ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร

า/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
ณะศึกษาศาสตร/
ร
าษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)
าษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education

คณะ�ึกษาศาสตร
Website: www.educ.su.ac.th

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาการประถมศึึกษา (4 ปีี)
Bachelor of Education Program in Elementary Education

งหลักสูตร
นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรม

ริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\
นครูก
ประถมศึ
จุุดเด่่นของหลัั
สููตรกษาที่ดี และเป\นแบบอยhางของผูaเรียน
นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรีเป็็
ยนมี
ความเป\
นผูaนสําอนให้้ผู้้
และผูaนเ� ํารีีทางวิ
่กaาวทันความเปลี
่ยนแปลงของศาสตร/
นหลัั
กสููตรที่่�
ยนมีีชสาการที
มรรถนะในการจัั
ดการเรีี
ยนการสอนระดัับประถมศึึกษา

ุ ใชaใรรม
จริิดยการประถมศึ
ธรรม จรรยาบรรณ
นครููประถมศึึ
ารสอนโดยสามารถประยุมีีคุกต/ณธ
นการจั
กษาไดaอยhครองตนในการเป็็
างมีประสิทธิภาพและประสิ
ทธิผล กษาที่่�ดีี และเป็็นแบบ
างของผู้้
เ� รีียนยนรูaตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง ผูaเรียน วิชาชีพและ
นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรีอย่่
ยนมี
ทักษะการเรี

งคมอยhางตhอเนื่อง เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนให้้ผู้้�เรีียนมีีความเป็็นผู้้�นํําและผู้้�นํําทางวิิชาการที่่�ก้้าวทัันความ
เปลี่่จย� การศึ
นแปลงของศาสตร์์
การสอนโดยสามารถประยุุกต์์ใช้้ในการจััดการประถมศึึกษาได้้
มารถประกอบได2หลังสำเร็
กษา
6. รูปประกอบ
อย่่างมีีปยระสิิ
ทธิิภาพและประสิิกทษา
ธิิผล
สอนประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรี
นขยายโอกาสทางการศึ

เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนให้้ผู้้เ� รีียนมีีทักั ษะการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ สามารถพััฒนาตนเอง ผู้้เ� รีียน

สอนรhวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ
วิิชาชีีพและสัังคมอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
กวิชาการประถมศึกษา

กวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึ
กษา
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้
หลัังสำเร็็จการศึึกษา
ประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึ
กษา กษา ผู้้�สอนในโรงเรีียนขยายโอกาสทางการศึึกษา
ผู้้�สอนประถมศึึ

ผู้้�สอนร่่วมสอนในโรงเรีียนนานาชาติิ
นัักวิิชาการประถมศึึกษา
นัักวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมทางการประถมศึึกษา
book: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้้�ประกอบกิิจการโรงเรีียนประถมศึึกษา

ต-อ

www.educ.su.ac.th
Facebook Page: คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

www.educ.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร

า/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
ณะศึกษาศาสตร/
ร
าษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)
าษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education

คณะ�ึกษาศาสตร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาการศึึกษาตลอดชีีวิิต		

งหลักสูตร
Bachelor of Arts Program in Lifelong Education Website:
นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรม

www.educ.su.ac.th

ยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\
นครูก
ประถมศึ
จุุดเด่่นของหลัั
สููตรกษาที่ดี และเป\นแบบอยhางของผูaเรียน
นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรีเป็็
ยนมี
ความเป\
นผูสaนอนให้้ผู้้
ําและผูaนเ� ํารีีทางวิ
่กaาวทันความเปลี
่ยนแปลงของศาสตร/
นหลัั
กสููตรที่่�
ยนมีีชคุาการที
ณธ
ุ รรมและจริิ
ยธรรมยอมรัั
บและเคารพในความแตกต่่าง

ณค่า่ ความเป็็
ษย์์ประสิ
และมีี
วามรัับผิิดชทอบต่่
ารสอนโดยสามารถประยุหลากหลาย
กต/ใชaในการจัและคุุ
ดการประถมศึ
กษาไดaนอมนุุ
ยhางมี
ทธิภคาพและประสิ
ธิผลอวิิชาการและวิิชาชีีพ
นหลัั
สููตรที่่�สยอนให้้ผู้้
เ� รีียวนมีี
ความรอบรู้้
ท� างการศึึผูกaเรีษาตลอดชีี
ติ ทั้้�งภาคทฤษฎีี6. แรูปละภาค
ประกอบ
นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรีเป็็
ยนมี
ทักกษะการเรี
นรูaตลอดชี
ิต สามารถพั
ฒนาตนเอง
ยน วิชาชีพวิและ

