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Ars longa, vita brevis 
”ศิลปะยืนยาว... ชีวิตสั้น" 



ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร



ขอแสดงความยนิดี และขอต้อนรบันักศกึษาใหม่ประจาํปีการศกึษา 2564 

ทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร สถาบันการศึกษาช้ันนําระดับประเทศที่พัฒนานักศึกษาให้มี

ความรูค้วามสามารถทีห่ลากหลายทางวชิาการและวชิาชีพ ตลอดจนปลกูฝังความ

คิดสร้างสรรค์ ภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร "ศิลป์และศาสตร์ 

สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน" ตลอดระยะเวลา 77 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้ดําเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ "ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการ

สร้างสรรค์” (Silpakorn is a leading creative university) ให้การศึกษาที่

ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพทั้งทางศิลปะ

และวิทยาการทุกแขนง รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในนามของ

มหาวิทยาลยัศิลปากร ขอให้นกัศกึษาใหม่ทกุคนตัง้ใจศึกษาเล่าเรยีนและฝึกทกัษะ

สั่งสมประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลยั เพือ่วางรากฐานให้แก่ชวีติของตนอย่างเตม็ศกัยภาพ เพือ่นําความรู้ 

ความสามารถของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมประเทศชาติ 

พร้อมท่ีจะเจริญเติบโตในทุกด้าน เฉกเช่นเดียวกับความเจริญก้าวหน้าของการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร

 สุดท้ายนี้ขออาราธนาพระพิฆเณศ อัครมหาเทพแห่งความสําเร็จได้

โปรดอํานวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคน จงประสบความสําเร็จในการศึกษาดังที่

มุ่งหวัง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม และมี

ความสุขตลอดเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

สารอธิการบดี
มหาวทิยาลยัศลิปากร



ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล



Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world.
“การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด 
ที่เราจะน�ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก.”

เนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela)
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“Imagination is more important than knowledge. 
Knowledge is limited. Imagination encircles the world.”

“จินตนาการส�าคัญกว่าความรู้ เพราะความรู้นั้นมีจ�ากัด 
แต่จินตนาการมีอยู่ทุกพื้นที่บนโลก.”
    - อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ -



ข้อมูลพื้นฐานของ	
มหาวิทยาลัยศิลปากร



ประวัติ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร



มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ 
มีฐานะเป็นกรม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ มีประวัติความเป็นมาดังนี้

ประวัติ

พ.ศ. 2476 ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกภายใต้ชื่อโรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรม
ศิลปากร จัดการศึกษาในสาขาจิตรกรรมและประติมากรรมให้แก่
ข้าราชการและเยาวชนไทยโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน 

พ.ศ. 2478 โรงเรียนประณีตศิลปกรรมได้รวมกับโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์และ
เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนศิลปากร แบ่งการศึกษาเป็น 3 แผนก คือ 
แผนกปราณีตศิลปกรรม แผนกศิลปอุตสาหกรรม และแผนกนาฏ
ดุริยางค์  

พ.ศ. 2486 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2486 โรงเรียนศิลปากรได้ยกฐานะขึ้นเป็น
มหาวทิยาลยัศลิปากร ตามประกาศในราชกจิจานเุษกษา  โดยเปิดการ
เรียนการสอนในคณะจิตรกรรมและประติมากรรมเป็นคณะแรก 
(ปัจจุบนัเปล่ียนชือ่เป็นคณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์)

พ.ศ. 2498 จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมไทย(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) และคณะโบราณคดี

พ.ศ. 2499 จัดตั้งคณะมัณฑนศิลป์
พ.ศ. 2509 จัดตั้งวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2511 เปิดสอนคณะอักษรศาสตร์
พ.ศ. 2513 เปิดสอนคณะศึกษาศาสตร์
พ.ศ. 2515 เปิดสอนคณะวิทยาศาสตร์ และจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2529 เปิดสอนคณะเภสัชศาสตร์
พ.ศ. 2532 มีการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานอธิการบดีออกเป็น 5 กอง 1 

สํานัก คือ กองกลาง (หน่วยงานเดิม) กองกิจการนักศึกษา 
กองงานวิทยาเขต กองบริการการศึกษา กองแผนงาน และสํานักหอ
สมุดกลาง รวมท้ังจัดตั้งสถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก ตั้งอยู่ที่
เรือนทับเจริญ จังหวัดนครปฐม (เป็นการภายใน)

พ.ศ. 2533 จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2534 จดัตัง้สถาบนัวจิยัและพฒันาอย่างเป็นทางการ และจดัตัง้คณะเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม รวมทัง้เสนอโครงการขอจดัตัง้หน่วยงานใหม่ 2 โครงการ 
คอื โครงการจดัตัง้ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร และโครงการจดัตัง้สถาบนั
ศิลปะ (หอศิลป์เดิม)

พ.ศ. 2535 เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปัจจุบัน คือ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) และจัดตั้ ง
ศูนย ์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลอดจนจัดตั้งศูนย ์เคร่ืองมือวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัจจุบันสังกัดคณะวิทยาศาสตร์)

พ.ศ. 2536 เปิดพพิธิภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วง จงัหวัดราชบรุ ี(ศนูย์มอญศกึษาวัดม่วง)
พ.ศ. 2537 จัดตั้งหอศิลป์
พ.ศ. 2538 จัดตั้งสํานักงานบริการวิชาการ (เป็นการภายใน)
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พ.ศ. 2539 จัดตั้งศูนย์สันสกฤตศึกษา (เป็นการภายในปัจจุบันเป็นหน่วยงานใน
สังกัดคณะโบราณคดี)

พ.ศ. 2540 จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2542 จัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ จัดการเรียนการสอนที่สํานักงานอธิการบดี 

ตลิ่งชันและเริ่มก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษา (แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2544)

พ.ศ. 2544 เปิดสอนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (จัดการเรียนการ
สอนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

พ.ศ. 2545 เปิดสอนคณะวิทยาการจัดการ (จัดการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี)

พ.ศ. 2546 เปิดสอนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัย
นานาชาติ (จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ)

พ.ศ. 2548 จัดตั้งคณะศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2550 ดาํเนนิการจัดแบ่งโครงสร้างการบรหิารงานภายในสํานกังานอธกิารบดี

ออกเป็น กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองงานวิทยาเขต 
กองแผนงาน กองกิจการนักศึกษา  กองบริการการศึกษา กองบริการ
อาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะพระราชวงัสนามจนัทร์ สาํนกังานตรวจ
สอบภายใน สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และเห็นชอบการปรับโครงสร้างสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยขึ้นตรงกับสภามหาวิทยาลัย และดําเนินการโดยสมบูรณ์
ในปี พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2556 จัดตั้งกองนิติการเป็นหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2557 จัดซ้ือที่ดินเพื่อเป็นสถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอนแห่งใหม่ City 

Campus ณ พื้นที่เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จาก
มติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/2557 เมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2557

พ.ศ. 2559 วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 2 กรกฎาคม 2559

 15 กรกฎาคม 2559 
  ประกาศจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยใหม่ โดยแบ่งส่วนงานเป็น 4 

ส่วนงาน คอื (1) สํานกังานสภามหาวทิยาลยั (2) สํานกังานอธกิารบดี 
(3) คณะ และ (4) ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
(ประกาศมหาวทิยาลยัศลิปากร เรือ่ง จดัตัง้ส่วนงานของมหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

 14 กันยายน 2559 
  ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2559 โดยส่วนงานภายในแต่ละส่วนงาน มีดังนี้
  •สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ให้แบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้ 1) งาน

บรหิารธรุการทัว่ไป 2) งานประชุมและเลขานกุาร 3) งานกจิการพเิศษ 
และ 4) งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

  •สํานักงานอธิการบดี ให้แบ่งหน่วยงานภายในดังนี้ 1) กองกลาง 2) 
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กองการเจ้าหน้าที่ 3) กองกิจการนักศึกษา 4) กองคลัง 5) กองงาน
วิทยาเขต 6) กองนิติการ 7) กองบริการการศึกษา 8) กองบริการ
อาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ 9) กองแผน
งาน 10) สํานักงานตรวจสอบภายใน 11) สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 12) สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 13) งาน
นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 14) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม 15) 
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร และ 16) สํานักบริการวิชาการ

  •คณะ (เป็นไปตามประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 
พ.ศ. 2559)

  •ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (เป็นไปตาม
ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559)

 21 ธันวาคม 2561
  ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย

ศลิปากร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2561 โดยให้ยกเลกิการแบ่งส่วนงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี ตามประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในฯ พ.ศ. 
2559 และให้แบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานอธิการบดี ดังนี้

  •หน่วยงานภายในระดับกองหรือหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่า
กอง ได้แก่ กองกฎหมาย กองกลาง กองกิจการนักศึกษา กองคลัง 
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 
กองทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารงานวิชาการ กองประกันคุณภาพการ
ศึกษา และกองแผนงาน

  •หน่วยงานภายในระดบักองทีมี่หน้าทีเ่ฉพาะหรอืตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์บริหาร
จดัการวชิาศกึษาทัว่ไปและพัฒนาการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ สถาบนัศลิป
สถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานตรวจสอบภายใน 
สาํนักงานบรกิารวชิาการ และสาํนกังานบรหิารการวจิยั นวตักรรมและ
การสร้างสรรค์

  •หน่วยงานย่อยระดับงานท่ีมีภาระหน้าที่เฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ งานจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย งานวิเทศสัมพันธ์ งานสภา
คณาจารย์และพนักงาน และงานสื่อสารองค์กร 

  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอน
ใน 5 แห่ง คอื

  1. วังท่าพระ เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

  2. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบล
พระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

  3. สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร เป็นที่จัดการเรียนการสอนของคณะดุริยางคศาสตร์

  4. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลขที่ 1 ถนนชะอํา-ปราณบุรี ตําบล
สามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
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 5. มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี City Campus เลขที่ 80 ถนน
ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ปรัชญา (Philosophy)
 “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน”

ปณิธาน (Determination) 
 “สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม”
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
 “สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปากรเป็นเลิศ”
อัตลักษณ์ (Identity)
 “ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์”
อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity)
 วังท่าพระ 
  การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบและวัฒนธรรม
 พระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม
  Smart and Green Campus
 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
  เป็นที่พึ่งของชุมชน ผู้นําองค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  และวัฒนธรรม บูรณาการข้ามศาสตร์
 City Campus (เมืองทองธานี)
  World Class &Smart Campus และสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั

และรายได้กับมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
 “มหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสรรค์”
 (Leading Creative University)

พันธกิจ (Mission)
 ● พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก
 ● เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างสรรค์ จากการค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์

ผลงานทางวิชาการและวชิาชพี และนําผลไปใช้ให้เกดิประโยชน์ในการสร้าง
องค์ความรู้และพัฒนาประเทศ

 ● นําองค์ความรู้ท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีเป็นทุนแห่งการสร้างสรรค์ที่มีความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ไปให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริม
สร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ● เป็นศนูย์กลางองค์ความรู ้และทาํนบุาํรงุศลิปวฒันธรรมของชาตทิกุระดบั 
ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

ค่านิยมหลัก (Core Value)
 TEAM-SU
 T = Transparency มีความโปร่งใส
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 E = Excellence มุ่งเน้นความเป็นเลิศ การบูรณาการศาสตร์และศิลป์
 A = Amicability มีความเป็นกัลยาณมิตร
 M = Moral Courage มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
 S = Spirit มีจิตวิญญาณความเป็นศิลปากร
 U = Unity มีความเป็นหนึ่งเดียว

ขีดความสามารถหลัก (Core Competency)
 S = Scientific Thinking คิดอย่างเป็นระบบเชิงวิทยาศาสตร์
 I = Integrity มีศักดิ์ศรีแห่งตน
 L = Love of Wisdom มีสติปัญญา
 P = Public Mind มีจิตสาธารณะ
 A = Art Appreciation ตระหนักซึ้งในคุณค่าแห่งศิลปะ
 K = Knowledgeable มีความรอบรู้
 O = Outcomes Oriented Person มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานที่เป็นเลิศ
 R = Responsible Man เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบสูง
 N = Need for Achievement เป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ พระพิฆเนศวร ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่ง

ความสาํเรจ็  ทัง้ยังเป็นเทพแห่งศลิปวทิยาการและการประพนัธ์ 
พระหัตถ์ขวาบนถือตรีศูล พระหัตถ์ขวาล่างถืองาช้าง พระหัตถ์
ซ้ายบนถือปาศะ (เชือก) พระหัตถ์ซ้ายล่างถือครอบนํ้า ประทับ
บนบัลลังก ์ เมฆที่ เขียนด ้วยลายกนก ภายใต ้มีอักษรว ่า 
“มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2494 และเมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศใช้ตรา
สัญลักษณ์ใหม่แทนตราสัญลักษณ์ครุฑเพื่อใช้ในหนังสือราชการ 
หนังสือประทับตรา บันทึกข้อความ คําสั่ง และประกาศต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
พ.ศ. 2559

วันสถาปนามหาวิทยาลัย
 12  ตุลาคม ของทุกปี   

สีประจํามหาวิทยาลัย    
 เขียวเวอร์ริเดียน ซึ่งเป็นสีของนํ้าทะเล หรือสีโทนไทย สีเขียวตังแซ  

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย   
 ต้นจัน

�  



โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากร

 สภามหาวิทยาลัย
 (นายกสภามหาวิทยาลัย)

 สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหาร  

  มหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) 
 

 สภาคณาจารย์  อธิการบดี
 และพนักงาน 

 รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี

  

 สํานักงาน สํานักงาน คณะ ส่วนงานที่  
 สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี  เทียบเท่าคณะ

 
กอง

 ภาควิชา 
ฝ่าย  สาขาวิชา 

  สํานักงาน สํานักงาน
  คณบดี ส่วนงาน
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สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร

   สํานักงานอธิการบดี

 1. กองกฎหมาย
 2. กองกลาง
 3. กองกิจการนักศึกษา
 4. กองคลัง
 5. กองงานวิทยาเขต
  พระราชวังสนามจันทร์
 6. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
 7. กองทรัพยากรมนุษย์
 8. กองบริหารงานวิชาการ
 9. กองประกันคุณภาพ
  การศึกษา 
 10. กองแผนงาน 
1 1. ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร
  แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
 12. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษา
  ทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
  ภาษาอังกฤษ 
13. สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย
  เฉลิมพระเกียรติ
 14  สํานักงานตรวจสอบภายใน
 15. สํานักงานบริการวิชาการ 
16. สํานักงานบริหารการวิจัย
  นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
17. ศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
18. ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่ง 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
19. สํานักงานจัดการทรัพย์สิน 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร

           คณะ

 1. บัณฑิตวิทยาลัย

 2. คณะจิตรกรรม  

  ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

 3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 4. คณะโบราณคดี  

 5. คณะมัณฑนศิลป์ 

 6. คณะอักษรศาสตร์ 

 7. คณะศึกษาศาสตร์ 

 8. คณะวิทยาศาสตร์ 

 9. คณะเภสัชศาสตร์ 

 10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 11. คณะดุริยางคศาสตร์  

 12. คณะสัตวศาสตร์และ

  เทคโนโลยีการเกษตร 

 13. คณะวิทยาการจัดการ  

 14. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  และการสื่อสาร

 15. วิทยาลัยนานาชาติ 

  ส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ

 1. สํานักหอสมุดกลาง 
 2. สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
 3. หอศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
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มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนบริหารของคณะวิชา

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 (1) สํานักงานคณบดี
 (2) หน่วยงานบริหารวิชาการของคณะ
  - ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
  - ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  - ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  - ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการและการจดัการ
  - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  - ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  - ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 (3) หน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือ
  ตามยุทธศาสตร์คณะ
  - ศนูย์ความเป็นเลิศและนวตักรรม
    ทางด้านวศิวกรรมและเทคโนโลยี 

 คณะดุริยางคศาสตร์
 (1) สํานักงานคณบดี
 (2) หน่วยงานทีม่ภีารกจิเฉพาะหรอื
    ตามยทุธศาสตร์คณะ
  - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดนตรี 

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 การเกษตร
 (1) สํานักงานคณบดี
 (2) หน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือ
    ตามยุทธศาสตร์คณะ
  - ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
    การเกษตร  

 คณะวิทยาการจัดการ
 (1) สํานักงานคณบดี
 (2) หน่วยงานบริหารวิชาการของคณะ
  - สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
  - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  - สาขาวิชาการจัดการชุมชน
  - สาขาวิชาการตลาด
  - สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
  - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
  - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  - สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและ
    งานอีเว้นท์ 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการสื่อสาร
  - สํานักงานคณบดี

 วิทยาลัยนานาชาติ
  - สํานักงานคณบดี

 บัณฑิตวิทยาลัย
  - สํานักงานคณบดี

 คณะอักษรศาสตร์
 (1) สํานักงานคณบดี
 (2) หน่วยงานบริหารวิชาการของคณะ
  - ภาควิชาภาษาไทย
  - ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  - ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
  - ภาควิชาภาษาเยอรมัน
  - ภาควิชาประวัติศาสตร์
  - ภาควิชาภูมิศาสตร์
  - ภาควิชานาฏยสังคีต
  - ภาควิชาปรัชญา
  - ภาควิชาสังคมศาสตร์
  - ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
  - ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก
 (3) หน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือ
  ตามยุทธศาสตร์คณะ
  - ศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์

 คณะศึกษาศาสตร์
 (1) สํานักงานคณบดี
 (2) หน่วยงานบริหารวิชาการของคณะ
  - ภาควิชาการบริหารการศึกษา
  - ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
  - ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
  - ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
  - ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  - ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
  - ภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ
  - โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  
    (มัธยมศึกษา)
  - โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  
    (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

 คณะวิทยาศาสตร์
 (1) สํานักงานคณบดี
 (2) หน่วยงานบริหารวิชาการของคณะ
  - ภาควิชาคณิตศาสตร์
  - ภาควิชาเคมี
  - ภาควิชาชีววิทยา
  - ภาควิชาฟิสิกส์
  - ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  - ภาควิชาสถิติ
  - ภาควิชาคอมพิวเตอร์
  - ภาควิชาจุลชีววิทยา
 (3) หน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือ
   ตามยุทธศาสตร์คณะ
  - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสีและการเคลือบผิว
  - ศูนย์ความเป็นเลิศของวัสดุแนวใหม่
  - ศูนย์สอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์

 คณะเภสัชศาสตร์
 (1) สํานักงานคณบดี
 (2) หน่วยงานบริหารวิชาการของคณะ
  - ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์
  - ภาควิชาเภสัชกรรม
  - ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน
  - ภาควิชาเภสัชเคมี
  - ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
  - ภาควิชาเภสัชเวท
  - ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
  - ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
 (3) หน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือ
  ตามยุทธศาสตร์คณะ
  - ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์  
    “ประโชติ เปล่งวิทยา”
  - ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ”
  - ศูนย์บริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร์ 
   ประกอบด้วยสถานปฏบิตักิารเภสชักรรมชมุชน   
   “เภสชัศาลา” และ คลินกิเวชกรรมชมุชนอบอุน่ 

 คณะจิตรกรรมประติมากรรม
 และภาพพิมพ์
 (1) สํานักงานคณบดี
 (2) หน่วยงานบรหิารวชิาการของคณะ
  - ภาควิชาจิตรกรรม
  - ภาควิชาประติมากรรม
  - ภาควิชาภาพพิมพ์
  - ภาควิชาศิลปไทย
  - ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 (1) สํานักงานคณบดี
 (2) หน่วยงานบริหารวิชาการของคณะ
  - ภาควิชาสถาปัตยกรรม
  - ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม
  - ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
  - ภาควิชาการออกแบบและวางผัง
    ชุมชนเมือง
  - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
 (3) หน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือ
 ตามยุทธศาสตร์คณะ
  - ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย 
 
 คณะโบราณคดี
 (1) สํานักงานคณบดี
 (2) หน่วยงานบริหารวิชาการของคณะ
  - ภาควิชาโบราณคดี
  - ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
  - ภาควิชามานุษยวิทยา
  - ภาควิชาภาษาตะวันออก
  - ภาควิชาภาษาตะวันตก
 (3) หน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือ 
 ตามยุทธศาสตร์คณะ
  - ศูนย์สันสกฤตศึกษา
  - ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
    มรดกวัฒนธรรมโบราณคดี
  - ศูนย์วิจัยสุวรรณภูมิศึกษา

