
                                            4.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากปริญญาตรี  (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท
                                            5.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากปริญญาตรี  (5 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท
                                            6.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป  ตอจากปริญญาโท  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  12,600  บาท

20.  มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                           มีคณะวิชาทั้งหมด  11  คณะ  และ  1  วิทยาเขต  คือ   คณะดุริยางคศาสตร   คณะโบราณคดี   คณะมัณฑนศิลป  คณะเภสัชศาสตร
              คณะวิทยาศาสตร   คณะวิทยาการจัดการ   คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   คณะศึกษาศาสตร   คณะสถาปตยกรรมศาสตร   
              คณะอักษรศาสตร   บัณฑิตวิทยาลัย   และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

                                            1.  ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,630  บาท
                                            2.  ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท
                                            3.  ประกาศนียบัตรชั้นสูง / ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป  ตอจากปริญญาตรี  (5 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือน
                                                 ไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  9,100  บาท

                                            การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  มีดังนี้
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดนตรีแจส ดุริยางคศิลป, ดุริยางคศาสตร, การดนตรี, ดนตรีแจส
2 ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต - ดุริยางคศิลป, ดุริยางศาสตร, การดนตรี

1 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, ภาษาจีน
2 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษาญี่ปุน
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประวัติศาสตรศิลปะ มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตรศิลปะไทย
4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร มนุษยศาสตร, 

การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เขมรศึกษา มนุษยศาสตร, ภาษาเขมร, เขมรศึกษา
6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตรศิลปะ มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตรศิลปะ
7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, มานุษยวิทยา
8 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต ภาษาเขมร มนุษยศาสตร, ภาษาเขมร
9 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต ภาษาสันสกฤต มนุษยศาสตร, ภาษาสันสกฤต

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบเครื่องประดับ มัณฑนศิลป, การออกแบบ, ศิลปประยุกต,
การออกแบบเครื่องประดับ

2 ปริญญาศิลปบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) ประยุกตศิลปศึกษา ศิลปกรรม, ประยุกตศิลปศึกษา, ศิลปประยุกต, 
มัณฑนศิลป

คณะดุริยางคศิลป

คณะโบราณคดี

    คณะมัณฑนศิลป
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต การออกแบบนิเทศนศิลป ศิลปกรรม, การออกแบบ, ศิลปประยุกต, 

มัณฑนศิลป, การออกแบบนิเทศนศิลป
4 ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต การออกแบบภายใน มัณฑนศิลป, การออกแบบ, ศิลปประยุกต, 

การออกแบบภายใน
5 ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต เครื่องเคลือบดินเผา ศิลปกรรม, เครื่องเคลือบดินเผา, ประติมากรรม

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสัชศาสตร หลักสูตร 5 ปตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสัชศาสตร หลักสูตร 2 ปตอจากปริญญาตรี 5 ป
3 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข เภสัชศาสตร, การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
4 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก เภสัชศาสตร, เภสัชกรรมคลินิก
5 ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชศาสตร, เทคโนโลยีเภสัชกรรม
6 ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ เภสัชศาสตร, เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ
7 ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตรชีวภาพ เภสัชศาสตร, เภสัชศาสตรชีวภาพ
8 ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร เภสัชศาสตร, เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการธุรกิจทั่วไป บริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจทั่วไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี

คณะเภสัชศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร

มศก. - 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร, 

เทคโนโลยีอาหาร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร, 

เทคโนโลยีอาหาร
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี

ปโตรเคมแีละวัสดุพอลิเมอร
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมศาสตร, วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครูวิทยาศาสตร วิชาชีพครูวิทยาศาสตร, การศึกษา
2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศีกษา, โสตทัศนศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา
3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนศึกษา การศึกษา, พัฒนศึกษา

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรม-
กับการทองเที่ยว

มนุษยศาสตร, 
การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว

2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิต

สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตร 2 ปตอจากปริญญาตรี 5 ป

3 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร-
มหาบณัฑิต

สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมไทย หลักสูตร 2 ปตอจากปริญญาตรี 5 ป

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรม-
กับการทองเที่ยว

มนุษยศาสตร,
การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต นาฏศาสตร มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 
นาฏศาสตร

2 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, ปรัชญา
3 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาเกาหลี มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษาเกาหลี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะอักษรศาสตร

คณะศึกษาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษาญี่ปุน
5 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษาไทย
6 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษาฝรั่งเศส
7 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษาอังกฤษ
8 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ภูมิศาสตร
9 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตรการพัฒนา อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, สังคมวิทยา,

สังคมศาสตรการพัฒนา
10 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สังคีตศิลปไทย อักษรศาสตร, ดุริยางคศิลป, 

สังคีตศิลปไทย, ศิลปศาสตร
11 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 

สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
12 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออเฉียใต
13 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ศิลปศาสตร, ภาษาไทย

1 ประกาศนียบัตรบณัฑิต การบริหารจัดการโครงการ การบริหาร, การบริหารจัดการโครงการ
บัณฑิตวิทยาลัย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู วิชาชีพครู, การศึกษา
3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยา, จิตวิทยาชุมชน

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยว มนุษยศาสตร, บริหารธุรกิจ, การจัดการการ
่2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการชุมชน มนุษยศาสตร, การจัดการชุมชน

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการชุมชน มนุษยศาสตร, การจัดการชุมชน

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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