หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อหลักสูตร: ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา: ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา), ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร: 171 หนวยกิต
ระยะเวลาการศึกษา: 5 ปการศึกษา (2 ภาคเรียน/ปการศึกษา)
รูปแบบของหลักสูตร:
1) รูปแบบ: หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร พ.ศ. 2554
2) ภาษาที่ใช: ภาษาไทย
3) การรับเขาศึกษา: นักศึกษาไทย
ปรัชญาของหลักสูตร
มุงสรางครูประถมศึกษาที่มีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพครู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรูความชํานาญ
ในเชิงวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูในการสอนเฉพาะสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ ตลอดจน
สามารถสรางสรรคนวัตกรรมและการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองคความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มุงสรางบัณฑิตครูสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มี
ความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพ ดําเนินชีวิตดวยปญญามีเจตคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสมตอวิชาชีพ เปนแบบอยางที่
ดีใหกับนักเรียน มีทักษะการสอนสามารถบูรณาการทักษะการสอนใหสอดคลองกับสาระความรูที่ตนเองเชี่ยวชาญ
สามารถนําคุณธรรมจริยธรรมแหงวิชาชีพสูการเรียนการสอนเพื่อวางรากฐานและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีสติปญญา
ความรูความสามารถและสามารถทํา งานร วมกับ ผูอื่น ไดอยางเปน กัล ยาณมิตร รูเทาทัน การเปลี่ย นแปลง สามารถ
คลี่คลายปญหาหรือสถานการณวิกฤตทางการศึกษาไดดวยสติปญญา มีความรักการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอยางตอเนื่องดวยการคนควาวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองคความรูอยางมีคุณภาพทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ

วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อสรางบัณฑิตทางการประถมศึกษายุคใหมใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. มีคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธดี มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
ไดอยางกัลยาณมิตรและมีบุคลิกภาพเปนแบบอยางที่ดีเหมาะสมกับความเปนครูวิชาชีพ
2. มีความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพครูทางการประถมศึกษาและมีความเชี่ยวชาญชํานาญการ
เฉพาะทางตามกลุมสาระการเรียนรู
3. มีทั กษะและประสบการณ ในการสอนแบบบู ร ณาการ โดยสามารถประยุ กต ใชศ าสตรแ ละศิล ป ในการ
ถายทอดองคความรูที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระและพัฒนาการของผูเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรูและปรับตัวสูความเปน
สากลได
4. มีเจตคติที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถพัฒนาผูเรียนแตละคนได
เต็มตามศักยภาพ
5. มีความสามารถทางการสื่อสารคิดวิเคราะหสังเคราะหแกปญหาไดอยางเปนระบบและมีความคิดสรางสรรค
ในการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. ครูผูสอนในระดับประถมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน
2.ครูพี่เลี้ยง ครูแนะแนวสําหรับประถมศึกษา
3. นักวิชาการทางการศึกษา
4. ผูชวยวิจัย หรือนักวิจัยทางการศึกษา
5. นักเขียน นักวิชาการอิสระดานการเขียน วิพากษหรือเขียนเชิงวิชาการทางการศึกษา

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร

171

หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา

30

หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา

9

หนวยกิต

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

(ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง เพิ่มอีก 3 หนวยกิต เพื่อใหครบ 30 หนวยกิต)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา

135 หนวยกิต

2.1 กลุมวิชาชีพครู

51

หนวยกิต

2.1.1

กลุมวิชาการศึกษา

36

หนวยกิต

2.1.2

กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ

15

หนวยกิต

84

หนวยกิต

2.2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ
(ทั้งนี้รวมวิชาการสอนวิชาเอก

54
6

หนวยกิต
หนวยกิต)

2.2.2 กลุมวิชาเอกเลือก

30

หนวยกิต

2.2 กลุมวิชาเอก

ใหเลือกจากกลุมตอไปนี้เพียง 1 กลุม
2.2.2.1

ภาษาไทย-สังคมศึกษา

2.2.2.2

คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร

2.2.2.3

ภาษาอังกฤษ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หนวยกิต

..................................................................................................................