 คณะมัณฑนศิลป์
 (1) สํานักงานคณบดี
 (2) หน่วยงานบริหารวิชาการของคณะ
  - ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
  - ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
  - ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
  - ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
  - ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
  - ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
  - ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
 (3) หน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตาม 
 ยุทธศาสตร์คณะ
  - ศูนย์วิสาหกิจมัณฑนศิลป์

 



มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส�านักงานอธิการบดี

  
สํานักงานอธิการบดี สํานักงาน

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

  

	(1)	กองกฎหมาย

 (2) กองกลาง

 -  งานบริการกลาง
 - งานบริหารทั่วไป

 (3) กองกิจการนักศึกษา
 -  งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา
 -  งานศิษย์เก่าและชุมชน
 -  งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
  นักศึกษา

 (4) กองคลัง
 -  งานการเงิน
 -  งานบริหารงบประมาณ
 -  งานบัญชี
 -  งานพัสดุ

 (5) กองงานวิทยาเขต
    พระราชวังสนามจันทร์

 -  งานกิจการพิเศษ
 -  งานจัดการทรัพย์สิน
 -  งานช่างและซ่อมบํารุง
 -  งานบริการกลาง
 -  งานบริหารงานทั่วไป
 -  งานพัสด ุ

(6) กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
 - งานบริการกลาง
 - งานบริการการสอน
 - งานบริหารทั่วไป
 - งานพัฒนานักศึกษา

(7) กองทรัพยากรมนุษย์
 - งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
 - งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(8) กองบริหารงานวิชาการ
 - งานจัดการศึกษา
 - งานทะเบียนและสถิติ

(9) กองประกันคุณภาพการศึกษา

(10) กองแผนงาน
 - งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน
 - งานวางแผนและพัฒนากายภาพ
 - งานวิเคราะห์งบประมาณ

หน่วยงานย่อยระดบังานท่ีมภีาระหน้าท่ีเฉพาะ
หรอืตามยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั

(1) งานจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย
(2) งานวิเทศสัมพันธ์
(3) งานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(4) งานสื่อสารองค์กร

หน่วยงานภายในระดับกองที่มีภาระ
หน้าที่เฉพาะ หรือตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

(1) ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร
   แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

(2) ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป
  และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

(3) สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย
    เฉลิมพระเกียรติ

(4) สํานักงานตรวจสอบภายใน 
  - งานตรวจสอบ
  - งานบริหารกลยุทธ์ตรวจสอบ

(5) สํานักงานบริการวิชาการ

(6) สํานักงานบริหารการวิจัย 
  นวัตกรรมและการสร้างสรรค์   

(7) ศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ
    มหาวิทยาลัยศิลปากร

(8) ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา
     แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
   
(9) สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
    มหาวิทยาลัยศิลปากร
  

หน่วยงานภายในระดับกอง หรือหน่วยงาน
ภายในทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ทีมี่ฐานะเทียบเท่ากอง



สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ องค์กรสูงสุดที่ควบคุมดูแลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 

ประธานสภาคณาจารย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารและประเภทคณาจารย์ และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
 นายกสภามหาวิทยาลัย  คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.  ศาสตราจารย์ ดร. จตุรนต์  ถิระวัฒน์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

 2. นายกมล จันทิมา 

 3.  คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

 3. ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์

 4. นายชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย์ 

 5. นางดวงสมร  วรฤทธิ์

 6. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 

 7. นายปัญญา วิจินธนสาร

 8. นางพรรณขนิตตา บุญครอง

 9. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ 

 10. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว 

 11. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม 

 12. นายสุมนต์  สกลไชย

 13. นายอนุชาติ  คงมาลัย

 14. นายอภิสิทธิ์  ไล่ศัตรูไกล

 15. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรศิริ  ปาณินท์
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

 2. อาจารย์ ดร.คุณัตว์  พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

 3. นางฉันทนา ดาวราย  นายกสมาคมนักศึกษาเก่า  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นนท์ คุณคํ้าชู  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ลิ้มประเสริฐ  คณบดีคณะอักษรศาสตร์

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม นิลพันธุ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    และการสื่อสาร

 6. อาจารย์ ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนท์  ผู้อํานวยการหอศิลป์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ�า
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิชญา เข็มทอง คณะมัณฑนศิลป์

 2. รองศาสตราจารย์ วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 3. ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ คณะโบราณคดี

 4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณะอักษรศาสตร์

 5. ศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช คณะวิทยาศาสตร์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 1. อาจารย์ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนและพฒันา

    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 2. นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา ผูอ้าํนวยการสาํนกังานสภามหาวทิยาลยั

    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

�
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช   

รองอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรุงแสง ลักษณบุญส่ง 

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ศาสตราจารย์ ดร. คณิต เขียววิชัย 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม อาจารย์อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์ อรรถลังรอง

รองอธิการบดี เพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จอมภัค คลังระหัด

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร. วิชิต อิ่มอารมย์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนิตย์ วานิชาชีวะ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรช พูลเทพ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พิริยะประสาธน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร. ปริญญา หรุ่นโพธิ์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล ชุมชอบ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนกายภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล ยาศรี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู พูลสวัสดิ์

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง อาจารย์ชาญชัย อรรคผาติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐพล อ้นแฉ่ง

คณบดี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช

คณบดคีณะจติรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ มุกดามณี

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณคํ้าชู

คณบดีคณะโบราณคดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี
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คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร

คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิชัย เลิศสถากิจ

คณบดคีณะสตัวศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล

หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทพล จั่นเงิน

ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง

ผู้อํานวยการหอศิลป์ อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์

q



คณะวิชาและหน่วยงานที่อยู่ใน

วังท่าพระ



  1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  

 จดัตัง้เมือ่ พ.ศ. 2486 นับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย

มีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นคณบดีคนแรก ปัจจุบันจัดให้มีการเรียนการ

สอนท้ังที่วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

นครปฐม ดําเนินการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์แขนงต่างๆ 

ทางด้าน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปไทย ทฤษฎศีลิป์ สือ่ผสม ใน

ระดบัปริญญาตร ี และระดบัปรญิญาโท ในสาขาวชิาทศันศลิป์และสาขาวชิาทฤษฎี

ศลิป์ และระดบัปรญิญาเอกในสาขาวชิาทศันศลิป์ นอกจากงานการเรยีนการสอน

แล้ว ยังมุ่งมั่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน วิจัย พัฒนาและสร้างสรรค์ศลิปะ 

ตลอดจนการให้บริการทางด้านวิชาการและร่วมมอืกบัองค์กรหน่วยงานต่างๆ ของ

รัฐและเอกชนในการเผยแพร่ส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมท้ังในและต่าง

ประเทศ

 นอกจากนี ้ยงัมหีลกัสตูรมหาบณัฑติ สาขาวชิาทศันศลิปศกึษา ซึง่ร่วมมอื

กบัคณะศกึษาศาสตร์ เพือ่ผลติบัณฑติให้มคีวามรู ้ ความสามารถทัง้ในด้านปฏบิตัิ

และด้านวจิกัษ์ทางทศันศลิป์ในระดบัสงู ตลอดจนพัฒนาบคุคลให้เป็นผูส้อนศลิปะ 

ทีจ่ะนาํคณุประโยชน์มาสูร่ะบบการศกึษาศิลปะต่อไป
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 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จดัตัง้ขึน้เมือ่พทุธศกัราช 2498 นบัเป็นคณะ
วิชาลําดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดระยะเวลากว่าหกทศวรรษที่
ผ่านมานัน้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มุง่มัน่พฒันาคณุภาพการศกึษามาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อนําไปสู่การผลิตบัณฑิตที่พร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ในปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดการเรียน
การสอน ณ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 16 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี  
 •หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 •หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

ระดับปริญญาโท 
 •หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง

 •หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 •หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

 •หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม 

  และการท่องเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ) 

 •หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

 •หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

 •หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 

 •หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต

 •หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
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ระดับปริญญาเอก
 •หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม 

   และการท่องเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ) 

 •หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 

 •หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 

 •หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 •หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

ปรัชญา
 สืบสาน สร้างสรรค์

ปณิธาน
 รากฐานของนวัตกรรมแห่งการออกแบบ

วิสัยทัศน์
 เป็นสถาบันการศกึษาชัน้นาํด้านการออกแบบในอาเซยีน เพือ่สบืสานวฒันธรรม วจิยั 

และสร้างสรรค์นวัตกรรม

ค่านิยม
 สืบสาน / สร้างสรรค์ / ร่วมกัน / คํานึงถึงผู้อื่น

 (Transmission / Creativity / Teamwork / Outward Mindset) 

3. คณะโบราณคดี
 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2498 เป็นคณะที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบัน
ประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ 5 ภาควิชา ดําเนินการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี 7 สาขาวิชาเอก คือสาขาวิชาโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
สาขาวิชามานุษยวิทยา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส และสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ระดับปริญญาโท โครงการปกติ 5 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชาสันสกฤต
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ศึกษา สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก และสาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม และโครงการพิเศษ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาโบราณคดี สาขา
วิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ และสาขาวชิาการจดัการทรพัยากรวฒันธรรม ระดบัปรญิญา
เอก  4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชา
สันสกฤตศึกษา และสาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก นอกจากงานด้าน
การเรียนการสอนแล้ว ยังดําเนินการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเผยแพร่ความรู้ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานของชาติ และให้บริการด้านวิชาการ อีกด้วย 
นอกจากนี้คณะโบราณคดียังมีศูนย์สันสกฤตศึกษา และศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณ
ในเอเชียอาคเนย์ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการ คณะโบราณคดี
มีปรัชญาและวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา ดังนี้

ปรัชญา
 "ศึกษามนุษย์ ขุดค้นก้าวหน้า ภาษาเชี่ยวชาญ สืบสานศิลปวัฒนธรรม"

วิสัยทัศน์
 คณะโบราณคดีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และสร้างสรรค์วิทยาการทางด้าน
โบราณคดี ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

4. คณะมัณฑนศิลป์
 จัดตั้งเมื่อ 18 พฤษภาคม 2499 นับเป็น คณะที่ 4 ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร การจัดการศึกษาในระยะแรกมีเพียงสาขาวิชาศิลปตกแต่งเท่านั้น 

ปัจจุบันได้ขยายการผลิตบัณฑิตสาขาศิลปะและการออกแบบแขนงต่างๆ ใน

ระดับปริญญาตรีรวม 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบภายใน การ

ออกแบบนเิทศศลิป์ การออกแบบผลิตภณัฑ์ ประยุกตศลิปศกึษา เครือ่งเคลอืบ

ดินเผา การออกแบบเครื่องประดับ และการออกแบบเครื่องแต่งกาย สําหรับ

การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทมีจํานวน 3 สาขาวิชา คืิอ สาขาวิชาศิลปะ
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การออกแบบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบเครื่องประดับ ระดับ

ปริญญาเอก 3 สาขาวชิา คอื สาขาวชิาศิลปะการออกแบบ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

การออกแบบ และศลิปะการออกแบบเชงิวฒันธรรม นอกจากงานการเรยีนการ

สอนแล้วยังส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานแก่

สาธารณชน สนบัสนนุให้บคุลากรดาํเนนิการวจิยั ให้บรกิารทางด้านวชิาการแก่

สังคม และร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกประเทศเผยแพร่และส่งเสริม

งานด้านศิลปะและการออกแบบทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 ดังปณิธานคณะมัณฑนศิลป์ 

 “ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านศิลปะและการออกแบบเพือ่พฒันาสงัคม ”

5. กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ
 ตั้งอยู่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรม
นกัศกึษา การบรกิารและสวสัดกิารต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบันกัศกึษา อาทโิครงการ
กองทนุเงินให้กูย้มืเพือ่การศกึษาของรฐับาล บรกิารแนะแนวการศกึษาและอาชพี 
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา การจัดหางาน ทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษา 
การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย การบริการทําบัตรทอง 30 บาท กีฬาและ
นันทนาการ การศึกษาวิชาทหาร และโรงอาหาร เป็นต้น 

6. กองบริหารงานวิชาการ
 ตั้งอยู่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนา
หลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัย งานทะเบียนและสถิติ เช่น การขึน้
ทะเบยีนนกัศกึษา การลงทะเบียนเรยีน การลาพกัการศกึษา การขอจบการศกึษา 
การขอรับปรญิญา การออกหนงัสอืสําคญัทางการศกึษา เช่น ใบระเบยีนผลการ
ศึกษา ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา ใบแทนปริญญาบัตร และใบรับรองการ
เป็นนักศึกษา 
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7. หอสมุดวังท่าพระ ส�านักหอสมุดกลาง 
 ตั้งอยู่ด้านประตูแดง ถนนหน้าพระลาน เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้เพื่อ
การเรียนรู้และการสร้างสรรค์เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่อาจารย์ นักศึกษา 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยเน้นการบริการสารสนเทศด้าน
ศลิปะ การออกแบบ สถาปัตยกรรม และโบราณคด ีให้บรกิารสบืค้นและบรกิาร
ต่าง ๆ ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์บน
อินเตอร์เน็ต ตลอดจนพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเพื่อจัดบริการสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฐานข้อมูลฉบับเต็ม ฐานข้อมูลภาพ และสารสนเทศ
ดิจิทัลอื่น ๆ  
 สามารถตดิตามรายละเอยีดในการเปิดบรกิาร และรายละเอยีดอืน่ ๆ  ได้ท่ี
 http://www.thapra.lib.su.ac.th/ 
 https://www.facebook.com/SUlibrary

8. หอศิลป์
  หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เป็น
หน่วยงานสนับสนุนเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย มีพันธกิจหลักใน
การเผยแพร่ศลิปะร่วมสมยั ผ่านการจดันทิรรศการและกจิกรรมบรกิารวชิาการ
ทางด้านศิลปะแก่สังคม ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) การบรรยายและเสวนา และกิจกรรมต่างๆ มีพื้นที่แกลเลอรี่ตั้ง
อยู่ใน 2 วิทยาเขต คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร 
และวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จงัหวัดนครปฐม โดยแบ่งพื้นที่การใช้งาน 
ดังนี้
 1. หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร) 
 ตัง้อยู่ภายในมหาวทิยาลยัศลิปากร วังท่าพระ กรงุเทพมหานคร ในกลุม่
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อาคารอนุรักษ์วังตะวันตกหรือวังท่าพระ เป็นหอศิลป์หลักของมหาวิทยาลัย
ศลิปากร ใช้เป็นสถานทีทํ่าการและจดักจิกรรมทางศลิปะต่างๆ ประกอบไปด้วย
ท้องพระโรง ซ่ึงสร้างข้ึนภายหลงัจากท่ีพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงสถาปนากรุงเทพฯเป็นราชธานี ตําหนักกลาง และ
ตําหนักพรรณราย สร้างภายหลัง เป็นอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก
เชื่อมต่อในด้านหลังและด้านข้าง โดยปัจจุบันท้องพระโรงใช้เป็นพ้ืนท่ีกิจกรรม
วชิาการและศลิปะด้านต่างๆ พืน้ท่ีตาํหนกักลางทัง้ชัน้ล่างและช้ันบนใช้เป็นพืน้ที่
แกลเลอรีจั่ดแสดงนทิรรศการศลิปะร่วมสมยัของหอศิลป์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ตําหนักพรรณรายซึ่งเป็นอาคารสองชั้น ชั้นล่างเป็นท่ีทําการของสํานักงาน
เลขานุการหอศิลป์ และร้านค้าศิลปะ ส่วนพ้ืนท่ีด้านบนเป็นพ้ืนท่ีแกลเลอรี่
สําหรับจัดกิจกรรมและจัดแสดงนิทรรศการ
 2. หอศิลป์สนามจันทร์ (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม)
 หอศลิป์มหาวทิยาลัยศลิปากร ได้ขยายหอศลิป์ไปยงัวทิยาเขตพระราชวงั
สนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม เนือ่งจากเลง็เห็นความสําคญัของการเพิม่โอกาส
ต่อผู ้ที่สนใจศิลปะ รวมไปถึงรองรับการให้บริการศิลปะแก่สังคม ทาง
มหาวทิยาลยัศลิปากรได้กราบบงัคมทลูขอพระราชทานนามหอศลิป์จากสมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า “หอศิลป์สนามจันทร์” 
ประกอบด้วยพืน้ทีจั่ดแสดงผลงานเครือ่งป้ันดนิเผาฝีพระหตัถ์สมเดจ็พระกนษิฐา
ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีและเกบ็รกัษา
และจัดแสดงคลังสะสมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเชื่อมโยงกับสวน
ประตมิากรรมด้านนอกอาคาร รวมถงึมพีืน้ทีก่จิกรรมการเรยีนรูห้มุนเวยีน และ
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พื้นที่สืบค้นข้อมูลศิลปกรรมร่วมสมัย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ชั้น 1 ศูนย์ศิลป
วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา จัดแสดงนิทรรศการ
หมุนเวียน และกิจกรรมทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
 วันเวลาทําการ
 สํานักงานหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
 ส่วนนิทรรศการ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
 จันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. 
 สามารถติดตามข่าวสารได้ที่
 Facebook: Art Centre Silpakorn University
 Youtube:Art Centre Silpakorn University 
 instagram:artcentresilpakorn 
 E-mail : su.artcentre@gmail.com
 Website : www.art-centre.su.ac.th
 Line : @su.artcentre

9. ส�านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 สาํนักงานบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัศลิปากร เดมิใช้ชือ่ สํานักบรกิาร
วิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
16 (2) และ 16 (11) แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัศลิปากร พ.ศ. 2530 
โดยสภามหาวทิยาลยัได้วางระเบียบมหาวทิยาลยัศลิปากรว่าด้วยการจัดต้ังและ
บรหิารงานของสํานกับรกิารวชิาการ พ.ศ. 2538 เมือ่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2538 
และต่อมาได้มีการปรับปรุงโดยออกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
บริหารงานของสํานักบริการวิชาการ พ.ศ. 2547 เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่ง
ขึน้ จนกระทัง่มหาวทิยาลยัมกีารเปลีย่นแปลงเป็นมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐั
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 จึงมีการพิจารณา
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กําหนดส่วนงานใหม่ และเปลี่ยนสถานะของสํานักงานบริการวิชาการเป็นศูนย์
ตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของสํานักงานอธิการบดี มีฐานะเทียบ
เท่ากอง มรีะบบบรหิารงานทีแ่ยกออกจากระบบการบรหิารจดัการของสาํนกังาน
อธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีการดําเนินงานในลักษณะวิสาหกิจ มีหน้าที่ความ
รบัผดิชอบในการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมในแบบต่าง ๆ  เพือ่เผยแพร่องค์
ความรูข้องมหาวิทยาลยัสูส่งัคม และสามารถหารายได้ให้กบัมหาวทิยาลยั โดย
ทําหน้าที่ในด้านการติดต่อเจรจาเชิงธุรกิจ จัดการเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญา
และข้อตกลงในการรับทําโครงการ การบริหารโครงการ และดูแลผลประโยชน์
ที่มหาวิทยาลัยพึงได้จากการดําเนินงานโครงการบริการทางวิชาการในรูปแบบ
ต่าง ๆ กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ ได้แก่ การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัย การค้นคว้า การศึกษา สํารวจ วางแผน ที่ได้
รบัเงนิสนบัสนนุจาก แหล่งทุนภายนอก ฯลฯ อกีทัง้ยงัให้บรกิารในฐานะทีป่รกึษา
ที่มีการขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ประเภท
นิติบุคคล หมายเลข 856 ระดับ 1 ในสาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท 
สาขาการศึกษา สาขาพลังงาน สาขาส่ิงแวดล้อม สาขาอุตสาหกรรม สาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สาขาการท่องเทีย่ว และสาขาการบรหิาร
และพัฒนาองค์กร
 ปัจจุบันสํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีสถานที่ตั้ง
อยู่ 2 แห่ง ได้แก่ 
 สํานักงานหลัก ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม 
จ.นครปฐม 73000 โทร. 034-300518 Website : www.suas.su.ac.th
 สํานักงานสาขา (งานด้านฝึกอบรม) ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สาํนกังานอธกิารบด ีตลิง่ชนั เลขที ่22 ถนนบรมราชชนน ีเขตตล่ิงชนั กรงุเทพฯ 
10170 โทร. 0-2849-7500 ต่อ 31208  Website : www.thailocalsu.com

q

 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2564 I  35



คณะวิชาและหน่วยงานที่อยู่ใน

สำ�นักง�นอธิก�รบดี ตลิ่งชัน

If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, 
if you can’t walk then crawl, but whatever you do you have 
to keep moving forward.”

“ถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่ง วิ่งไม่ได้ก็เดิน เดินไม่ได้ก็คลาน…
ท�าอย่างไรก็ได้ให้เคลื่อนไปข้างหน้า.”

ดร. ม�ร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ (นักคิด นักปฏิรูปคนสำ�คัญของโลก) 



1. คณะดุริยางคศาสตร์ 

 จดัตัง้เป็นคณะที ่10 ของมหาวทิยาลยัศลิปากร  เปิดรบันกัศกึษาตัง้แต่ 
ปีการศึกษา 2542 ถึงปัจจุบัน  เปิดสอนจํานวน 6 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับ
ปรญิญาตร ี4 หลกัสตูร ดงันี ้(1) หลกัสตูรดรุยิางคศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการ
แสดงดนตรี (2) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (3) 
หลกัสตูรดรุยิางคศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาดนตรเีชงิพาณชิย์ และ (4) หลกัสตูร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง  ระดับปริญญาโท 1 
หลักสูตร  คือ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและ
พัฒนา  และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา คณะดุริยางคศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนควบคู่
ไปกับการให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในวิชาที่เรียนทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตัส่ิงเสรมิและสนบัสนุนการจดักจิกรรมดนตร ีเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ออก
แสดงดนตรต่ีอหน้าสาธารณชนเกบ็เกีย่วประสบการณ์ และเรยีนรูจ้ากการทาํงาน
ในสถานการณ์จริง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
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2. บัณฑิตวิทยาลัย
 จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2515  ปัจจุบันมีฐานะเป็นคณะทําหน้าที่ดําเนินการ
จัดการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีของทุกคณะในมหาวิทยาลัย เปิดสอนท้ัง
ภาคปกต ิ(เรยีนวนั เวลาราชการ) และโครงการพเิศษ  (เรยีนนอกเวลาราชการ 
และ/หรือวันเสาร์-อาทิตย์)
 สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มี 3 แห่ง คือ
 ชั้น 2 สํานักงานอธิการบดี มศก.ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มศก. พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 ห้อง ร 1220 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1  มศก. สารสนเทศเพชรบุรี
 หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากสภามหาวทิยาลยัศลิปากร 
ปัจจุบันมีจํานวน 109 หลักสูตร  โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก 44 
หลักสูตร และระดับปริญญาโท 65 หลักสูตร โดยมีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและ
หลักสูตรนานาชาติ 
 สามารถติดตามรายละเอียดของบัณฑิตวิทยาลัย ได้ที่ 
 http://www.graduate.su.ac.th  
 facebook : https://www.facebook.com/graduatesu
 e-mail : graduateschool.su@gmail.com
 Line Id : gradclinic.student

3. กองกลาง
  กองกลางเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบการ
บริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่อาคารสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
ชั้น 6 และอาคารสํานักงานอธิการบดี วังท่าพระ ชั้น 2 โดยแบ่งออกเป็น 2 
งาน ได้แก่ งานบริการกลาง งานบริหารทั่วไป ซึ่งในแต่ละงานมีขอบข่ายภาระ
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ในการดําเนินงานได้กําหนดปณิธานและวัตถุประสงค์ 
ดังนี้
 ปณิธาน
 กองกลางเป็นหน่วยงานสนบัสนนุผลกัดนัมหาวิทยาลยัให้ก้าวไกลทนัต่อ
การเปลีย่นแปลง มุ่งเน้นความเป็นเลศิในการให้บรกิาร โดยมีการบรหิารจดัการ
ที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการบริการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง มีอาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความ
สะดวกและสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมและปลอดภยั เพือ่ให้ผูร้บับรกิารมคีวาม
พึงพอใจ โดยความสอดคล้องกับปณิธานของสํานักงานอธิการบดี “มุ่งม่ัน
สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยหลักการบริหาร
จัดการที่ดี เพื่อนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสรรค์” จึงได้
กําหนดคําขวัญไว้ว่า “เต็มใจให้บริการ ทํางานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพ
ให้ก้าวไกล”
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 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการ
ให้บรกิารด้านการจดัประชมุ ด้านสารบรรณ ด้านอาคาร สถานทีแ่ละยานพาหนะ
แก่คณะวิชาและส่วนงาน ตลอดจนบุคคลภายในและภายนอก
 2. เพือ่เพิม่ความสามารถในการบรหิารจดัการทีด่มีปีระสทิธภิาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการทํางานเพื่อ
ความเป็นเลิศในการให้บริการ
 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรกองกลางให้มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานท่ีพึงประสงค์ ซึ่ง
สอดคล้องกับการบริหารงานที่ก้าวไกล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 4. เพือ่สร้างสภาพแวดล้อมและสร้างขวญักาํลงัใจแก่บคุลากรภายในให้
มีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดี เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. กองทรัพยากรมนุษย์
 กองทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บนชั้น 7 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลงานการบริหารงานบุคคล โดยมีการ
ดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย การจัดสรรอัตรากําลัง การสรรหา 
การธํารงรักษาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการจัดทําฐาน
ข้อมูลบุคลากรด้วยระบบสารสนเทศทั้งมหาวิทยาลัย ดําเนินงานเก่ียวกับ
ทะเบียนประวัติบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากร (MIS 
และ SU-ERP HRM) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การทําบัตร
ประจําตัวบุคลากร รวบรวมสถิติวันลาของบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การ
ลาศกึษา ฝึกอบรม การดงูานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และการปฏบิตักิาร
วิจัย ณ ต่างประเทศ การลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/เขียน
ตาํรา ตลอดจนด้านทนุการศกึษาของบคุลากรในมหาวทิยาลยัท่ีได้รบัการจัดสรร
จากรฐับาล การกาํหนดตาํแหน่งให้สงูขึน้ของบคุลากรสายวชิาการและบคุลากร
สายสนับสนุน รวมทั้งติดตามและรายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และการต่อการจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ นอกจากนี้ เป็นหน่วยงานดําเนินการเกี่ยวกับการ
ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ด้านการบริหารงานบุคคล
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5. กองคลัง
 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีภารกิจดูแลรับ
ผิดชอบการบรหิารจดัการด้านการเงนิการคลงับรหิารงบประมาณ และพสัดขุอง
มหาวทิยาลยัโดยปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และมติ
ของคณะรัฐมนตรี รวมถึงการติดต่อประสานงานและให้บริการกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอก เช่นกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิย
และนวัตกรรม สาํนกังบประมาณ กระทรวงการคลงั กรมสรรพากร สํานกังาน
ประกนัสงัคม ธนาคารต่าง ๆ  อาจารย์ ข้าราชการ พนกังานมหาว่ทิยาลยั นกัศกึษา 
และบุคคลทัว่ไป และเป็นศนูย์กลางข้อมูลข่าวสารทางด้านการเงนิ การคลงัและ
พสัด ุ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย ตลอดจนให้บรกิารข้อมลู
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ http://www.presiden.su.ac.th/finance
 กองคลังสาํนกังานอธกิารบด ีมพืีน้ทีก่ารบริหารจดัการทัง้ 3 แห่ง 
 1. กองคลงั สาํนกังานอธกิารบด ีตลิง่ชัน ตัง้อยู่ที ่ชัน้ 6 อาคารสํานกังาน
อธกิารบด ีมหาวิทยาลยัศลิปากร ถนนบรมราชชนน ีกรงุเทพมหานคร 
 2. อาคารสํานกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงั 
สนามจนัทร์ ถนนราชมรรคาใน จังหวดันครปฐม 
 3. กองคลงั สาํนกังานอธิการบด ีวทิยาเขตพระราชวงัสารสนเทศเพชรบรุี 
ต้ังอยูท่ีช่ัน้ 1 อาคารบรหิาร มหาวทิยาลัยศลิปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุี 
ถนนชะอาํ-ปราณบรุ ีจังหวดัเพชรบรุี

6. กองแผนงาน
 กองแผนงาน เดิมมีฐานะเป็นหน่วยวิจัยสถาบัน ต่อมาได้ยกฐานะขึ้น
เป็นหน่วยงานระดบักอง สงักดัสํานกังานอธิการบด ี(ได้รบัการอนมุตัจิากทบวง
มหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2536) และในปัจจุบัน สํานักงานอธิการบดี ได้มีการ
แบ่งหน่วยงานภายในใหม่ ออกเป็น 10 กอง ตามประกาศมหาวทิยาลยัศลิปากร 
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับ
ที่ 4) ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยกองแผนงาน เป็นหน่วยงาน
ภายในของสํานกังานอธกิารบด ีเป็นหน่วยงานสนบัสนนุการบรหิารจดัการด้าน
แผน งบประมาณ และบรหิารจดัการทางกายภาพ  มภีารกจิหลกัในการวเิคราะห์
จัดทํางบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จัดทําแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะยาว ปานกลาง และระยะ 1 ปี และแผนอื่นๆ ใน
ระดับสถาบัน เช่น แผนบริหารความเส่ียง แผนอัตรากําลัง แผนปฏิบัติการ
ประจําปี แผนบริหารความต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤต (Business Continuity 
Plan : BCP) มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น รวมทั้งวิเคราะห์และจัดทําข้อมูล
สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย ดําเนิน
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การวิจัยสถาบันและติดตามประเมินผล และงานนโยบายอื่นๆ เช่น โครงการ
ปฏิรปูมหาวิทยาลัยศิลปากร การตดิตามและประเมนิผลหลงัการปรับโครงสร้าง
คณะ/ส่วนงานและหน่วยงานภายในของคณะ/ส่วนงาน โครงการ Reinventing 
มหาวทิยาลยั เป็นต้น ตลอดจนบรหิารจดัการด้านวางแผนและพฒันากายภาพ 
ออกแบบและการควบคุมประสานงานก่อสร้าง

7. กองกฎหมาย
 กองกฎหมาย สาํนกังานอธกิารบด ีเป็นหน่วยงานกลางท่ีปฏิบัตงิานด้าน
กฎหมาย ธรรมาภบิาล ความโปร่งใส ความเป็นธรรมของมหาวทิยาลยั ดําเนนิ
การด้านการสอบสวนวินัย อุทธรณ์และการร้องทุกข์ การดําเนินคดีอาญา คดี
แพ่ง และคดปีกครอง การจดัทาํสญัญาประเภทต่าง ๆ  รวมถงึการบรหิารจดัการ              
และการปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทํา
หน้าที่กลั่นกรองเรื่องทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ 
เพือ่ประกอบการพจิารณาของผูบ้รหิารและองค์กรบรหิารระดบัมหาวทิยาลยั มี
การเผยแพร่ข้อมลูด้านกฎหมายผ่านแอปพลเิคชนั www.lawapp.su.ac.th และ
เว็บไซต์ www.president.su.ac.th/legal 
 กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

8. กองประกันคุณภาพการศึกษา
 กองประกันคุณภาพการศึกษา มีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบในการรักษา
มาตรฐานการศกึษาของมหาวทิยาลยั โดยเน้นหลกัการของการให้มหาวทิยาลยั
มีระบบการควบคุมคุณภาพทางวิชาการ (Internal Quality Control) และ
ปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improve-
ment) บนพื้นฐานของความมีเสรีภาพทางวิชาการและอิสรภาพในการดําเนิน
งานที่สังคมหรือหน่วยงานภายนอกสามารถเข้าตรวจสอบได้ โดยมีการดําเนิน
งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ QA  จากผลการ
ประเมิน งานวางแผนพัฒนาและภารกิจเฉพาะ ภารกิจการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มุ ่งเน้นให้มีการสร้างระบบและกลไกการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษา ให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกอย่าง
กว้างขวาง ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการตรวจสอบและประเมินผล 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร โดยมาตรฐาน ASEAN 
University Network Quality Assurance : AUNQA คณะวิชา ส่วนงาน และ
สถาบัน โดยเกณฑ์มาตรฐาน Education Criteria for Performance Excel-
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lence : EdPEx ส่วนงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเกีย่วข้องกบัการประกนัคณุภาพ การสร้างเครอืข่ายด้านการประกนั
คุณภาพ ภารกิจตามนโยบาย เช่น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
Integrity and Transparency Assessment : ITA งานด้านการพัฒนา Uni-
versity Rankings รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน
บนพื้นฐานการจัดการความรู้

 ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
 เว็บไซต์ http//www.qa.su.ac.th
 โทรศัพท์ 0-2849-7506 ภายใน 31322-26

9. ส�านักงานตรวจสอบภายใน
 สํานักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการต่อ

ฝ่ายบรหิาร เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจต่อความมปีระสทิธภิาพ ประสิทธผิลของการ

ดาํเนนิงานและความคุม้ค่าของการใช้จ่ายเงนิ รวมทัง้ความถกูต้องเชือ่ถอืได้ของ

ข้อมูลทางการเงิน โดยคํานึงถึงระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 

ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม และบริการให้

คําปรึกษาแก่บุคลากรของคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ให้ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั และมตขิองคณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้อง

 สํานักงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําปี

ที่ได้รับอนุมัติ โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและมี

อํานาจในการเข้าถึงข้อมูล ระบบงาน เอกสาร ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยขอบเขตการ

ตรวจสอบจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบ

การดําเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน และ

รายงานผลการตรวจสอบให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ ตาม

แนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกําหนดไว้ เสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจาํมหาวิทยาลยัเพ่ือพจิารณาและอธกิารบดีเพือ่สัง่การต่อไป รวม

ทั้งต้องประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

 สาํนกังานตรวจสอบภายใน ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 ตกึสาํนกังานอธกิารบด ีตลิง่ชนั 

เว็บไซด์ http://www.audit.su.ac.th

q
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วิทย�ลัยน�น�ช�ติ
มห�วิทย�ลัยศิลป�กร 
บ�งรัก กรุงเทพฯ

วิทยาลัยนานาชาติ
 ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 โดยปัจจุบนัเปิดรับสมคัรนกัศกึษาในระดบั
ปรญิญาตร ีทกุหลกัสตูรเป็นหลกัสูตรนานาชาตสิองปรญิญา (Double-Degree 
Programmes) ที่เน้นด้าน “Business” และ “Art & Design” ซึ่งมีด้วยกัน 3 
หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(BBA in Hotel Management) ร่วมมือกับ Vatel Hotel and Tourism Busi-
ness School ประเทศฝรั่งเศส (2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจดัการตราสนิค้าหรหูรา (BBA in Luxury Brand Management) ร่วมมอืกบั 
Paris School of Business ประเทศฝรั่งเศส และ  (3) หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (BFA Digital Communication Design) 
ร่วมมือกับ Birmingham City University ประเทศอังกฤษ โดยทุกหลักสูตร
นอกจากจะสอนโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นสือ่กลางแล้ว ยงัมอบประสบการณ์นอก
ชั้นเรียน และมอบโอกาสของการพัฒนาตนเองสู่สากลโดยการฝึกงานต่าง
ประเทศ เพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่โลกของการแข่งขันได้อย่างมี
คณุลกัษณะตามมาตรฐานสากล ดงันัน้วทิยาลยันานาชาต ิจงึให้ความสําคญักบั
การสร้างและพัฒนาหลกัสตูรทีม่คีณุลกัษณะดงักล่าวข้างต้น ทีส่อดรบักบัความ
ต้องการของประเทศ และขณะเดยีวกันกส็อดคล้องกบัจดุเด่นของมหาวทิยาลยั
ศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
 เลขที่ 72 ชั้น 8-9 อาคารกสท โทรคมนาคม
 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 โทร 02 639 7521-3
 Email: suicfaculty@gmail.com
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คณะวิชาและหน่วยงานที่อยู่ใน

วิทย�เขตพระร�ชวังสน�มจันทร์    



1. คณะอักษรศาสตร์
 จัดต้ังเม่ือพ.ศ. 2511 เป็น
คณะแรกของวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ และเป็นคณะที ่ 5 ของ
มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร โดย มี 
ศาสตราจารย ์ ม.ล. บุญเหลือ  
เทพยสุวรรณ เป็นคณบดีคนแรก 
ปัจจบัุนมีภาควชิาต่าง ๆ  11 ภาควชิา 
คือ นาฏยสังคีต บรรณารักษศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภาษาไทย 
ภาษาป ัจจุบันตะวันออก ภาษา
ฝรัง่เศส ภาษาเยอรมนั ภาษาองักฤษ 
ภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 นอกจากการเรียนการสอน

แล้ว คณะอักษรศาสตร์ยังดําเนินการ

วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

2. คณะศึกษาศาสตร์
 ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 นับเป็นคณะที่ 6 

ของมหาวทิยาลยัศลิปากร และเป็นคณะที ่2 ของวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

ดาํเนนิการสอนเพือ่ผลติบณัฑติสาขาศกึษาศาสตร์และสาขาท่ีเกีย่วข้อง ปัจจบุนั

มหีน่วยงาน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย สํานกังานคณบด ีภาควชิา 7 ภาควชิา 

และโรงเรียนสาธิต 2 ระดับ จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับอนุบาล 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับปริญญา ซึ่งมีระดับปรญิญาบณัฑติ และ

ระดบับัณฑติศกึษา (ระดบัมหาบณัฑติและระดบัดษุฎบีณัฑติ) นอกจากการจดัการ

เรยีนการสอนแล้ว ยงัดาํเนนิงานด้านการวจิยัในสาขาทีเ่กีย่วข้อง การให้บรกิาร

วิชาการแก่ชุมชนและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้วย
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3. คณะวิทยาศาสตร์ 

 จดัตัง้เมือ่ พ.ศ. 2515 เป็นคณะที ่7 ของมหาวทิยาลยัศลิปากร ปัจจบัุน
จดัการสอนในระดบัปรญิญาตร ี12 สาขา ได้แก่ คณติศาสตร์ สถติ ิเคม ีชวีวทิยา 
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุลชีววิทยา 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล และฟิสิกส์ 
(ศษ.บ.) ในระดับปริญญาโท 11 สาขา ได้แก่ เคมีศึกษา เคมี สถิติประยุกต์ 
ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
จุลชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล นิติวิทยาศาสตร์ และ
ในระดบัปรญิญาเอก 7 สาขา คอื เคม ีคณติศาสตร์ ฟิสกิส์ ชวีวทิยา จลุชีววทิยา 
เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดจิิทลั และนติวิทิยาศาสตร์และงานยตุธิรรม 
นอกจากการเรียนการสอนแล้ว ยังดําเนินการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชนด้วย 
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4. คณะเภสัชศาสตร์
 จดัตัง้เมือ่ พ.ศ. 2528 เป็นคณะที ่8 ของมหาวทิยาลยัศลิปากร ดําเนนิ
การสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ (เภสัชกร) ปัจจุบันจัดการสอนใน
ระดับปริญญาตรี 1 สาขา คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ 
(หลักสูตร 6 ปี) ระดับปริญญาโท จํานวน 4 สาขา คือ หลักสูตรเภสัชศาสตร
มหาบัณฑติ สาขาเภสชักรรมคลนิกิ สาขาการคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านสาธารณสุข 
สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และ
สาขาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ระดับปริญญาเอก 5 สาขา คือ สาขา
เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร สาขาเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิศว
เภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาเภสัชกรรมคลินิก นอกจากการ
เรียนการสอนแล้วยังดําเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการอื่น ๆ ทางด้าน
เภสัชศาสตร์แก่ชุมชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ 
“ประชานาถ” ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา” และศูนย์
บริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร์ ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา อาหาร 
เครื่องสําอาง และการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ 
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5. คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม   
 จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 นับเป็นคณะที่ 9 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปัจจบุนัประกอบด้วยภาควชิาต่าง ๆ  7 ภาควิชา ดําเนินการสอนเพือ่ผลติบณัฑติ
ในระดับปรญิญาตร ีจาํนวน 12 สาขาวิชา โดยมทีางด้านวศิวกรรมศาสตร์ ได้แก่ 
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขา
วิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ
โลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
ทางด้านวทิยาศาสตร์ประยกุต์และเทคโนโลย ีได้แก่ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร 
และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนทางด้านเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจ
วิศวกรรม ในระดับปริญญาโท จํานวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการ
และวศิวกรรมพอลเิมอร์ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ีสาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม สาขาวชิาวศิวกรรม
พลังงาน สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ ในระดับปริญญาเอก จํานวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
วทิยาการและวศิวกรรมพอลเิมอร์(หลักสตูรนานาชาต)ิ สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน และสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม นอกจากการเรียนการสอน
แล้วยงัดาํเนนิการวจิยัในสาขาทีเ่กีย่วข้องตลอดจนให้บริการทางวชิาการแก่ชมุชน
อกีด้วย
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6. กองงานวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 เป็นหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการ ซึง่ภารกจิหลกัของหน่วยงานเป็นหน่วย
งานส่วนกลางทีใ่ห้บรกิารภายในวิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ ประกอบด้วย 
บริการรับ-ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และระหว่าง
วิทยาเขต ให้บริการการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพนิ่ง
งานพธิกีารและกจิกรรมต่าง ๆ  ด้านบรหิารงานบคุคล ดําเนนิการโครงการต่างๆ 
เพือ่รองรบัภารกจิเชงินโยบายมหาวทิยาลยั ให้การต้อนรบัอาํนวยความสะดวก
แก่บคุคล/หน่วยงานทีม่าเยีย่มชมวิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Social ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดทํา
งบประมาณ การสํารวจความพึงพอใจ ให้บริการด้านการขอใช้พื้นที่ส่วนกลาง
ภายในวิทยาเขต และให้บริการห้องเรียน อาคารหอประชุมเพ่ือรองรับการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งให้บริการจัดงานพิธีสําคัญของมหาวิทยาลัย ด้าน
พสัดใุนการจดัซ้ือ-จดัจ้าง วสัด ุครภุณัฑ์และสิง่ก่อสร้างของวทิยาเขตพระราชวงั
สนามจันทร์ ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ด้าน
การให้บริการยานพาหนะแก่ผู้บริหาร คณะวิชา และหน่วยงาน ด้านสวนและ
สนาม ด้านการรักษาความปลอดภัย ให้บริการด้านจัดเลี้ยงห้องประชุม และ
การให้บริการที่พักอาศัยบุคลากร  ให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ของส่วน
กลาง ให้บริการซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนางานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา 
งานระบบอิเล็กทรอนิกส์
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7. กองบรหิารงานวิชาการ

