ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร

คณะอักษรศาสตร

1. ชื่อภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
คณะอักษรศาสตร0 ม.ศิลปากร
2. ชื่อหลักสูตร
Website: www.arts.su.ac.th
ภาษาไทย
กสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานา
หลัักสููตรอัักษรศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิ
ชานาฏยสัังคีี6.ตรูหลั
ปประกอบ
Website: www.arts.su.ac.th
Bachelor of Arts Program in Drama
ภาษาอังand
กฤษMusic Bachelor of Arts Program in Drama an
6. รูปประกอบ

จุ

3. จุดเด-นของหลักสูตร
เปลี่่�ยนไป

การบูรณาการสาขาวิชาการละครและสังคีตศิลป[ไทยเข]าด]วยกัน บนพื้นฐา
ความรู]ทางมนุษยศาสตร0 สังคมศาสตร0 และศิลปศาสตร0 ผลเพื่อให]สอดคล]องกับสถา
วัฒนธรรมในปkจจุบันที่เปลี่ยนไป

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา

นัักวิิชาการ / ผู้้�สอน ด้้านศิิลปะ ศิิลปะการละคร
งคีีตศิิลป์์
4. อาชีพและสัั
ที่สามารถประกอบได2
หลังสำเร็จการศึกษา
นัักเขีียนอิิสระและนัักวิิจารณ์์เกี่่�ยวกัับศิิลปวััฒนธรรม ศิิลปะ ศิิลปะการละคร ศิิลปะการแสดง
1. นักวิชาการ / ผู]สอน ด]านศิลปะ ศิลปะการละคร และสังคีตศิลป[
ศิิลปะดนตรีีสัังคีีตศิิลป์์ ภาพยนตร์์ วรรณกรรม
ศิิลปิินด้้านศิิลปะการละคร สัังคีีตศิิลป์์ ทััศ2.
นศิิลป์
นัก์ เขียนอิสระและนักวิจารณ0เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ศิลปะ ศิลปะการล
ผู้้�ปฏิิบััติิงานในวงการอุุตสาหกรรมบัันเทิิงแขนงต่่าง ๆ

สังคีตศิลป[ ภาพยนตร0 วรรณกรรม
3. ศิลปoนด]านศิลปะการละคร สังคีตศิลป[ ทัศนศิลป[

4. ผู]ปฏิบัติงานในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงแขนงตqาง ๆ
5. ช-องทางติดต-อ

Facebook
Website
: www.arts.su.ac.th
: คณะอัั: กคณะอั
ษรศาสตร์์กษรศาสตรZ
มหาวิิทยาลััยศิิลมหาวิ
ปากร ทยาลัยศิลปากร
Website:
www.arts.su.ac.th Facebook

6. รูปประกอบ

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร

คณะอักษรศาสตร

1. ชื่อภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
คณะอักษรศาสตร0 ม.ศิลปากร
2. ชื่อหลักสูตร
Website: www.arts.su.ac.th
ภาษาไทย
หลักสูตแรอัละกษรศาสตรบั
ณฑิต สาขาวิชานา
หลัักสููตรอัักษรศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิ
ชาสารสนเทศศาสตร์์
ประกอบProgram in Drama and
6. รูปArts
บรรณารัักษศาสตร์์
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of
Bachelor of Arts Program in Information and Library Science
จุุดเด่่นของหลัักสููตร

3. จุดเด-นของหลักสูตร

เป็็นหลัักสููตรที่่�พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีความรู้้�ความสามารถทางด้้านการจัั
การบูรณาการสาขาวิดชการสารสนเทศ
าการละครและสังคีตศิลป[ไทยเข]าด]วยกัน บนพื้นฐาน
มุ่่�งเน้้นให้้สามารถประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
พ 		
ความรูส]ทารสนเทศในการประกอบอาชีี
างมนุษยศาสตร0 สังคมศาสตร0
และศิลปศาสตร0 ผลเพื่อให]สอดคล]องกับสถาน
พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีคุุณธรรม จริิยธรรม จรรยาบรรณ มีีความรัับผิิดชอบต่่อวิิชาชีีพและ
วัฒนธรรมในปkจจุบันที่เปลี่ยนไป
สัังคม

