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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็ นหลักสูตรที่เปิ ดรับนิสติ มาเป็ นเวลานาน
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่หี ลายหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสติ มีสาระรายวิชาในหลักสูตรสอดคล้ อง
กับความต้ องการของสังคมและนโยบายของชาติ อีกทั้งกาหนดให้ เป็ นหลักสูตรสาหรับนิสติ โครงการ
เพชรในตม ซึ่งเป็ นโครงการความร่วมมือระหว่างกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก
กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และเป็ นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตความรู้ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อไป
พัฒนาการศึกษา
อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ครูระดับประถมศึกษา ครูการศึกษานอกระบบและครูการศึกษาพิเศษ
2. นักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
3. นักวิจัยทางด้ านการศึกษา
4. นักวิชาการทางด้ านการศึกษา
5. นักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา
6. นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
7. นักวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
8. นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
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9. ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางการศึกษา
10. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร ฝึ กอบรม
11. ทางานที่เกี่ยวข้ องด้ านจิตวิทยา และการแนะแนวทางการศึกษา
12. บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1. สาเร็จ การศึ ก ษาไม่ ต่ า กว่ า ระดั บ มัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อ เทียบเท่า จากสถานศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษารับรอง
2. มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู
3. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู
รางวัลเชิดชูเกียรติ
ศิษย์เก่าดีเด่น
1. นางกาญจนา จองเดิม ครูโรงเรียนบ้ านนาประดู่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 ได้ รับรางวัล ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยครูแห่งแผ่นดินประจาปี 2555 จากสมาคมศิษย์เก่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัลครูเจ้ าฟ้ ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เชิดชูครูดีเด่น ประจาปี
2557 รุ่นที่ 6 จากโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า
2. นางนิพาวรรณ คะเชนทร ครูโรงเรียนบ้ านหนองมะกอก อาเภอแก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้ รับรางวัล “ต้ นแบบคนดีศรีแผ่นดิน
ประจาปี 2551” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2551
3. นางถิรนารถ ติดมา โรงเรียนชุมชนบ้ านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ
จ.หนองคาย สังกัด สพป.หนองคายเขต 3 ได้ รางวัลครูคณิตศาสตร์ดีเด่น ของ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2553
4. นายพิทกั ษ์ โสตถยาคม นักวิชาการศึกษา กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ รับรางวัล
ข้ าราชการดีเด่นระดับสานัก ของสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ปี 2550 และได้ รับรางวัล
“บุคลากร ดีเด่น” ระดับสานัก ของสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ปี 2552
5. นายธงชัย คาปวง ผู้อานวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการ โรงเรียนบ้ าน
ห้ วยโรงนอก ตาบลห้ วยโรง อาเภอร้ องกวาง จ.แพร่ ได้ รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงาน
ดีเด่น ตามโครงการสร้ างขวัญและกาลังใจผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี การศึกษา 2552

3
แผนการศึกษา
แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ปี ที่
1

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

-วิชาศึกษาทัว่ ไป
จานวน 10 นก
-วิชาชีพครูบงั คับ
จานวน 3 นก
ศษ111 จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
-วิชาเอก
จานวน 4 นก
ปถ101 การประถมศึกษา
2(2-0-4)
เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
(2 นก)

-วิชาศึกษาทัว่ ไป

จานวน 10 นก

-วิชาเอก
จานวน 2 นก
เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
(2 นก)
-วิชาเลือกเสรี

รวม

2

3

จานวน 6 นก

17 หน่วยกิต
-วิชาศึกษาทัว่ ไป
จานวน 3 นก
-วิชาชีพครูบงั คับ
จานวน 6 นก
ศษ201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
ศษ211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5)

18 หน่วยกิต
-วิชาศึกษาทัว่ ไป
จานวน 3 นก
-วิชาชีพครูบงั คับ
จานวน 6 นก
ศษ241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู 3(2-2-5)
ศษ281 การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)