 มีที่ตั้งหน่วยงาน เพ่ือให้บริการ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ขอรับบริการ 
ประกอบด้วย
 - สํานักงานชั่วคราว ชั้น 8 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เลขที่ 22 ถนนบรม
ราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 เป็นท่ีตั้งของภารกิจมาตรฐานหลักสูตร 
งานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ 
 - มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 เป็นที่ตั้งของงานทะเบียนและ
สถิติ กองบริหารงานวิชาการ
 - อาคารอธิการ 2 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
73000 เป็นที่ตั้งของภารกิจสอบคัดเลือก ภารกิจบริหารงานทั่วไป งานจัดการศึกษา  
และงานทะเบยีนและสถติิ กองบรหิารงานวชิาการ 
 แบ่งหน่วยงานย่อยเป็น 2 งาน คือ

 1. งานทะเบียนและสถิติ
  รับผิดชอบ ดูแล กํากับ ติดตาม รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการ
ดาํเนินงาน เรือ่ง กาํหนดปฏทินิการศกึษา ฐานข้อมลูนกัศกึษา การขึน้ทะเบียน กาํหนด
รหัสประจาํตวันกัศกึษา บนัทกึข้อมลูตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบยีนวชิาเรยีน 
เพิม่-ถอนรายวชิา กรอกข้อมลูรายละเอยีดการเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีม ประมวลผลการ
ศึกษา จําแนกสภาพนักศึกษา สําเร็จการศึกษา เสนอขั้นตอนอนุมัติปริญญา จัดทํา
หนงัสือรบัรองทางการศกึษา ตรวจสอบคณุวฒิุ ทําสถติแิละวเิคราะห์ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง
กับนักศึกษา ดูแลข้อมูลและบริหารจัดการระบบบริการการศึกษา ประสานข้อมูล
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ตั้งแต่แรกรับ จนสําเร็จการศึกษา 
 2. งานจัดการศึกษา
   แบ่งหน่วยงานย่อยเป็น 3 ภารกิจ ดังนี้
   2.1 มาตรฐานหลักสูตร

50  I  คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2564



  รับผิดชอบ ดูแล กํากับ ติดตาม ประสานงานกับคณะวิชาต่าง ๆ และ
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในการขอเสนอเปิดหลกัสตูรใหม่ ปรบัปรงุพัฒนาและปิดหลกัสูตร 
ระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ให้คําปรึกษา คําแนะนําในการจัดทําหลักสูตร 
แก้ปัญหาในการดําเนินการด้านหลักสูตรของคณะวิชาจัดทําและดูแลระบบประเมิน
อาจารย์ผู้สอน บริหารจัดการระบบสารสนเทศ TQF
  2.2 สอบคัดเลือก
   รับผิดชอบ ดูแล กํากับ ติดตาม ประสานงานและดําเนินการงานที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลการรับนักศึกษา การจัดสอบคัดเลือกต่าง ๆ ประสานงานกับคณะ
วิชา ในการดําเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาและการจัดสอบคัดเลือกอื่น ๆ
  2.3 บริหารงานทั่วไป
   รับผิดชอบ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปด้านสารบรรณ  
ควบคุม กํากับ ดูแล ประสานงานกับคณะวิชา หน่วยงานในงานด้านทั่ว ๆ ไป การ
จัดการด้านพัสดุ ด้านการเงิน งบประมาณของหน่วยงาน และประสานงานจัดการ
ประชุมสภาวิชาการ
  Website ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา http://reg.su.ac.th
  Website กองบริหารงานวิชาการ www.eds.su.ac.th
  เปิดให้บริการ:วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  ปิดบริการ:วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

8. กองกจิการนกัศกึษา พระราชวงัสนามจนัทร์
 ตั้งอยู่ที่อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 
การบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น โครงการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา การจัดหางาน ทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษา ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย กีฬาและ
นันทนาการ การศึกษาวิชาทหาร และโรงอาหาร เป็นต้น
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9. ฝ่ายหอสมดุพระราชวงัสนามจันทร์ ส�านกัหอสมดุกลาง

 ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และให้
บรกิารทางวชิาการแก่อาจารย์ นกัศกึษา และบคุลากรของมหาวิทยาลัยศลิปากร 
รวมถึงชุมชน  ฝ่ายหอสมุดฯ มีทรัพยากรสารสนเทศและบริการที่หลากหลาย 
ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสสตร์ เภสัชศาสตร์ 
วศิวกรรมศาสตร์ และสหสาขาวชิา รวมทัง้สารสนเทศทางด้านท้องถิน่ภาคตะวนั
ตก ทั้งที่เป็นหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ และฐานข้อมูลออนไลน์ นอกจากนี้
ยงัมบีรกิารเพือ่ช่วยการค้นคว้า การรูส้ารสนเทศ สนบัสนนุการวจิยั ห้องศกึษา
ค้นคว้ากลุ่ม ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดูหนังฟังเพลง บอร์ดเกม ฯลฯ 
  ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ ณ อาคารเอกเทศ 2 อาคาร 
คอื อาคารหอสมดุพระราชวงัสนามจนัทร์ และอาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ 
สามารถติดตามรายละเอียดในการเปิดบริการ และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่
 http://www.snc.lib.su.ac.th  
  https://www.facebook.com/suslibrary
  https://twitter.com/suslibrary    
  https://www.instagram.com/suslibrary     
 0 3425 5092
 0 3425 5092

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักหอสมุดกลาง
 ตั้งอยู่ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นแหล่งรวบรวม จัด
เก็บดูแลรักษาเอกสาร/สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และของที่ระลึกที่เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนั้นยังให ้บริการและเผยแพร่เอกสาร
จดหมายเหตุแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย
 วัน / เวลาเปิดให้บริการ
 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
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 สามารถตดิตามรายละเอียดในการเปิดบรกิาร และรายละเอยีดอืน่ ๆ ได้ที่
  http://www.l.su.ac.th/?page_id=8029 
  https://facebook.com/SilpakornUniversity.Archives
  0 34270 222-42 ต่อ 218011
  0 3425 5806

10. ส�านกังานบรหิารการวิจยั นวตักรรมและการสร้างสรรค์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร  (สวนส.)

 สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานกลางภายใต้สํานักงานอธิการบดี  ตั้งอยู่
ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  มีภารกิจเฉพาะด้านท่ีสอดคล้องกับแผน
พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในการพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
รองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) และ QS Stars 
Rating รวมถึงการเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทํางานเชื่อม
โยงประสานงานระหว่างนกัวจิยัในมหาวทิยาลัย โดยมุ่งให้มหาวทิยาลยัผลติงาน
วิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและ
ชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาของประเทศ และสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบวิจัยของ
ประเทศในการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและ
หน่วยวิจัย การบริหารทุนวิจัย การประเมินผล และการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ตลอดจนสนับสนุนและให้คําปรึกษาแก่ส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งหน่วย
งานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจดังนี้
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 1. บริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. การบรหิารจดัการงานทรพัย์สนิทางปัญญาของมหาวิทยาลยัศลิปากร
 3. บริหารจัดการข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 4. การออกหนังสือรับรองมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ การเลี้ยงและใช้
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 5. การบริหารงาน นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร Entrepre-
neurs Silpakorn  เช่น Startup UBI 
 6. บริหารจัดการวารสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน  3  ฉบับ
 7. การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ และการตรวจทานภาษา
อังกฤษ
 8. การจัดให้รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์
และรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ
 9. The connector : Co-Working Space พื้นที่สําหรับนักศึกษา นัก
วิจัย คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการที่สนใจหรือต้องการ
พัฒนานวัตกรรม

11. ส�านักดิจิทัลเทคโนโลยี
 เป็นหน่วยงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัย มีหน่วยบริการใน
ทกุวทิยาเขต ได้แก่ วงัท่าพระ สาํนกังานอธกิารบด ีตลิง่ชนั วทิยาเขตพระราชวงั
สนามจันทร์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และซิตี้แคมปัสเมืองทองธานี ได้ให้
บริการดังต่อไปนี้:-
 1. ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้บริการเครือข่ายฯ แก่หน่วยงาน บุคลากร 
และนกัศกึษา ของมหาวิทยาลยัศลิปากรในทกุวทิยาเขต โดยให้บรกิารระบบ Internet, 
ระบบ LAN, ระบบ WiFi, ระบบ VPN (Remote Access), ระบบ e-mail และบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ 
  - ระบบ LAN นักศึกษา และบุคลากร สามารถใช้เครือข่ายฯ แบบมีสาย
จากห้องปฏิบัติการ ตามคณะวิชาต่าง ๆ  และที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีในทุกวิทยาเขต
  - ระบบ WiFi บริการสําหรับผู้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ Notebook, 
Laptop, Tablet, Smartphone และอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบไร้สายได้ โดยต้องเป็นสมาชิก SU Net
  - ระบบ SU Cloud Services ให้บริการโปรแกรม Office 365 เช่น 
Outlook (SU mail), Office suite One Drive ฯลฯ และบริการ Google Application 
for Education เช่น Google Plus, Google Drive, Gmail ฯลฯ เป็นต้น เพือ่สนบัสนนุ
ด้านการเรียนการสอน และการศึกษาของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดย
ผ่าน Web Portal ที่สะดวกด้วยระบบ Single Sign On (SSO)
 2. พื้นท่ีบริการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ ในการตดิต่อไปยงัคณะวชิาและหน่วยงานอืน่ ๆ  ในมหาวทิยาลัยศลิปากร 
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รวมถึงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนในวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ
คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศจากคณะวชิาต่าง ๆ  ทีข่อใช้บรกิาร รวมถงึเพือ่
การอบรมสัมมนา

 นอกจากนี้ได้จัดให้มีพื้นที่ Open Learning Space ในทุกวิทยาเขตเพื่อเป็น
พื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย สําหรับนักศึกษา และผู้ใช้บริการที่มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ใช้งานแบบเครือข่ายไร้สายหรือ WiFi นอกเวลาเรียนและนอกเวลาราชการที่
ให้บริการได้โดยจัดให้มีโต๊ะพร้อมระบบไฟฟ้า และแสงสว่างพร้อมเพื่อการใช้งานได้
อย่างสะดวกสบายได้ตลอดเวลา
 3. การให้บรกิารด้าน e-Learning การผลติส่ือการสอน และการฝึกอบรม
  - ให้บริการระบบการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning 
(http://www.suelearning.su.ac.th)
  - สถานีวิทยุโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต SU RadioNet
(http://www.tv-radio.su.ac.th) 
  - บรกิารประชุมและการเรยีนการสอนทางไกลผ่านระบบ Video Conference
  - ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร
  - บริการให้คําปรึกษาและบริการวิชาการทางด้านการผลิตสื่อมัลติมิเดีย 
สําหรับการเรียนการสอน
 4. การบริการ ICT Service zone สาํหรบัผูท้ีม่ปัีญหาหรอืต้องการคาํปรกึษา 
ติดต่อสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีในทุกวิทยาเขต ซึ่งจะให้คําปรึกษาและการบริการด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ อาทิ เช่น
  - การบริการด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  - การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การใช้งาน Internet ภายในมหาวิทยาลัย การติดตั้งโปรแกรมหรือ
ไดร์เวอร์ต่าง ๆ  และการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น
  - การบริการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
  - การให้คําปรึกษาด้าน e-Learning
  - การให้คําปรึกษาด้านระบบทะเบียนนักศึกษา
  - การให้คําปรึกษาด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS)
 5. บริการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ของนักศึกษา ณ สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยแีละคณะวชิาทีม่บีรกิารในทกุวทิยาเขต ซึง่สามารถพมิพ์ได้ตามจํานวนยอด
การพมิพ์ของแต่ละคน โดยกาํหนดให้ภาคการศกึษาละ 100 หน้าหรอืบาท ถ้ายงัไม่มี
การพมิพ์หรอืพมิพ์ไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าวยอดจะสะสมไปรวมกบัยอดใหม่เพิม่ใน
ภาคการศึกษาถดัไปจนกว่าจะจบการศกึษาหรอืพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา แต่ถ้าพมิพ์
จนครบหมดยอดรวมทั้งหมดแล้วจะสามารถยังคงพิมพ์งานต่อไปได้โดยการซื้อคูปอง
การพิมพ์งานตามราคาคูปองที่กําหนด และตามความต้องการเพิ่มเติมของแต่ละคน
ได้ตลอดเวลา ณ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีในทุกวิทยาเขตเช่นกัน
 6. การให้บริการฝึกอบรม และห้องฝึกอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายใน
และภายนอก รวมถึงบุคคลท่ัวไป หากขอใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ สํานักงาน
เลขานุการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นหลัก ท่ี

 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2564 I  55



หมายเลขโทรศัพท์ 034-109686 ต่อ 217044, 034-255813 ต่อ 641, 644 
หรือ สะดวกตามสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ที่ให้บริการตามวิทยาเขตต่าง ๆ ก็ได้
 สถานที่ทําการและให้บริการในวิทยาเขตต่าง ๆ ดังนี้:-
  - สาํนกัดจิทิลัเทคโนโลย ี (ศนูย์กลาง) วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
จั งหวัดนครปฐม อาคาร มล.ป ิ ่น มาลากุล  โทร. 034-255811, 
034-255813, หรือ 034-109686 ต่อ 217040 
  - สํานักดิจิทลัเทคโนโลยี วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ชั้นใต้ดินอาคาร
ศิลปะ โทร. 02-2282052 หรือ 02-1054686 ต่อ 117010
  - สาํนกัดิจทิลัเทคโนโลยี ตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร ตกึสํานกังานอธิการบดี 
ชั้นที่ 3 โทร. 02-4465013 หรือ 02-1054686 ต่อ 117263
  - สํานักดิจิทลัเทคโนโลยี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
ช้ัน1 ด้านขวาของตกึ อาคารวทิยบรกิาร โทร. 032-594043 ต่อ 41531 หรอื 032-

8999686 ต่อ 317010

12. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา
     การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ประวัติความเป็นมา
 ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
(General Education Administration and English Language Development 
Center หรือ G&E Center) ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
เพื่อดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายสู ่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล ด้วยการพัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษา
เพื่อผลิดบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้จัดทําระบบและ
กลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษตามนโยบายของรัฐบาลใน
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การยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษในระดบัอดุมศกึษา ตลอดจนปรบัปรุงหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปทั้งด ้านเน้ือหาและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะท่ี
จาํเป็นในศตวรรษที ่21 พร้อมรองรบัการทาํงานและการเปลีย่นแปลงในอนาคต 
 ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
(G&E Center) ได้รบัการจดัตัง้อย่างเป็นทางการให้เป็นหน่วยงานภายในระดบั
กองที่มีภาระหน้าที่เฉพาะตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายใน
ของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ 
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เพื่อกํากับดูแลและดําเนินงานภารกิจหลัก 2 ด้าน 
ได้แก่ ภารกิจบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป และภารกิจพัฒนาการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์
 เพือ่เป็นศนูย์บรหิารจดัการและกาํกบัดแูลการจดัการเรยีนการสอนวชิา
ศึกษาทั่วไป
 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้และมาตรฐานภาษา
อังกฤษ
 เพื่อเป็นศูนย์จัดการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 เพ่ือให ้บริการการจัดการศึกษาที่ เกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปและ
การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ
 บริหารจัดการและกํากับดูแลระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้และมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
ตลอดจนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
 ที่ตั้ง อาคารสํานักงานอธิการบดี 2  ชั้น 3    
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
 ติดต่อ โทรศัพท์  034-271514
 Facebook : G&E Center, Silpakorn University
 E-mail : silpakorn.eep@gmail.com
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13. ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     (Centre	for	Educational	Innnovation	Silpalorn	University)
 1. ประวัติความเป็นมา

 ด้วยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ออกประกาศเรื่องการแบ่ง
หน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 
11 กันยายน 2562 โดยศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เป็นหน่วยงานภายในระดับกองท่ีมีภาระหน้าที่เฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานอธิการบดี
 2. ที่ตั้งของหน่วยงาน ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 3. ลักษณะของหน่วยงาน 

      ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร (Centre for 
Educational Innnovation Silpalorn University) เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง 
ภายใต้สํานักงานอธิการบดี มีภาระกิจเฉพาะส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ในทกุระดบัการศกึษา มกีารพฒันาคณาจารย์และบคุลากรด้านการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร  นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการให้บริการวิชาการกับ
บคุลากรภายนอก โดยมนีโยบายสําคญัเพือ่มุง่สูค่วามเป็นเลศิในการจดัการเรยีน
การสอน มุง่หวงัส่งเสรมิและพฒันาบคุลากรในการเรียนรูต้ลอดชวีติ โดยการนํา
นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนให้เกดิประโยชน์ในการ
เรยีนรูอ้ย่างสงูสดุ ตลอดจนบรูณาการองค์ประกอบเพือ่ให้เกดิบรรยากาศทีเ่อือ้
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการเชื่อมโยงการเรียนรู้ใหม่กับความรู้เดิมด้วย
เทคโนโลยี

14. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ   
 พระชนมพรรษา

 เป็นอาคารอเนกประสงค์ ตัง้อยูใ่กล้กบัพระตาํหนกัทบัขวญั พระราชวัง

สนามจนัทร์ โดยมกีารจดันทิรรศการเพือ่ให้ประชาชนท้ังในและต่างประเทศ ได้

ศกึษาเรยีนรูวั้ฒนธรรมของไทย นทิรรศการหมนุเวยีน การจดักจิกรรมทางวชิาการ 
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และศลิปวฒันธรรม ตลอดจนการให้บรกิารทางวชิาการเพือ่เป็นแหล่งให้การศกึษา 

อบรม และเผยแพร่ และการให้บรกิารแก่ชมุชน นอกจากนี ้ ยงัเป็นทีจ่ดังาน

กิจกรรมทีส่าํคญัต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั เช่น งานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 

การจดัการประชุมสมัมนา และกจิกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั

15. สถาบันภูมิภาคตะวันตก

 ตัง้อยู ่ณ เรอืนทบัเจรญิ พระราชวงัสนามจนัทร์ ทาํหน้าทีท่าํนบุาํรงุและ
อนุรกัษ์ผลงานวฒันธรรมท้องถิน่ ทัง้ทีเ่ป็นผลงานมรดกและผลงานร่วมสมยั พร้อม
ทัง้เผยแพร่ความรูท้ีเ่กีย่วเนือ่งกบัผลงานวัฒนธรรมเหล่านีแ้ก่ประชาชนทัว่ไป

q
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 คณะวิชาและหน่วยงานที่อยู่ใน

 วิทย�เขตส�รสนเทศเพชรบุรี

He who would learn to fly one day must first learn 
to stand and walk and run and climb and dance; 
one cannot fly into flying.

