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คณะศึกษาศาสตร์ 



คณะ�ึกษาศาสตร 

หลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาการประถมศึกษา (4 ป)  

Bachelor of Education Program in Elementary Education 

จุดเดนของหลักสูตร
 1. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับ

    ประถมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเปนครู

    ประถมศึกษาที่ดี และเปนแบบอยางของผูเรียน

 2. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีความเปนผูนําและผูนําทางวิชาการที่กาวทัน

    ความเปลี่ยนแปลงของศาสตรการสอนโดยสามารถประยุกตใชในการจัดการ

    ประถมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถ

    พัฒนาตนเองผูเรียน วิชาชีพและสังคมอยางตอเนื่อง

 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการ�ึกษา
 1. ผูสอนประถมศึกษา ผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

 2. ผูสอนรวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ

 3. นักวิชาการประถมศึกษา

 4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา

 5. ผูประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา

  

 

  

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลักัสต้รที�สอนให�ผู้้�เรยีนมสีมรรถนะในการจดัีการเรยีนการสอนระดีบัประถมศกึษา 

มคี์ณุ์ธิรรม จรยิธิรรม จรรยาบรรณ์ ค์รองตนในการเป็นค์ร้ประถมศกึษาที�ดีี แลัะเป็นแบบ

อย่างของผู้้�เรยีน

เป็นหลัักส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรียนมีค์วามเป็นผู้้�นําแลัะผู้้�นําทางวิช่าการที�ก�าวทันค์วาม

เปลัี�ยนแปลังของศาสตร์การสอนโดียสามารถประยกุต์ใช่�ในการจดัีการประถมศกึษาไดี�

อย่างมปีระสทิธิภิัาพื่แลัะประสทิธิผิู้ลั

เป็นหลักัส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรยีนมทีกัษะการเรยีนร้�ตลัอดีช่วีติ สามารถพื่ฒันาตนเอง ผู้้�เรยีน 

วชิ่าช่พีื่แลัะสงัค์มอย่างต่อเน่�อง

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

ผู้้�สอนประถมศึกษา ผู้้�สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ผู้้�สอนร่วมสอนในโรงเรียนนานาช่าติ

นักวิช่าการประถมศึกษา

นักวิจัยแลัะพื่ัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา

ผู้้�ประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา

หลัักสูตรศิิลัปศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาการประถมศิึกษา (4 ปี)

Bachelor of Education Program in Elementary Education

Facebook Page: ค์ณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลััยศิลัปากร

www.educ.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะศึกษาศาสตร/  

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)   

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\นครูประถมศึกษาท่ีดี และเป\นแบบอยhางของผูaเรียน 

2. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีความเป\นผูaนําและผูaนําทางวิชาการท่ีกaาวทันความเปล่ียนแปลงของศาสตร/

การสอนโดยสามารถประยุกต/ใชaในการจัดการประถมศึกษาไดaอยhางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีทักษะการเรียนรูaตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง ผูaเรียน วิชาชีพและ

สังคมอยhางตhอเน่ือง 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. ผูaสอนประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

2. ผูaสอนรhวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ 

3. นักวิชาการประถมศึกษา 

4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา 

5. ผูaประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา 

5. ช-องทางติดต-อ    

 

Facebook: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

 

 

 

 

 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะ�ึกษาศาสตร 

หลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาการประถมศึกษา (4 ป)  

Bachelor of Education Program in Elementary Education 

จุดเดนของหลักสูตร
 1. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับ

    ประถมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเปนครู

    ประถมศึกษาที่ดี และเปนแบบอยางของผูเรียน

 2. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีความเปนผูนําและผูนําทางวิชาการที่กาวทัน

    ความเปลี่ยนแปลงของศาสตรการสอนโดยสามารถประยุกตใชในการจัดการ

    ประถมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถ

    พัฒนาตนเองผูเรียน วิชาชีพและสังคมอยางตอเนื่อง

 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการ�ึกษา
 1. ผูสอนประถมศึกษา ผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

 2. ผูสอนรวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ

 3. นักวิชาการประถมศึกษา

 4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา

 5. ผูประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา

  

 

  

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลักัสต้รที�สอนให�ผู้้�เรยีนมีค์ณุ์ธิรรมแลัะจริยธิรรมยอมรับแลัะเค์ารพื่ในค์วามแตกต่าง

หลัากหลัาย แลัะค์ณุ์ค่์าค์วามเป็นมนษุย์ แลัะมคี์วามรบัผู้ดิีช่อบต่อวิช่าการแลัะวชิ่าช่พีื่

เป็นหลักัส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรยีนมคี์วามรอบร้�ทางการศกึษาตลัอดีช่วีติทั�งภัาค์ทฤษฎีแีลัะภัาค์

ปฏิบตั ิสามารถทาํงานร่วมกบัผู้้�อ่�นไดี�อย่างมปีระสิทธิภิัาพื่

เป็นหลัักส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรยีนมคี์วามสามารถในการแสวงหาค์วามร้�ดี�วยตนเอง แลัะคิ์ดี

วเิค์ราะห์อย่างเป็นระบบ

เป็นหลักัส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรยีนสามารถนาํค์วามร้�ไปประยกุต์ใช่�ในการปฏบิตังิาน