คมอยhางตhอเนื่อง ปฏิิบัติั ิ สามารถทํํางานร่่วมกัับผู้้อื่� น่� ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เป็็นจหลัั
กสููตรที่่�
มารถประกอบได2หลังสำเร็
การศึ
กษา สอนให้้ผู้้เ� รีียนมีีความสามารถในการแสวงหาความรู้้ด้้� วยตนเอง และคิิด
วิิเคราะห์์ยอนขยายโอกาสทางการศึ
ย่่างเป็็นระบบ กษา
สอนประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรี

เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนให้้ผู้้เ� รีียนสามารถนํําความรู้้ไ� ปประยุุกต์์ใช้้ในการปฏิิบัติั งิ าน

สอนรhวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ
กวิชาการประถมศึกษา

กวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึ
กษา
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้
หลัังสำเร็็จการศึึกษา
ประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึ
กษา ษย์์ นัักฝึึกอบรม นัักพััฒนาชุุมชน นัักวิิชาการศึึกษา
นัักพััฒนามนุุ

นัักทรััพยากรบุุคคล เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายพััฒนาบุุคคลฝ่่ายนโยบายและแผน
นัักบริิหารจััดการการศึึกษานอกระบบและการศึึกษาตามอััธยาศััย
บุุคลากรทางการศึึกษาตลอดชีีวิิต การศึึกษานอกระบบ การศึึกษาตามอััธยาศััย
ook: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ช่่องทางติิดต่่อ

ต-อ

www.educ.su.ac.th
Facebook Page: คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

www.educ.su.ac.th

คณะ�ึกษาศาสตร

Website: www.educ.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร

1.

หลัักสููตรศึึกษาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาการศึึกษาปฐมวััย (4 ปีี)
of าEducation
ชื่อภาควิBachelor
ชา/หน-วยงานเจ2
ของหลักสูตร Program in Early Childhood Education

คณะศึกษาศาสตร/
จุุดเด่่นของหลัั
กสููตร

6. รูปประกอบ

2. ชื่อหลักสูตร

เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนให้้ผู้้�เรีียนมีีสมรรถนะการจััดการเรีียนรู้้�ระดัับการศึึกษาปฐมวััย
ภาษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)
มีีคุณธ
ุ รรม จริิภาษาอั
ยธรรมและครองตนในการเป็็
นครููปฐมวััยที่่�ดีี
งกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education
เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนให้้ผู้้�เรีียนมีีความเป็็นผู้้�นํําและผู้้�นํําทางวิิชาการที่่�ก้้าวทัันความ
เปลี่่
โดยสามารถประยุุ
กต์์ใช้้ในการจััดการศึึกษาปฐมวััยได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
3. ย� จุนแปลง
ดเด-นของหลั
กสูตร
เป็็นหลััก1.สููตรที่่�
อนให้้ผู้้
เ� รีี่สยอนใหa
นมีีทัผกั ูaเษะการเรีี
ยนรู้้ต� ลอดชีีวิดติ การเรี
สามารถพัั
ฒนาตนเอง
ผู้้เ� รีียกนษา มีคุณธรรม
เป\นสหลั
กสูตรที
รียนมีสมรรถนะในการจั
ยนการสอนระดั
บประถมศึ
วิิชาชีีพและสััจริงคมอย่่
างต่่อเนื่่อ� ง
ยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\นครูประถมศึกษาที่ดี และเป\นแบบอยhางของผูaเรียน

อาชีีพที่่�2.สามารถประกอบได้้
สำเร็็นจผูaนการศึึ
เป\นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรียหนมีลััคงวามเป\
ําและผูaนกําษา
ทางวิชาการที่กaาวทันความเปลี่ยนแปลงของศาสตร/