“ผู้ใดอย�กจะบินได้ ต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะยืน เดิน วิ่ง ปีน และเต้นรำ�ก่อน เพร�ะไม่มี
ใครส�ม�รถบินได้ในทันที”

ฟรีดริช วิลเฮล์ม นิทเช่ (นักนิรุกติศ�สตร์และนักปรัชญ�ช�วเยอรมัน)



1. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัศลิปากร จดัตัง้
ขึน้ในปี พ.ศ. 2544 เป็นคณะลําดับที ่11 ของมหาวทิยาลยัศลิปากร ตามนโยบาย
ขยายการศกึษาสูภ่มิูภาคทางวิทยาศาสตร์ประยกุต์และเทคโนโลยขีองรฐับาลใน
รปูแบบของวทิยาเขตสารสนเทศ (Information Technology Campus) โดย
มหาวทิยาลยัศิลปากรได้จัดตัง้คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรขึน้ เป็น
คณะแรกในวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ีอําเภอชะอํา จงัหวัดเพชรบุร ีเนือ่งจาก
ประชากรโดยรอบมหาวทิยาลยัในจงัหวดัเพชรบรุ ี ประจวบครีขัีนธ์ และจงัหวดั
ใกล้เคยีง ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ซึง่มท้ัีงการเลีย้งสตัว์และปลกูพืช ได้แก่ การ
เล้ียงโคนม โคเนือ้ สัตว์ปีก สตัว์นํา้ และทาํสวนผกัและผลไม้ 
 คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร จดัตัง้ขึน้โดยมจีดุมุง่หมายหลกั 
คอื เป็นแหล่งค้นคว้า วจิยัและพฒันาความรูใ้นด้านการเกษตรและสาขาวชิาที่
เก่ียวข้อง ประกอบกบัการนําเอาเทคโนโลยแีผนใหม่ทีเ่หมาะสม มาใช้และถ่ายทอด
ความรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ผลติบัณฑติให้เป็นผู้เพยีบพร้อมด้วยสตปัิญญา 
ความรอบรู ้ ความเชีย่วชาญ ความรบัผดิชอบ และคณุธรรมจรยิธรรมอนัดงีาม 
เพือ่ความก้าวหน้าของบคุคลสงัคมและประเทศชาติ 
 คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มุง่มัน่ทีจ่ะผลติบณัฑติให้มคีวาม
รู้ทางวิชาการและมีทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร โดยมีพื้นฐานความรู้ทั้งภาค
ทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใิน 4 ภาคการศกึษาแรก และเน้นการฝึกปฏิบัตแิละการ
ศึกษาเฉพาะทางใน 4 ภาคการศึกษาหลงั รวมทัง้การฝึกทกัษะและการปฏบิตังิาน
ให้เกดิความชาํนาญในการปฏบิตังิานของหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ตลอด
จนเสรมิสร้างประสบการณ์ในการทํางาน เพือ่ให้บณัฑติมคีวามพร้อมทีจ่ะปฏบิติั
งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เมือ่สําเรจ็การศกึษาสามารถทํางานในหน่วยงานของ
รฐั เอกชน เป็นเจ้าของฟาร์ม ประกอบธรุกจิทางการเกษตร เป็นเจ้าของกจิการ 
เป็นนกัวจิยั อาจารย์และนกัวิชาการ ตลอดจนมคีวามสามารถในการค้นคว้าและ
ประยุกต์ใช้ความรูท้ีเ่รียนมาในการปรบัปรงุและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลลุ่วงอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถรับใช้ชาติได้เป็นอย่างดียิ่งด้วยศักยภาพ
วทิยาการทีไ่ด้บ่มเพาะจากมหาวทิยาลยัศลิปากร
 ปัจจบัุนคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัศลิปากร 
วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ี ได้มกีารเปิดหลกัสตูรในหลายรปูแบบทัง้หลกัสตูร
ปกติ หลักสูตรโครงการร่วมแบบพหุวิทยาการ และหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งมี
นักศึกษาจากทั่วประเทศที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรีและใน
ระดบับณัฑติศกึษา รวมถงึมนีกัศกึษาชาวต่างชาตทิีส่นใจและสมัครเข้ามาศกึษา
ต่อในระดบัปริญญามหาบณัฑติในหลกัสตูรนานาชาตทิีท่างคณะวชิาเปิดสอนด้วย 
นอกจากภารกจิในด้านการจดัการศกึษาเพือ่ผลติบณัฑติทางการเกษตรและสาขา
วชิาท่ีเกีย่วข้องแล้ว คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรยงัได้ตระหนกัถงึ
ภารกิจสําคัญที่สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของคณะวิชาในมหาวิทยาลัย
ศลิปากร ทัง้ในด้านการวจิยั การบรกิารวิชาการแก่ชมุชน และการทํานบุาํรงุศลิป
วฒันธรรม โดยได้ดาํเนนิงานตามพนัธกิจหลกัอย่างครบถ้วนและต่อเนือ่งตลอด
ระยะเวลานบัตัง้แต่ได้มีการก่อตัง้คณะฯ มาจนถงึปัจจบุนัและจะยงัคงพัฒนาความ
ก้าวหน้าให้สบืเนือ่งอย่างมัน่คงและยัง่ยนืสู่อนาคตต่อไป
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2. คณะวิทยาการจัดการ
 คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science) จัดตั้งขึ้น
เป็นคณะท่ี 12 ในมหาวทิยาลยัศลิปากร เริม่จดัการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 
2545 ณ วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ีซึง่เป็นวทิยาเขตท่ี 3 ของมหาวทิยาลยั
ศิลปากร ถัดจาก วังท่าพระ กรุงเทพฯ และพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรการศึกษา 4 ปี จํานวน 4 
หลักสูตร 10 สาขาวิชา คือ
 ● หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  - สาขาวิชาการจัดการชุมชน
 ●	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  - สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
  - สาขาวิชาการตลาด
  - สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
  - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
  - สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
  - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
 ●	หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 ●	หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 คณะมจีดุมุง่หมายทีจ่ะผลติบัณฑติ ในสาขาวชิาทีส่ามารถประกอบอาชพี
อิสระได้ระดับหนึ่ง เป็นบุคลากรที่มีความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
มีความสามารถในการร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจเอกชนได้
เป็นอย่างด ีโดยคํานงึถงึการตอบสนองต่อความต้องการ และความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ
 คณะวิทยาการจัดการ มีความมุ่งมั่นที่จะเน้นให้นักศึกษาของคณะได้
ฝึกฝนความรู้ และทักษะในภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศที่สอง 
รวมทั้งทักษะทางด้านเทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการ คณะยังสนับสนุน
ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง ทั้งจากการฝึกงาน การดูงาน การแข่งขัน
ภายนอก และการทําโครงการต่าง ๆ ในทุกหลักสูตรของคณะ
 Faculty of Management Science, Petchaburi Information Tech-
nology Campus, Silpakorn University
 www.ms.su.ac.th
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3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 นับเป็นคณะวิชาที่ 13 ของมหาวิทยาลัย
ศลิปากร และเป็นคณะวชิาที ่3 ของวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ีปัจจบัุนคณะฯ 
จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่
ส่วนต่อขยายของมหาวทิยาลยัศลิปากร (City Campus) เมอืงทองธาน ีจงัหวดั
นนทบุรี
 คณะฯ ให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ และสาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การออกแบบ ชัน้ปีที ่1-3 เรยีนทีว่ทิยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรียนที่ City Campus เมืองทองธานี
 ส่วนนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 เรียนที่ City Campus 
เมืองทองธานี
 คณะฯ จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร มีระยะเวลา
การศึกษา 4 ปี เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
ออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มี 3 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกการ
ออกแบบแอนิเมชัน วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน และ
วิชาเอกการออกแบบเกม 
 3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ กลุ่ม
วิชาการสื่อสารมวลชน และกลุ่มวิชาภาพยนตร์ 
 นอกจากงานด้านการเรยีนการสอนแล้ว คณะฯ ยงัได้ดาํเนนิการส่งเสรมิ
และสนับสนุนด้านการวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมและชุมชน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือและประสานงานกับ
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หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม หรือองค์กรต่าง ๆ ในสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการเผยแพร่และส่งเสริมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และสาขาที่เกี่ยวเนื่อง
 สามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก 

 คําถามยอดฮิต : http://www.ict.su.ac.th/academic/faq
 https://www.facebook.com/ictsilpakorn

 ปณิธาน 

 สร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้นําการสื่อสาร บูรณาการเทคโนโลยี

 วิสัยทัศน์  

 เป็นคณะวิชาช้ันนําแห่งการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 พันธกิจ 

 1. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาบุคลากรท่ีมี ทักษะท่ีเป็นท่ี
ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม ความเป็นมืออาชีพ และมีทักษะของการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21 

 2. ผลิต เผยแพร่ และพัฒนาต่อยอดวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อนําไป
สู่การเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม

 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานบริการวิชาการกับองค์กรภาค
การศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ  

 4. ส่งเสรมิแนวทางในการบรูณาการความรูด้้านการออกแบบ เทคโนโลยี
การสื่อสารและธุรกิจ ในทุกมิติ ทั้งในมิติการสร้างบุคลากรที่มีความรู้รอบ และ

การวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์สาธารณะ
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4. กองงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรของทุกคณะวิชาภายใน
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับบริการในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
 1. งานบริการในหอพักนักศึกษา อาทิ งานยืม-คืนกุญแจ งานซ่อม รับ
พัสดุไปรษณีย์ งานพยาบาล (ติดต่อที่สํานักงานหอพักของแต่ละหอ)
 2. งานทนุการศกึษา อาท ิทนุ กยศ. ทนุ กรอ. และทนุของมหาวทิยาลยั
ศิลปากร
 3. งานประกันอุบัติเหตุสําหรับนักศึกษา
 4. การขอให้สถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
 (งานบริการข้อ 2-4 ติดต่อรับบริการได้ที่งานพัฒนานักศึกษาชั้น 2 
อาคารกิจกรรมและนันทนาการ)
 5. การขอหนังสือสําคัญสําหรับนักศึกษา
 6.  การชําระเงนิทีเ่กีย่วข้องด้านการศกึษา อาท ิค่าลงทะเบยีนเรยีน ค่า
ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่ปรากฎในระบบทะเบียน
นักศึกษา
 (งานบริการข้อ 5-6 ติดต่อรับบริการได้ที่ชั้น 1 อาคารบริหาร)
 นอกจากนี้ กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ยังทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและ
ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษา
ความปลอดภยั ด้านสวัสดกิารร้านค้าภายในมหาวทิยาลยั ด้านสถานทีเ่ล่นกีฬา
และออกกําลังกาย และงานไปรษณีย์อนุญาต
Website : www.pitc.su.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/silpakorn.pitc

Facebook : https://www.facebook.com/งานพัฒนานักศึกษา ม.ศลิปากร เพชรบรุี 
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  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

  โทรศัพท์กลาง : 0-3289-9686 ต่อหมายเลขภายใน
  โทรสาร : 0-3259-4026

 หน่วยงาน ภายใน ภายนอก

งานประชาสัมพันธ์ 300007 0-3289-9686
รองอธิการบดี เพชรบุรี 300001 0-3259-4034
ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 300003 0-3259-4109
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 311001 0-3259-4036
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 312001 0-3259-4039 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 313001 0-3259-4033
งานพัฒนานักศึกษา 300037 0-3259-4108
งานการเงิน กองคลัง (เพชรบุรี) 300014 0-3259-4030
งานออกหนังสือสําคัญสําหรับนักศึกษา 300013 0-3259-4030
สํานักงานหอพัก 3-4 300055 0-3259-4035
สํานักงานหอพัก 5-6 300056 0-3259-4116
ศูนย์รักษาความปลอดภัย 300061 0-3259-4111
งานบริการกลาง  300031 -
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งานทุนการศึกษา  300038 -
สํานักงานหอพัก 1 300053 -
สํานักงานหอพัก 2 300054 -
สํานักงานกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี - 0-3259-4029-30 
สํานักงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - 0-3259-4037-38
สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ - 0-3259-4028, 31
สํานักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 0-3259-4033 
หน่วยบริการประชาชน สถานีตํารวจภูธร ชะอํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร - 0-3259-4110

5. ฝ่ายหอสมุดวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ีส�านกัหอสมดุกลาง 

 ตั้งอยู่ชั้น 1-2 อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็น
แหล่งเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นหนังสือ 
วารสาร นติยสาร โสตทศันวัสด ุและฐานข้อมูลออนไลน์ โดยเน้นด้านสตัวศาสตร์ 
เกษตร การบริหาร การจัดการ การตลาด บัญชี การท่องเที่ยว โรงแรมและ
ธุรกิจที่พัก โลจิสติกส์ อีเวนท์  เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและ
นิเทศศาสตร์ และมีบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต บริการห้องประชุม
กลุ่ม ห้องฉายภาพยนตร์และพื้นที่จัดนิทรรศการ

 วัน / เวลาเปิดให้บริการ
 • เปิดภาคการศึกษา  
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 19.30 น.
  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา  10.00 – 18.00 น.
  วันหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ
 • ปิดภาคการศึกษา 
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ปิดบริการ
  วันหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ



 

 สามารถติดตามรายละเอียดในการเปิดบริการ และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่

 0 3259 4043-50 ต่อ 318007 / 318002 
 0 3259 4040
 0 91929 0160 
 http://www.l.su.ac.th  
  https://www.facebook.com/Libsup 
  https://www.instagram.com/LIBSUP              
  https://twitter.com/SUPLIB1

q
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ผังแสดงที่ตั้งของหน่วยงานและคณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ผังแสดงที่ตั้งของหน่วยงานและคณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
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  การจัดการศึกษา

"Difference between school and life? In school you are 
taught a lesson and then given a test. In life, you are 

given a test that teaches you a lesson."

” ชีวิตวัยเรียนและชีวิตจริงแตกต่�งกันตรงที่...
ชีวิตวัยเรียน เร�ได้รับก�รสอนบทเรียนก่อนทำ�แบบทดสอบ 

แต่ในชีวิตจริงนั้น เร�จะได้ทำ�แบบทดสอบที่จะสอนบทเรียนให้กับเร�.“
       -ทอม โบเด็ท- (นักเขียน, นักจัดร�ยก�รวิทยุ ช�วอเมริกัน)



ระบบการศึกษา
 มหาวทิยาลยัศลิปากรแบ่งระยะเวลาศกึษาในแต่ละปี เป็น 2 ภาคการศกึษา
ปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ โดยมีระยะเวลาเรียนประมาณ 16 
สัปดาห์ / 1 ภาคการศึกษา และอาจจัดภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาไม่บังคับขึ้นอีก  โดยมีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ และ
กําหนดหน่วยวัดปริมาณการศึกษาเป็นหน่วยกิต (Credit) การกําหนด
ค่าหน่วยกิตจะกําหนดให้ 1 หน่วยกิต มีค่าเท่ากับการบรรยาย 1 ชั่วโมง และ
การเตรียมหรือศึกษานอกเวลาอีก 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์หรือมีค่าเท่ากับการ
ฝึกปฏิบัติ, อภิปราย, สัมมนา 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

การวัดผลการศึกษา
 นกัศกึษาทีไ่ด้ลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละรายวชิาจะต้องได้รบัการวดัผลการ

ศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อแสดงผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา  

มหาวิทยาลัยได้กําหนดการวัดผลในแต่ละรายวิชาเป็นระดับ (Grade) โดย

กําหนดค่าระดับ (Grade Point)  ต่อหนึ่งหน่วยกิต  ดังนี้

 A = 4.00 = ดีเยี่ยม B+ = 3.50 = ดีมาก

 B = 3.00 = ดี C+ = 2.50 = เกือบดี

 C = 2.00 = พอใช้ D+ = 1.50 = อ่อน

 D = 1.00 = อ่อนมาก F = 0 = ตก
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 นอกจากนี้ยังกําหนดสัญลักษณ์อื่น ๆ เพื่อแสดงผลการศึกษาโดยไม่มี     

ค่าระดับดังนี้

 I = ไม่สมบูรณ์ 

 S   = สอบได้ไม่กําหนดระดับ

 U = สอบตกไม่กําหนดระดับ

 W = ถอนวิชาเรียน

 Au = เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

 R = สอบซํ้า

 T = รับโอน
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   ชื่อปริญญา

  ระดับปริญญาบัณฑิต

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (หลักสูตรการศึกษา 5 ปี)
 สีประจําคณะ  สีเหลืองหรดาล

 ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์) 
 Bachelor of Fine Arts (Visual Arts)  
  ศล.บ. (ทัศนศิลป์) 
  B.F.A. (Visual Arts)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (หลักสูตรการศึกษา 5 ปี)
 สีประจําคณะ  สีเทา

 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
 Bachelor of Architecture   
  สถ.บ. 
  B. Arch.
 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) 
 Bachelor of Architecture (Thai Architecture)
   สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย) 
  B. Arch. (Thai Architecture)

คณะโบราณคดี  (หลักสูตรการศึกษา 4 ปี)
 สีประจําคณะ  สีม่วงเม็ดมะปราง

 ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) 
 Bachelor of Arts (Archaeology)
  ศศ.บ. (โบราณคดี) 
  B.A. (Archaeology)
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) 
 Bachelor of Arts (Art History)
  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ)  
  B.A. (Art History)
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (มานุษยวิทยา) 
 Bachelor of Arts (Anthropology)
  ศศ.บ. (มานุษยวิทยา) 
  B.A. (Anthropology)
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
 Bachelor of Arts (Thai)
  ศศ.บ. (ภาษาไทย)  
  B.A. (Thai)
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 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
 Bachelor of Arts (English)
  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
  B.A. (English)
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) 
 Bachelor of Arts (French)
  ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)  
  B.A. (French)
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่) 
 Bachelor of Arts (Local History)
  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น)  
  B.A. (Local History)

คณะมัณฑนศิลป์  (หลักสูตรการศึกษา 4 ปี)
 สีประจําคณะ  สีเสน

 ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน) 
 Bachelor of Fine Arts (Interior Design)
    ศล.บ. (การออกแบบภายใน)  
  B.F.A. (Interior Design)

 ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) 
 Bachelor of Fine Arts (Visual Communication Design)
  ศล.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)  
  B.F.A. (Visual Communication Design)

 ศิลปบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์) 
 Bachelor of Fine Arts (Product Design)
  ศล.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) 

  B.F.A. (Product Design)

 ศิลปบัณฑิต (ประยุกตศิลปศึกษา) 
 Bachelor of Fine Arts (Applied Art Studies)
  ศล.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา) 
  B.F.A. (Applied Art Studies)

 ศิลปบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา)  
 Bachelor of Fine Arts (Ceramics)
  ศล.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา)   
  B.F.A. (Ceramics)

 ศิลปบัณฑิต (การออกแบบเครื่องประดับ)  
 Bachelor of Fine Arts (Jewelry Design)
  ศล.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)   
  B.F.A. (Jewelry Design)

 ศิลปบัณฑิต (การออกแบบเครื่องแต่งกาย) 
 Bachelor of Fine Arts (Fashion Design)
  ศล.บ. (การออกแบบเครื่องแต่งกาย)  
  B.F.A. (Fashion Design)
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คณะอักษรศาสตร์  (หลักสูตรการศึกษา 4 ปี)
 สีประจําคณะ  สีนํ้าไหล

 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
 Bachelor of Arts (Thai)
  อ.บ. (ภาษาไทย)   
  B.A. (Thai) 

 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
 Bachelor of Arts (English)
  อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   
  B.A. (English) 

 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาตะวันตก)
 Bachelor of Arts   (Western Languages)
  อ.บ. (ภาษาตะวันตก)   
  B.A. (Western Languages)  

 อักษรศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
 Bachelor of Arts (History)
  อ.บ. (ประวัติศาสตร์)   
  B.A. (History)  
 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
 Bachelor of Arts (Geography)
  อ.บ. (ภูมิศาสตร์)
  B.A. (Geography)

 อักษรศาสตรบัณฑิต (นาฏยสังคีต)
 Bachelor of Arts   (Drama and Music)
  อ.บ. (นาฏยสังคีต)   
  B.A. (Drama and Music)  

 อักษรศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
 Bachelor of Arts (Philosophy)
  อ.บ. (ปรัชญา)
  B.A. (Philosophy)
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 อักษรศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์การพัฒนา)
 Bachelor of Arts (Social Sciences and Development)
  อ.บ. (สังคมศาสตร์การพัฒนา)
  B.A. (Social Sciences and Development)

 อักษรศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)
 Bachelor of Arts (Information and Library Science)
  อ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)
  B.A. (Information and Library Science)

 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาเอเชียตะวันออก)
 Bachelor of Arts   (Eastern Asian Languages)
  อ.บ. (ภาษาเอเชียตะวันออก)   
  B.A. (Eastern Asian Languages)  

 อักษรศาสตรบัณฑิต (เอเชียศึกษา)
 Bachelor of Arts (Asian Studies)
  อ.บ. (เอเชียศึกษา)   
  B.A. (Asian Studies)      

คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษา 4 ปี)
 สีประจําคณะ  สีคราม

