา
ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

ปทีี่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น ปทีี่ ภาค

29702   หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกีย่วกับวชิาชีพครูวทิยาศาสตร์

     29703   สารัตถะวทิยวธิทีางวทิยาศาสตร์ศึกษา   

ปลาย 21701   การวจิยัหลักสูตรและการเรียนการสอน      ปลาย

29701   สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์     

29708   การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูวทิยาศาสตร์ระหวา่งเรียน *    

2 ต้น 27708   ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา      2 ต้น

29704   ส่ือ นวตักรรม และการวดัและประเมินผล

            การเรียนรู้วทิยาศาสตร์     

29709   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 1 *

ปลาย 29710   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 2 * ปลาย

3 ต้น 29797   การศึกษาค้นควา้อิสระ      3 ต้น

29799   ประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑิตวทิยาศาสตร์ศึกษา     

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา  : กลุม่ที่ 2 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

   1)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตรจ์ากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง และ

   2) ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากวา่ 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า หรือ 

   3) เป็นผู้ที่สภาวชิาการมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการ รักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ  : ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) – 3) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสถานภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

Last Updated: 25-December-2020

   M.Ed. (Science Education)

 : ศษ.ม. (วทิยาศาสตร์ศึกษา)
   Master of Education (Science Education)
 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ศึกษา)
   Master of Education Program in Science Education
 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลกัสตูร
 : แผน ข

หมายเหตุ  : * เปน็ชุดวชิาทีม่ีการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูตามทีคุ่รุสภาก าหนด

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 1 ต้น


