
กลุม่วิชา

แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เตม็ปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัขิองผู้เขา้ศึกษา

หมายเหตุ

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชดุวิชา (24 หน่วยกิต)

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชดุวิชา (12 หน่วยกิต)

1 ชดุวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชดุวิชา

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชดุวิชา

1 ชดุวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

 : ภาษาอังกฤษ

ค. การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต

รายละเอียดของหลักสูตร

ค. การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต

 : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

 : แผน ก แบบ ก 2

รวมตลอดหลักสูตรตอ้งศึกษาไม่น้อยกว่า

   Master of Education Program in Curriculum and Instruction
 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

โครงสร้างของหลักสูตร

   Master of Education (Curriculum and Instruction)
 : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
   M.Ed. (Curriculum and Instruction)

 : 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรอง 

   2. มีคะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 

   3. เป็นครู หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาทีท่ าหน้าทีส่อน อบรมเผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือใหบ้ริการการศึกษา และ 

   4. มีประสบการณ์การท างานในสาขาทีเ่กีย่วข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี หรือ 

   5. เป็นผู้ทีส่ภาวิชาการพจิารณาแล้วเหน็สมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

 : 1) ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3 - 4 แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้

   2) ผู้ทีม่ีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 5 ต้องไม่เป็นโรคทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

วิชาแกน  1 ชดุวิชา

วิชาเฉพาะดา้น  2 ชดุวิชา

และเลือก 1 ชดุวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปน้ี

22762  สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนภาษาอังกฤษ

22745  สัมมนาหลักสูตรและการสอน

21701  การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

22765  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

22764  การพฒันาส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

22763  บริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

20795  วิทยานิพนธ์

20796  ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน *
เป็นการอบรมเขม้ทีเ่น้นการฝึกปฏิบัติเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเขม้ (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกติ) แต่ไม่น าผลมาคิดหน่วยกติสะสม

หมายเหต ุ * นักศึกษาต้องเขา้รับการอบรมเขม้ชดุวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายกอ่นจบการศึกษาเท่านัน้



กลุม่วิชา

แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เตม็ปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัขิองผู้เขา้ศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชดุวิชา (30 หน่วยกิต)

1 ชดุวิชา (6 หน่วยกิต)

1 ชดุวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชดุวิชา

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชดุวิชา

1 ชดุวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

ค. การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต

Last Updated: 21-December-2021

รายละเอียดของหลักสูตร

รวมตลอดหลักสูตรตอ้งศึกษาไม่น้อยกว่า

   Master of Education (Curriculum and Instruction)

 : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

   M.Ed. (Curriculum and Instruction)

 : แผน ข

 : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

   Master of Education Program in Curriculum and Instruction

 : ภาษาอังกฤษ

 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

วิชาเฉพาะดา้น  2 ชดุวิชา

และเลือก 2 ชดุวิชาจากชดุวิชาตอ่ไปน้ี

22765  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

22764  การพฒันาส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

22763  บริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

20796  ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน *

20794  การศึกษาค้นคว้าอิสระ

เป็นการอบรมเขม้ทีเ่น้นการฝึกปฏิบัติเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเขม้ (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกติ) แต่ไม่น าผลมาคิดหน่วยกติสะสม

หมายเหต ุ * นักศึกษาต้องเขา้รับการอบรมเขม้ชดุวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายกอ่นจบการศึกษาเท่านัน้

22762  สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนภาษาอังกฤษ

22745  สัมมนาหลักสูตรและการสอน

21701  การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

วิชาแกน  1 ชดุวิชา

 : 1) ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3 - 4 แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้

   2) ผู้ทีม่ีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 5 ต้องไม่เป็นโรคทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

 : 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรอง 

   2. มีคะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 

   3. เป็นครู หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาทีท่ าหน้าทีส่อน อบรมเผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือใหบ้ริการการศึกษา และ 

   4. มีประสบการณ์การท างานในสาขาทีเ่กีย่วข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี หรือ 

   5. เป็นผู้ทีส่ภาวิชาการพจิารณาแล้วเหน็สมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

ค. การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต