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา

4. อาชีพที่สดามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา
บรรณารัักษ์์ในสถาบัันบริิการสารสนเทศหรืือห้้องสมุุ
นัักเอกสารสนเทศ นัักเอกสารจดหมายเหตุุ
1. นักวิชาการ / ผู]สอน ด]านศิลปะ ศิลปะการละคร และสังคีตศิลป[
ผู้้จั� ัดสร้้างฐานข้้อมููลและผู้้�บัันทึึกข้้อมููล
2. นักเขียนอิสระและนักวิจารณ0เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ศิลปะ ศิลปะการล
ผู้้จั� ัดการระบบสารสนเทศ
พนัักงานบริิษััทผู้้�จััดหาและขายข้้อมููลสารสนเทศ
สังคีตศิลป[ ภาพยนตร0 วรรณกรรม
3. ศิลปoนด]านศิลปะการละคร สังคีตศิลป[ ทัศนศิลป[

4. ผู]ปฏิบัติงานในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงแขนงตqาง ๆ
5. ช-องทางติดต-อ

Facebook
Website
: www.arts.su.ac.th
: คณะอัั: กคณะอั
ษรศาสตร์์กษรศาสตรZ
มหาวิิทยาลััยศิิลมหาวิ
ปากร ทยาลัยศิลปากร
Website:
www.arts.su.ac.th Facebook

6. รูปประกอบ

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร
ชื่อภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
คณะอัก1.ษรศาสตร

คณะอักษรศาสตร0
2. ชื่อหลักสูตร
หลัักสููตรอัักษรศาสตรบััณทิิภาษาไทย
ต สาขาวิิชาประวัั
Website:
หลักติสูิศตาสตร์์
รอักษรศาสตรบั
ณทิตwww.arts.su.ac.th
สาขาวิชาประวัติศาสตร0
Bachelor of Arts Program ภาษาอั
in History
www.arts.su.ac.th
งกฤษ Bachelor of Arts Program
History
Website: in
6. รูปประกอบ

6. รูปประกอบ

จุุดเด่่นของหลัักสููตร

3. จุดเด-นของหลักสูตร
เป็็นหลัักสููตรที่่�ให้้ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับภููมิิหลัังและพััฒนาการความเป็็นมาของมนุุษยชาติิใน
เปTนหลักสูและวัั
ตรที่ใฒหYนธรรม
ความรูYเกี่ยวกับภูมิหลังและพัฒนาการความเปTนมาของมนุษยชาติใน
แง่่มุุมต่่าง ๆ ทั้้�งทางด้้านสัังคม เศรษฐกิิ1.จ การเมืือง
พััฒนาผู้้�เรีียนให้้คิิด วิิเคราะห์์ และเข้้าใจรากเหง้้
าของตนเอง
สัังคมและประเทศชาติิ
สังคม เศรษฐกิ
จ การเมื
อง และวัฒนธรรม
ตลอดจนสถานการณ์์ของโลก
2. พัฒนาผูYเรียนใหYคิด วิเคราะห0 และเขYาใจรากเหงYาของตนเอง สังคมและประเทศชาติ ต
เป็็นหลัักสููตรที่่�ให้้ทัักษะในการสำรวจ ของโลก
วิิเคราะห์์ วิิพากษ์์หลัักฐานและข้้อมููลทาง
ประวััติิศาสตร์์ประเภทต่่าง ๆ
3. เปTนหลักสูตรที่ใหYทักษะในการสำรวจ วิเคราะห0 วิพากษ0หลักฐานและขYอมูลทางประวัต
สร้้างจิิ ต สำนึึ ก ในเรื่่� อ งคุุ ณธ รรมและจริิ ย ธรรมในการสร้้างสรรค์์ ผล งานทางด้้าน
4. สรYางจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสรYางสรรค0ผลงานทางดYานประวัติศ
ประวััติิศาสตร์์

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้4.หลััอาชี
งสำเร็็
กษา
พทีจ่สการศึึ
ามารถประกอบได2
หลังสำเร็จการศึกษา