ผู้้�สอนปฐมวััการสอนโดยสามารถประยุ
ยในสถานศึึกษาปฐมวััยกของหน่่
วยงานรัั
ฐบาล เอกชน
กรปกครอง
ต/ใชaในการจั
ดการประถมศึ
กษาไดaอและองค์์
ยhางมีประสิ
ทธิภาพและประสิทธิผล
ส่่วนท้้องถิ่่
3. �นเป\นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรียนมีทักษะการเรียนรูaตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง ผูaเรียน วิชาชีพและ
ผู้้�จััดกิิจกรรมสังผู้้คมอยh
�ออกแบบกิิ
างตhอเนื่อจงกรรม หรืือผู้้�จััดการสถาบัันส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กปฐมวััย
ในหน่่
วยงานเอกชน
4. อาชีพที่สามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้้�ดููแลเด็็กในสถานศึึกษาปฐมวััยของหน่่วยงานรััฐและเอกชน
1. ผูaสอนประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ผู้้�ดููแลเด็็กตามบ้้านในประเทศ และต่่างประเทศ
2. ผูaสอนรhวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ
ผู้้�ผลิิตเนื้้�อหาด้้านการศึึกษาปฐมวััยในสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ สื่่�อโทรทััศน์์ และสื่่�อออนไลน์์ต่่าง ๆ
นักวิชาการประถมศึกษา
บรรณาธิิ3.การผู้้
�ดููแลเนื้้�อหาด้้านการศึึกษาปฐมวััยในสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ สื่่�อโทรทััศน์์ และสื่่�อ
4.
นั
ก
วิ
ออนไลน์์ต่่าง ๆ จัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา
5. ผูaประกอบกิ
การโรงเรี
ยนประถมศึกษาบการศึึกษาปฐมวััย
ผู้้�ออกแบบและผลิิ
ตสื่่�อจการเรีี
ยนการสอนระดัั
งทางติดต-อ กวิิชาชีีพทางการศึึกษาปฐมวััย
นัั5.กวิิช-ชอาการและนัั
www.educ.su.ac.th

Facebook: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร

www.educ.su.ac.th

Facebook Page: คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Thai
3. จุดมเด?พันนของหลั
ข"อมูลการประชาสั
ธ2หลักสูกตสูตรร
องค:ความรูVครบถVวนทั้งศาสตร:การสอน การวิจัย และเนื้อหาทางภาษาไทย เนVนสู\การปฏิบัติจริง
ส\งเสริมกิจกรรมที่หลากหลาย เรียนรูVอย\างมีความสุข
วยงานเจ"าของหลักสูตร
4. อาชีพที่สามารถประกอบได"หลังสำเร็จการศึกษา
ลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร:
Website: www.educ.su.ac.th
1. ผูVสอนวิชาภาษาไทยในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
2. นัชกวิาภาษาไทย
ชาการศึกษา
าษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิ
3. ศึกinษานิ
เทศก:
าษาอังกฤษ Bachelor of Education Program
Thai
4. นักพิสูจน:อักณ
ษรตามสำนั
กพิมพ:ชตาภาษาไทย
\างๆ
หลัักสููตรศึึกษาศาสตรบัั
ฑิิต สาขาวิิ
สูตร
อาชีพที่เกี่ยวขVProgram
องกับสื่อสิ่งพิinมพ:Thai
Bachelor
of 5.Education
ครบถVวนทั้งศาสตร:การสอน การวิ
จัย และเนื
้อหาทางภาษาไทย
เนVนสู\การปฏิบัติจริง 6.รูปภาพประกอบ
6. ผูVสอนภาษาไทยใหVแก\ชาวต\างชาติ
ลากหลาย เรียนรูVอย\จุุาดงมีเด่่
ความสุ
ข
นของหลัักสููตร 7. อาชีพที่เกี่ยวขVองกับภาษาไทย และการใชVภาษาไทย
ประกอบได"หลังสำเร็องค์์
จการศึ
กษา
ความรู้้
ค� 5.รบถ้้วนทั้้�
งศาสตร์์
ช?องทางติ
ดต?อ การสอน การวิิจัยั และเนื้้�อหาทางภาษาไทย เน้้นสู่่�การ
ผูVสอนวิชาภาษาไทยในสถานศึ
ษาของรั
และเอกชน
ปฏิิบัติั จิ ริิง ส่่กงFacebook:
เสริิมกิิจฐกรรมที่่�
หลากหลาย
เรีียนรู้้อ� ย่่าณงมีีฑิคตวามสุุ
ข ชาภาษาไทย
เพจหลั
กสูตรศึกษาศาสตรบั
สาขาวิ

คณะ�ึกษาศาสตร

นักวิชาการศึกษา
ศึกษานิเทศก: อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา
ผู้้�สอนวิิ
กษาของรััฐและเอกชน
นักพิสูจน:อักษรตามสำนั
กพิชมาภาษาไทยในสถานศึึ
พ:ต\างๆ
อาชีพที่เกี่ยวขVองกับนััสืก่อวิิสิช่งาการศึึ
พิมพ: กษา
ผูVสอนภาษาไทยใหVแศึึก\กชษานิิ
าวต\เทศก์์
างชาติ
กพิิสููจน์์อัักและการใชV
ษรตามสำนััภกาษาไทย
พิิมพ์์ต่่างๆ
อาชีพที่เกี่ยวขVองกับนััภาษาไทย
อาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์
ผู้้�สอนภาษาไทยให้้แก่่ชาวต่่
างชาติิ ชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร: มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพจสาขาวิ
กสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิFacebook:
ชาภาษาไทย
อาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาษาไทย และการใช้้ภาษาไทย

uc.su.ac.th

Facebook : หลัักสููตรศึึกษาศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาภาษาไทย