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

นักพื่ัฒนามนุษย์  นักฝ่ึกอบรม นักพื่ัฒนาชุ่มช่น  นักวิช่าการศึกษา

นักทรัพื่ยากรบุค์ค์ลั เจ�าหน�าที�ฝ่่ายพื่ัฒนาบุค์ค์ลัฝ่่ายนโยบายแลัะแผู้น

นักบริหารจัดีการการศึกษานอกระบบแลัะการศึกษาตามอัธิยาศัย

บุค์ลัากรทางการศึกษาตลัอดีช่ีวิต การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธิยาศัย 

ช่่องทางติดีต่อ   

หลัักสูตรศิิลัปศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาการศิึกษาตลัอดีชีวิิต  

Bachelor of Arts Program in Lifelong Education

Facebook Page: ค์ณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลััยศิลัปากร

www.educ.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะศึกษาศาสตร/  

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)   

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\นครูประถมศึกษาท่ีดี และเป\นแบบอยhางของผูaเรียน 

2. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีความเป\นผูaนําและผูaนําทางวิชาการท่ีกaาวทันความเปล่ียนแปลงของศาสตร/

การสอนโดยสามารถประยุกต/ใชaในการจัดการประถมศึกษาไดaอยhางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีทักษะการเรียนรูaตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง ผูaเรียน วิชาชีพและ

สังคมอยhางตhอเน่ือง 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. ผูaสอนประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

2. ผูaสอนรhวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ 

3. นักวิชาการประถมศึกษา 

4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา 

5. ผูaประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา 

5. ช-องทางติดต-อ    

 

Facebook: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะ�ึกษาศาสตร 

หลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาการประถมศึกษา (4 ป)  

Bachelor of Education Program in Elementary Education 

จุดเดนของหลักสูตร
 1. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับ

    ประถมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเปนครู

    ประถมศึกษาที่ดี และเปนแบบอยางของผูเรียน

 2. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีความเปนผูนําและผูนําทางวิชาการที่กาวทัน

    ความเปลี่ยนแปลงของศาสตรการสอนโดยสามารถประยุกตใชในการจัดการ

    ประถมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถ

    พัฒนาตนเองผูเรียน วิชาชีพและสังคมอยางตอเนื่อง

 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการ�ึกษา
 1. ผูสอนประถมศึกษา ผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

 2. ผูสอนรวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ

 3. นักวิชาการประถมศึกษา

 4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา

 5. ผูประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา

  

 

  

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลัักส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรียนมีสมรรถนะการจัดีการเรียนร้�ระดีับการศึกษาปฐมวัย               

มคี์ณุ์ธิรรม จรยิธิรรมแลัะค์รองตนในการเป็นค์รป้ฐมวยัที�ดีี

เป็นหลัักส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรียนมีค์วามเป็นผู้้�นําแลัะผู้้�นําทางวิช่าการที�ก�าวทันค์วาม

เปลัี�ยนแปลัง โดียสามารถประยุกต์ใช่�ในการจดัีการศกึษาปฐมวยัไดี�อย่างมปีระสทิธิภิัาพื่

เป็นหลักัส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรยีนมทีกัษะการเรยีนร้�ตลัอดีช่วีติ สามารถพื่ฒันาตนเอง ผู้้�เรยีน 

วชิ่าช่พีื่แลัะสงัค์มอย่างต่อเน่�อง

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

ผู้้�สอนปฐมวัยในสถานศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานรัฐบาลั เอกช่น แลัะองค์์กรปกค์รอง

ส่วนท�องถิ�น

ผู้้�จัดีกิจกรรม ผู้้�ออกแบบกิจกรรม หร่อผู้้�จัดีการสถาบันส่งเสริมพื่ัฒนาการเดี็กปฐมวัย

ในหน่วยงานเอกช่น

ผู้้�ดี้แลัเดี็กในสถานศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานรัฐแลัะเอกช่น

ผู้้�ดี้แลัเดี็กตามบ�านในประเทศ แลัะต่างประเทศ

ผู้้�ผู้ลัิตเน่�อหาดี�านการศึกษาปฐมวัยในส่�อสิ�งพื่ิมพื่์ ส่�อโทรทัศน์ แลัะส่�อออนไลัน์ต่าง ๆ

บรรณ์าธิิการผู้้�ดี้แลัเน่�อหาดี�านการศึกษาปฐมวัยในส่�อสิ�งพิื่มพื่์ ส่�อโทรทัศน์ แลัะส่�อ

ออนไลัน์ต่าง ๆ

ผู้้�ออกแบบแลัะผู้ลัิตส่�อการเรียนการสอนระดีับการศึกษาปฐมวัย

นักวิช่าการแลัะนักวิช่าช่ีพื่ทางการศึกษาปฐมวัย

หลัักสูตรศิึกษาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาการศิึกษาปฐมวิัย (4 ปี)

Bachelor of Education Program in Early Childhood Education 

Facebook Page: ค์ณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลััยศิลัปากรwww.educ.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะศึกษาศาสตร/  

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)   

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\นครูประถมศึกษาท่ีดี และเป\นแบบอยhางของผูaเรียน 

2. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีความเป\นผูaนําและผูaนําทางวิชาการท่ีกaาวทันความเปล่ียนแปลงของศาสตร/