ครููสอนวิิชาประวััติิศาสตร์์หรืือสัังคมศึึก1.ษาครูสอนวิชาประวัติศาสตร0หรือสังคมศึกษา
เจ้้าหน้้าที่่�ด้้านการค้้นคว้้าข้้อมููล หรืืองานเกี่่�ยวกัับเอกสาร-หนัังสืือ เช่่น กระทรวงการต่่าง
เจYาหนY
YานการคY
าขYอข้้มูอมููล
ล หรืหอจดหมายเหตุุ
องานเกี่ยวกับเอกสาร-หนังสือ เช_น กระทรวงการต
ประเทศ สำนัักวรรณกรรมและประวััติิศ2.าสตร์์
พิิพิาิธทีภัั่ดณฑ์
์ หอสมุุนดควYศููนย์์
เจ้้าหน้้าที่่�ด้้านการท่่องเที่่�ยวและมััคคุุเทศก์์สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร0 พิพิธภัณฑ0 หอสมุด ศูนย0ขYอมูล หอจดหมายเหตุ
เจ้้าหน้้าที่่�ด้้านการสื่่�อสารมวลชน เช่่น หนัั
ยุุ โทรทััอศงเที
น์์ ่ยวและมัคคุเทศก0
3. เจYงสืือพิิ
าหนYมาพ์์ที่ดวิิYาทนการท_

4. เจYาหนYาที่ดYานการสื่อสารมวลชน เช_น หนังสือพิมพ0 วิทยุ โทรทัศน0
5. ช-องทางติดต-อ

Website
: www.arts.su.ac.th
Facebook
:ภาควิิ
ชาประวัั
ติิศาสตร์์
คณะอััคณะอั
กษรศาสตร์์
Facebook:
ภาควิ
ชาประวั
ติศาสตรY
กษรศาสตรY มหาวิทยาลัยศิลปากร
Website:
www.arts.su.ac.th
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

6. รูปประกอบ

คณะอักษรศาสตร0
2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Philosophy
คณะอักษรศาสตร
3. จุดเด-นของหลักสูตร

หลัักสููตรอัักษรศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาปรััชญา
Bachelor of Arts Program in Philosophy

Website: www.arts.su.ac.th

6. รูปประกอบ
1. เปVนหลักสูตรที่ให[ความรู[ความสามารถทางปรั
ชญา ศาสนาและวัฒนธรร
กับศาสตร0อื่น ๆ
จุุดเด่่นของหลัักสููตร
เป็็นหลัักสููตรที่่�ให้้ความรู้้ค� วามสามารถทางปรัั
ฒนธรรม
2. ชพัญาฒศาสนาและวัั
นาผู[เรียนให[
รู[จักคิสามารถบููรณาการ
ดอยhางมีเหตุผล สร[างสรรค0 กล[าหาญ บนฐานของ
กัับศาสตร์์อื่่�น ๆ
ฟlงความคิดเห็นผู[อื่นอยhางมีวิจารณญาณ
พััฒนาผู้้�เรีียนให้้รู้้�จัักคิิดอย่่างมีีเหตุุผล สร้้างสรรค์์ กล้้าหาญ บนฐานของเสรีีภาพและ
ยนให[มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในความคิดและ
ความรัับผิิดชอบ รู้้�จัักรัับฟัังความคิิดเห็็3.
นผู้้�อื่พั่�นฒอย่่นาผู
างมีีวิ[เิจรีารณญาณ
พััฒนาผู้้เ� รีียนให้้มีีคุณธ
ุ รรม จริิยธรรม มีีความรัั
บผิิดชอบในความคิิ
เคารพในศั
กดิ์ศรีดคและการกระทำของตน
วามเปVนมนุษย0และเที่ยงธรรม
ปฏิิบััติิต่่อผู้้�อื่่�นอย่่างเคารพในศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์และเที่่�ยงธรรม
4. พัฒนาผู[เรียนให[มีความสามารถในการศึกษาเรียนรู[ตลอดชีวิต สามารถเ
พััฒนาผู้้เ� รีียนให้้มีีความสามารถในการศึึกษาเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ สามารถเผยแผ่่องค์์ความ
ฒนธรรมที
่เปVนงประโยชน0
รู้้�ทางปรััชญา ศาสนาและวััฒนธรรมที่่�เป็็นและวั
ประโยชน์์
ต่่อสากลและสัั
คมไทย ตhอสากลและสังคมไทย