-วิชาเอก
จานวน 13 นก
ปถ301 การศึกษาเด็ก
2(2-0-4)
ปถ311 ภาษาไทยสาหรับนักเรียนประถมศึกษา
3(3-0-6)
ปถ331 วิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนประถมศึกษา 3(3-0-6)
ปถ392 การสอนค่านิยมและจริยธรรม
2(1-2-3)
ปถ201 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสาหรับนักเรียน
ประถมศึกษา
3(2-2-5)

-วิชาเอก
จานวน 12 นก
ปถ321 คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนประถมศึกษา 3(3-0-6)
ปถ341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาหรับนักเรียน
ประถมศึกษา
3(3-0-6)
ปถ351 ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนประถมศึกษา 3(3-0-6)
ปถ381 การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาหรับนักเรียน
ประถมศึกษา
3(3-0-6)

รวม 22
หน่วยกิต
-วิชาศึกษาทัว่ ไป
จานวน 2 นก
-วิชาชีพครูบงั คับ
จานวน 6 นก
ศษ321 วิธวี ิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
ศษ332 การศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)

รวม
21 หน่วยกิต
-วิชาศึกษาทัว่ ไป
จานวน 2 นก
-วิชาชีพครูบงั คับ
จานวน 5 นก
ศษ331 วิธวี ิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ศษ391 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2)
-วิชาชีพครูเลือก
จานวน 2 นก

-วิชาเอก
จานวน 12 นก
ปถ411 การสอนภาษาไทยสาหรับนักเรียนประถมศึกษา 3(2-2-5)
ปถ421 การสอนคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียน
ประถมศึกษา
3(2-2-5)
ปถ361 การสอนสุขศึกษาสาหรับนักเรียนประถมศึกษา3(2-2-5)
ปถ271 การสอนทัศนศิลป์ สาหรับนักเรียนประถมศึกษา3(2-2-5)

-วิชาเอก
จานวน 12 นก
ปถ431 การสอนวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียน
ประถมศึกษา
3(2-2-5)
ปถ441 การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาหรับนักเรียน
ประถมศึกษา
3(2-2-5)
ปถ451 การสอนภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน
ประถมศึกษา
3(2-2-5)
ปถ362 การสอนพลศึกษาสาหรับนักเรียนประถมศึกษา 3(2-2-5)

รวม

20

หน่วยกิต

รวม

รวม

21

หน่วยกิต

4
ปี ที่
4

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

-วิชาชีพครูบงั คับ
จานวน 6 นก
ศษ451 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
ศษ461 การบริหารและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)

-วิชาชีพครูบงั คับ
จานวน 5 นก
ศษ471 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
ศษ491 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 2(0-4-2)

-วิชาเอก
จานวน 12 นก
ปถ371 การสอนดนตรีสาหรับนักเรียนประถมศึกษา 3(2-2-5)
ปถ393 กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพผู้เรียน2(1-2-3)
ปถ394 คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนประถมศึกษา 2(1-2-3)
ปถ492 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
ปถ401 ปฏิบัติการสอนเพื่อเสริมสร้ างประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้
3(1-4-4)

-วิชาเอก
จานวน 11 นก
ปถ471 การสอนนาฏศิลป์ สาหรับนักเรียนประถมศึกษา 3(2-2-5)
ปถ481 การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีสาหรับนักเรียน
ประถมศึกษา
3(2-2-5)
ปถ391 การสร้ างสรรค์วรรณกรรมสาหรับเด็ก
2(1-2-3)
ปถ491 การวิจัยปฏิบัตกิ ารในชั้นเรียนสาหรับ
ครูประถมศึกษา
3(2-2-5)

รวม

5

18
หน่วยกิต
-วิชาชีพครูบงั คับ
จานวน 6 นก
ศษ591 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ 1
6(0-12-6)
รวม

6

หน่วยกิต

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม
อาจารย์วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข โทร. 081 658 5477
Website: www.edu.swu.ac.th

รวม

16 หน่วยกิต
-วิชาชีพครูบงั คับ
จานวน 6 นก
ศษ592 การปฏิบัติการสอนและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ 2
6(0-12-6)
รวม

6

หน่วยกิต

