
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คณะ   : ศึกษาศาสตร์ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in Elementary Education 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 

ชื่อย่อ : ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Elementary Education) 

ชื่อย่อ  : B.Ed. (Elementary Education) 
3.  วิชาเอก 
      - 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
    ไม่น้อยกว่า  132  หน่วยกิต 
 

5. โครงสร้างหลักสูตร 
   โครงสร้างหลักสูตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 ดังนี้ 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
   1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   1.4) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์       ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน        ไม่น้อยกว่า  96 หน่วยกิต 
   2.1) กลุ่มวิชาชีพครู           ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
     (1) วิชาชีพครู          ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 



     (2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   2.2) กลุ่มวิชาเอก         ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
     (1) วิชาเอกบังคับ         ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
     (2) วิชาเสริมสร้างสมรรถนะฯ      ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
 
6. แผนการศึกษา (เรียงตามหมวดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร) 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป 
 

GE101xx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3(X-X-X) 
GE102xx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(X-X-X) 

วิชาชีพครู ED13101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและวิชาชีพครู 3(2-2-5) 

วิชาเอก 
 

ED133O1  
ED133O2 
ED13405 

การประถมศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 
การบริหารการจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา   

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป 
 

GE101xx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3(X-X-X) 
GE102xx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(X-X-X) 
GE103xx กลุ่มวิชาภาษา 3(X-X-X) 

วิชาชีพครู ED13102 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 

วิชาเอก ED133O3 
ED133O5 

 

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครู

ประถมศึกษา   

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

เลือกเสรี XXXXXX หมวดวิชาเลือกเสรี (1) 3(X-X-X) 

รวมหน่วยกิต 21 



ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป 
 

GE103xx กลุ่มวิชาภาษา 3(X-X-X) 
GE104xx กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(X-X-X) 

วิชาชีพครู ED13103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู  3(2-2-5) 
วิชาเอก  ED133O7 

ED133O8  
สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา 
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

วิชาเอก   
(เสริมสร้าง ฯ) 

ED13404 ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 

เลือกเสรี XXXXXX หมวดวิชาเลือกเสรี (2) 3(X-X-X) 
รวมหน่วยกิต 21 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป 
 

GE103xx กลุ่มวิชาภาษา 3(X-X-X) 
GE104xx กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(X-X-X) 

วิชาชีพครู ED13201 
ED13104 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1(45) 
3(2-2-5) 

วิชาเอก 
 

ED133O4 
ED13314 

การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 

เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์วรรณกรรม 

3(2-2-5) 
2(1-2-3) 

วิชาเอก   
(เสริมสร้าง ฯ) 

ED13406 
ED13407 

สุขศึกษาพลศึกษาและกิจกรรมนันทนาการระดับประถมศึกษา

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม     

3(2-2-5) 
2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 20 



ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
 
 
 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป GE103xx กลุ่มวิชาภาษา 3(X-X-X) 
วิชาชีพครู ED13105 

ED13108 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

วิชาเอก ED133O6 
ED13312 
ED13313 

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 
การวิจัยการประถมศึกษา 
การศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 

วิชาเอก   
(เสริมสร้าง ฯ) 

ED13403 กิจกรรมศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา  

    

3(2-2-5) 
 

เลือกเสรี    
รวมหน่วยกิต 20 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาชีพครู ED13107 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 ED13106 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้     3(2-2-5) 
 ED13202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2 1(45) 
วิชาเอก 
 

ED133O9 

ED13310 
ED13311 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในระดับประถมศึกษา 
ทักษะชีวิตและสังคม     
สัมมนาการประถมศึกษา 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

วิชาเอก   
(เสริมสร้าง ฯ) 

ED13402 
ED13401 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

เลือกเสรี    
รวมหน่วยกิต 22 



ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาชีพครู ED13203 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(300) 

รวมหน่วยกิต 5 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาชีพครู ED13204 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 5(300) 

รวมหน่วยกิต 5 