การสอนโดยสามารถประยุกต/ใชaในการจัดการประถมศึกษาไดaอยhางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีทักษะการเรียนรูaตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง ผูaเรียน วิชาชีพและ

สังคมอยhางตhอเน่ือง 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. ผูaสอนประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

2. ผูaสอนรhวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ 

3. นักวิชาการประถมศึกษา 

4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา 

5. ผูaประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา 

5. ช-องทางติดต-อ    

 

Facebook: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

 
Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



คณะ�ึกษาศาสตร 

หลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาการประถมศึกษา (4 ป)  

Bachelor of Education Program in Elementary Education 

จุดเดนของหลักสูตร
 1. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับ

    ประถมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเปนครู

    ประถมศึกษาที่ดี และเปนแบบอยางของผูเรียน

 2. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีความเปนผูนําและผูนําทางวิชาการที่กาวทัน

    ความเปลี่ยนแปลงของศาสตรการสอนโดยสามารถประยุกตใชในการจัดการ

    ประถมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถ

    พัฒนาตนเองผูเรียน วิชาชีพและสังคมอยางตอเนื่อง

 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการ�ึกษา
 1. ผูสอนประถมศึกษา ผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

 2. ผูสอนรวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ

 3. นักวิชาการประถมศึกษา

 4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา

 5. ผูประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา

  

 

  

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

องค์์ค์วามร้�ค์รบถ�วนทั�งศาสตร์การสอน การวิจยั แลัะเน่�อหาทางภัาษาไทย เน�นส้ก่าร

ปฏิบตัจิรงิ ส่งเสรมิกจิกรรมที�หลัากหลัาย เรยีนร้�อย่างมคี์วามสขุ

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

ผู้้�สอนวิช่าภัาษาไทยในสถานศึกษาของรัฐแลัะเอกช่น

นักวิช่าการศึกษา 

ศึกษานิเทศก์

นักพื่ิส้จน์อักษรตามสำนักพื่ิมพื่์ต่างๆ 

อาช่ีพื่ที�เกี�ยวข�องกับส่�อสิ�งพื่ิมพื่์

ผู้้�สอนภัาษาไทยให�แก่ช่าวต่างช่าติ

อาช่ีพื่ที�เกี�ยวข�องกับภัาษาไทย แลัะการใช่�ภัาษาไทย 

หลัักสูตรศิึกษาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาภาษาไทย

Bachelor of Education Program in Thai

Facebook : หลัักสูติรศิึกษาศิาสติรบัณฑิิติ 

สาขาวิิชาภาษาไทย

Facebook : สาขาวิิชาการสอนภาษาไทย คณะ

ศิึกษาศิาสติร์ มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร

www.educ.su.ac.th

 

 

 

 

 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

 

 

 

 

 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6.รูปภาพประกอบ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 

1. ช่ือภาควิชา/หน?วยงานเจ"าของหลักสูตร 

 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร: 

2. ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย         หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Education Program in Thai 

3. จุดเด?นของหลักสูตร 

 องค:ความรูVครบถVวนท้ังศาสตร:การสอน การวิจัย และเน้ือหาทางภาษาไทย เนVนสู\การปฏิบัติจริง 

ส\งเสริมกิจกรรมท่ีหลากหลาย เรียนรูVอย\างมีความสุข 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได"หลังสำเร็จการศึกษา 

1. ผูVสอนวิชาภาษาไทยในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

2. นักวิชาการศึกษา  

3. ศึกษานิเทศก: 

4. นักพิสูจน:อักษรตามสำนักพิมพ:ต\างๆ  

5. อาชีพท่ีเก่ียวขVองกับส่ือส่ิงพิมพ: 

6. ผูVสอนภาษาไทยใหVแก\ชาวต\างชาติ 

7. อาชีพท่ีเก่ียวขVองกับภาษาไทย และการใชVภาษาไทย  

5. ช?องทางติดต?อ 

Facebook: เพจหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook: เพจสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร: มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 

1. ช่ือภาควิชา/หน?วยงานเจ"าของหลักสูตร 

 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร: 

2. ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย         หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Education Program in Thai 

3. จุดเด?นของหลักสูตร 

 องค:ความรูVครบถVวนท้ังศาสตร:การสอน การวิจัย และเน้ือหาทางภาษาไทย เนVนสู\การปฏิบัติจริง 

ส\งเสริมกิจกรรมท่ีหลากหลาย เรียนรูVอย\างมีความสุข 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได"หลังสำเร็จการศึกษา 

1. ผูVสอนวิชาภาษาไทยในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

2. นักวิชาการศึกษา  

3. ศึกษานิเทศก: 

4. นักพิสูจน:อักษรตามสำนักพิมพ:ต\างๆ  

5. อาชีพท่ีเก่ียวขVองกับส่ือส่ิงพิมพ: 

6. ผูVสอนภาษาไทยใหVแก\ชาวต\างชาติ 

7. อาชีพท่ีเก่ียวขVองกับภาษาไทย และการใชVภาษาไทย  

5. ช?องทางติดต?อ 

Facebook: เพจหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook: เพจสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร: มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 



คณะ�ึกษาศาสตร 

หลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาการประถมศึกษา (4 ป)  

Bachelor of Education Program in Elementary Education 

จุดเดนของหลักสูตร
 1. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับ

    ประถมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเปนครู

    ประถมศึกษาที่ดี และเปนแบบอยางของผูเรียน

 2. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีความเปนผูนําและผูนําทางวิชาการที่กาวทัน