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา

4. อาชีพที่สามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา

นัักวิิชาการ ครูู
นัักเขีียน นัักหนัังสืือพิิมพ์์ นัักข่่าว นััก1.วิิจนัารณ์์
กวิชาการ
เจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิงานทั้้�งหน่่วยงานราชการและเอกชน

ครู
2. นักเขียน นักหนังสือพิมพ0 นักขhาว นักวิจารณ0
3. เจ[าหน[าที่ปฏิบัติงานทั้งหนhวยงานราชการและเอกชน

5. ช-องทางติดต-อ

Website
: www.arts.su.ac.th
Facebook : ภาควิิ
ชาปรััชญา
คณะอััชกญา
ษรศาสตร์์
Website:
www.arts.su.ac.th Facebook
: ภาควิ
ชาปรั
คณะอักษรศาสตร[
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

6. รูปประกอบ

มหาวิทยาลัยศิลป

คณะอักษรศาสตร

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

หลัักสููตรอัักษรศาสตรบัั
ฑิิต ชสาขาวิิ
าภาษาไทย
1. ชืณ
่อภาควิ
า/หน-วชยงานเจ2
าของหลักสูตร
Bachelor of Arts Program in คณะอั
Thai กษรศาสตร0
จุ

2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Arts Program in Thai

จุ

6. รูปประกอบ

3. จุดเด-นของหลักสูตร
จุ

1. เปTนหลักสูตรที่พัฒนาผู[เรียนให[ความเข[าใจภาษาและวรรณคดีไทย สามารถวิเครา
มีหลักเกณฑ0 ตลอดจนให[เห็นความสัมพันธ0ระหวbางภาษาและวรรณคดีไทยกับศาส
จุ
2. เปTนหลักสูตรที่พัฒนาความสามารถในการใช[ภาษาไทยให[มีประสิทธิภาพ ทั้งในกา
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็แสวงหาความรู
จการศึึกษา[ในระดับที่สูงขึ้น
สbงเสริมให[ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการศึกษาภาษาและวรรณคดีไ
เลขานุุการ เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ /3.การตลาด
นัักเขีียน นัักข่่าว นัักหนัังสืือพิิมพ์์ นัักเขีียนคอลัั
มน์์ นัันกเครื
แปล่องมื
ผู้้�ดููอแลเนื้้�
หาบนสื่่�อออนไลน์์
และเปT
ที่สร[าองความเข[
าใจอันดีระหวbางบุคคลในชาติ
กองบรรณาธิิการ

4. อาชีพที่สามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา

1. เลขานุการ เจ[าหน[าที่ฝpายประชาสัมพันธ0 / การตลาด
2. นักเขียน นักขbาว นักหนังสือพิมพ0 นักเขียนคอลัมน0 นักแปล ผู[ดูแลเนือ้ หาบนสื่อออ
5. ช-องทางติดต-อ

Facebook: ภาควิิ
: ภาควิ
ชาภาษาไทย
คณะอักษรศาสตรZ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Website
: www.arts.su.ac.th
ชาภาษาไทย
คณะอัักษรศาสตร์์
Website:
www.arts.su.ac.th Facebook
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

6. รูปประกอบ

2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

คณะอักษรศาสตร

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิช
Bachelor of Arts Program in Englis

3. จุดเด-นของหลักสูตร

หลัักสููตรอัักษรศาสตรบััณฑิิต1. พัสาขาวิิ
กฤษ ภาษาอังกฤษในการสื
ฒนาผูชVเาภาษาอัั
รียนใหVสงามารถใชV
่อสารไดVอย_างม
Website: www.arts.su.ac.th
Bachelor of Arts Program in English
Website: www.arts.su.ac.th
จุ

6. รูปประกอบ
การเขียน สามารถวิเคราะห0 สังเคราะห0
ประเมินค_า และวิจารณ
2. พัฒนาผูVเรียนใหV
ตระหนักถึงคุณค_าทางจริยธรรม ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงคว
วัฒนธรรม
3. เรียนรูVจนสามารถใชVภาษาอังกฤษเปlนเครื่องมือในการศึกษาหา
ในการประกอบวิชาชีพ

