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เปิ ดสอนระดับปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: การศึกษาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): การศึกษาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): กศ.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Education
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Ed.
วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
กลุ่มวิชาเอกที่ 1
1. วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต
2. วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
3. วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
4. วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
5. วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา
6. วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
กลุ่มวิชาเอกที่ 2
1. วิชาเอกหลักสูตรและการเรี ยนรู้ภาษาไทย
2. วิชาเอกหลักสูตรและการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
3. วิชาเอกหลักสูตรและการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา
4. วิชาเอกหลักสูตรและการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
5. วิชาเอกหลักสูตรและการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
จุดเด่ นของหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรที่สามารถเลือกเรี ยนได้ สองวิชาเอก เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สอบบรรจุครู

2
อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1. ครูผ้ สู อนในระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในระบบและนอกระบบ
2. ครูสายสนับสนุนการศึกษาในระบบและนอกระบบได้ แก่
2.1 ครูแนะแนว นักแนะแนว นักจิตวิทยาโรงเรี ยน
2.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2.3 นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
2.4 นักวิชาการด้ านการศึกษา
3. นักพัฒนาชุมชน
4. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรฝึ กอบรม
5. ผู้จดั การส่งเสริม พัฒนา และบริการทางการศึกษา
6. บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
1) ส าเร็ จ การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่าจากสถานศึกษา
ที่กระทรวงศึกษารับรอง
2) มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู
3) มีคณ
ุ ลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู
4) สาหรับวิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษาและวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา มีคุณสมบัติเพิ่มเติม
โดยส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ า กว่ า ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายสาย
วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
รางวัลเชิดชูเกียรติ (ถ้ ามี)
ศิษย์ เก่ าดีเด่ น (ถ้ ามี)
-

3
แผนการศึกษา
ชัน้ ปี ที่1 ภาคเรียนที่1
-วิชาศึกษาทั่วไป
-วิชาชีพครูบังคับ
ศษ101 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ111 ปรัชญาการศึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
-วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ(เอก1)

ชัน้ ปี ที่1 ภาคเรียนที่2
10 นก.
6 นก.
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 นก.
6 นก.
รวม 22 นก.

ชัน้ ปี ที่2 ภาคเรียนที่1
-วิชาศึกษาทั่วไป
-วิชาชีพครูบังคับ
ศษ202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
ศษ281 การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
-วิชาเอกบังคับ
วิชาคุณธรรม* (เอก2)
วิชาเอกบังคับ (เอก1)
วิชาเอกบังคับ (เอก2)
ชัน้ ปี ที่3 ภาคเรียนที่1
-วิชาศึกษาทั่วไป
-วิชาชีพครูบังคับ
ศษ332 การศึกษาพิเศษ
ศษ351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
-วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ (เอก1)
วิชาเอกบังคับ (เอก2)
-วิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก
วิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก1(เอก1)

3 นก.
6 นก.
3(2-2-5)
3(2-2-5)
14 นก.
2 นก.
6 นก.
6 นก.
รวม 23 นก.
3 นก.
4 นก.
2(1-2-3)
2(1-2-3)
12 นก.
6 นก.
6 นก.
3 นก.
3 นก.

รวม 22 นก.

ชัน้ ปี ที่5 ภาคเรียนที่1
ศษ591 ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู1

9 นก.
11 นก.
2 นก.
9 นก.
3 นก.
รวม 23 นก.
ชัน้ ปี ที่2 ภาคเรียนที่2

ชัน้ ปี ที่4 ภาคเรียนที่1
-วิชาชีพครูบังคับ
ศษ491 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 3
ศษ421 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
-วิชาเอกบังคับ
ภาษาอังกฤษวิชาเอก (เอก1)
-วิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก
วิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก2 (เอก1)
วิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก2 (เอก2)
-วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก (เอก1)
วิชาเอกเลือก (เอก2)

-วิชาศึกษาทั่วไป
-วิชาเอกบังคับ
วิชาคุณธรรม* (เอก1)
วิชาเอกบังคับ (เอก2)
-วิชาเลือกเสรี

-วิชาศึกษาทั่วไป
-วิชาชีพครู บังคับ
ศษ291 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
ศษ241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
-วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ (เอก1)
วิชาเอกบังคับ (เอก2)
-วิชาชีพครู เลือก
-วิชาเลือกเสรี
ชัน้ ปี ที่3 ภาคเรียนที่2
-วิชาศึกษาทั่วไป
-วิชาชีพครู บังคับ
ศษ391 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
ศษ331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
-วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ (เอก1)
วิชาเอกบังคับ (เอก2)
-วิชาการจัดการเรี ยนรู้ วิชาเอก
วิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก1(เอก2)
-วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก (เอก1)
วิชาเอกเลือก (เอก2)

3 นก.
4 นก.
1(0-2-1)
3(2-2-5)
12 นก.
6 นก.
6 นก.
2 นก.
3 นก.
รวม 24 นก.
2 นก.
3 นก.
1(0-2-1)
2(1-2-3)
9 นก.
6 นก.
3 นก.
3 นก.
3 นก.
4 นก.
2 นก.
2 นก.
รวม 21 นก.

ชัน้ ปี ที่4 ภาคเรียนที่2
5นก.
2(0-4-2)
3(2-2-5)
2 นก.
2 นก.
4 นก.
2 นก.
2 นก.
4 นก.
2 นก.
2 นก.
รวม 15 นก.
6(0-18-0)
รวม 6 นก.

-วิชาชีพครู บังคับ
ศษ461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
ศษ471 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
-วิชาเอกบังคับ
ภาษาอังกฤษวิชาเอก (เอก2)
-วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก (เอก1)
วิชาเอกเลือก (เอก2)

4 นก.
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2 นก.
2 นก.
12 นก.
6 นก.
6 นก.

รวม 18 นก.
ชัน้ ปี ที่5 ภาคเรียนที่2
ศษ592 ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู2

6(0-18-0)
รวม 6 นก.
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 02 649-5000 ต่อ 15598/11122/
Website: www.edu.swu.ac.th

