1. ชื่อภาควิชา/หน/วยงานเจ4าของหลักสูตร
คณะโบราณคดี
2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Archaeology

คณะโบราณคดี
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3. จุดเด/นของหลักสูตร
ณรฑิิักตษ[แสาขาวิิ
1. เปVนหลักหลัั
สูตกรทีสูู่สตรYรศิิ
างทัลกปศาสตรบัั
ษะดYานการอนุ
ละการจัชดาโบราณคดีี
การแหล^งทรัพ		
ยากร มรดกวัฒนธรรม

of Arts Programเช^นinการสำรวจ
Archaeology
2. มีการจัดBachelor
ออกภาคสนามทางโบราณคดี
การขุดคYน การวิเคราะห[และแปลความหลักฐานทาง
โบราณคดี

จุุดเด่่นของหลัักสููตร

3. ฝhกผูYเรียนใหYสามารถประกอบอาชีพทางดYานโบราณคดี การอนุรักษ[ และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของ

เป็็นหลัักสููตรที่่�สร้้างทัักษะด้้านการอนุุรัักษ์์และการจััดการแหล่่งทรััพยากร มรดก
ชาติไดYอย^างมีคุณภาพ
วััฒนธรรม
มีีการจััดออกภาคสนามทางโบราณคดีี เช่่น การสำรวจ การขุุดค้้น การวิิเคราะห์์และ
แปลความหลัักฐานทางโบราณคดีี
4. อาชีพที่สามารถประกอบได4หลังสำเร็จการศึกษา
ฝึึกผู้้�เรีียนให้้สามารถประกอบอาชีีพทางด้้านโบราณคดีี การอนุุรัักษ์์ และการจััดการ
1. นักโบราณคดี
ภัณฑารั
กษ[างมีีคุุณภาพ
มรดกทางวัั
ฒนธรรมของชาติิ
ได้้อย่่

2. มัคคุเทศก[ ผูYทำงานดYานวัฒนธรรม
อาชีี3.พครู
ที่่�สอาจารย[
ามารถประกอบได้้
นักวิชาการ หลัังสำเร็็จการศึึกษา
นัักโบราณคดีี ภััณฑารัักษ์์
มััคคุุเทศก์์ ผู้้�ทำงานด้้านวััฒนธรรม
5. อาจารย์์
ช/องทางตินัักดวิิต/ชอาการ
ครูู
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1. ชื่อภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
คณะโบราณคดี
2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร@ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Art History

คณะโบราณคดี

Website : www.archae.su.ac.th

3. จุดเด-นของหลักสูตร
หลัั
กสููนหลั
ตรศิิ
ต สาขาวิิ
ติิศาสตร์์
ศิิลาปะ
1. เปX
กสูลตปศาสตรบัั
รที่สอนประวัณ
ติศฑิิาสตร@
ศิลปะทัช้งาประวัั
ในประเทศไทยและต^
งประเทศ
6. รูปประกอบ
Bachelor
Arts
in Art
Historyดการสรeางงานศิลปกรรม รูปแบบศิลปะ และกำหนดอายุงา
2. เปXนหลักof
สูตรที
่มุ^งพัProgram
ฒนาผูeเรียนใหe
อธิบายแนวคิ
จุุดเด่่นของหลััศิกลสููปกรรมสมั
ตร ยต^างๆ ทั้งศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตก ตลอดจนปรากฏการณ@ทางสังคมผ^านงาน
ศิลปกรรมไดe
เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนประวัั
ติศิ าสตร์์ศิลิ ปะทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ
เป็็นหลัักสููตรที่่�3.มุ่่�งมีพัักฒารจั
นาผู้้ด�เฝmรีีกยประสบการณ@
นให้้อธิิบายแนวคิิ
ดการสร้้างงานศิิ
ภาคสนามใหe
กับผูeเรีลยปกรรม
น
รููปแบบศิิลปะ และกำหนดอายุุงานศิิลปกรรมสมััยต่่างๆ ทั้้�งศิิลปะตะวััน
ออกและศิิ ล ปะตะวัั น ตก ตลอดจนปรากฏการณ์์ ท างสัั ง คมผ่่ า นงาน
4. อาชีพที่สามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา
ศิิลปกรรมได้้
1. ผูeสอนทางดe
านประวัตบิศผู้้าสตร@
มีีการจััดฝึึกประสบการณ์์
ภาคสนามให้้กัั
�เรีียนศิลปะ ประวัติศาสตร@ศิลปะ การท^องเที่ยว