จุ

จุ
และในการประกอบวิิชาชีีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผูVสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือวรรณคดีอังกฤษ
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา
2) ล_ามและนักแปล
ผู้้�สอนสาขาวิิชาภาษาอัังกฤษหรืือวรรณคดีีอัังกฤษ
3) พนักงานบริษัท
ล่่ามและนัักแปล
พนัักงานบริิษััท
4) เจVาหนVาที่องค0กรระหว_างประเทศหรือกระทรวงการต
เจ้้าหน้้าที่่�องค์์กรระหว่่างประเทศหรืือกระทรวงการต่่างประเทศ
5) พนักงานในธุรกิจท_องเที่ยวหรือมัคคุเทศก0
พนัักงานในธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวหรืือมััคคุุเทศก์์
ทำงานด้้านสื่่�อสารมวลชนหรืือโฆษณาประชาสััมพัันธ์์
6) ทำงานดVานสื่อสารมวลชนหรือโฆษณาประชาสัมพันธ
5. ช-องทางติดต-อ

Website
: www.arts.su.ac.th
Facebook : English
Department,
Silpakorn
Website:
www.arts.su.ac.thFacebook
: English
Department,
University

6. รูปประกอบ

Silpakorn University

6. รูปประกอบ

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร

1. ชื่อภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
คณะอักษรศาสตร
คณะอักษรศาสตร0 ม.ศิลปากร

2. ชื่อหลักสูตร
www.arts.su.ac.th
Website:
หลัักสููตรอัักษรศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิ
ชาภาษาเอเชีี
ยหลั
ตะวัั
ภาษาไทย
กนสูออก
ตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานา
Bachelor of Arts Program in Eastern
ประกอบ
ภาษาอังAsian
กฤษ6. รูปLanguages
Bachelor of Arts Program in Drama an
จุุดเด่่นของหลัักสููตร

3. จุดเด-นของหลั
กสูตร บนำไปใช้้สื่่อ� สาร
พััฒนาผู้้เ� รีียนให้้มีีความรู้้แ� ละทัักษะการใช้้ภาษาเอเชีี
ยตะวัันออกสำหรัั
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
การบูรณาการสาขาวิ
าการละครและสั
พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีคุุณธรรมจริิยธรรม และสามารถใช้้ความรู้้
�ที่่�ได้้รัับชเป็็
นพื้้�นฐานการ งคีตศิลป[ไทยเข]าด]วยกัน บนพื้นฐา
ประกอบวิิชาชีีพและศึึกษาต่่อระดัั
บที่่�สููงขึ้้
�น ษยศาสตร0 สังคมศาสตร0 และศิลปศาสตร0 ผลเพื่อให]สอดคล]องกับสถา
ความรู
]ทางมนุ
พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่วั�ยฒวกัันธรรมในปk
บประเพณีีแจละวัั
ยตะวัันออก
จุบฒันนธรรมเอเชีี
ที่เปลี่ยนไป
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา

ผู้้�สอน นัักวิิชาการ
4. อาชีพที่สามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา
ล่่าม นัักแปล เจ้้าหน้้าที่่�สื่่�อสารมวลชนหรืือโฆษณาประชาสััมพัันธ์์
1. นักวิชาการ
/ ผู]สอน ด]านศิลปะ ศิลปะการละคร และสังคีตศิลป[
เจ้้าหน้้าที่่�องค์์กรระหว่่างประเทศหรืือกระทรวงการต่่
างประเทศ
พนัักงานในธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยวหรืือมััคคุุเทศก์์
2. นักเขียนอิสระและนักวิจารณ0เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ศิลปะ ศิลปะการล

สังคีตศิลป[ ภาพยนตร0 วรรณกรรม
3. ศิลปoนด]านศิลปะการละคร สังคีตศิลป[ ทัศนศิลป[
4. ผู]ปฏิบัติงานในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงแขนงตqาง ๆ
5. ช-องทางติดต-อ

Website
: www.arts.su.ac.th
: คณะอัั: กคณะอั
ษรศาสตร์์กษรศาสตรZ
มหาวิิทยาลััยศิิลมหาวิ
ปากร ทยาลัยศิลปากร
Website:
www.arts.su.ac.th Facebook
Facebook

