
และโครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร  

              5.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท  

              6.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  8,610  บาท  

              4.  ประกาศนียบัตรชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,720  บาท

              7.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น 10,600  บาท

              2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

              3.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

              การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยศิลปากร   มีดังนี้

              1.  อนุปริญญา  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

11.  มหาวิทยาลัยศิลปากร
              มีคณะวิชาทั้งหมด  9  คณะ และ  1  โครงการจัดตั้งคณะ  คือ  คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คณะโบราณคดี   คณะมัณฑนศิลป   คณะเภสัชศาสตร   คณะวิทยาศาสตร   คณะศึกษาศาสตร   คณะสถาปตยกรรมศาสตร   คณะอักษรศาสตร  
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

  1 * ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปไทย ศิลปกรรม, ศิลปไทย (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2 ปริญญาศิลปบัณฑิต สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

  3 * ปริญญาศิลปบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม, จิตรกรรม (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  4 * ปริญญาศิลปบัณฑิต ภาพพิมพ ศิลปกรรม, ภาพพิมพ (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  5 * ปริญญาศิลปบัณฑิต ประติมากรรม ศิลปกรรม, ประติมากรรม (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  6 * ปริญญาศิลปบัณฑิต ทฤษฎีศิลป ศิลปกรรม, ทฤษฎีศิลป (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  7 * ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม, จิตรกรรม (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)
  8 * ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต ประติมากรรม ศิลปกรรม, ประติมากรรม (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)
  9 * ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต ภาพพิมพ ศิลปกรรม, ภาพพิมพ (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)
10 * ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต ศิลปไทย ศิลปกรรม, ศิลปไทย (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร, 

การอาหาร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีวัสดุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร เคมี, เคมีเทคนิค, ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยวิทยา มานุษยวิทยา

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะโบราณคดี
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาตะวันออก อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาตะวันออก
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาตะวันตก อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาตะวันตก
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต โบราณคดี อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

โบราณคดี
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาไทย
6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตรศิลปะ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ประวัติศาสตรศิลปะ
7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาฝรั่งเศส
8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาอังกฤษ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต มานุษยวิทยา อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

มานุษยวิทยา, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จารึก ภาษาโบราณ (แบง 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกจารึกภาษาไทย

วิชาเอกจารึกภาษาตะวันออก)
วิชาเอกจะปรากฎในระเบียนผลการศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จารึกภาษาไทย ภาษาโบราณ, จารึกภาษาไทย ชื่อเดิมศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจารึก
12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จารึกภาษาตะวันออก ภาษาโบราณ, จารึกภาษาตะวันออก ชื่อเดิมศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจารึก
13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, โบราณคดี,

โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร
14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, โบราณคดี, 

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร
15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตรศิลปะ ประวัติศาสตรศิลปะ
16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาโบราณตะวันออกและการอาน ภาษาโบราณ, โบราณคดี, 

ภาษาโบราณตะวันออกและการอาน
17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยวิทยา มานุษยวิทยา
18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาสันสกฤต อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาสันสกฤต

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร เภสัชศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสัชศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
3 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสัชศาสตร

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต ประยุกตศิลปศึกษา มัณฑนศิลป, ประยุกตศิลปศึกษา (หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

คณะเภสัชศาสตร

คณะมัณฑนศิลป
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ มัณฑนศิลป, การออกแบบผลิตภัณฑ (หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
3 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป มัณฑนศิลป, การออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
4 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบภายใน มัณฑนศิลป, การออกแบบภายใน (หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
5 ปริญญาศิลปบัณฑิต เครื่องเคลือบดินเผา ศิลปกรรม, เครื่องเคลือบดินเผา (หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
6 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
7 ปริญญาศิลปบัณฑิต(ประยุกตศิลปศึกษา)ศิลปประเพณี ศิลปกรรม, ศิลปประเพณี
8 ปริญญาศิลปบัณฑิต(ประยุกตศิลปศึกษา)ศิลปตกแตง ศิลปกรรม, ศิลปตกแตง
9 ปริญญาศิลปบัณฑิต(ประยุกตศิลปศึกษา)ศิลปวิจารณ ศิลปกรรม, ศิลปวิจารณ

10 ปริญญาศิลปบัณฑิต(ประยุกตศิลปศึกษา)ออกแบบภาพพิมพ ศิลปกรรม, การออกแบบภาพพิมพ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีชีววิทยา เคมี, ชีววิทยา, เคมีชีววิทยา,
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวฟสิกส ฟสิกส, ชีวฟสิกส, วิทยาศาสตรชีวฟสิกส
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวสถิติ สถิติ, ชีวสถิติ, วิทยาศาสตรชีวสถิติ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสตรทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีศึกษา เคมี, เคมีศึกษา
15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอินทรีย เคมี, เคมีอินทรีย
17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ภาษาอังกฤษ

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร การศึกษา, มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา
4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา, จิตวิทยาและการแนะแนว
5 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว การศึกษา, จิตวิทยาการแนะแนว
6 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา,

โสตทัศนศึกษา
7 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาไทย
8 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร การศึกษา, ประวัติศาสตร, มนุษยศาสตร
9 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา การศึกษา, ประถมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร
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10 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา
11 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา
12 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาไทย การศึกษา, การสอนภาษาไทย
13 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ-

ภาษาตางประเทศ
การศึกษา, ภาษาอังกฤษ,
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ-
ภาษาตางประเทศ

14 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการนิเทศ การศึกษา, หลักสูตรและการนิเทศ
15 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาผูใหญและการศึกษา-

ตอเนื่อง
การศึกษา, การศึกษาผูใหญและการศึกษา-
ตอเนื่อง

16 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีการศึกษา

  1 * อนุปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรม, สถาปตยกรรมไทย
  2 * ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมไทย (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  3 * ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต - สถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  4 * ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมไทย (สถ.บ. + 1 ป)

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานกอสราง การจัดการงานกอสราง
6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
7 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหา-

บัณฑิต
ออกแบบชุมชน สถาปตยกรรมศาสตร, ออกแบบชุมชน เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน

สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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  8 * ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหา-

บัณฑิต
การออกแบบชุมชนเมือง สถาปตยกรรมศาสตร,

การออกแบบชุมชนเมือง
(หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)
เดิมชื่อสาขาวิชาออกแบบชุมชน

1 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ปรัชญา อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ปรัชญา,

2 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ภาษาฝรั่งเศส

4 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ภาษาเยอรมัน

5 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ภาษาไทย

6 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
7 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

บรรณารักษศาสตร
8 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตรการพัฒนา อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, สังคมวิทยา, 

สังคมศาสตรการพัฒนา
9 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต นาฏศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, นาฏศาสตร

10 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต นาฏศาสตร    วิชาโทคีตศิลป อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, นาฏศาสตร

คณะอักษรศาสตร
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11 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ประวัติศาสตร
12 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภูมิศาสตร
13 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ปรัชญา อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ปรัชญา
14 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สังคีตศิลปไทย อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, ดุริยางคศิลป, 

สังคีตศิลปไทย,
15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิศาสตรอุตสาหกรรม มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร,

ภูมิศาสตรอุตสาหกรรม
16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เขมรศึกษา อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ภาษาเขมร, เขมรศึกษา
17 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ฝรั่งเศสศึกษา ฝรั่งเศสศึกษา
18 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ภาษาไทย
19 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
20 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร,

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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