    ความเปลี่ยนแปลงของศาสตรการสอนโดยสามารถประยุกตใชในการจัดการ

    ประถมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถ

    พัฒนาตนเองผูเรียน วิชาชีพและสังคมอยางตอเนื่อง

 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการ�ึกษา
 1. ผูสอนประถมศึกษา ผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

 2. ผูสอนรวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ

 3. นักวิชาการประถมศึกษา

 4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา

 5. ผูประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา

  

 

  

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลักัสต้รที�มจีดัีการศึกษาในรป้แบบค์วามร่วมมอ่ (MOU) ระหว่างค์ณ์ะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลััยศลิัปากรกบัค์ณ์ะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลัยัยน้นาน ประเทศสาธิารณ์รฐั

ประช่าช่นจนี โดียผู้้�สาํเเรจ็การศกึษาจะไดี�รบัปรญิญาจากสองสถาบัน

เป็นหลักัสต้รที�จดัีให�นกัศกึษาในโค์รงการพิื่เศษไดี�เดิีนทางไปอบรมภัาษาจีนแลัะวัฒนธิรรม

จนี ณ์ มหาวทิยาลัยัในประเทศสาธิารณ์รฐัประช่าช่นจีน

มโีค์รงการแลักเปลัี�ยนนกัศกึษาไปเรยีนเพื่ิ�มพื่น้ประสบการณ์์ที�มหาวทิยาลัยัในประเทศ

สาธิารณ์รฐัประช่าช่นจนี

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

ผู้้�เช่ี�ยวช่าญดี�านการสอนภัาษาจีน

ค์ร้ / อาจารย์

ลั่าม นักแปลัตามบริษัทต่างช่าติ

หลัักสูตรศิึกษาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาภาษาจีน (4 ปี)  

Bachelor of Education Program in Chinese 

Facebook Page: ค์ณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลััยศิลัปากร

www.educ.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะศึกษาศาสตร/  

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)   

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\นครูประถมศึกษาท่ีดี และเป\นแบบอยhางของผูaเรียน 

2. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีความเป\นผูaนําและผูaนําทางวิชาการท่ีกaาวทันความเปล่ียนแปลงของศาสตร/

การสอนโดยสามารถประยุกต/ใชaในการจัดการประถมศึกษาไดaอยhางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีทักษะการเรียนรูaตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง ผูaเรียน วิชาชีพและ

สังคมอยhางตhอเน่ือง 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. ผูaสอนประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

2. ผูaสอนรhวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ 

3. นักวิชาการประถมศึกษา 

4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา 

5. ผูaประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา 

5. ช-องทางติดต-อ    

 

Facebook: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

 

 
 

 
 

 

 



คณะ�ึกษาศาสตร 

หลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาการประถมศึกษา (4 ป)  

Bachelor of Education Program in Elementary Education 

จุดเดนของหลักสูตร
 1. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับ

    ประถมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเปนครู

    ประถมศึกษาที่ดี และเปนแบบอยางของผูเรียน

 2. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีความเปนผูนําและผูนําทางวิชาการที่กาวทัน

    ความเปลี่ยนแปลงของศาสตรการสอนโดยสามารถประยุกตใชในการจัดการ

    ประถมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถ

    พัฒนาตนเองผูเรียน วิชาชีพและสังคมอยางตอเนื่อง

 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการ�ึกษา
 1. ผูสอนประถมศึกษา ผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

 2. ผูสอนรวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ

 3. นักวิชาการประถมศึกษา

 4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา

 5. ผูประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา

  

 

  

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลักัส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรยีนมคี์ณุ์ธิรรมแลัะจริยธิรรม มจีติวญิญาณ์ของค์วามเป็นค์ร้

เป็นหลัักส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรียนมีค์วามร้�ค์วามสามารถแลัะเช่ี�ยวช่าญในการจัดีการเรียนร้�

ทางการศกึษาค์ณ์ติศาสตร์ในระดีบัการศกึษาขั�นพื่่�นฐาน

เป็นหลักัส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรยีนมกีระบวนการค์ดิีอย่างเป็นระบบแลัะค์ดิีอย่างสร�างสรรค์์

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

ผู้้�สอนวิช่าค์ณ์ิตศาสตร์ในสถานศึกษา

นักวิช่าการศึกษา

อาช่ีพื่อ่�น ๆ ที�เกี�ยวข�องกับการใช่�ค์ณ์ิตศาสตร์

หลัักสูตรศิึกษาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาคณิตศิาสตร์ (4 ปี)  

Bachelor of Education Program in Mathematics 

Facebook Page: ค์ณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลััยศิลัปากร

www.educ.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะศึกษาศาสตร/  

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)   

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\นครูประถมศึกษาท่ีดี และเป\นแบบอยhางของผูaเรียน 

2. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีความเป\นผูaนําและผูaนําทางวิชาการท่ีกaาวทันความเปล่ียนแปลงของศาสตร/

การสอนโดยสามารถประยุกต/ใชaในการจัดการประถมศึกษาไดaอยhางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีทักษะการเรียนรูaตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง ผูaเรียน วิชาชีพและ

สังคมอยhางตhอเน่ือง 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. ผูaสอนประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

2. ผูaสอนรhวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ 

3. นักวิชาการประถมศึกษา 

4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา 

5. ผูaประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา 

5. ช-องทางติดต-อ    

 

Facebook: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะ�ึกษาศาสตร 

หลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาการประถมศึกษา (4 ป)  

Bachelor of Education Program in Elementary Education 

จุดเดนของหลักสูตร
 1. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับ

    ประถมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเปนครู

    ประถมศึกษาที่ดี และเปนแบบอยางของผูเรียน

 2. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีความเปนผูนําและผูนําทางวิชาการที่กาวทัน

    ความเปลี่ยนแปลงของศาสตรการสอนโดยสามารถประยุกตใชในการจัดการ

    ประถมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถ

    พัฒนาตนเองผูเรียน วิชาชีพและสังคมอยางตอเนื่อง

 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการ�ึกษา
 1. ผูสอนประถมศึกษา ผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

 2. ผูสอนรวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ

 3. นักวิชาการประถมศึกษา

 4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา

 5. ผูประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา

  

 

  

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลัักส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรยีนมคี์วามร้� ค์วามเช่ี�ยวช่าญในฐานะนกัปฏบิตักิารในวชิ่าช่พีื่

เทค์โนโลัยกีารศกึษาแลัะหร่อปฏบิตังิานดี�านเทค์โนโลัยสีารสนเทศการศกึษา

เป็นหลัักส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรียนสามารถออกแบบพื่ัฒนานวัตกรรม ส่�อเทค์โนโลัยีแลัะให�

บริการทางเทค์โนโลัยีการศกึษา

เป็นหลัักส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรียนมีค์วามค์ิดีริเริ�มสร�างสรรค์์ในการออกแบบพื่ัฒนาส่�อแลัะ

นวตักรรมการศกึษาไดี�

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

นักวิช่าการโสตทัศนศึกษา  นักวิช่าการศึกษา

นักพื่ัฒนาส่�อการศึกษา

นักวิช่าการส่�อสารประช่าสัมพื่ันธิ์

นักวิจัยดี�านเทค์โนโลัยีการศึกษาแลัะดี�านส่�อสารสนเทศทางการศึกษา

นักวิช่าการดี�านส่�อสารมวลัช่น

หลัักสูตรศิิลัปศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลัยีการศิึกษา  

Bachelor of Arts Program in Educational Technology

Facebook Page: ค์ณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลััยศิลัปากร

www.educ.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะศึกษาศาสตร/  

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)   

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\นครูประถมศึกษาท่ีดี และเป\นแบบอยhางของผูaเรียน 

2. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีความเป\นผูaนําและผูaนําทางวิชาการท่ีกaาวทันความเปล่ียนแปลงของศาสตร/

การสอนโดยสามารถประยุกต/ใชaในการจัดการประถมศึกษาไดaอยhางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีทักษะการเรียนรูaตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง ผูaเรียน วิชาชีพและ

สังคมอยhางตhอเน่ือง 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. ผูaสอนประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

2. ผูaสอนรhวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ 

3. นักวิชาการประถมศึกษา 

4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา 

5. ผูaประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา 

5. ช-องทางติดต-อ    

 

Facebook: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



คณะ�ึกษาศาสตร 

หลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาการประถมศึกษา (4 ป)  

Bachelor of Education Program in Elementary Education 

จุดเดนของหลักสูตร
 1. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับ

    ประถมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเปนครู

    ประถมศึกษาที่ดี และเปนแบบอยางของผูเรียน

 2. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีความเปนผูนําและผูนําทางวิชาการที่กาวทัน

    ความเปลี่ยนแปลงของศาสตรการสอนโดยสามารถประยุกตใชในการจัดการ

    ประถมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถ

    พัฒนาตนเองผูเรียน วิชาชีพและสังคมอยางตอเนื่อง

 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการ�ึกษา
 1. ผูสอนประถมศึกษา ผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

 2. ผูสอนรวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ

 3. นักวิชาการประถมศึกษา

 4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา

 5. ผูประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา

  

 

  

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลัักส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรียนไดี�รับการเสริมสร�างแลัะบ้รณ์าการค์วามร้�แลัะทักษะทาง

ภัาษาอังกฤษรวมถึงทักษะทางภัาษาศาสตร์ วรรณ์ค์ดีแีลัะวัฒนธิรรม

เป็นหลัักส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรียนมีทักษะทางปัญญา รวมถึงการคิ์ดีวิเค์ราะห์ สังเค์ราะห์ 

ประเมนิค่์าแลัะค์วามร้�เกี�ยวกบัแนวค์ดิีทฤษฎีแีลัะหลักัการที�เกี�ยวข�องในศาสตร์สาขาภัาษา

องักฤษ แลัะวจิยัต่อยอดีองค์์ค์วามร้� อกีทั�งปลัก้ฝั่งค์วามเป็นผู้้�นาํในการปฏบิตังิาน

เป็นหลักัสต้รที�สอนให�ผู้้�เรยีนมคี์วามสามารถในการรบัร้�ค์วามร้�สกึของผู้้�เรยีนภัาษาองักฤษ

ในระดีบัการศกึษาขั�นพื่่�นฐาน เอาใจใส่ในการรบัฟััง แลัะพื่ฒันาค์วามสมัพื่นัธ์ิระหว่าง