Facebook : สาขาวิิชาการสอนภาษาไทย คณะ
ศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

ขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร: มหาวิทยาลัยศิลปากร

www.educ.su.ac.th

วิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร/
สูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education

คณะ�ึกษาศาสตร

องหลักสูตร
เป\นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรมWebsite: www.educ.su.ac.th
หลัักสููตรศึึกษาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาภาษาจีีน (4 ปีี)		
จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\นครูประถมศึกษาที่ดี และเป\นแบบอยhางของผูaเรียน
in Chinese
เป\นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรียนมีความเป\Bachelor
นผูaนําและผูaนําof
ทางวิEducation
ชาการที่กaาวทันProgram
ความเปลี่ยนแปลงของศาสตร/

การสอนโดยสามารถประยุ
ดการประถมศึ
จุุดกต/เด่่ใชaนในการจั
ของหลัั
กสููตรกษาไดaอยhางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป\นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเเป็็
รียนนมีหลัั
ทักกษะการเรี
aตลอดชี
วิต สามารถพั
ฒนาตนเอง
ผูaเรีย(MOU)
น วิชาชีระหว่่
พและางคณะศึึกษาศาสตร์์
สููตรที่่�มียจัี นรู
ดั การศึึ
กษาในรูู
ปแบบความร่่
วมมืือ

สังคมอยhางตhอเนื่อง มหาวิิทยาลััยศิิลปากรกัับคณะอัักษรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยยููนนาน ประเทศสาธารณรััฐ
6. รูปประกอบ
น
สามารถประกอบได2หลังประชาชนจีี
สำเร็จการศึกนษาโดยผู้้สํ� าํ เเร็็จการศึึกษาจะได้้รัับปริิญญาจากสองสถาบัั
เป็็นหลัักสููตรที่่�
จัดั ให้้นัักศึึกษาในโครงการพิิ
เศษได้้เดิินทางไปอบรมภาษาจีีนและวััฒนธรรม
ผูaสอนประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรี
ยนขยายโอกาสทางการศึ
กษา

น ณ มหาวิิทยาลััยในประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน
ผูaสอนรhวมสอนในโรงเรียจีีนนานาชาติ
นักวิชาการประถมศึกษามีีโครงการแลกเปลี่่ย� นนัักศึึกษาไปเรีียนเพิ่่�มพููนประสบการณ์์ที่่ม� หาวิิทยาลััยในประเทศ

สาธารณรััฐประชาชนจีี
นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึ
กษา น
ผูaประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา

ติดต-อ

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา

ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการสอนภาษาจีีน
ครูู / อาจารย์์
ebook: คณะศึกษาศาสตร/
ยาลัยศิลปากรษััทต่่างชาติิ
ล่่ามมหาวิ
นัักทแปลตามบริิ

Facebook Page: คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

www.educ.su.ac.th

www.educ.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร

า/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
ณะศึกษาศาสตร/
ร
าษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)
าษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education

คณะ�ึกษาศาสตร
หลัักสููตรศึึกษาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาคณิิWebsite:
ตศาสตร์์
(4 ปีี)		
www.educ.su.ac.th

งหลักสูตร
Bachelor of Education Program in Mathematics
นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรม

ยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\
นครูก
ประถมศึ
จุุดเด่่นของหลัั
สููตรกษาที่ดี และเป\นแบบอยhางของผูaเรียน
นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรีเป็็
ยนมี
ความเป\
นผูaนสําอนให้้ผู้้
และผูaนเ� ํารีีทางวิ
่กaาวทันความเปลี
นหลัั
กสููตรที่่�
ยนมีีชคุาการที
ณธ
ุ รรมและจริิ
ยธรรม่ยนแปลงของศาสตร/
มีีจิติ วิิญญาณของความเป็็นครูู

กสููตรที่่�ดการประถมศึ
สอนให้้ผู้้�เรีียกษาไดa
นมีีคอวามรู้้
ารสอนโดยสามารถประยุเป็็กนต/หลัั
ใชaในการจั
ยhางมี�คปวามสามารถและเชี่่
ระสิทธิภาพและประสิ�ยทวชาญในการจัั
ธิผล 6. รูปประกอบ ดการเรีียนรู้้�
กษาคณิิ
บการศึึ
กษาขั้้น� พื้้�ผูนaเรีฐาน
นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรีทางการศึึ
ยนมีทักษะการเรี
ยนรูตศาสตร์์
aตลอดชีวในระดัั
ิต สามารถพั
ฒนาตนเอง
ยน วิชาชีพและ