2. นักวิชาการ นักวิจัยดeานประวัติศาสตร@ศิลปะ

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้
หลัังสำเร็็
ษา ลปn
3. ภัณฑารักษ@ งานทางดe
านพิพจิธการศึึ
ภัณฑ@แกละหอศิ

ผู้้�สอนทางด้้านประวััติิศาสตร์์ศิิลปะ การท่่องเที่่�ยว
4. มัคคุเทศก@ นักเขียน และผูeผลิตดeานศิลปวัฒนธรรม
นัักวิิชาการ นัักวิิจััยด้้านประวััติิศาสตร์์ศิิลปะ
ภััณฑารัักษ์์ งานทางด้้านพิิพิิธภััณฑ์์และหอศิิลป์์
มััคคุุเทศก์์ 5.นัักช-เขีีอยงทางติ
น และผู้้ดต-�ผลิอิตด้้านศิิลปวััฒนธรรม

Facebook : ภาควิชาประวัติศาสตร@ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Facebook : คณะโบราณคดีี มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
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Facebook Page:
ภาควิิชาประวััติิศาสตร์์ศิิลปะ
คณะโบราณคดีี
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

1. ชื่อภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
คณะโบราณคดี
2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร@ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Art History

คณะโบราณคดี

3. จุดหลัั
เด-นกของหลั
ตร
สููตรศิิกลสูปศาสตรบัั
ณฑิิต สาขาวิิชามานุุษยวิิทยา
of ่สArts
Program
Anthropology
1. Bachelor
เปXนหลักสูตรที
อนประวั
ติศาสตร@in
ศิลปะทั
้งในประเทศไทยและต^างประเทศ
2. เปXนกหลั
จุุดเด่่นของหลัั
สููตกสูรตรที่มุ^งพัฒนาผูeเรียนใหeอธิบายแนวคิดการสรeางงานศิลปกรรม รูปแบบศิลปะ และกำหนดอายุงาน
ยต^างๆสัยั ทัและพัั
้งศิลปะตะวั
ออกและศิ
ลปะตะวั
นตก ตลอดจนปรากฏการณ@
ทางสังคมผ^านงาน
เป็็นหลัักสููตรที่่�เศิสริิลปกรรมสมั
มสร้้างลัักษณะนิิ
ฒนาจิิตนใจให้้เกิิ
ดการยอมรัั
บความแตกต่่
าง
ศิลดปกรรมไดe
ของกลุ่่�มสัังคมที่่�
ำรงอยู่่�ท่่ามกลางกระแสการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมวััฒนธรรม
เศรษฐกิิจและเทคโนโลยีี
งในสัังคมไทยและในระบบสัั
3. มีการจัดฝmกทั้้�ประสบการณ@
ภาคสนามใหeกงับคมโลก
ผูeเรียน จนนำไปสู่่�การสร้้าง 6. รูปประกอบ

สัังคมแห่่งการเรีียนรู้้�ที่่�ยอมรัับในภููมิิปััญญาและสิิทธิิชุุมชน ประเภทต่่างๆ
เป็็นหลัั4.กสููตรที่่�
ดทฤษฎีีและระเบีีหลัยบวิิ
ธีีวิิจัจัยการศึ
ทางมานุุ
อาชีสพอนแนวคิิ
ที่สามารถประกอบได2
งสำเร็
กษาษยวิิทยา ซึ่่�งจะนำไปสู่่�
การสร้้างทัักษะและความสามารถทางด้้านการวิิจััย
1. ผูeสอนทางดe
นประวั
ติศาสตร@ศษิลยวิิปะทยาในการทำงานตามองค์์
ประวัติศาสตร@ศิลปะ การท^
องเที่ยว
ฝึึกผู้้�เรีียนให้้ประยุุ
กต์์องค์์คาวามรู้้
�ทางด้้านมานุุ
กร และ
หน่่วยงานต่่2.างๆนักตลอดจนการพัั
วิชาการ นักวิฒจัยนาประเทศ
ดeานประวัติศาสตร@ศิลปะ

อาชีีพที่่�ส3.ามารถประกอบได้้
หลััางนพิ
สำเร็็
กษา ลปn
ภัณฑารักษ@ งานทางดe
พิธภัจณการศึึ
ฑ@และหอศิ