บคุ์ค์ลัอย่างมคี์วามรบัผู้ดิีช่อบ

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

ผู้้�สอนวิช่าภัาษาอังกฤษ

นักวิจัย ผู้้�แปลั ลั่าม

พื่นักงานโรงแรม หร่อพื่นักงานในธิุรกิจการท่องเที�ยว

ผู้้�เขียนข่าว ผู้้�เขียนบทรายการดี�านส่�อสารมวลัช่น

ผู้้�ประสานงาน หร่อบุค์ลัากรในองค์์กรระหว่างประเทศ

หลัักสูตรศิึกษาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)  

Bachelor of Education Program in English

Facebook Page: ค์ณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลััยศิลัปากร

www.educ.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะศึกษาศาสตร/  

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)   

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\นครูประถมศึกษาท่ีดี และเป\นแบบอยhางของผูaเรียน 

2. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีความเป\นผูaนําและผูaนําทางวิชาการท่ีกaาวทันความเปล่ียนแปลงของศาสตร/

การสอนโดยสามารถประยุกต/ใชaในการจัดการประถมศึกษาไดaอยhางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีทักษะการเรียนรูaตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง ผูaเรียน วิชาชีพและ

สังคมอยhางตhอเน่ือง 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. ผูaสอนประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

2. ผูaสอนรhวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ 

3. นักวิชาการประถมศึกษา 

4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา 

5. ผูaประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา 

5. ช-องทางติดต-อ    

 

Facebook: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

5. ช-องทางติดต-อ   

Facebook: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 
 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 
6. รูปประกอบ  

 

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 



คณะ�ึกษาศาสตร 

หลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาการประถมศึกษา (4 ป)  

Bachelor of Education Program in Elementary Education 

จุดเดนของหลักสูตร
 1. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับ

    ประถมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเปนครู

    ประถมศึกษาที่ดี และเปนแบบอยางของผูเรียน

 2. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีความเปนผูนําและผูนําทางวิชาการที่กาวทัน

    ความเปลี่ยนแปลงของศาสตรการสอนโดยสามารถประยุกตใชในการจัดการ

    ประถมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถ

    พัฒนาตนเองผูเรียน วิชาชีพและสังคมอยางตอเนื่อง

 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการ�ึกษา
 1. ผูสอนประถมศึกษา ผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

 2. ผูสอนรวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ

 3. นักวิชาการประถมศึกษา

 4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา

 5. ผูประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา

  

 

  

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลัักส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรียนมีค์วามร้� แลัะค์วามสามารถในการให�บริการทางดี�าน

วทิยาศาสตร์การออกกาํลังักายแลัะกฬีา

เป็นหลักัสต้รที�สอนให�ผู้้�เรยีนมคี์วามร้� ค์วามเข�าใจแลัะมีค์วามสามารถในการวิจยัทางดี�าน

วทิยาศาสตร์การออกกาํลังักายแลัะกฬีา

เป็นหลักัสต้รที�สอนให�ผู้้�เรยีนมคี์วามร้� ค์วามเข�าใจทางดี�านวิทยาศาสตร์การออกกาํลังักาย

แลัะกฬีา สามารถนาํค์วามร้�ไปใช่�ในการส่งเสรมิพื่ฒันาสขุภัาพื่ เพ่ื่�อพื่ฒันาค์ณุ์ภัาพื่ช่วีติ

แลัะศักยภัาพื่ทางการกีฬาของประช่ากรไทย รวมถึงการมีค์ุณ์ธิรรมแลัะจริยธิรรมใน

วชิ่าช่พีื่วทิยาศาสตร์การกฬีา

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

นักวิทยาศาสตร์ / นักวิช่าการ / นักวิจัย ทางดี�านการออกกําลัังกายแลัะกีฬา

ผู้้�ฝ่ึกสอน/ ผู้้�ช่่วยผู้้�ฝ่ึกสอนการออกกําลัังกายแลัะกีฬา

ผู้้�นํา / ผู้้�ให�ค์ําแนะนํา การออกกําลัังกายแลัะกีฬา

นักพื่ัฒนาชุ่มช่นทางการออกกําลัังกายแลัะกีฬา

หลัักสูตรวิิทยาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาศิาสตร์การกีฬา  

Bachelor of Science Program in Sports Science

Facebook Page: ค์ณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลััยศิลัปากร

www.educ.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะศึกษาศาสตร/  

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)   

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\นครูประถมศึกษาท่ีดี และเป\นแบบอยhางของผูaเรียน 

2. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีความเป\นผูaนําและผูaนําทางวิชาการท่ีกaาวทันความเปล่ียนแปลงของศาสตร/

การสอนโดยสามารถประยุกต/ใชaในการจัดการประถมศึกษาไดaอยhางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีทักษะการเรียนรูaตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง ผูaเรียน วิชาชีพและ

สังคมอยhางตhอเน่ือง 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. ผูaสอนประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

2. ผูaสอนรhวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ 

3. นักวิชาการประถมศึกษา 

4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา 

5. ผูaประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา 

5. ช-องทางติดต-อ    

 

Facebook: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

 

 



คณะ�ึกษาศาสตร 

หลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาการประถมศึกษา (4 ป)  

