
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คณะ      ศึกษาศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :     ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Early Childhood Education     
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)   
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :   ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)   
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Bachelor of Education (Early Childhood Education ) 
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :   B.Ed. (Early Childhood Education) 
 

3. วิชาเอก  
 ไม่มี  
 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 132 หน่วยกิต  
 

5. โครงสร้างหลักสูตร 
      โครงสร้างหลักสูตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 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) 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป 

 

GE101xx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3(X-X-X) 

GE102xx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(X-X-X) 

วิชาชีพครู ED11101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและวิชาชีพครู 3(3-0-6) 

วิชาเอก 

 

ED11301 

ED11302 

การศึกษาปฐมวัย         

จิตวิทยาและพัฒนาการเด็กปฐมวัย         

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 ED11303 การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของครูปฐมวัย 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 17 



ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
 
 
 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป 

 

GE101xx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3(X-X-X) 

GE102xx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(X-X-X) 

GE103xx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(X-X-X) 

วิชาชีพครู ED11102 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6) 

ED11201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 

วิชาเอก ED11304 สุขภาพอนามัยเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย                   3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 17 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป 

 

GE103xx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(X-X-X) 

GE104xx กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(X-X-X) 

วิชาชีพครู ED11103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู  3(2-2-5) 

วิชาเอก ED11305 การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

ED11306 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

ED11307 การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย                  

3(2-2-5) 

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

รวมหน่วยกิต 21 



ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป 

 

GE103xx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(X-X-X) 

GE104xx กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(X-X-X) 

วิชาชีพครู ED11104 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

ED11202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 

วิชาเอก 

 

ED11308 การส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

ED11309 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 

 

ED11401 

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก 
การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพสำหรับเด็กปฐมวัย 

 
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป GE103xx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(X-X-X) 

วิชาชีพครู ED11105 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

วิชาเอก ED11310 เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

ED11312 การวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย 3(2-2-5) 

ED11402 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก 
ศิลปะ และงานประดิษฐ์สำหรับครูปฐมวัย 

3(2-2-5) 

 

ED11403 

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก 
การจัดกิจกรรมกลางแจ้งและการละเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
3(2-2-5) 

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

รวมหน่วยกิต 21 



ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาชีพครู ED11106 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

ED11203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) 

วิชาเอก 

 

ED11313 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัยกับความสัมพันธ์ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

3(3-0-6) 

ED11311 การพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 

ED11404 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก 
นิทานและละครสำหรับเด็กปฐมวัย 

 
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 14 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาชีพครู ED11204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6(270) 

วิชาเอก ED11405 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก  

โครงงานสำหรับครูปฐมวัย 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 9 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาชีพครู ED11107 การพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 
ED11108 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

วิชาเอก ED11314 การศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 2(1-2-3) 
 

ED11406 
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับครูปฐมวัย 

 
2(1-2-3) 

 
ED11407 

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก 
การสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย 

 
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 13 