คมอยhางตhอเนื่อง เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนให้้ผู้้เ� รีียนมีีกระบวนการคิิดอย่่างเป็็นระบบและคิิดอย่่างสร้้างสรรค์์
มารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา
สอนประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรี
กษา หลัังสำเร็็จการศึึกษา
อาชีีพที่่�ยนขยายโอกาสทางการศึ
สามารถประกอบได้้

สอนรhวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ
ผู้้�สอนวิิชาคณิิตศาสตร์์ในสถานศึึกษา
กวิชาการประถมศึกษา นัักวิิชาการศึึกษา

อาชีีพอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยกวข้้องกัั
กวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึ
ษา บการใช้้คณิิตศาสตร์์
ประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา

ต-อ

ook: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร

www.educ.su.ac.th
Facebook Page: คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

www.educ.su.ac.th

น-วยงานเจ2าของหลักสูตร
กษาศาสตร/

ทย
อังกฤษ

คณะ�ึกษาศาสตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)
Bachelor of Education Program in Elementary Education

กสูตร
หลัักดการเรี
สููตรศิิ
ลปศาสตรบัั
ณฑิิกตษาสาขาวิิ
ลักสูตรที่สอนใหaผูaเรียนมีสมรรถนะในการจั
ยนการสอนระดั
บประถมศึ
มีคุณธรรมชาเทคโนโลยีีการศึึกษา		

รม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\นBachelor
ครูประถมศึกษาที
ี และเป\Program
นแบบอยhางของผู
ยน
of่ดArts
in aเรีEducational
ลักสูตรที่สอนใหaผูaเรียนมีความเป\นผูaนําและผูaนําทางวิชาการที่กaาวทันความเปลี่ยนแปลงของศาสตร/

Technology Website:

จุุดเด่่นของหลัักสููตร

อนโดยสามารถประยุกต/ใชaในการจัดการประถมศึกษาไดaอยhางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนให้้ผู้้เ� รีียนมีีความรู้้� ความเชี่่ย� วชาญในฐานะนัักปฏิิบัติั กิ ารในวิิชาชีีพ
ลักสูตรที่สอนใหaผูaเรียนมีทักษะการเรียนรูaตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง ผูaเรียน วิชาชีพและ

เทคโนโลยีีการศึึกษาและหรืือปฏิิบัติั งิ านด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศการศึึกษา

อยhางตhอเนื่อง
6. รูปประกอบ
เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนให้้ผู้้�เรีียนสามารถออกแบบพััฒนานวััตกรรม สื่่�อเทคโนโลยีีและให้้
ถประกอบได2หลังสำเร็จบริิ
การศึ
กษา
การทางเทคโนโลยีี
การศึึกษา
ประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรี
นขยายโอกาสทางการศึ
เป็็นยหลัั
กสููตรที่่�สอนให้้ผู้้�เรีีกยษานมีีความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ในการออกแบบพััฒนาสื่่�อและ

รhวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ
นวััตกรรมการศึึกษาได้้
าการประถมศึกษา

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา

ยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา
นัักวิิชาการโสตทััศนศึึกษา นัักวิิชาการศึึกษา
กอบกิจการโรงเรียนประถมศึ
ษานาสื่่�อการศึึกษา
นัักพัักฒ

นัักวิิชาการสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์
นัักวิิจััยด้้านเทคโนโลยีีการศึึกษาและด้้านสื่่�อสารสนเทศทางการศึึกษา
นัักทวิิยาลั
ชาการด้้านสื่่
k: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิ
ยศิลปากร �อสารมวลชน

ww.educ.su.ac.th

Facebook Page: คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

www.educ.su.ac.th

www.educ.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร

า/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
ณะศึกษาศาสตร/
ร
าษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)
าษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education

5. ช-องทางติดต-อ
Facebook: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะ�ึกษาศาสตร
หลัักสููตรศึึกษาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาภาษาอัังกฤษ (4 ปีี)		

งหลักสูตร
Bachelor of Education Program in English
นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรม

Website: www.educ.su.ac.th

ยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\
นครูก
ประถมศึ
จุุดเด่่นของหลัั
สููตรกษาที่ดี และเป\นแบบอยhางของผูaเรียน
นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรีเป็็
ยนมี
ความเป\
นผูaนสําอนให้้ผู้้
และผูaนํา�เทางวิ
ชาการที
่กaาวทันมความเปลี
่ยนแปลงของศาสตร/ �และทัักษะทาง
นหลัั
กสููตรที่่�
รีียนได้้รัั
บการเสริิ
สร้้างและบููรณาการความรู้้