Bachelor of Education Program in Elementary Education 

จุดเดนของหลักสูตร
 1. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับ

    ประถมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเปนครู

    ประถมศึกษาที่ดี และเปนแบบอยางของผูเรียน

 2. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีความเปนผูนําและผูนําทางวิชาการที่กาวทัน

    ความเปลี่ยนแปลงของศาสตรการสอนโดยสามารถประยุกตใชในการจัดการ

    ประถมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถ

    พัฒนาตนเองผูเรียน วิชาชีพและสังคมอยางตอเนื่อง

 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการ�ึกษา
 1. ผูสอนประถมศึกษา ผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

 2. ผูสอนรวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ

 3. นักวิชาการประถมศึกษา

 4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา

 5. ผูประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา

  

 

  

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลักัส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรยีนมคี์วามร้� แลัะประสบการณ์์ทางสังค์มศกึษา ที�รอบร้� อย่าง

ลักึซึ�งมทีกัษะแลัะเจตค์ตทีิ�ดีต่ีอวชิ่าช่พีื่ สามารถประยกุต์ศลิัปวทิยาการทางสงัค์มศกึษา

ส้ก่ารปฏบิตัไิดี�อย่างมปีระสทิธิภิัาพื่

เป็นหลักัสต้รที�สอนให�ผู้้�เรยีนมีค์วามสามารถในการแสวงหาค์วามร้�ดี�วยตนเองไดี� มวีสิยั

ทศัน์กว�างไกลัมีค์วามคิ์ดีอย่างมีวจิารณ์ญาณ์แลัะสร�างสรรค์์ รวมทั�งสามารถเป็นผู้้�นําใน

การจดัีการเรยีนร้�ไดี�อย่างมปีระสทิธิภิัาพื่

เป็นหลักัสต้รที�สอนให�ผู้้�เรยีนมีค์ณุ์ธิรรม จรยิธิรรม ศรทัธิาในวิช่าช่พีื่ค์ร ้ยดึีถอ่จรรยาบรรณ์

ในวชิ่าช่พีื่แลัะเป็นค์ร้สงัค์มศกึษาที�ดีมีคี์ณุ์ภัาพื่ของสังค์ม

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

ผู้้�สอนวิช่าสังค์มศึกษา

นักวิช่าการศึกษา

ศึกษานิเทศก์

นักฝ่ึกอบรม

เจ�าหน�าที�ฝ่่ายการศึกษา องค์์การบริหารส่วนท�องถิ�น

หลัักสูตรศิึกษาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาสังคมศิึกษา (4 ปี)  

Bachelor of Education Program in Social Studies

Facebook Page: ค์ณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลััยศิลัปากร

www.educ.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะศึกษาศาสตร/  

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)   

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\นครูประถมศึกษาท่ีดี และเป\นแบบอยhางของผูaเรียน 

2. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีความเป\นผูaนําและผูaนําทางวิชาการท่ีกaาวทันความเปล่ียนแปลงของศาสตร/

การสอนโดยสามารถประยุกต/ใชaในการจัดการประถมศึกษาไดaอยhางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีทักษะการเรียนรูaตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง ผูaเรียน วิชาชีพและ

สังคมอยhางตhอเน่ือง 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. ผูaสอนประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

2. ผูaสอนรhวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ 

3. นักวิชาการประถมศึกษา 

4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา 

5. ผูaประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา 

5. ช-องทางติดต-อ    

 

Facebook: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 



คณะ�ึกษาศาสตร 

หลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาการประถมศึกษา (4 ป)  

Bachelor of Education Program in Elementary Education 

จุดเดนของหลักสูตร
 1. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับ

    ประถมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเปนครู

    ประถมศึกษาที่ดี และเปนแบบอยางของผูเรียน

 2. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีความเปนผูนําและผูนําทางวิชาการที่กาวทัน

    ความเปลี่ยนแปลงของศาสตรการสอนโดยสามารถประยุกตใชในการจัดการ

    ประถมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถ

    พัฒนาตนเองผูเรียน วิชาชีพและสังคมอยางตอเนื่อง

 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการ�ึกษา
 1. ผูสอนประถมศึกษา ผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

 2. ผูสอนรวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ

 3. นักวิชาการประถมศึกษา

 4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา

 5. ผูประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา

  

 

  

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลัักส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรียนมีค์วามร้�ค์วามชํ่านาญทางจิตวิทยาอย่างมีค์ุณ์ภัาพื่แลัะ

ค์ณุ์ธิรรม

เป็นหลัักสต้รที�สอนให�ผู้้�เรยีนสามารถค์�นค์ว�า วจิยั พื่ฒันาแลัะเช่่�อมโยงองค์์ค์วามร้�ทาง

จติวทิยากบัศาสตร์อ่�น ๆ ไดี�อย่างเหมาะสม

เป็นหลักัส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรยีนสามารถปฏบิตังิานทางจติวทิยาไดี�อย่างมปีระสทิธิภิัาพื่

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

นักจิตวิทยาในหน่วยงานหร่อองค์์กร

เจ�าหน�าที�ฝ่่ายบุค์ค์ลั  นักพื่ัฒนาทรัพื่ยากรมนุษย์

เจ�าหน�าที�ปฏิบัติการวิจัยทางดี�านจิตวิทยา

หลัักสูตรศิิลัปศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาจิตวิิทยา  

Bachelor of Arts Program in Psychology

Facebook Page: ค์ณ์ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลััยศิลัปากร

www.educ.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะศึกษาศาสตร/  

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปC)   