ผู้้�สอน นัักวิิชาการ นัักจััดการวััฒนธรรม
4. มัคคุเทศก@ นักเขียน และผูeผลิตดeานศิลปวัฒนธรรม
นัักวิิจััย/นัักพััฒนาด้้านสัังคมและวััฒนธรรม
นัักเขีียน ผู้้�ผลิิตสารคดีี งานด้้านสื่่�อสารมวลชน
นัักบริิห5.
ารจััช-ดอการทรัั
งทางติพดยากรมนุุ
ต-อ ษย์์ นัักการตลาด

Facebook : ภาควิชาประวัติศาสตร@ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Facebook : คณะโบราณคดีี มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
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ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program in Thai

3. จุดเด-นของหลักสูตร

คณะโบราณคดี

6. รูปประกอบ

1. เปVนหลักสูตรทีพ่ ัฒนาผู\เรียนให\มีความรู\ ความเข\าใจWebsite
และมีความสามารถในการค\
นคว\าวิจัยทางด\า
: www.archae.su.ac.th
วรรณคดีไทย ภาษาศาสตรb จารึกและเอกสารโบราณ
หลัักกสูสููตตรที
รศิิพ่ ลัฒปศาสตรบัั
ณฑิิสามารถถe
ต สาขาวิิายทอดและนำองคb
ชาภาษาไทย 6. รูปคประกอบ
2. เปVนหลั
นาผู\เรียนให\
วามรู\ด\านภาษาไทย ไปใช\ในการประ
Bachelor of Arts Program in Thai
อนุรกั ษbและสร\างเสริมวัฒนธรรมไทยอยeางมีประสิทธิภาพ
จุุดเด่่
กสููตมทัร กษะและฝkกประสบการณbให\กับผู\เรียน เพื่อเตรียมความพร\อมกeอนประกอบอาชีพ
3.นมีของหลัั
การสeงเสริ

เป็็นหลัักสููตรที่่�พัฒ
ั นาผู้้เ� รีียนให้้มีีความรู้้� ความเข้้าใจ และมีีความสามารถใน
การค้้นคว้้าวิิจััยทางด้้านภาษาไทย วรรณคดีีไทย ภาษาศาสตร์์ จารึึกและ
4.เอกสารโบราณ
อาชีพที่สามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา
เป็็นหลัักสููตรที่่�พััฒนาผู้้�เรีียนให้้สามารถถ่่ายทอดและนำองค์์ความรู้้�ด้้าน
1. ผู\สอนภาษาไทย
ภาษาไทย ไปใช้้ในการประกอบอาชีีพ อนุุรักั ษ์์และสร้้างเสริิมวััฒนธรรมไทย
อย่่างมีี
ภาพ
2.ปนัระสิิ
กวิทชธิิาการภาษาไทย
นักภาษาโบราณ
มีีการส่่งเสริิมทัักษะและฝึึกประสบการณ์์ให้้กัับผู้้เ� รีียน เพื่่อ� เตรีียมความพร้้อม
3. เลขานุการ
ก่่อนประกอบอาชีี
พ เจ\าหน\าที่ฝmายธุรการ

อาชีี4.พที่่�นัสกามารถประกอบได้้
สำเร็็งจสืการศึึ
เขียน กองบรรณาธิหลัักงารหนั
อ นักกสร\ษาางคอนเทนตb

ผู้้�สอนภาษาไทย
5. นักวิจัย ผู\ชeวยวิจัย
นัักวิิชาการภาษาไทย นัักภาษาโบราณ
เลขานุุการ เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายธุุรการ
นัักเขีียน กองบรรณาธิิการหนัังสืือ นัักสร้้างคอนเทนต์์
5.
นัักวิิช-จัอัย งทางติ
ผู้้�ช่่วยวิิจัดัยต-อ

Facebook
ทยาลััโบราณคดี
ยศิิลปากร
Facebook:
ภาควิ: คณะโบราณคดีี
ชาภาษาตะวัมหาวิิ
นออก
www.archae.su.ac.th
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Facebook Page:
ภาควิิชาประวััติิศาสตร์์ศิิลปะ
คณะโบราณคดีี
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

คณะโบราณคดี
2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร@ทAองถิ่น
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Local History