ขอมูลการติดตอ:
หลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท 0-2244-5524, 0-2244-5512
โทรสาร 0-2244-5509
E-mail: ele.edu.sdu@gmail.com

Bachelor of Education Program in Elementary Education (5 years)
(New Program 2011)
Faculty of Education, Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok, THAILAND
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Course Name: Bachelor of Education Program in Elementary Education
Degree Name: Bachelor of Education (Elementary Education); B.Ed. (Elementary Education)
Credits Requirement: 171 credits
Duration: 5 years full-time (2 semesters/year)
Curriculum Design:
1) Design: Bachelor Degree (5 years) according to Thai Qualifications Framework for Higher
Education (TQF: HEd) in Education Area (since 2011)
2) Language: Thai
3) Admission: Thai Citizen Students
Curriculum Philosophy:
This curriculum aims at producing the elementary teachers who are affectionate and proud
of teaching professions, maintain ethical and moral behaviors, and possess knowledge and career
expertise in the professional aspects. Moreover, the graduates enable to integrate their knowledge
teaching with their professional experiences, including creating the educational innovations and
action research for the effective knowledge development.
Curriculum Significance:
Education Program in Elementary Educationmainly forms the elementary education
graduates who are fond and proud of teaching professions and living with wisdom. Besides, this
grants them to have positive attitudes and good personalities which are proper to their professions
and be the good role models for their future students. They could also have teaching skills and
enable to integrate their knowledge teaching with their professional experiences. It aims that they
can contribute their career ethics and moralities to their pedagogical practices in order to provide
the basis and develop the students to 1) be good, intelligence and capable persons, 2) enable to
friendly work with others, 3) be in accordance with changes, 4) enable to solve a problem or ease
up an educational crisis, and 5) desire the knowledge acquisition to continuously enhance
themselves and their professions by doing action research to develop qualitatively their knowledge
both academic and professional sides.

Curriculum Objectives:
The curriculum aims to develop the newly graduates of the elementary education to have
the following characteristics:
1. Possessing the moral behaviors and professional ethics. Enable to work cooperatively with
others and maintain their good relationship. Possessing a proper personality as a role model teacher.
2. Possessing knowledge and capability in both academic and teaching career as elementary
teacher. Be skilled in the specific areas of learning.
3. Possessing skills and experiences in integrated teaching. Enable to apply all the sciences
and skills to transfer the knowledge that relevant to the contents and development of learners for
combining all the knowledge and adapting themselves to the universality.
4. Possessing good attitudes and realizing the importance of teaching and learning. Enable to
support the learner to achieve their highest potentials.
5. Enable to communicate, analyze, synthesize and solve problems systematically.
Possessing creative thinking to devise the teaching innovation with the scientific process.
Career Opportunities:
1) Teachers in Elementary Schools both public and private
2) Teacher Assistants and Student Counselors for Elementary Students
3) Educational Scholars
4) Research Assistants or Educational Researchers
5) Authors and Freelance Academic Writers

Total Required Credits for Award minimum
171 credits
1. General Education (minimum)
30 credits
1.1 Language (minimum)
9 credits
1.2 Humanity (minimum)
6 credits
1.3 Social Science (minimum)
6 credits
1.4 Science and Mathematics (minimum)
6 credits
(select any course from 4 areas above 3 credits)
2. Specific Requirement(minimum)
135 credits
2.1 Teaching Profession
51 credits
2.1.1 Education
36 credits
2.1.2 Professional Practicum
15 credits
2.2 Major Course
84 credits
2.2.1 Core Course
54 credits
(including teaching in major course 6 credits)
2.2.2 Core Elective
30 credits
(select any one of 3 Core Elective Subjects below)
1) Thai Language-Social Studies
2) Mathematics-Science
3) English Language
3. Elective Course
6 credits
..............................................................................

Contact Info.:
Elementary Education Program, Faculty of Education, Suan Dusit Rajabhat University
295 Nakhon Rachasima Rd., Dusit, Bangkok, 10300, THAILAND
Tel: ++(662)-244-5524, ++(662)-244-5512
Fax: ++(662)-244-5509
E-mail: ele.sdu.sdu@gmail.com