6. รูปประกอบ
งกฤษรวมถึึ
งทัักษะทางภาษาศาสตร์์
และวััฒทธินธรรม
ารสอนโดยสามารถประยุภาษาอัั
กต/ใชaในการจั
ดการประถมศึ
กษาไดaอยhางมีประสิทวรรณคดีี
ธิภาพและประสิ
ผล
นหลัั
กสููตรที่่�สยนรู
อนให้้ผู้้
ทัักษะทางปัั
ญญาผูaเรวมถึึ
ดวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์
นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรีเป็็
ยนมี
ทักษะการเรี
aตลอดชี�เรีีวยิตนมีี
สามารถพั
ฒนาตนเอง
รียน วิงชการคิิ
าชีพและ

คมอยhางตhอเนื่อง ประเมิินค่่าและความรู้้เ� กี่่ย� วกัับแนวคิิดทฤษฎีีและหลัักการที่่�เกี่่ย� วข้้องในศาสตร์์สาขาภาษา
อัังกฤษ
และวิิ
มารถประกอบได2หลังสำเร็
จการศึ
กษาจัยั ต่่อยอดองค์์ความรู้้� อีีกทั้้�งปลููกฝัังความเป็็นผู้้นํ� าํ ในการปฏิิบัติั งิ าน
เป็็นหลัักยสููตรที่่�
สอนให้้ผู้้เ� รีียนมีีคกวามสามารถในการรัั
บรู้้ค� วามรู้้สึ� กึ ของผู้้เ� รีียนภาษาอัังกฤษ
สอนประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรี
นขยายโอกาสทางการศึ
ษา

ในระดัับการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน เอาใจใส่่ในการรัับฟััง และพััฒนาความสััมพัันธ์์ระหว่่าง

สอนรhวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ
บุุคคลอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
กวิชาการประถมศึกษา

กวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึ
กษา
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้
หลัังสำเร็็จการศึึกษา
ประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึ
ษา
ผู้้�สอนวิิชกาภาษาอัั
งกฤษ

นัักวิิจััย ผู้้�แปล ล่่าม
พนัักงานโรงแรม หรืือพนัักงานในธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยว
ผู้้�เขีียนข่่าว ผู้้�เขีียนบทรายการด้้านสื่่�อสารมวลชน
ook: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้้�ประสานงาน หรืือบุุคลากรในองค์์กรระหว่่างประเทศ

ต-อ

www.educ.su.ac.th
Facebook Page: คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

www.educ.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร

ชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร/
ตร
ภาษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education

คณะ�ึกษาศาสตร

Website: www.educ.su.ac.th

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์การกีีฬา		
องหลักสูตร
ป\นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรียนมีสมรรถนะในการจั
ดการเรี
นการสอนระดัProgram
บประถมศึกษาinมีSports
คุณธรรม Science
Bachelor
of ยScience

จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\นครูประถมศึกษาที่ดี และเป\นแบบอยhางของผูaเรียน
6. รูปประกอบ
จุุดเด่่นของหลัักสููตร
ป\นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรียนมีความเป\นผูaนําและผูaนําทางวิชาการที่กaาวทันความเปลี่ยนแปลงของศาสตร/

เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้� และความสามารถในการให้้บริิการทางด้้าน

การสอนโดยสามารถประยุกต/ใชaในการจัดการประถมศึกษาไดaอยhางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วิิทยาศาสตร์์การออกกํําลัังกายและกีีฬา
ป\นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรียนมีทักษะการเรียนรูaตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง ผูaเรียน วิชาชีพและ

เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนให้้ผู้้เ� รีียนมีีความรู้้� ความเข้้าใจและมีีความสามารถในการวิิจัยั ทางด้้าน
สังคมอยhางตhอเนื่อง วิิทยาศาสตร์์การออกกํําลัังกายและกีีฬา
ามารถประกอบได2หลังสำเร็
การศึ
กษา สอนให้้ผู้้เ� รีียนมีีความรู้้� ความเข้้าใจทางด้้านวิิทยาศาสตร์์การออกกํําลัังกาย
เป็็นจหลัั
กสููตรที่่�
ผูaสอนประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรี
กษา
และกีีฬายนขยายโอกาสทางการศึ
สามารถนํําความรู้้ไ� ปใช้้ในการส่่
งเสริิมพััฒนาสุุขภาพ เพื่่อ� พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ
ผูaสอนรhวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ
และศัักยภาพทางการกีีฬาของประชากรไทย รวมถึึงการมีีคุุณธรรมและจริิยธรรมใน
นักวิชาการประถมศึกษา วิิชาชีีพวิทิ ยาศาสตร์์การกีีฬา

นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา
อาชีีพที่่�กสษาามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา
ผูaประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึ

นัักวิิทยาศาสตร์์ / นัักวิิชาการ / นัักวิิจััย ทางด้้านการออกกํําลัังกายและกีีฬา
ผู้้�ฝึึกสอน/ ผู้้�ช่่วยผู้้�ฝึึกสอนการออกกํําลัังกายและกีีฬา
ผู้้�นํํา / ผู้้�ให้้คํําแนะนํํา การออกกํําลัังกายและกีีฬา
ebook: คณะศึกษาศาสตร/
ทยาลัมยชนทางการออกกํํ
ศิลปากร
นัักมหาวิ
พััฒนาชุุ
าลัังกายและกีีฬา

ดต-อ

www.educ.su.ac.th

Facebook Page: คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
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ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร

า/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
ณะศึกษาศาสตร/
ร
าษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)
าษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education

Website: www.educ.su.ac.th

คณะ�ึกษาศาสตร
หลัักสููตรศึึกษาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาสัังคมศึึกษา (4 ปีี)		
6. รูปประกอบ
Studies

งหลักสูตร
Bachelor of Education Program in Social
นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรม

ยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\
นครูก
ประถมศึ
จุุดเด่่นของหลัั
สููตรกษาที่ดี และเป\นแบบอยhางของผูaเรียน
นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรีเป็็
ยนมี
ความเป\
นผูaนสําอนให้้ผู้้
และผูaนเ� ํารีีทางวิ
aาวทันความเปลี่ยนแปลงของศาสตร/
นหลัั
กสููตรที่่�
ยนมีีชคาการที
วามรู้้�่กและประสบการณ์์
ทางสัังคมศึึกษา ที่่�รอบรู้้� อย่่าง
ทักั ษะและเจตคติิ
ต่ี อ่ วิิอชยhาชีีางมีพปสามารถประยุุ
กต์์ศิลิ ทปวิิ
ารสอนโดยสามารถประยุลึึกต/ซึ้้ใง� ชaมีีในการจั
ดการประถมศึที่่กดี� ษาไดa
ระสิทธิภาพและประสิ
ธิผทลยาการทางสัังคมศึึกษา
ารปฏิิ
บัติั ไิ ด้้อย่่ยนรู
างมีีaตลอดชี
ประสิิวทิต ธิิสามารถพั
ภาพ ฒนาตนเอง ผูaเรียน วิชาชีพและ
นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรีสู่่�ยกนมี
ทักษะการเรี

คมอยhางตhอเนื่อง เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนให้้ผู้้เ� รีียนมีีความสามารถในการแสวงหาความรู้้ด้้� วยตนเองได้้ มีีวิสัิ ยั
ทััศน์์จกการศึ
ว้้างไกลมีี
มารถประกอบได2หลังสำเร็
กษา ความคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณและสร้้างสรรค์์ รวมทั้้�งสามารถเป็็นผู้้นํ� าํ ใน
การจััดการเรีี
ยนรู้้ไ� ด้้อย่่างมีีประสิิกษา
ทธิิภาพ
สอนประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรี
ยนขยายโอกาสทางการศึ

เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนให้้ผู้้เ� รีียนมีีคุณธ
ุ รรม จริิยธรรม ศรััทธาในวิิชาชีีพครูู ยึึดถืือจรรยาบรรณ

สอนรhวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ
ในวิิชาชีีพและเป็็นครููสัังคมศึึกษาที่่�ดีมีี คุี ณภ
ุ าพของสัังคม
กวิชาการประถมศึกษา

กวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึ
กษา
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้
หลัังสำเร็็จการศึึกษา
ประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึ
ผู้้�สอนวิิชกาสััษางคมศึึกษา

นัักวิิชาการศึึกษา
ศึึกษานิิเทศก์์
นัักฝึึกอบรม
ook: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการศึึกษา องค์์การบริิหารส่่วนท้้องถิ่่�น

ต-อ

www.educ.su.ac.th
Facebook Page: คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
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ชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
ณะศึกษาศาสตร/
ตร
าษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)
าษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education

คณะ�ึกษาศาสตร

งหลักสูตร
ป\นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรม

หลัันกครูสููปตระถมศึ
รศิิลกปศาสตรบัั
ฑิิตางของผู
สาขาวิิ
ริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\
ษาที่ดี และเป\นณ
แบบอยh
aเรียนชาจิิตวิิทยา		
of Arts
in Psychology
ป\นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรียนมีความเป\Bachelor
นผูaนําและผูaนําทางวิ
ชาการทีProgram
่กaาวทันความเปลี
่ยนแปลงของศาสตร/