6. รูปประกอบ

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร

คณะอักษรศาสตร

1. ชื่อภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
คณะอักษรศาสตร0 ม.ศิลปากร
2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
สูตรอักษรศาสตรบั
ณฑิต สาขาวิชานา
หลัักสููตรอัักษรศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิ
ชาภููมิิศาสตร์์ หลักWebsite:
www.arts.su.ac.th
Bachelor of Arts Program in Geography
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in Drama and
6. รูปประกอบ

จุุดเด่่นของหลัักสููตร

3. จุดเด-นของหลักสูตร

Website: www.arts.su.ac.th

เป็็นหลัักสููตรที่่�พัฒ
ั นาผู้้เ� รีียนให้้มีีองค์์ความรู้้แ� บบสหสาขาวิิชา มีีทัศั นคติิที่่ดี� ต่ี อ่ การเรีียนรู้้�
6. รูปประกอบ
ตลอดชีีวิิต
การบูรณาการสาขาวิชาการละครและสังคีตศิลป[ไทยเข]าด]วยกัน บนพื้นฐาน
เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนทัักษะการใช้้แผนที่่� ความชำนาญด้้านลัักษะทางกายภาพของโลก
ความรู
]ทางมนุ
ษยศาสตร0อสังเที่่�งคมศาสตร0
และศิลปศาสตร0 ผลเพื่อให]สอดคล]องกับสถาน
ด้้านการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ด้้านการพัั
ฒนาพื้้�
นที่่� และด้้านการท่่
ยวและนัันทนาการ
เป็็นหลัักสููตรที่่�พัฒ
ั นาผู้้เ� รีียนให้้มีีวัคฒวามสามารถในการปฏิิ
านทั้้�่ยนไป
งในและนอกสถานที่่�
นธรรมในปkจจุบันบัทีติั ่เงิปลี
เป็็นหลัักสููตรที่่�มาตรฐานในระดัับนานาชาติิ

4. อาชีพที่สามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา

1. นักวิชาการ / ผู]สอน ด]านศิลปะ ศิลปะการละคร และสังคีตศิลป[
ครูู นัักวิิจััย และนัักวิิชาการ
เจ้้าหน้้าที่่�ภููมิิศาสตร์์ เจ้้าหน้้าที่่�ภููมิิสารสนเทศ
งานวาง
2. นัเจ้้าหน้้าที่่�
กเขียนอิเสทคโนโลยีี
ระและนัสารสนเทศ
กวิจารณ0เพนัั
กี่ยกวกั
บศิลปวัฒนธรรม ศิลปะ ศิลปะการล
ผัังเมืือง
สังคีครีี
ตศิเอทีี
ลป[พรายการโทรทัั
ภาพยนตร0 ศวรรณกรรม
เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายบุุคคล
น์์ ช่่างภาพสารคดีี
3. ศิลปoนด]านศิลปะการละคร สังคีตศิลป[ ทัศนศิลป[
4. ผู]ปฏิบัติงานในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงแขนงตqาง ๆ
5. ช-องทางติดต-อ

Facebook
Website
: www.arts.su.ac.th
: คณะอัั: กคณะอั
ษรศาสตร์์กษรศาสตรZ
มหาวิิทยาลััยศิิลมหาวิ
ปากร ทยาลัยศิลปากร
Website:
www.arts.su.ac.th Facebook

6. รูปประกอบ

คณะอักษรศาสตร
หลัักสููตรอัักษรศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาสัังคมศาสตร์์
การพััฒนามพันธ2หลักสูตร
ข"อมูลการประชาสั
6. รูปประกอบ
Bachelor of Arts Program in Social Sciences
and
Development