คณะโบราณคดี

3. จุดเด-นของหลักสูตร
1. เป]นหลัั
หลักกสููสูตรที
เนAนพัฒนาผูณAเรีฑิิยนใหA
มีความรู
AความเขAติาิศใจในแนวคิ
ประวั
รศิิ่มลุ`งปศาสตรบัั
ต สาขาวิิ
ชาประวัั
าสตร์์ท้้อดงถิ่่�
น		ติศาสตร@ทAองถิ่น ส`งเสริม
Bachelor
of Arts Program
in รLocal
History
ความรู
Aความสามารถของผู
Aเรียนแบบบู
ณาการพรA
อมทั้งคุณลักษณะดAานบุคลิกภาพ จิตสำนึกต`อส`วนรวม
Website : www.archae.su.ac.th

ภาวะผูAนกำสููตและความคิ
ดสรAางสรรค@
จุุดเด่่นของหลัั
ร
เป็็นหลััก2.สููตรที่่�
มุ่่�งเน้้นพัั
ยนให้้มีีความรู้้
ค� วามเข้้าใจในแนวคิิ
ท้้องถิ่่
น�
มีการส`
งเสริฒมนาผู้้
ทักเ� รีีษะและฝl
กประสบการณ@
ใหAกับดผูประวัั
Aเรียนติศิ เพืาสตร์์
่อเตรี
ยมความพรA
6. รูปประกอบ อมก`อนประกอบอาชีพ
ส่่งเสริิมความรู้้�ความสามารถของผู้้�เรีียนแบบบููรณาการพร้้อมทั้้�งคุุณลัักษณะด้้าน
บุุคลิิกภาพ จิิตสำนึึกต่่อส่่วนรวมภาวะผู้้�นำ และความคิิดสร้้างสรรค์์
มีีก4.ารส่่อาชี
งเสริิพ
มทััทีก่สษะและฝึึ
กประสบการณ์์
บผู้้�เจรีีการศึ
ยน เพื่่ก�อษา
เตรีียมความพร้้อมก่่อน
ามารถประกอบได2
หลัใงห้้กััสำเร็
ประกอบอาชีีพ

1. นักวิชาการ นักวิจัย ดAานวัฒนธรรม
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา
2. มัคคุเทศก@ภูมิภาค งานดAานพิพิธภัณฑ@ งานดAานพัฒนาชุมชน
นัักวิิชาการ นัักวิิจััย ด้้านวััฒนธรรม
3. ภููมิ
งานสื
มััคคุุเทศก์์
ิภาค่อสารมวลชน
งานด้้านพิิพิิธภััณฑ์์ งานด้้านพััฒนาชุุมชน
งานสื่่�อสารมวลชน

5. ช-องทางติดต-อ

Facebook : สาขาวิิชาประวััติศิ าสตร์์ท้อ้ งถิ่น่� คณะโบราณคดีี
Facebook
: สาขาวิชาประวัติศาสตรYทอ2 งถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิิ
ทยาลััยศิิลปากร

Website:
www.archae.su.ac.th
Website:
www.archae.su.ac.th

6. รูปประกอบ

คณะโบราณคดี
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาภาษาอัังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English
จุุดเด่่นของหลัักสููตร

เป็็นหลัักสููตรชั้้น� นำทางด้้านสาขาวิิชาภาษาอัังกฤษที่่�มุ่่�งเน้้นพััฒนาผู้้เ� รีียนให้้มีีความเชี่่ย� วชาญในการ
ใช้้ทัักษะภาษาอัังกฤษอย่่างรอบด้้าน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ภาษาอัังกฤษในบริิบททางวััฒนธรรมและ
การท่่องเที่่�ยว เพื่่�อสร้้างบััณฑิิตที่่�มีีศัักยภาพระดัับสููงในด้้านการสื่่�อสารระหว่่างวััฒนธรรมและใน
ฐานะพลเมืืองของโลก
เป็็นหลัักสููตรที่่�เน้้นการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�เรีียน มุ่่�งพััฒนาทัักษะและความสามารถในการวิิเคราะห์์
วิิจารณ์์อย่่างเป็็นลึึกซึ้้�ง เป็็นระบบ และสร้้างสรรค์์
เป็็นหลัักสููตรที่่�มุ่่�งพััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีความสามารถในการปรัับตััวสููง เปิิดกว้้าง และพร้้อมรัับความ
ท้้าทายในรููปแบบต่่างๆ มีีทัักษะคู่่�ขนาน (soft skills) ที่่�สอดคล้้องและเท่่าทัันต่่อความต้้องการของ
โลกการทำงาน
เป็็นหลัักสููตรที่่�สนัับสนุุนกิิจกรรมนัักศึึกษาทั้้�งกิิจกรรมเชิิงวิิชาการ กิิจกรรมเสริิมทัักษะ และกิิจกรรม
ส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตในรั้้�วมหาวิิทยาลััย