ารสอนโดยสามารถประยุกต/ใชaในการจัดการประถมศึกษาไดaอยhางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จุุดเด่่นของหลัักสููตร
ป\นหลักสูตรที่สอนใหaผูaเรีเป็็
ยนมีนทหลัั
ักษะการเรี
aตลอดชี�เรีีวิตยนมีี
สามารถพั
ผูaเรียน วิชาชีตพวิิและ
กสููตรที่่�ยสนรูอนให้้ผู้้
ความรู้้ฒ�คนาตนเอง
วามชํํานาญทางจิิ
ทยาอย่่างมีีคุุณภาพและ

งคมอยhางตhอเนื่อง
คุุณธรรม
ามารถประกอบได2หลังสำเร็
การศึ
กษา สอนให้้ผู้้เ� รีียนสามารถค้้นคว้้า วิิจัยั พััฒนาและเชื่่อ� มโยงองค์์ความรู้้ท� าง
เป็็นจหลัั
กสููตรที่่�
สอนประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรี
ยนขยายโอกาสทางการศึ
จิิตวิิทยากัั
บศาสตร์์อื่น่� ๆ ได้้อย่่กาษางเหมาะสม

สอนรhวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ
เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนให้้ผู้้เ� รีียนสามารถปฏิิบัติั งิ านทางจิิตวิิทยาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
กวิชาการประถมศึกษา

กวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึ
กษา
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้
หลัังสำเร็็จการศึึกษา
ประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึ
ษา
นัักจิิตวิิทกยาในหน่่
วยงานหรืือองค์์กร

ดต-อ

เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายบุุคคล นัักพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
เจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการวิิจััยทางด้้านจิิตวิิทยา

book: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Website: www.educ.su.ac.th
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Facebook Page: คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
www.educ.su.ac.th

www.educ.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร
Website: www.educ.su.ac.th

คณะ�ึกษาศาสตร

/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
กสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

ษาไทย
ษาอังกฤษ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
หลัักProgram
สููตรศึึกinษาศาสตรบัั
Bachelor of Education
Art Educationณฑิิต

สาขาวิิชาศิิลปศึึกษา		
6. รูปประกอบ
Bachelor of Education Program in Art Education

หลักสูตร
ดเด่่
นของหลัั
นหลักสูตรที่สอนใหXผูXเรีจุุยนมี
ความรู
XความเขXาก
ใจสููเกีต่ยรวกับหลักสูตร จิตวิทยาครูศิลปะ การสอนศิลปะเชิง

เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนให้้ผู้้เ� รีียนมีีความรู้้ค� วามเข้้าใจ เกี่่ย� วกัับหลัักสููตร จิิตวิิทยาครููศิิลปะ
ษฏี
นหลักสูตรที่สอนใหXผูXเรีการสอนศิิ
ยนมีความรูลXคปะเชิิ
วามเขXงาทฤษฏีี
ใจทางสุนทรียศาสตรa ประวัติศาสตรaศิลปb
เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนให้้ผู้้เ� รีียนมีีความรู้้ค� วามเข้้าใจทางสุุนทรีียศาสตร์์ ประวััติศิ าสตร์์ศิลป์
ิ ์

นหลักสูตรที่สอนใหXผูXเรียนเชี่ยวชาญทางทักษะศิลปกรรม - วิจิตรศิลปb และทัศนศิลปb
เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนให้้ผู้้เ� รีียนเชี่่ย� วชาญทางทัักษะศิิลปกรรม - วิิจิติ รศิิลป์์ และทััศนศิิลป์์
นหลักสูตรที่สอนใหXผูXเรียนเชี่ยวชาญทักษะการออกแบบสื่อดิจิทัล และการออกแบบสื่อการสอน

เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนให้้ผู้้เ� รีียนเชี่่ย� วชาญทัักษะการออกแบบสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั และการออกแบบ

มารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา
สื่่อ� การสอน
อน/อาจารยaสอนศิลปะ
รึกษาดXานศิลปะ นักวิชาการดXานศิลปศึกษา

ออกแบบประยุกตaศิลปb จัดการนิทรรศการศิลปะ
อาชีี
ะกอบธุรกิจสlวนตัวดXานศิ
ลปะพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา

ผู้้�สอน/อาจารย์์สอนศิิลปะ
ที่่�ปรึึกษาด้้านศิิลปะ นัักวิิชาการด้้านศิิลปศึึกษา
นัักออกแบบประยุุกต์์ศิิลป์์ จััดการนิิทรรศการศิิลปะ
ต-อ
ประกอบธุุรกิิจส่่วนตััวด้้านศิิลปะ
ook: @Art.Edu.SU ศิิลปิิน (ผู้้�สร้้างสรรค์์งานศิิลปะ)

ปnน (ผูXสรXางสรรคaงานศิลปะ)

Facebook Page: @Art.Edu.SU
site: http://www.arted.educ.su.ac.th/
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