 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
 Bachelor of Education (Thai)

  ศษ.บ. (ภาษาไทย)

  B.Ed. (Thai)

 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
 Bachelor of Education (English)
  ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
  B.Ed. (English)

 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
 Bachelor of Education (Social Studies)
  ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
  B.Ed. (Social Studies)

 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
 Bachelor of Education (Early Childhood Education)
  ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
  B.Ed. (Early Childhood Education)

 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
 Bachelor of Education (Elementary Education)
  ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
  B.Ed. (Elementary Education)
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 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
 Bachelor of Education (Chinese)
  ศษ.บ. (ภาษาจีน)
  B.Ed. (Chinese)

หลักสูตรร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  
 Bachelor of Education (Mathematics)
  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
  B.Ed. (Mathematics)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
 Bachelor of Arts (Educational Technology)
  ศศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
  B.A. (Educational Technology)
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การศึกษาตลอดชีวิต)
 Bachelor of Arts (Lifelong Education)
  ศศ.บ. (การศึกษาตลอดชีวิต)
  B.A. (Lifelong Education)
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) 
 Bachelor of Arts (Psychology)
  ศศ.บ. (จิตวิทยา)
  B.A. (Psychology)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
 Bachelor of Science (Sports Science)
  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
  B.Sc. (Sports Science)

คณะวิทยาศาสตร์ (หลกัสตูรการศกึษา 4 ปี)
 สีประจําคณะ  สีจําปา

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
 Bachelor of Science (Mathematics)
  วท.บ. (คณิตศาสตร์)  
  B.Sc. (Mathematics)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
 Bachelor of Science (Biology)
  วท.บ. (ชีววิทยา)  
  B.Sc. (Biology)
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 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
 Bachelor of Science (Chemistry)
  วท.บ. (เคมี) 
  B.Sc. (Chemistry)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
 Bachelor of Science (Physics)
  วท.บ. (ฟิสิกส์)  
  B.Sc. (Physics)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต(สถิติ)
 Bachelor of Science (Statistics)
  วท.บ. (สถิติ)  
  B.Sc. (Statistics)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
 Bachelor of Science (Environmental Science)
  วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)   
  B.Sc. (Environmental Science)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)      
 Bachelor of Science(Computer Science)
  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
  B.Sc. (Computer Science)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 
 Bachelor of Science (Microbiology)
  วท.บ. (จุลชีววิทยา)  
  B.Sc. (Microbiology)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
 Bachelor of Science (Applied Mathematics)
  วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  
  B.Sc. (Applied Mathematics)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 Bachelor of Science (Information Technology)
  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
  B.Sc. (Information Technology)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล)
 Bachelor of Science (Data Science)
  วท.บ. (วิทยาการข้อมูล)
  B.Sc. (Data Science)

หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ 

 หลักสูตรร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
 Bachelor of Education (Physics)
  ศษ.บ. (ฟิสิกส์)
  B.Ed. (Physics)
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คณะเภสัชศาสตร์  (หลักสูตรการศึกษา 6 ปี)
 สีประจําคณะ  สีเขียวมะกอก
 เภสัชศาสตรบัณฑิต 
 Doctor of Pharmacy
  ภ.บ.  
  Pharm.D.

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลกัสตูรการศกึษา 4 ปี)
 สีประจําคณะ  สีแดงเลือดนก

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) 
 Bachelor of Engineering (Petrochemicals and Polymeric Materials)
  วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)   
  B.Eng. (Petrochemicals and Polymeric Materials)
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมอตุสาหการ)
 Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
  B.Eng. (Industrial Engineering)
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล)
 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
  B.Eng. (Mechanical Engineering)
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
 Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
  วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  
  B.Eng. (Chemical Engineering)
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์) 
 Bachelor of Engineering (Electronics and Computer System Engineering)
  วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์)  
  B.Eng. (Electronics and Computer System Engineering)
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)   
 Bachelor of Engineering (Management Engineering and Logistics) 
  วศ.บ. (วิศวกรรมการจดัการและโลจสิตกิส์) 
  B.Eng. (Management Engineering and Logistics)
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี) 
 Bachelor of Engineering (Materials Engineering and Nanotechnology)
  วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี)  
  B.Eng. (Materials Engineering and Nanotechnology)
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมกระบวนการชวีภาพ) 
 Bachelor of Engineering (Bioprocess Engineering)
  วศ.บ. (วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)  
  B.Eng. (Bioprocess Engineering)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีอาหาร) 
 Bachelor of Science (Food Technology)
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  วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)   
  B.Sc. (Food Technology) 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 Bachelor of Science (Biotechnology)  
  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
  B.Sc. (Biotechnology)  
 เทคโนโลยีบัณฑิต (ธุรกิจวิศวกรรม) 
 Bachelor of Technology (Engineering Business) 
  ทล.บ. (ธุรกิจวิศวกรรม)  
  B.Tech. (Engineering Business)
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) (หลักสูตรนานาชาติ)
 Bachelor of Engineering Program (Mechanical Engineering) 
 (International Program)   

คณะดุริยางคศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษา 4 ปี)
 สีประจําคณะ  สีหงสบาท

 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตรี) 
 Bachelor of Music (Performance)
  ดศ.บ. (การแสดงดนตรี)  
  B.M. (Performance)
 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีแจ๊ส) 
 Bachelor of Music (Jazz Studies)
  ดศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส)  
  B.M. (Jazz Studies)
 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีเชิงพาณิชย์) 
 Bachelor of Music (Commercial Music)
  ดศ.บ. (ดนตรีเชิงพาณิชย์)  
  B.Mus. (Commercial Music)
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจดนตรีและบันเทิง)
 Bachelor of Arts (Music and Entertainment Business)
  ศศ.บ. (ธุรกิจดนตรีและบันเทิง)  
  B.A. (Music and Entertainment Business)

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรการศึกษา 4 ปี)
 สีประจําคณะ สีขาวงาช้าง

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) 
 Bachelor of Science (Animal Sciences)
  วท.บ. (สัตวศาสตร์) 
  B.Sc. (Animal Sciences)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้า) 
 Bachelor of Science (Aquatic Animal Production Technology)
  วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้า)  
  B.Sc. (Aquatic Animal Production Technology)
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 วทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยกีารผลติพืช)
 Bachelor of Science (Crop Production Technology)
  วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)  
  B.Sc. (Crop Production Technology)
 วทิยาศาสตรบณัฑติ (ธรุกจิการเกษตร)  
 Bachelor of Science (Agribusiness)
    วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร)  
  B.Sc. (Agribusiness)
 วทิยาศาสตรบณัฑติ (ภาวะผูน้าํและการสือ่สารทางการเกษตร)  
 Bachelor of Science (Agricultural Leadership and Communications)
  วท.บ. (ภาวะผู้นาํและการสือ่สารทางการเกษตร)  
  B.Sc. (Agricultural Leadership and Communications)

คณะวิทยาการจัดการ (หลักสูตรการศึกษา 4 ปี)
 สีประจําคณะ  สีเขียวไข่ครุฑ

 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)   
 Bachelor of Arts (Tourism Management)
  ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)     
  B.A. (Tourism Management)
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการชุมชน)     
 Bachelor of Arts (Community Management)
  ศศ.บ. (การจัดการชุมชน)    
  B.A. (Community Management)
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ)   
 Bachelor of Business Administration (Business Innovation Management)
  บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ)    
  B.B.A. (Business Innovation Management)
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)      
 Bachelor of Business Administration (Marketing)
  บธ.บ. (การตลาด)
  B.B.A. (Marketing)
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)      
 Bachelor of Business Administration (Hotel Management)
  บธ.บ. (การจัดการโรงแรม)     
  B.B.A. (Hotel Management)
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและภาษา)   
 Bachelor of Business Administration (Business Management and Languages)
  บธ.บ. (การจัดการธุรกิจและภาษา)        
  B.B.A. (Business Management and Languages)
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์)
 Bachelor of Business Administration(Exhibition and Events Management)
  บธ.บ. (การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์)        
  B.B.A. (Exhibition and Events Management)
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ)
 Bachelor of Business Administration (International Logistics Management)
  บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ)
  B.B.A. (International Logistics Management) 
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 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)   
 Bachelor of Public Administration (Public Administration) 
  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
  B.P.A. (Public Administration)

 บัญชีบัณฑิต    
 Bachelor of Accountancy
  บช.บ.                               
  B.Acc.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรการศึกษา 4 ปี)
 สีประจําคณะ  สีนํ้าตาล

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
 Bachelor of Science (Business Information Technology)
  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 
  B.Sc. (Business Information Technology)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ)
 Bachelor of Science (Information Technology for Design)
  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ)
  B.Sc. (Information Technology for Design) 
 นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) 
 Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)
  นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
  B.Com.Arts (Communication Arts)

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ)
 Bachelor of Science (Digital Technology for Business)
  วท.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ) 
  B.Sc. (Digital Technology for Business)
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ)
 Bachelor of Science (Digital Technology for Design)
  วท.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ)
  B.Sc. (Digital Technology for Design) 

วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตร 4 ปี)
 สีประจําคณะ  สีแดงชาด

 Bachelor of Business Administration (Hotel Management)

  B.B.A. (Hotel Management)

 Bachelor of Business Administration (Luxury Brand Management)

  B.B.A. (Luxury Brand Management)

 Bachelor of Fine Arts (Digital Communication Design)

  B.F.A. (Digital Communication Design)

q
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   ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ศลิปมหาบณัฑติ (ทศันศลิป์) 
Master of Fine Arts (Visual Arts)
 ศล.ม. (ทัศนศิลป์) 
 M.F.A. (Visual Arts)
ศลิปมหาบณัฑติ (ทฤษฎศีลิป์) 
Master of Fine Arts (Art Theory)
 ศล.ม. (ทฤษฎีศิลป์) 
 M.F.A. (Art Theory)
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (การออกแบบชมุชนเมอืง) 
Master of Architecture (Urban Design)
 สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)  
 M.Arch. (Urban Design)
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (สถาปัตยกรรม) 
Master of Architecture (Architecture)
 สถ.ม. (สถาปัตยกรรม)  
 M.Arch. (Architecture)
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (สถาปัตยกรรมไทย) 
Master of Architecture (Thai Architecture)
 สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย)  
 M.Arch. (Thai Architecture)
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (สถาปัตยกรรมพ้ืนถิน่) 
Master of Arts (Vernacular Architecture)
 ศศ.ม. (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) 
 M.A. (Vernacular Architecture)
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม) 
Master of Arts (History of Architecture)
 ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม)  
 M.A. (History of Architecture)
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (การจดัการโครงการก่อสร้าง)
Master of Science (Construction Project Management)
 วท.ม. (การจัดการโครงการก่อสร้าง)  
 M.Sc. (Construction Project Management)
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)*  
Master of Arts (Architectural Heritage Management and Tourism)*
 ศศ.ม. (การจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรมกบัการท่องเทีย่ว)  
 M.A. (Architectural Heritage Management and Tourism)

การวางแผนชุมชนเมอืงและสภาพแวดล้อมมหาบณัฑติ 
Master of Urban and Environmental Planning
 ผ.ม.  
 M.U.E.P.

* หลกัสตูรนานาชาติ
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ภมูสิถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
Master of Landscape Architecture
 ภ.สถ.ม.  
 M.L.A.
ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ (โบราณคด)ี 
Master of Arts (Archaeology)
 ศศ.ม. (โบราณคดี)  
 M.A. (Archaeology)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก)
Master of Arts (Epigraphy in Thai and Oriental Languages)
 ศศ.ม. (จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก)
 M.A. (Epigraphy in Thai and Oriental Languages)
ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ (ภาษาสนัสกฤต) 
Master of Arts (Sanskrit)
 ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)  
 M.A. (Sanskrit)
ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ (ประวตัศิาสตร์ศลิปะ) 
Master of Arts (Art History)
 ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ)  
 M.A. (Art History)
ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ (มานษุยวทิยา) 
Master of Arts (Anthropology)
 ศศ.ม. (มานษุยวทิยา)  
 M.A. (Anthropology)

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ (การจดัการจดหมายเหตแุละสารสนเทศมรดกทางวฒันธรรม) 
Master of Arts (Archives and Cultural Heritage Information Management)
 ศศ.ม. (การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม)  
 M.A. (Archives and Cultural Heritage Information Management) 
ศิลปมหาบณัฑติ (ศลิปะการออกแบบ) 
Master of Fine Arts (Design Arts)
 ศล.ม. (ศิลปะการออกแบบ) 
 M.F.A. (Design Arts) 
ศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์)  
Master of Fine Arts (Product Design)
 ศล.ม. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) 
 M.F.A. (Product Design)
ศิลปมหาบณัฑติ (การออกแบบเครือ่งประดับ)
Master of Fine Arts (Jewelry Design)
 ศล.ม. (การออกแบบเครื่องประดับ) 
 M.F.A. (Jewelry Design)
อักษรศาสตรมหาบณัฑติ (ประวตัศิาสตร์)
Master of Arts (History)
 อ.ม. (ประวัติศาสตร์)  
 M.A. (History)
อักษรศาสตรมหาบณัฑติ (ภาษาไทย) 
Master of Arts (Thai)
 อ.ม. (ภาษาไทย)  
 M.A. (Thai)
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อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ (ภาษาไทยเพือ่การพฒันาอาชพี) 
Master of Arts (Thai for Career Development)
 อ.ม. (ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ)  
 M.A. (Thai for Career Development)
ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (การบรหิารการศกึษา)
Master of Education (Educational Administration)
 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
 M.Ed. (Educational Administration)
ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (การสอนภาษาองักฤษ) 
Master of Education (English Language Teaching)
 ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)   
 M.Ed. (English Language Teaching) 
ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (การสอนภาษาไทย)
Master of Education (Teaching Thai Language)
 ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)  
 M.Ed. (Teaching Thai Language)
ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (การสอนสงัคมศกึษา) 
Master of Education (Teaching Social Studies)
 ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  
 M.Ed. (Teaching Social Studies)
ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (เทคโนโลยกีารศกึษา) 
Master of Education (Educational Technology)
 ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
 M.Ed. (Educational Technology)
ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (พฒันศกึษา) 
Master of Education (Development Education)
 ศษ.ม. (พัฒนศึกษา)  
 M.Ed. (Development Education)
ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (หลกัสตูรและการสอน) 
Master of Education (Curriculum and Instruction)
 ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)  
 M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (วธิวีทิยาการวจัิยทางการศกึษา)
Master of Education (Educational Research Methodology)
 ศษ.ม. (วธีิวิทยาการวจิยัทางการศกึษา)  
 M.Ed. (Educational Research Methodology) 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เคมศีกึษา) 
Master of Science (Chemical Studies)
 วท.ม. (เคมีศึกษา)  
 M.Sc. (Chemical Studies)
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เคม)ี 
Master of Science (Chemistry)
 วท.ม. (เคมี)  
 M.Sc. (Chemistry)
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วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (ฟิสกิส์) 
Master of Science (Physics)
 วท.ม. (ฟิสิกส์) 
 M.Sc. (Physics)
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (ชวีวทิยา) 
Master of Science (Biology)
 วท.ม. (ชีววิทยา)  
 M.Sc. (Biology)
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (จลุชวีวทิยา) 
Master of Science (Microbiology)
 วท.ม. (จุลชีววิทยา)  
 M.Sc. (Microbiology)
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (สถติปิระยกุต์) 
Master of Science (Applied Statistics)
 วท.ม. (สถิติประยุกต์)  
 M.Sc. (Applied Statistics)
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (คณติศาสตร์)
Master of Science (Mathematics)
 วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
 M.Sc. (Mathematics)
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (คณติศาสตร์ศกึษา) 
Master of Science (Mathematics Study)
 วท.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา)  
 M.Sc. (Mathematics Study)
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดิจทิลั)
Master of Science (Information Technology and Digital Innovation)
 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมดจิทิลั)
 M.Sc. (Information Technology and Digital Innovation)
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (วทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม)
Master of Science (Environmental Science)
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
 M.Sc. (Environmental Science)
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (นติวิทิยาศาสตร์) 
Master of Science (Forensic Science)
 วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)  
 M.Sc. (Forensic Science) 
เภสชัศาสตรมหาบณัฑติ (เภสชักรรมคลนิกิ) 
Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy)
 ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)  
 M.Pharm. (Clinical Pharmacy)
เภสชัศาสตรมหาบณัฑติ (การคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านสาธารณสขุ) 
Master of Pharmacy (Consumer Protection in Public Health)
 ภ.ม. (การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข)  
 M.Pharm. (Consumer Protection in Public Health)
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เภสชัศาสตรมหาบณัฑติ (เภสชัศาสตร์สังคมและการบรหิาร)
Master of Pharmacy(Social and Administrative Pharmacy)
 ภ.ม. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร)  
 M.Pharm. (Social and Administrative Pharmacy)
เภสชัศาสตรมหาบณัฑติ (สารสนเทศศาสตร์ทางสขุภาพ) 
Master of Pharmacy (Health Informatics)
 ภ.ม. (สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ)  
 M.Pharm. (Health Informatics)

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วทิยาการและวศิวกรรมพอลเิมอร์) 
Master of Engineering (Polymer Science and Engineering)
 วศ.ม. (วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์)  
 M.Eng. (Polymer Science and Engineering)

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมเคม)ี 
Master of Engineering (Chemical Engineering)
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  
 M.Eng. (Chemical Engineering)

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
Master of Science (Biotechnology)
 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
 M.Sc. (Biotechnology)
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (เทคโนโลยอีาหาร)
Master of Science (Food Technology)
 วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)  
 M.Sc. (Food Technology)

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (การจดัการงานวศิวกรรม) 
Master of Engineering (Engineering Management)
 วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)  
 M.Eng. (Engineering Management)
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมพลงังาน) 
Master of Engineering (Energy Engineering) 
 วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) 
 M.Eng. (Energy Engineering)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
Master of Engineering (Electrical and Computer Engineering)
 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
 M.Eng. (Electrical and Computer Engineering)

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (ธรุกจิวศิวกรรม)
Master of Science (Engineering Business)
 วท.ม. (ธุรกจิวศิวกรรม)
 M.Sc. (Engineering Business)

ดรุยิางคศาสตรมหาบณัฑติ (สงัคตีวจิยัและพฒันา) 
Master of Music (Music Research and Development)
 ดศ.ม. (สังคีตวิจัยและพัฒนา)  
 M.M. (Music Research and Development)
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วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สตัวศาสตร์) 
Master of Science (Animal Science)
 วท.ม. (สัตวศาสตร์)  
 M.Sc. (Animal Science)

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (ชวีวทิยาศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมทีย่ัง่ยนื)*              
Master of Science (Bioscience for Sustainable Agriculture)*
   วท.ม. (ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน)

 M.Sc. (Bioscience for Sustainable Agriculture) 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ (การจดัการภาครฐัและภาคเอกชน) 
Master of Arts (Public and Private Management)
 ศศ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 
 M.A. (Public and Private Management)

บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ 
Master of Business Administration   
 บธ.ม.  
 M.B.A.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ)
Master of Business Administration (Business Innovation Management)
 บธ.ม. (การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ)
 M.B.A. (Business Innovation Management)

บัญชีมหาบัณฑิต
Master of Accountancy
 บช.ม.
 M.Acc.