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา

ครูู-อาจารย์์ นัักวิิจััย
อาชีีพด้้านวิิเทศกิิจและการต่่างประเทศ
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารจััดการองค์์กร (administrative officer) ธุุรการ เลขานุุการ
พนัักงานโรงแรม / สายการบิิน / การงานท่่องเที่่�ยว
5. ช-องทางติดต-อ
นัักเขีียน นัักสื่่�อสารมวลชน นัักพิิสููจน์์อัักษร นัักแปลและล่่าม

Facebook Page:
ภาควิิชาประวััติิศาสตร์์ศิิลปะ
คณะโบราณคดีี
Website:
www.archae.su.ac.th
Facebook
: English: English
Section, Faculty
of Faculty
Website:
www.archae.su.ac.th
Facebook
Section,
of
Archaeology,
Silpakorn
University
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
Archaeology, Silpakorn University
www.archae.su.ac.th

6. รูปประกอบ

Website : www.archae.su.ac.th

คณะโบราณคดี
2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in French

คณะโบราณคดี

3. จุดเด-นของหลักสูตร
1. กเปXสููนตหลั
ตรที่เนZน ฟ\งณพูฑิิดตอ^าสาขาวิิ
น และเขี
ยนภาษาฝรังเศส
่งเศส สามารถถ^ายทอดและแลกเปลี่ยนองคbควา
หลัั
รศิิกลสูปศาสตรบัั
ชาภาษาฝรั่่�
Bachelor
of Arts Program
in French
ดZานภาษาและศิ
ลปวัฒนธรรมทั
้งของฝรั่งเศสและไทย

2. กพัสููฒตนาใหZ
งาน :โดยเฉพาะอย^
างยิ่งในอุตสาหกรรมการท^อง
จุุดเด่่นของหลัั
ร ผูZเรียนประยุกตbใชZภาษาฝรั่งเศสในการทําWebsite
www.archae.su.ac.th
เป็็นหลัักสููตรที่่�เน้้น ฟััและการบริ
ง พููด อ่่าน และเขีี
การ ยนภาษาฝรั่่�งเศส สามารถถ่่ายทอดและแลกเปลี่่ย� น

องค์์ความรู้้ด้้� านภาษาและศิิลปวััฒนธรรมทั้้�งของฝรั่่�งเศสและไทย
3. พัฒ
ZเรียนใหZ
สามารถนํางาน
าความรู
Zภาษาฝรัางยิ่่
่งเศสไปพั
ฒนาเพื่อสรZางสรรคbผลงานหรือองคbความรูZใหม
6. รูปประกอบ
พััฒนาให้้ผู้้เ� รีียนประยุุ
กต์์นาผู
ใช้้ภาษาฝรั่่�
งเศสในการทํํ
โดยเฉพาะอย่่
ง� ในอุุตสาหกรรม
การท่่องเที่่�ยวและการบริิการ
พััฒนาผู้้
ยนให้้สามารถนํํ
าความรู้้ภ� าษาฝรั่่�งหเศสไปพัั
อ� สร้้กาษา
งสรรค์์ผลงานหรืือองค์์
4. เ� รีีอาชี
พที่สามารถประกอบได2
ลังสำเร็ฒจนาเพื่่
การศึ
ความรู้้ใ� หม่่

1. มัคคุเทศกb นักแปล
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้
หลััพนั
งสำเร็็
จการศึึ
ษา ่องบิน
2. พนักงานโรงแรม
กงานตZ
อนรับกบนเครื
มััคคุุเทศก์์ นัักแปล
เลขานุ
การ พนั
กงานบริ
พนัักงานโรงแรม3.พนัั
กงานต้้อนรัั
บบนเครื่่
�องบิิษนัท ล^าม
เลขานุุการ พนัักงานบริิษััท ล่่าม

5. ช-องทางติดต-อ

Facebook:
คณะโบราณคดี
Facebook:
คณะโบราณคดีี
มหาวิิทยาลััยศิิลมหาวิ
ปากร ทยาลัยศิลปากร

Website:
www.archae.su.ac.th
Website:
www.archae.su.ac.th

6. รูปประกอบ