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Elementary Education  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป\นครูประถมศึกษาท่ีดี และเป\นแบบอยhางของผูaเรียน 

2. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีความเป\นผูaนําและผูaนําทางวิชาการท่ีกaาวทันความเปล่ียนแปลงของศาสตร/

การสอนโดยสามารถประยุกต/ใชaในการจัดการประถมศึกษาไดaอยhางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เป\นหลักสูตรท่ีสอนใหaผูaเรียนมีทักษะการเรียนรูaตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง ผูaเรียน วิชาชีพและ

สังคมอยhางตhอเน่ือง 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. ผูaสอนประถมศึกษา ผูaสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

2. ผูaสอนรhวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ 

3. นักวิชาการประถมศึกษา 

4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา 

5. ผูaประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา 

5. ช-องทางติดต-อ    

 

Facebook: คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

 

 
 

 

 



คณะ�ึกษาศาสตร 

หลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาการประถมศึกษา (4 ป)  

Bachelor of Education Program in Elementary Education 

จุดเดนของหลักสูตร
 1. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับ

    ประถมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเปนครู

    ประถมศึกษาที่ดี และเปนแบบอยางของผูเรียน

 2. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีความเปนผูนําและผูนําทางวิชาการที่กาวทัน

    ความเปลี่ยนแปลงของศาสตรการสอนโดยสามารถประยุกตใชในการจัดการ

    ประถมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. เปนหลักสูตรที่สอนใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถ

    พัฒนาตนเองผูเรียน วิชาชีพและสังคมอยางตอเนื่อง

 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการ�ึกษา
 1. ผูสอนประถมศึกษา ผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

 2. ผูสอนรวมสอนในโรงเรียนนานาชาติ

 3. นักวิชาการประถมศึกษา

 4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา

 5. ผูประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา

  

 

  

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลักัสต้รที�สอนให�ผู้้�เรยีนมคี์วามร้�ค์วามเข�าใจ เกี�ยวกบัหลักัสต้ร จติวทิยาค์รศ้ลิัปะ 

การสอนศลิัปะเช่งิทฤษฏี

เป็นหลักัส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรยีนมคี์วามร้�ค์วามเข�าใจทางสนุทรยีศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ศลิัป์

เป็นหลักัส้ตรที�สอนให�ผู้้�เรยีนเช่ี�ยวช่าญทางทกัษะศลิัปกรรม - วจิติรศลิัป์ แลัะทศันศลิัป์

เป็นหลักัสต้รที�สอนให�ผู้้�เรยีนเชี่�ยวช่าญทกัษะการออกแบบส่�อดีจิทิลัั แลัะการออกแบบ

ส่�อการสอน

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

ผู้้�สอน/อาจารย์สอนศิลัปะ

ที�ปรึกษาดี�านศิลัปะ  นักวิช่าการดี�านศิลัปศึกษา

นักออกแบบประยุกต์ศิลัป์  จัดีการนิทรรศการศิลัปะ

ประกอบธิุรกิจส่วนตัวดี�านศิลัปะ

ศิลัปิน (ผู้้�สร�างสรรค์์งานศิลัปะ)

หลัักสูตรศิึกษาศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาศิิลัปศิึกษา  

Bachelor of Education Program in Art Education

Facebook Page: @Art.Edu.SU

http://www.arted.educ.su.ac.th/

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

Website:  www.educ.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา   

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Art Education  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เปSนหลักสูตรท่ีสอนใหXผูXเรียนมีความรูXความเขXาใจ เก่ียวกับหลักสูตร จิตวิทยาครูศิลปะ การสอนศิลปะเชิง

ทฤษฏี 

2. เปSนหลักสูตรท่ีสอนใหXผูXเรียนมีความรูXความเขXาใจทางสุนทรียศาสตรa ประวัติศาสตรaศิลปb 

3. เปSนหลักสูตรท่ีสอนใหXผูXเรียนเช่ียวชาญทางทักษะศิลปกรรม - วิจิตรศิลปb และทัศนศิลปb 

4. เปSนหลักสูตรท่ีสอนใหXผูXเรียนเช่ียวชาญทักษะการออกแบบส่ือดิจิทัล และการออกแบบส่ือการสอน 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. ผูXสอน/อาจารยaสอนศิลปะ 

2. ท่ีปรึกษาดXานศิลปะ  นักวิชาการดXานศิลปศึกษา 

3. นักออกแบบประยุกตaศิลปb  จัดการนิทรรศการศิลปะ 

4. ประกอบธุรกิจสlวนตัวดXานศิลปะ 

5. ศิลปnน (ผูXสรXางสรรคaงานศิลปะ) 

 

5. ช-องทางติดต-อ    

Facebook: @Art.Edu.SU 

 
 

 

 

 

 

 

 

Website:  http://www.arted.educ.su.ac.th/ 

 
 

6. รูปประกอบ  
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จัดทำโดย กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 

 

 

 

: SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร

: SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่องทางสอบถาม / ติดตามข้อมูล TCAS

: SU_TCAS 

: SUTCAS 

034-255750 / 06-3245-4243

: https://admission.su.ac.th

https://bit.ly/3sSFaG6
หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ฉบับเต็ม)  