1. ชื่อภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
6. รูปประกอบ
คณะอั
ก
ษรศาสตร0
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ศิ
ลปากร
จุุดเด่่นของหลัักสููตร
2. ชื่อหลักสูดตรทฤษฎีีทางสัังคมศาสตร์์การพััฒนา
เป็็นหลัักสููตรที่่�พััฒนาผู้้�เรีียนให้้เข้้าใจแนวความคิิ
และสามารถนำไปประยุุกต์์ใช้้ได้้
ภาษาไทย
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร0การพัฒน
เป็็นหลัักสููตรที่่�พัฒ
ั นาผู้้เ� รีียนให้้สามารถวิิเคราะห์์ภาษาอั
เชื่่อ� มโยงประเด็็
ญหาการพััofฒนาได้้
ปประกอบ in Social Sciences and Dev
6. รูProgram
งกฤษ นปััBachelor
Arts
อย่่างลึึกซึ้้�ง
3. จุดเด-นของหลักสูตร
เป็็นหลัักสููตรที่่�พัฒ
ั นาผู้้เ� รีียนให้้มีีความเป็็นนัักวิิชาการ จิิตสำนึึกความเป็็นพลเมืือง และ
คุุณธรรม จริิยธรรม
1. เป\นหลักสูตรที่พัฒนาผู`เรียนให`เข`าใจแนวความคิด ทฤษฎีทางสังคมศาสตร0การพัฒนาแ
ประยุกต0ใช`ได`
เป\นหลั
กสูตรทีก่พษา
ัฒนาผู`เรียนให`สามารถวิเคราะห0 เชื่อมโยงประเด็นปmญหาการพัฒนาได
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลััง2.สำเร็็
จการศึึ
เป\นหลักสูตรทีก่พรพัั
ัฒนาผู
`เรียนให`มีความเป\นนักวิชาการ จิตสำนึกความเป\นพลเมือง และ
งานด้้านการพััฒนา ทั้้�งหน่่วยงานของรััฐ3.เอกชนและองค์์
ฒนาเอกชน
งานด้้านวิิชาการและงานวิิจััย
งานด้้านการสื่่�อสารมวลชน เช่่น หนัั4.งสืือพิิ
ยสาร โทรทััศน์์ หลังสำเร็จการศึกษา
อาชีมพพ์์ทีนิิ่สตามารถประกอบได2
1. งานด`านการพัฒนา ทั้งหนoวยงานของรัฐ เอกชนและองค0กรพัฒนาเอกชน
2. งานด`านวิชาการและงานวิจัย
3. งานด`านการสื่อสารมวลชน เชoน หนังสือพิมพ0 นิตยสาร โทรทัศน0
5. ช-องทางติดต-อ

งคมศาสตรY
อักษรฯ
ศิลปากร
Website
: www.arts.su.ac.th
Facebook : ภาควิ
ภาควิิชชาสััาสั
งคมศาสตร์์
อัักษรฯ
ศิิลปากร
Website:
www.arts.su.ac.thFacebook

6. รูปประกอบ

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร

คณะอักษรศาสตร

1. ชื่อภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
คณะอักษรศาสตร0
ม.ศิลปากร
www.arts.su.ac.th
Website:
2. ชื่อหลักสูตร
6. รูปประกอบ
Website:
ภาษาไทย
หลักสูตwww.arts.su.ac.th
รอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานา
หลัักสููตรอัักษรศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิ
ชาเอเชีียศึึกษา
Bachelor of Arts Program in Asian
ภาษาอัStudies
งกฤษ 6. รูปประกอบ
Bachelor of Arts Program in Drama and
จุุดเด่่นของหลัักสููตร

3. จุดเด-นของหลักสูตร

เป็็นหลัักสููตรที่่�พัฒ
ั นาผู้้เ� รีียนให้้มีีความรอบรู้้เ� กี่่ย� วกัับประเทศในภููมิิภาคเอเชีีย ใช้้ภาษา
(จีีน เกาหลีี ญี่่�ปุ่่�น และเวีียดนาม) ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
การบูรณาการสาขาวิชาการละครและสังคีตศิลป[ไทยเข]าด]วยกัน บนพื้นฐาน
เป็็นหลัักสููตรที่่�พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีทััศนคติิที่่�ดีี วิิจารณญาณ ทัักษะการวิิจััยและมีีความ
ความรู]ทางมนุษยศาสตร0 สังคมศาสตร0 และศิลปศาสตร0 ผลเพื่อให]สอดคล]องกับสถาน
คิิดสร้้างสรรค์์
พััฒนาผู้้เ� รีียนให้้มีีคุณธ
ุ รรมและจริิ
ดำรงตนอย่่
สุขุ ่ยในสัั
วัฒยธรรม
นธรรมในปk
จจุาบงมีีันสัทีนั ่เติิปลี
นไปงคมที่่�มีคี วามแตก
ต่่างหลากหลายทางวััฒนธรรม

อาชีจพการศึึ
ที่สามารถประกอบได2
หลังสำเร็จการศึกษา
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัั4.งสำเร็็
กษา

