
แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 4 ชุดวชิา (24 หน่วยกิต)

ข. วทิยานิพนธ์ 1 ชุดวชิา (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต)

(42  หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 4 ชุดวชิา

ข. วทิยานิพนธ์ 1 ชุดวชิา

1 ชุดวชิาค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

เปน็การอบรมเข้มที่เนน้การฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

23796  การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิาชพีส าหรับผู้น าทางการศึกษา *

หมายเหตุ  * นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้ 

                 กรณีที่นกัศึกษาประสงค์จะเรียนชุดวชิาเพิ่มเติม สามารถเลือกจากชุดวชิาต่อไปนี ้

                1)  ชุดวชิา 23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 

                2)  ชุดวชิา 23728 นวตักรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 

                3)  ชุดวชิา 23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา

23723  นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

23722  การบริหารวชิาการและทรัพยากรการศึกษา

23721  การวจิยัการบริหารการศึกษา

23720  ทฤษฎแีละแนวปฏบิัติในการบริหารการศึกษา

23788  วทิยานิพนธ์

 : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

   M.Ed. (Educational Administration)

 : ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาบริหารการศึกษา

   Master of Education Program in Educational Administration

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

   Master of Education (Educational Administration)

 : แผน ก แบบ ก 2



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หน่วยกิต)

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ 1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต )

(42 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ 1 ชุดวชิา

1 ชุดวชิาค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

เปน็การอบรมเข้มที่เนน้การฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

หมายเหตุ  * นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

23729  ระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ีเพื่อการบริหารการศึกษา

23728  นวตักรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า

23727  การพัฒนาระบบการจดัการเรียนรู้

23787  การศึกษาค้นควา้อสิระ

23796  การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิาชพีส าหรับผู้น าทางการศึกษา *

23723  นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

23722  การบริหารวชิาการและทรัพยากรการศึกษา

23721  การวจิยัการบริหารการศึกษา

23720  ทฤษฎแีละแนวปฏบิัติในการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

   Master of Education (Educational Administration)

 : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

   M.Ed. (Educational Administration)

 : ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

บังคับ 4 ชุดวชิา

 : แผน ข

 : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาบริหารการศึกษา

   Master of Education Program in Educational Administration

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หน่วยกิต)

ข. วทิยานิพนธ์ 1 ชุดวชิา (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต )

(48 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา

ข. วทิยานิพนธ์ 1 ชุดวชิา

1 ชุดวชิาค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

เปน็การอบรมเข้มที่เนน้การฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

23788  วทิยานิพนธ์

23796  การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิาชพีส าหรับผู้น าทางการศึกษา *

หมายเหตุ  * นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

                กรณีที่นกัศึกษาประสงค์จะเรียนชุดวชิาเพิ่มเติม สามารถเลือกจากชุดวชิาต่อไปนี ้

                1)  ชุดวชิา 23728 นวตักรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 

                2)  ชุดวชิา 23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา

23727  การพัฒนาระบบการจดัการเรียนรู้

23723  นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

23722  การบริหารวชิาการและทรัพยากรการศึกษา

23721  การวจิยัการบริหารการศึกษา

23720  ทฤษฎแีละแนวปฏบิัติในการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

   M.Ed. (Educational Administration)

 : ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวชิาอื่นๆ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : แผน ก แบบ ก 2

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

   Master of Education (Educational Administration)

 : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาบริหารการศึกษา

   Master of Education Program in Educational Administration



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา (36 หน่วยกิต)

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ 1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวชิา (6 หน่วยกิต)

(48 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ 1 ชุดวชิา

1 ชุดวชิา

หมายเหตุ  * นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

เปน็การอบรมเข้มที่เนน้การฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

23727  การพัฒนาระบบการจดัการเรียนรู้

23723  นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

23722  การบริหารวชิาการและทรัพยากรการศึกษา

23721  การวจิยัการบริหารการศึกษา

23720  ทฤษฎแีละแนวปฏบิัติในการบริหารการศึกษา

 : แผน ข

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาบริหารการศึกษา

   Master of Education Program in Educational Administration

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

   Master of Education (Educational Administration)

 : ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

   M.Ed. (Educational Administration)

 : ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวชิาอื่นๆ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

บังคับ 5 ชุดวชิา

Last Updated: 21-December-2021

และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

23729  ระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ีเพื่อการบริหารการศึกษา

23728  นวตักรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า

23796  การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิาชพีส าหรับผู้น าทางการศึกษา *

23787  การศึกษาค้นควา้อสิระ