ผู้้�สอน
1. นักวิชาการ / ผู]สอน ด]านศิลปะ ศิลปะการละคร และสังคีตศิลป[
พนัักงานบริิษััท
2. นักเขียนอิสระและนักวิจารณ0เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ศิลปะ ศิลปะการล
เจ้้าหน้้าที่่�องค์์กรระหว่่างประเทศ
พนัักงานในธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว หรืือ มััคคุุเทศก์์ สังคีตศิลป[ ภาพยนตร0 วรรณกรรม
ทำงานด้้านสื่่�อสารมวลชน หรืือโฆษณาประชาสััมพัันธ์์

3. ศิลปoนด]านศิลปะการละคร สังคีตศิลป[ ทัศนศิลป[

4. ผู]ปฏิบัติงานในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงแขนงตqาง ๆ
5. ช-องทางติดต-อ

Facebook
Website
: www.arts.su.ac.th
: คณะอัั: กคณะอั
ษรศาสตร์์กษรศาสตรZ
มหาวิิทยาลััยศิิลมหาวิ
ปากร ทยาลัยศิลปากร
Website:
www.arts.su.ac.th Facebook

6. รูปประกอบ

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร

Website: www.arts.su.ac.th

คณะอักษรศาสตร

1. ชื่อภาควิชา/หนยงานเจ2าของหลักสูตร
6. รูปวประกอบ
คณะอักษรศาสตร0 ม.ศิลปากร
2. ชื่อหลักสูตร
Website: www.arts.su.ac.th
ภาษาไทย
หลักสูตรอักษรศาสตรบั
ณฑิต สาขาวิชานา
หลัักสููตรอัักษรศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิ
ชาภาษาตะวัันตก
รูปประกอบ
Bachelor of Arts Program in Western
LanguagesBachelor of6.Arts
ภาษาอังกฤษ
Program in Drama an
จุุดเด่่นของหลัักสููตร

3. จุดเด-นของหลักสูตร

หลัักสููตรมุ่่�งเน้้นให้้ความรู้้�ด้้านภาษาภููมิิศาสตร์์ ประวััติิศาสตร์์ ปรััชญา ศิิลปวััฒนธรรม
และวรรณคดีีตะวัันตก
การบูรณาการสาขาวิชาการละครและสังคีตศิลป[ไทยเข]าด]วยกัน บนพื้นฐา
หลัักสููตรมุ่่�งเน้้นการปฏิิบััติิและการบููรณาการองค์์ความรู้้�
ความรู
]ทางมนุษจยศาสตร0
สังคมศาสตร0 และศิลปศาสตร0 ผลเพื่อให]สอดคล]องกับสถา
หลัักสููตรมีีรายวิิชาด้้านภาษาศาสตร์์
และวรรณคดีี
ำนวนมากและหลากหลาย

วัฒนธรรมในปkจจุบันที่เปลี่ยนไป

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา

นัักวิิชาการ ผู้้�สอน
4. อาชีพที่สามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา
เจ้้าหน้้าที่่�สถานทููตและองค์์กรระหว่่างประเทศ
1. นักวิชาการ / ผู]สอน ด]านศิลปะ ศิลปะการละคร และสังคีตศิลป[
มััคคุุเทศก์์ งานบริิการธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยว
พนัักงานบริิการธุุรกิิจการโรงแรม ธุุรกิิจการบิิ
2. นนักเขียนอิสระและนักวิจารณ0เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ศิลปะ ศิลปะการล
นัักเขีียน บรรณาธิิการหนัังสืือ นัักแปล ล่่าม

สังคีตศิลป[ ภาพยนตร0 วรรณกรรม
3. ศิลปoนด]านศิลปะการละคร สังคีตศิลป[ ทัศนศิลป[

4. ผู]ปฏิบัติงานในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงแขนงตqาง ๆ
5. ช-องทางติดต-อ

Facebook
Website
: www.arts.su.ac.th
: คณะอัั: กคณะอั
ษรศาสตร์์กษรศาสตรZ
มหาวิิทยาลััยศิิลมหาวิ
ปากร ทยาลัยศิลปากร
Website:
www.arts.su.ac.th Facebook

6. รูปประกอบ