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์)
Master of Arts (Tourism, Hotel and Event Management)
 ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์)
 M.A. (Tourism, Hotel and Event Management)

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ (อนรุกัษ์ศลิปกรรม)            
Master of Arts (Conservation of Fine Art)
   ศศ.ม. (อนุรักษ์ศิลปกรรม)                        
 M.A. (Conservation of Fine Art) 

ศิลปมหาบณัฑติ (ทศันศลิปศกึษา) 
Master of Fine Arts (Visual Arts Education)
 ศล.ม. (ทัศนศิลปศึกษา)  
 M.F.A. (Visual Arts Education)

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ (การอนรุกัษ์และการจัดการมรดกทางวฒันธรรม)* 
Master of Arts (Cultural Heritage Conservation and Management)*
 ศศ.ม. (การอนรุกัษ์และการจดัการมรดกทางวฒันธรรม)  
 M.A. (Cultural Heritage Conservation and Management)

q

* หลกัสตูรนานาชาติ
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 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (ทศันศลิป์)
Doctor of Philosophy (Visual Arts)
 ปร.ด. (ทศันศิลป์)  
 Ph.D. (Visual Arts) 

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (การจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรมกบัการท่องเทีย่ว)*  
Doctor of Philosophy (Architectural Heritage Management and Tourism)*
 ปร.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)
 Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน) 
Doctor of Philosophy (Vernacular Architecture)
 ปร.ด. (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น)  
 Ph.D. (Vernacular Architecture)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (สถาปัตยกรรม)
Doctor of Philosophy (Architecture)
 ปร.ด. (สถาปัตยกรรม) 
 Ph.D. (Architecture)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (ประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม)
Doctor of Philosophy (History of Architecture)
 ปร.ด. (ประวัตศิาสตร์สถาปัตยกรรม) 
 Ph.D. (History of Architecture) 
ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (ภมูสิถาปัตยกรรม)
Doctor of Philosophy (Landscape Architecture)
 ปร.ด. (ภมิูสถาปัตยกรรม) 
 Ph.D. (Landscape Architecture)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (โบราณคด)ี
Doctor of Philosophy (Archaeology)
 ปร.ด. (โบราณคดี)  
 Ph.D. (Archaeology)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก)
Doctor of Philosophy (Epigraphy in Thai and Oriental Languages)
 ปร.ด. (จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก)
 Ph.D. (Epigraphy in Thai and Oriental Languages)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (ภาษาสนัสกฤต)
Doctor of Philosophy (Sanskrit)
 ปร.ด. (ภาษาสนัสกฤต) 
 Ph.D. (Sanskrit) 

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (ประวตัศิาสตร์ศลิปะ)
Doctor of Philosophy (Art History)
 ปร.ด. (ประวัตศิาสตร์ศลิปะ) 
 Ph.D. (Art History) 

* หลกัสตูรนานาชาติ
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ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (ศลิปะการออกแบบ)*
Doctor of Philosophy (Design Arts)*
 ปร.ด. (ศิลปะการออกแบบ) 
 Ph.D. (Design Arts)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (การออกแบบ)
Doctor of Philosophy (Design)
 ปร.ด. (การออกแบบ)
 Ph.D. (Design) 
ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (ศลิปะการออกแบบเชงิวฒันธรรม)
Doctor of Philosophy (Culture-Based Design Arts)
 ปร.ด. (ศลิปะการออกแบบเชิงวฒันธรรม)
 Ph.D. (Culture-Based Design Arts)

อักษรศาสตรดษุฎบีณัฑติ (ภาษาไทย)
Doctor of Philosophy (Thai)
 อ.ด. (ภาษาไทย)  
 Ph.D. (Thai)

อักษรศาสตรดษุฎบีณัฑติ (ประวตัศิาสตร์)
Doctor of Philosophy (History)
 อ.ด. (ประวัติศาสตร์)  
 Ph.D. (History)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (การบรหิารการศกึษา)
Doctor of Philosophy (Educational Administration)
 ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
 Ph.D. (Educational Administration)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (หลกัสตูรและการสอน) 
Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction)
 ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
 Ph.D. (Curriculum and Instruction)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (พฒันศกึษา) 
Doctor of Philosophy (Development Education)
 ปร.ด. (พัฒนศึกษา) 
 Ph.D. (Development Education)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (เทคโนโลยกีารศกึษา)                 
Doctor of Philosophy (Educational Technology)
   ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)                                    
 Ph.D. (Educational Technology) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา)
Doctor of Philosophy (Recreation Tourism and Sport Management)
 ปร.ด. (การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา)
 Ph.D. (Recreation Tourism and Sport Management) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
Doctor of Philosophy (Teaching Thai Languages)
 ปร.ด. (การสอนภาษาไทย)
 Ph.D. (Teaching Thai Languages) 
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี) 
Doctor of Philosophy (Chemistry)
 ปร.ด. (เคมี) 
 Ph.D. (Chemistry)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (ฟิสกิส์) 
Doctor of Philosophy (Physics)
 ปร.ด. (ฟิสิกส์)  
 Ph.D. (Physics)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (คณติศาสตร์)* 
Doctor of Philosophy (Mathematics)*
 ปร.ด. (คณิตศาสตร์)  
 Ph.D. (Mathematics)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (ชวีวทิยา) 
Doctor of Philosophy (Biology)
 ปร.ด. (ชีววิทยา) 
 Ph.D. (Biology)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (จลุชวีวทิยา) 
Doctor of Philosophy (Microbiology)
 ปร.ด. (จุลชีววิทยา)  
 Ph.D. (Microbiology)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)
Doctor of Philosophy (Information Technology and Digital Innovation)
 ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)
 Ph.D. (Information Technology and Digital Innovation)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (นติวิทิยาศาสตร์และงานยุตธิรรม) 
Doctor of Philosophy (Forensic Science and Criminal Justice)
 ปร.ด. (นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม)  
 Ph.D. (Forensic Science and Criminal Justice) 

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (วทิยาการทางเภสชัศาสตร์)* 
Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences)*
 ปร.ด. (วิทยาการทางเภสัชศาสตร์)  
 Ph.D. (Pharmaceutical Sciences)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (เทคโนโลยเีภสชักรรม)*
Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Technology)*
 ปร.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)  
 Ph.D. (Pharmaceutical Technology)

เภสชัศาสตรดษุฎบีณัฑติ (เภสชัศาสตร์สงัคมและการบรหิาร)
Doctor of Philosophy (Social and Administrative Pharmacy)
 ภ.ด. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร)  
 Ph.D. (Social and Administrative Pharmacy)
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ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (วศิวเภสชักรรม)* 
Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Engineering)*
 ปร.ด. (วิศวเภสัชกรรม)  
 Ph.D. (Pharmaceutical Engineering)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (เภสชักรรมคลินกิ)
Doctor of Philosophy (Clinical Pharmacy)
 ปร.ด. (เภสชักรรมคลนิกิ)
 Ph.D. (Clinical Pharmacy) 

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (วทิยาการและวศิวกรรมพอลเิมอร์)* 
Doctor of Philosophy (Polymer Science and Engineering)*
 ปร.ด. (วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์)  
 Ph.D. (Polymer Science and Engineering)

วิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑติ (วศิวกรรมเคม)ี 
Doctor of Engineering (Chemical Engineering)
 วศ.ด. (วศิวกรรมเคม)ี 
 D.Eng. (Chemical Engineering)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (เทคโนโลยชีวีภาพ)
Doctor of Philosophy (Biotechnology)
 ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 Ph.D. (Biotechnology)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (เทคโนโลยอีาหาร)
Doctor of Philosophy (Food Technology)
 ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 
 Ph.D. (Food Technology)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (วศิวกรรมพลงังาน)
Doctor of Philosophy (Energy Engineering)
 ปร.ด. (วศิวกรรมพลงังาน) 
 Ph.D. (Energy Engineering) 
ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (การจดัการงานวิศวกรรม)
Doctor of Philosophy (Engineering Management)
 ปร.ด. (การจดัการงานวศิวกรรม)
 Ph.D. (Engineering Management) 

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (สงัคตีวจิยัและพฒันา)
Doctor of Philosophy (Music Research and Development)
 ปร.ด. (สงัคตีวจิยัและพฒันา)
 Ph.D. (Music Research and Development) 

* หลกัสตูรนานาชาติ
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ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (ชวีวทิยาศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมทีย่ัง่ยนื)*                                            
Doctor of Philosophy (Bioscience for Sustainable Agriculture)*
 ปร.ด. (ชีววิทยาศาสตร์เพือ่เกษตรกรรมทีย่ัง่ยนื)             
 Ph.D. (Bioscience for Sustainable Agriculture)

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (การจดัการ)
Doctor of Philosophy (Management)
 ปร.ด. (การจัดการ) 
 Ph.D. (Management)

บรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติ*
Doctor of Business Administration*
 บธ.ด.
 D.B.A. 

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (การจดัการการท่องเทีย่ว โรงแรม และอเีวนต์)
Doctor of Philosopy (Tourism, Hotel and Event Management)
 ปร.ด. (การจดัการการท่องเท่ียว โรงแรม และอเีวนต์
 Ph.D. (Tourism, Hotel and Event Management)
 

q

* หลกัสตูรนานาชาติ
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โครงสร้างหลักสูตร
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
 ระดับปรญิญาตรมีีหลกัสูตรการศกึษา 5 ปี หน่วยกติสะสมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า 

154 หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

  - วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต

  - วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

  - วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

  รวม ไม่น้อยกว่า 154    หน่วยกิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ระดับปริญญาตรีมีหลักสูตรการศึกษา 5 ปี ประกอบด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน   172 หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  รวม ไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย จํานวน 167 หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาในคณะ ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต        

  รวม ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต
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คณะโบราณคดี
 มีหลักสูตรการศึกษา 4 ปี หน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 93-141 

หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 72-140 หน่วยกิต

  - วิชาเอก จํานวนหน่วยกิตต่างกันตามสาขาวิชาเอก

   (ดูรายละเอียดในหลักสูตรคณะโบราณคดี)

  - สหสาขา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

   (ดูรายละเอียดในหลักสูตรคณะโบราณคดี)

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  รวม ไม่น้อยกว่า 93-141 หน่วยกิต

คณะมัณฑนศิลป์
 มหีลกัสตูรการศกึษา 4 ปี  หน่วยกติสะสมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกติ 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

  - วิชาเอก จํานวนหน่วยกิตต่างกันตามสาขาวิชาเอก 

  - วิชาโท (ดูรายละเอียดในหลักสูตรคณะมัณฑนศิลป์)

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนหน่วยกิตต่างกันตามสาขาวิชาเอก

   (ดูรายละเอียดในหลักสูตรคณะมัณฑนศิลป์)

  รวม ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

 

คณะอักษรศาสตร์

 1. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 

 หลักสูตรการศึกษา 4 ปี หน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้

  1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
   - วิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์ จํานวน 13 หน่วยกิต
   - วิชาสาขาระดับต้นของคณะฯ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
   - วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
   - วิชาโท ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
  1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 2. หลักสตูรอกัษรศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเอเชยีศึกษา (โครงการพเิศษ)
 หลกัสตูรการศกึษา 4 ปี หน่วยกติสะสมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกติ 
ประกอบด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้
  2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
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  2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
   - วิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์ จํานวน 13 หน่วยกิต
   - วิชาบังคับ จํานวน 36 หน่วยกิต
   - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
   - วิชาภาษาเอเชีย ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 3. หลักสตูรอกัษรศาสตรบณัฑติ (ภาษาองักฤษ)

 หลกัสตูรการศกึษา 4 ปี หน่วยกติสะสมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกติ 
ประกอบด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้
  3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
  3.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต
   - วิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์ จํานวน 9 หน่วยกิต
   - วิชาสาขาระดับต้นของคณะฯ จํานวน 15 หน่วยกิต
   - วิชาเอกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
   - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

  3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คณะศึกษาศาสตร์
 มีหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี ท่ีเปิดสอน 7 สาขาวิชา และร่วมมือกับ
คณะวิทยาศาสตร์ อีก 2 สาขาวิชา ประกอบด้วยหมวดต่าง ๆ ดังนี้

 1. สาขาวิชาภาษาไทย
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   112 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   รวม ไม่น้อยกว่า   148 หน่วยกิต
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   110 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   รวม ไม่น้อยกว่า   146 หน่วยกิต
 3. สาขาวิชาสังคมศึกษา
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   111 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   รวม ไม่น้อยกว่า   147 หน่วยกิต
 4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   111 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
  รวม ไม่น้อยกว่า   147 หน่วยกิต
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 5. สาขาวิชาการประถมศึกษา
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   104 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
  รวม ไม่น้อยกว่า   140 หน่วยกิต
 6. สาขาวิชาภาษาจีน
 หลักสูตรมี 2 แผน ดังนี้
  6.1 โครงสร้างหลักสูตร(แผนที่ 1)
    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   109 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   รวม ไม่น้อยกว่า   145 หน่วยกิต
 6.2  โครงสร้างหลักสูตร(แผนที่ 2)
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   136 หน่วยกิต 
  3. วิชาเอกที่คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศก. ไม่น้อยกว่า   44 หน่วยกิต 
  4. วิชาเอกบังคับที่คณะอักษรศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยยูนนาน ไม่น้อยกว่า   52 หน่วยกิต
   หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

  (โดยเป็นรายวิชาของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยยูนนาน)

 7. สาขาวิชาศิลปศึกษา
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   112 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   รวม ไม่น้อยกว่า   148 หน่วยกิต

หลักสูตรความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   109 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   รวม ไม่น้อยกว่า   145 หน่วยกิต

 2. สาขาวิชาฟิสิกส์ (คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก)

 มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี เปิดสอน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
หมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   31 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
   รวม ไม่น้อยกว่า   136 หน่วยกิต
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 2. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   31 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   92 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   8 หน่วยกิต 
   รวม ไม่น้อยกว่า   131 หน่วยกิต

 3. สาขาวิชาจิตวิทยา
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   31 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   91 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   รวม ไม่น้อยกว่า   128 หน่วยกิต

 มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   หลักสูตร 4  ปี เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   93 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
  รวม ไม่น้อยกว่า   129 หน่วยกิต

คณะวิทยาศาสตร์
 มีหลักสูตรการศึกษา จํานวน 11 สาขาวิชา หน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรระหว่าง 
129 - 138 หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้
 1. หมวดศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ระหว่าง    91 - 102 หน่วยกิต
   (จํานวนหน่วยกิตแตกต่างกันตามสาขาวิชาเอก รายละเอียดศึกษาในหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์ www.sc.su.ac.th)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต
  รวม  ระหว่าง  127 - 138 หน่วยกิต

หลักสูตรความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 สาขาวิชา
 1. สาขาวิชาฟิสิกส์
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   110 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   รวม ไม่น้อยกว่า   146 หน่วยกิต
 2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก)

คณะเภสัชศาสตร์
 มหีลกัสตูรการศกึษา 6 ปี หน่วยกติสะสมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 229 หน่วยกติ 

ประกอบด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ  193 หน่วยกิต
     -  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  43 หน่วยกิต
     -  รายวิชาบังคับวิชาชีพ  130 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาทางด้านผลิตภัณฑ์  35 หน่วยกิต
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  กลุ่มวิชาทางด้านผู้ป่วย  40 หน่วยกิต
  กลุม่วชิาทางด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 16 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  36 หน่วยกิต
      - รายวิชาจุลนิพนธ์  3 หน่วยกิต
      - รายวิชาเลือกวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
 3. หมวดรายวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
      รวม ไม่น้อยกว่า 229 หน่วยกิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มีหลักสูตรการศึกษา  4  ปี  เปิดสอน  12  สาขาวิชา  และประกอบด้วยหมวด
วิชาต่างๆ  ดังนี้

 1. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   113  หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
         รวม ไม่น้อยกว่า   149 หน่วยกิต
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   108  หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
         รวม ไม่น้อยกว่า   144 หน่วยกิต
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   114  หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
         รวม ไม่น้อยกว่า   150 หน่วยกิต
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   111  หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
         รวม ไม่น้อยกว่า   147 หน่วยกิต
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   109  หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
         รวม ไม่น้อยกว่า   145 หน่วยกิต
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   109  หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
         รวม ไม่น้อยกว่า   145 หน่วยกิต
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 7. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   112  หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
         รวม ไม่น้อยกว่า   148 หน่วยกิต
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   104  หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
         รวม ไม่น้อยกว่า   140 หน่วยกิต
 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   108  หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
         รวม ไม่น้อยกว่า   144 หน่วยกิต
 10. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   100  หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
          รวม ไม่น้อยกว่า   136 หน่วยกิต
 11. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 110 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
   รวม ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต
 12.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  105 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

   รวม ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

คณะดุริยางคศาสตร์
 มีหลักสูตรการศึกษา 4 ปี ประกอบด้วยหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  94 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต

  รวม ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 มีหลักสูตรการศึกษา 4 ปี ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
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 1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
       รวม  144 หน่วยกิต
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  101 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
    รวม  137 หน่วยกิต
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้า
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
    รวม  138 หน่วยกิต
 4. สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   99 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
    รวม  135 หน่วยกิต
 5. สาขาวิชาภาวะผู้นําและการสื่อสารทางการเกษตร
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   98 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
    รวม  134 หน่วยกิต

คณะวิทยาการจัดการ
 มีหลักสูตรการศึกษา 4 ปี จํานวน 4 หลักสูตร เปิดสอน 10 สาขาวิชา ประกอบ

ด้วยหมวดวิชาดังนี้  

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  1.1 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    - วิชาบังคับ  9 หน่วยกิต
    - วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
    - วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 93  หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  27  หน่วยกิต  
    - กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  32  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 34  หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชาปฏิบัติการจัดการการท่องเที่ยว 6  หน่วยกิต
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   4. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
    รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  135 หน่วยกิต
  1.2 สาขาวิชาการจัดการชุมชน
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ   9  หน่วยกิต  
    - วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต
    - วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 95  หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านการจัดการ 27  หน่วยกิต  
    - กลุ่มวิชาบังคับเอก   38  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเลือกเอก  ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 
    - วิชาปฏิบัติการจัดการชุมชน  15  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
    รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  131 หน่วยกิต

 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  2.1 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ   
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ   9  หน่วยกิต  
    - วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต
    - วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า        102 หน่วยกิต
    - วิชาพื้นฐานด้านการจัดการ 30 หน่วยกิต
    - วิชาบังคับ  60 หน่วยกิต
    - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
    รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  138 หน่วยกิต
  2.2 สาขาวิชาการตลาด
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ  9  หน่วยกิต  
    - วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต
    - วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
    - วิชาพื้นฐานด้านการจัดการ  30 หน่วยกิต
    - วิชาบังคับ  61 หน่วยกิต
    - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  139 หน่วยกิต
  2.3 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ  9  หน่วยกิต  
    - วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต
    - วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
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   2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า    96  หน่วยกิต
    - วิชาพื้นฐานวิชาชีพ     27  หน่วยกิต
    - วิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า    60  หน่วยกิต
     - วิชาเฉพาะบังคับ     30  หน่วยกิต
       - วชิาบงัคับปฏบัิติการงานโรงแรม
         (ไม่นับหน่วยกิต)  9  หน่วยกิต
       - วิชาบังคับภาษาต่างประเทศ   15  หน่วยกิต
     - วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า    15  หน่วยกิต
    - วิชาประสบการณ์วิชาชีพ   9  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต
    รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  132  หน่วยกิต  
  2.4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ  9  หน่วยกิต  
    - วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต
    - วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
         2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
    - วิชาพื้นฐานด้านการจัดการ  30 หน่วยกิต
    - วิชาเอก  46 หน่วยกิต
      - วิชาบังคับ  34 หน่วยกิต
      - วิชาเลือก  12 หน่วยกิต
    - วิชาโท  24 หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
  2.5 สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    - วิชาบังคับ   24  หน่วยกิต  
    - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
    - วิชาพื้นฐานด้านการจัดการ  30 หน่วยกิต
    - วิชาบังคับ  36 หน่วยกิต
    - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต
    - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
    รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  132 หน่วยกิต
  2.6 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
    - วิชาบังคับ   24  หน่วยกิต
    - วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   99  หน่วยกิต
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    - วิชาพื้นฐานด้านการจัดการ  21  หน่วยกิต
    - วิชาบังคับ   60  หน่วยกิต
    - วิชาบังคับเลือก  ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต
    - วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    12  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต
   รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต

 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  3.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ  9  หน่วยกิต  
    - วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต
    - วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า        98  หน่วยกิต
    - วิชาพื้นฐานด้านการจัดการ  30 หน่วยกิต
    - วิชาบังคับ  53 หน่วยกิต
    - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
    รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  134 หน่วยกิต
 4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ  24 หน่วยกิต
    - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
    - วิชาพื้นฐานด้านการจัดการ  15 หน่วยกิต
    - วิชาบังคับ  63 หน่วยกิต
    - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

    รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  126 หน่วยกิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 มีหลกัสตูรการศกึษา 4 ปี  เปิดสอน 3 สาขาวชิา  ประกอบด้วยหมวดวชิาต่าง ๆ  ดงันี้
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต
   รวม ไม่น้อยกว่า   136 หน่วยกิต 
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  98 หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต
    รวม ไม่น้อยกว่า     134 หน่วยกิต
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 3. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 110 หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    รวม ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

วิทยาลัยนานาชาติ
 หลักสูตรการศึกษา 4 ปี ในปีการศึกษา 2564 เปิดสอนใน 3 หลักสูตรประกอบ

ด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้

 1. หลักสูตร Bachelor of Business Administration สาขาวิชา Luxury Brand 
Management (ปริญญาร่วมสถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Paris School of 
Business ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส)

   - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

    - หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  102  หน่วยกิต

    - หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

   รวม ไม่น้อยกว่า  138 หน่วยกิต

 2. หลักสูตร Bachelor of Fine Arts สาขาวิชา Digital Communication Design 
(ปริญญาร่วมสถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Birmingham City University 
ประเทศสหราชอาณาจักร)

    - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

    - หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  97  หน่วยกิต

   - หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

   รวม ไม่น้อยกว่า  133 หน่วยกิต

 3. หลักสูตร Bachelor of Business Administration (Hotel Management) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง 2563 ปริญญาร่วมสถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Vatel Hotel and 
Tourism Business School ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส)

  - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต

  - หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า    93  หน่วยกิต

  - หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต

  - หมวดวิชาฝึกงาน  ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต

     รวม ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต

q
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   การบริการและ
	 สวสัดิการนกัศึกษา
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 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งหารสร้างสรรค์ 
มนีโยบายส่งเสริมและสนบัสนนุพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษา โดยเปิดโอกาสให้
นกัศกึษาดาํเนนิการจดักจิกรรมนกัศกึษาอย่างมคีณุภาพ ตระหนกัในคณุค่าของ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาว่า เป็นการให้การศึกษาทางอ้อมและสร้างสรรค์
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาซ่ึงมีความสําคัญไม่น้อยกว่าด้านวิชาการ และ
สนบัสนนุให้นกัศกึษาได้เข้าร่วมกจิกรรมตามทีส่มคัรใจ ท้ังนีโ้ดยหวงัว่านกัศกึษา
ทีจ่บการศกึษาจากมหาวิทยาลยัศลิปากร จะสําเรจ็เป็นบณัฑิตทีม่คีวามรู้ความ
สามารถควบคู่คุณธรรม 

 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการจัดตั้งเป็นส่วน
ราชการระดับกอง ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม.0202/12933 ลง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2535 เพื่อให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่
มีวามรู้คู่คุณธรรม มีสติปัญญา ใฝ่การเรียนรู้ นึกคิดอย่างเป็นระบบ มีจิตสํานึก
และศักยภาพในการสร้างงาน บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นํา ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและเอื้ออาทรต่อสังคม ตระหนักใน
คุณค่าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น สุขภาพดี มีความเป็นสากล โดยใช้
กิจกรรมนักศึกษาเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ประสบการณ์และการเรียนรู้รวมทั้ง 
การจัดสภาพแวดล้อม ตลอดจนบริการและสวัสดิการต่างๆ ให้นักศึกษาได้มี
ความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้ หวังว่านักศึกษาท่ีจบการศึกษาจาก
มหาวทิยาลัยศลิปากรนี ้จะสาํเรจ็เป็นบณัฑติอย่างสมบรูณ์ ดงัปรชัญยาของกอง
กิจการนักศึกษาที่ว่า “ความเป็นหนึ่งของกันและกัน รังสรรค์บัณฑิตที่พึง
ประสงค์”
 ดงันัน้ เพือ่ให้การพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาให้มีความรูค้วามสามารถทาง
ด้านวชิาการ ทกัษะวชิาชพี มจีติสาธารณะ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวาม
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้นําที่สามารถเป็นผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ 
อดทน สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพความเปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมและ
ภมูปัิญญาท้องถิน่ทีส่อดคล้องกบัหลกัปรชัญญาเศรษฐกิจพอเพยีง มคีวามภมูใิจ
ในคุณค่าและศรัทธาในมหาวิทยาลัย และเป็นพลเมืองโลกท่ีมีคุณค่าตามอัต
ลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 นอกจากนั้นกองกิจการนักศึกษา ยังจัดให้มีบริการและสวัสดิการด้าน
ชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา
เล่าเรียนได้อย่างเต็มความสามารถ บริการสวัสดิการดังกล่าว ได้แก่ หอพัก
นักศึกษา การให้คําปรึกษา การแนะแนวอาชีพ การจัดหางาน ทุนการศึกษา 
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ.) การศึกษาวิชาทหาร บริการส่ง
เสริมสุขภาพอนามัย พื้นที่พักผ่อนและการเรียนรู้ การประกันอุบัติเหตุ สนาม
กีฬาและลานออกกําลังกาย และโรงอาหาร เป็นต้น
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 นกัศกึษาทีม่คีวามประสงค์ตดิต่อกองกิจการนักศกึษา สามารถตดิต่อได้ที่

 • งานกิจการนักศึกษา วังท่าพระ
 • กองกิจการนกัศกึษา พระราชวังสนามจันทร์ อาคารเพชรรตัน-สวุทันา 
ชั้น 2
 • งานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
อาคารบริหาร ชั้น 3

 หรือเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา www.dsa.su.ac.th, Facebook 
Silpakorn Act

ด้านกิจกรรมนักศึกษา

 การจดักจิกรรมนกัศกึษาทกุประเภทต้องได้รับการอนมุตัจิากคณบด ีหรอื
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ดูแลให้คํา
ปรึกษาแนะนํา เพื่อให้การจัดกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
กาํหนดไว้ การจดักจิกรรมดงักล่าวจะได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากเงนิค่า
บํารุงกิจกรรมนักศึกษา หรือเงินสนับสนุนของคณะวิชา หรือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนอื่นๆ
 กองกิจการนักศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่
 1. ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 2. ด้านบําเพ็ญประโยช์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
 3. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 4. ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
 5. ด้านวิชาการที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
 6. ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
 7. ด้านส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอสด์
 8. ด้านรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
 9. ด้านการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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 โดยมีองค์กรนักศึกษา คือ สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา
ประจําคณะ ชมรม และกลุ่มกิจกรรมเป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้า
เป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ ตามความสนใจ และความสมัครใจ

ด้านกีฬาและนันทนาการ
 วงัท่าพระ ได้จดัสถานทีสํ่าหรบักิจกรรมด้านกฬีาและนนัทนาการเพ่ือให้
นักศึกษาได้ออกกําลังกาย หรือกีฬาและนันทนาการ ได้แก่ สนามบาสเกตบอล 
สนามฟุตบอลขนาดเลก็ สนามตะกร้อ สนามเปตอง สนามยโูด โต๊ะเทเบลิเทนนสิ 
สนามแบดมนิตนั และจดัให้มศีนูย์กฬีาสาํหรบัฝึกซ้อมและการแข่งขนั นอกจาก
นีย้งัสนบัสนนุกจิกรรมนกัศกึษาและบคุลากรได้มโีอกาสเล่นกฬีาหรอืออกกาํลงั
กายเพื่อสุขภาพ
 พระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดพื้นท่ีสนามกีฬา ได้แก่ โรงฝึกพลศึกษา 
อาคารเพชรรัตน-สวุทันา สนามเทนนสิ สนามตะกร้อ สนามบาสเกตบอลกลาง
แจ้ง สนามฟตุบอล สนามฟุตซอล สนามแบดมนิตนั สนามเทเบลิเทนนสิ สนาม
ยโูด/เทควนัโด สนามยงิปืน สนามเปตอง สนามกฬีาเอก็ซ์ตรมี และสระว่ายน้ํา 
ทัง้ยงัสนบัสนนุการจดับรกิารด้านวสัดอุปุกรณ์กฬีาสําหรบันกัศกึษาและบคุลากร
เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม และการแข่งขัน พร้อมทั้งโครงการสอนว่ายนํ้าเพื่อบริการ
สมาชกิสระว่ายนํา้ เพ่ือส่งเสรมิให้นกัศกึษาและบคุลากรได้มโีอกาสเล่นกฬีาและ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

ด้านแนะแนวและการจัดหางาน

 บริการแนะแนวและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาที่ประสบกับปัญหาต่าง ๆ 
ในชีวิตประจําวัน เช่น ด้านการเรียน การปรับตัว การสร้างรายได้ระหว่างเรียน
ทัง้ในเวลาและนอกเวลา การเลอืกอาชพีเตรยีมพร้อมสูก่ารทํางานหรอืการเป็น
ผู้ประกอบการ เพื่อช่วยให้นักศึกษามีแนวทางในการปรับตัวเพื่อศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขพร้อมทั้งได้ฝึกฝนตนเองและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น 
ทั้งยังได้บริการจัดหางานสําหรับนักศึกษาและบัณฑิต เพื่อประกอบอาชีพโดย
จัดการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับทักษะที่สําคัญในการสมัครงาน การสัมภาษณ์
งาน และการเป็นผู้ประกอบการตามความถนัดและความสนใจ ประสานงานใน
การส่งนกัศกึษาเข้ารบัการฝึกงานในองค์กรต่างๆ นอกจากนีย้งัได้จดับรกิารการ
แนะแนวทางสาํหรบัการศกึษาต่อทัง้ในและต่างประเทศ โดยได้จดัรวบรวมข้อมลู
ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการสมคัรงาน ข่าวประกาศการรบัสมคัรงาน (ทัง้เตม็เวลา
และนอกเวลา) ข้อมูลลักษณะอาชีพ แนวโน้มตลาดแรงงาน ตําแหน่งงานว่าง 
ข้อแนะนาํในการเตรยีมตวัประกอบอาชีพ ข้อมลูประกอบการตดัสนิใจการศกึษา
ต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ แหล่งทุนการศึกษา นักศึกษาสามารถติดต่อ
ขอใช้บริการได้ที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา โทร. 
034- 255805 (ภายใน 200401)
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ด้านทุนการศึกษา
 ทนุการศกึษาทีเ่ป็นทนุจากภายนอก เช่น ทุนจากมลูนธิ ิบรษัิท ห้างร้าน 
ธนาคาร ผู้มีจิตศรัทธา และทุนที่คณะวิชาได้จัดสรรเป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต 
ทนุยกเว้นค่าธรรมเนยีมพเิศษ ทนุอดุหนนุการศกึษาจากเงนิรายได้ของคณะวชิา 
นักศึกษาที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่กองกิจการนักศึกษาศึกษา สํานักงาน
เลขานุการคณะ หรือขอข้อมูลจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

ด้านวิชาทหาร
 นักศึกษาที่ศึกษา ณ วังท่าพระและพระราชวังสนามจันทร์ จะ
ดาํเนนิการรบัสมคัรประมาณเดอืนพฤษภาคมถงึต้นเดือนสงิหาคมของทกุปี และ
รายงานตวันกัศกึษาวชิาทหารตามกําหนดของประกาศท่ีจะแจ้งให้ทราบในแต่ละ
ปี ณ ศูนย์การกําลังสํารอง ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ
 นักศึกษาที่ศึกษา ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จะดําเนินการรับ
สมัครประมาณเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี และรายงานตัว
นักศึกษาวิชาทหารตามกําหนดของประกาศที่จะแจ้งให้ทราบในแต่ละปี ณ 
มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี  

 สิทธิต่าง ๆ ที่นักศึกษาวิชาทหารควรทราบ
 1. การขอผ่อนผัน ได้แก่ กรณีที่นักศึกษาจะสมัครเรียนวิชาทหารแต่
ผลการตรวจร่างกายไม่ได้ขนาดที่กรมรักษาดินแดนกําหนด ต้องทําเรื่องขอ
ผ่อนผันในเดือนตุลาคมทุกปีการศึกษา
 2. การรอรบัสทิธ ิได้แก่ กรณทีีน่กัศกึษาวชิาทหารของทางมหาวทิยาลยั
ไม่สามารถรายงานตัวเข้าเรียน/รับการฝึกปีนั้นๆ ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดก็ตาม 
จะต้องทํารายงานขอรอรับสิทธิไว้ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าเรียน/รับการฝึกวิชา
ทหารในปีถัดไป
 3. การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กองประจําการ
ยามปกต ิจะต้องดําเนนิการเมือ่นกัศกึษาวิชาทหารชัน้ปีต่างๆ มีอายคุรบ 20 ปี 
ในปีพุทธศักราชนั้นๆ ซึ่งจะถูกเรียกมาตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกอง
ประจําการยามปกต ินกัศกึษาทีไ่ม่ได้เรยีนวิชาทหารเมือ่อายคุรบ 20 ปีบรบิรูณ์ 
จะต้องทาํการตรวจเลอืกเข้ารับราชการทหารกองประจําการยามปกตใินปีถดัไป 
จะต้องทําการผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ก่อนที่จะถึงกําหนดวันทําการตรวจ
เลือกฯ อย่างน้อย 60 วัน ถ้านักศึกษาไม่ไปทําการผ่อนผันตามวัน เวลาและ
สถานที่ ในหมายเรียก (สด.35) นักศึกษาจะมีความผิดถูกดําเนินคดีทาง
กฎหมาย สําหรับรายละเอยีดต่างๆ ในการขอผ่อนผนัฯ มหาวทิยาลัยจะประกาศ
ให้ทราบต่อไป
 4. การขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดเป็นทหารกองหนุน จะ
ดําเนินการเมื่อนักศึกษาวิชาทหารเรียนอยู่ชั้นปีท่ี 3 มีสิทธิในการขอยกเว้น
เข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กองประจําการยามปกติ
 5. การขอผ่อนผนัการเรยีกพลเพือ่ฝึกวชิาทหาร ดาํเนนิการเมือ่นกัศกึษา
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ได้ขึ้นทะเบียนนําปลดเป็นทหารกองหนุน (จบชั้นปีที่ 3 แล้ว) ถูกเรียกระดม
พลเพื่อฝึกวิชาทหาร ในห้วงใดที่กระทรวงกลาโหมแจ้งเพิกถอนสิทธิขอผ่อนผัน
การเรยีกพลปกต ินกัศกึษาไม่มสีทิธจิะขอผ่อนผนัการเรยีกพลเพือ่ฝึกวชิาทหาร
ในห้วงเวลานั้นๆ โดยติดต่อสอบถามได้ที่กองกิจการนักศึกษา ภายในเดือน
ตุลาคมทุกปีการศึกษา
 สาํหรบัรายละเอยีดต่างๆ มหาวทิยาลยัจะประกาศให้นักศกึษาทราบเป็น
ระยะๆ ตามที่หน่วยบัญชาการกําลังสํารองกําหนดแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ 
โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่กองกิจการนักศึกษา 

ด้านสุขภาพอนามัย

 หน่วยงานอนามยัให้บรกิารในด้านการรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น นาํส่งโรง
พยาบาลเม่ือมีอาการป่วยหรือฉุกเฉินและจําเป็นต้องได้รับการรักษากับแพทย์
เฉพาะทาง รวมทั้งให้บริการด้านป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ เช่น บริการตรวจ
สุขภาพประจําปี  
 นักศึกษาที่ศึกษา ณ วังท่าพระและตลิ่งชัน ในวันและเวลาราชการจะมี
พยาบาลประจําทุกวัน ให้บริการด้านสุขภาพและอนามัย ได้แก่ ตรวจร่างกาย
และจ่ายยาตามอาการเจ็บป่วย ทําแผล ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ให้ความรู้ 
คําแนะนําเก่ียวกับปัญหาสุขภาพ ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ห้องพยาบาล 
วงัท่าพระ และห้องพยาบาล สาํนกังานอธกิารบด ีตล่ิงชนั ชัน้ 2 ให้บรกิารเวลา 
08.30 - 16.30 น. มแีพทย์ตรวจรกัษาทุกวนัจนัทร ์วันพฤหสับด ีและวันศกุร์ 
เวลา 12.00 -13.00 น เฉพาะห้องพยาบาลวังท่าพระ นอกจากนี้สามารถทํา
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์เปลี่ยนบัตรของ
ภูมิลําเนาเดิม โดยใช้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 
นอกจากการให้บรกิารด้านสขุภาพอนามยัแล้วยงัมกีารดําเนนิโครงการ/กจิกรรม
เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพนักศึกษาและบุคลากรอีกด้วย

 นักศึกษาที่ศึกษา ณ พระราชวังสนามจันทร์ จัดให้บริการพยาบาล ณ 
ห้องพยาบาล พระราชวังสนามจันทร์ พยาบาลสถาน วัชราเพชรรัตน ชั้นล่าง 
อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. มีพยาบาล
ประจาํให้บรกิารทกุวนัทําการ และมแีพทย์ประจําวนัจนัทร์-วนัพฤหสับด ีตัง้แต่
เวลา 12.00-13.00 น. สําหรับหอพักนักศึกษา จะมีบริการตู้ยาสามัญประจํา
บ้าน ซึ่งนักศึกษาสามารถขอเบิกยาได้จากเจ้าหน้าที่ประจําหอพักนอกเวลา
ราชการ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ได้
จัดรถตู้บริการรับ-ส่ง นักศึกษาที่เจ็บป่วยในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเข้ารับการรักษา 
ณ โรงพยาบาล นอกจากน้ียังบริการจัดทําบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับ
นักศึกษาที่ประสงค ์เปล่ียนบัตรของภูมิลําเนาเดิม โดยใช ้บริการของ
โรงพยาบาลนครปฐม นอกจากการให้บริการพื้นฐานดังกล่าวแล้วนั้น ยังได้จัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรด้วย 

114  I  คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2564



 นกัศกึษาทีศ่กึษา ณ วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ีจดัให้บรกิารพยาบาล 
ณ ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษา 5-6 มีพยาบาลวิชาชีพท้ัง
พยาบาลประจําและพยาบาลภายนอกปฏิบัติงานให้บริการด้านสุขภาพและ
อนามัย ได้แก่ ตรวจร่างกายและจ่ายยาตามอาการเจ็บป่วย ทําแผล 
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้ความรู้ คําแนะนําเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ ปัญหาโรค
ภัยไข้เจ็บต่างๆ นําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและเกิดอุบัติเหตุ
สาหัส ในช่วงเปิดภาคการศึกษาได้เปิดให้บริการ เวลา 08.30-21.00 น. ทุก
วัน อีกทั้งยังมีรถเวรพยาบาลนําส่งนักศึกษาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทุกวัน 
เวลา 17.00 น. พร้อมกบัเจ้าหน้าทีห่น่วยพยาบาลฯ คอยดูแลในกรณเีจ็บป่วย
ฉุกเฉินจะมีพยาบาลและมีรถเวรพยาบาลเพื่อนําส่งนักศึกษาไปโรงพยาบาล
ตลอด 24 ชั่วโมง และช่วงปิดภาคการศึกษาจะเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ 
เวลา 08.30 – 16.30 น. ปิดให้บรกิารในวนัเสาร์-อาทติย์ และวนัหยดุราชการ 
และนอกจากการให้บริการพื้นฐานดังกล่าวแล้วนั้น ยังได้จัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาด้วย เช่น โครงการ SU 
happiness Together การให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา ดูแลสุขภาพกายสุขภาพ
จิต จัดให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

ด้านการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 นกัศกึษาทกุคนทาํประกนัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล ชาํระเบีย้ประกนัอบุตัเิหตุ 
คนละ 300 บาทต่อปี ในวันลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น โดยจะได้รับความ
คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกประเทศทั่วโลก ตลอดปีการศึกษา
 1. สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป สูญเสียอวัยวะ สายตา
 หรือทุพพลภาถาวร 150,000  บาท
 2. กรณีเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน 10,000  บาท/อุบัติเหตุ/คน 

 เอกสารที่ใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 1. แบบฟอร์ม
 2. ใบเสร็จรับรองค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ว่าได้รับอุบัติเหตุ ระบุวันที่ครอบคลุมในใบเสร็จฉบับจริง
 4 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนสําเนาหน้าสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร ลงชือ่
รับรองสําเนาถูกต้อง เอกสารทุกฉบับต้องสะกดชื่อและนามสกุลถูกต้องตรงกัน 
การส่งเอกสารประกันอุบัติเหตุ
 - พระราชวงัสนามจนัทร์ กองกจิการนกัศกึษา อาคารเพชรรตัน-สวุทันา ช้ัน 2 
 ห้องกาญจนาภรณ์
 - วังท่าพระ งานกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี วังท่าพระ ชั้น 3
 - ตลิ่งชัน ห้องพยาบาล สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 2
 - วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ีห้องพยาบาล ชัน้ 1 อาคารหอพักนกัศกึษา 5-6
 ภายใน 30 วัน หลังจากส่งเอกสาร บริษัทประกันจะทําการโอนเงินสินไหม
ทดแทนผ่านบัญชีเงินฝากของนักศึกษา
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ด้านหอพักนักศึกษา

 หอพักนักศึกษา ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีหอพัก

นักศึกษาสําหรับนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่มีภูมิลําเนาอยู่ห่างไกลจาก

มหาวิทยาลัยเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน 

อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความ

รับผิดชอบ

 หอพักนักศึกษา มีจํานวน 10 อาคาร แบ่งเป็น หอพักนักศึกษาชาย 

จํานวน 3 อาคาร คือ หอพักทับแก้ว 1 – 3 และหอพักนักศึกษาหญิงจํานวน 

7 อาคาร คือ หอพักเพชรรัตน 1 – 7 สามารถรับนักศึกษาเข้าพักในหอพักได้

ประมาณ 3,000 คน

 แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มี

นักศึกษาประมาณ 15,000 คน การจัดหอพักให้นักศึกษาทุกคนย่อมกระทํา

ไม่ได้ มหาวิทยาลัยจึงต้องมีกฏกติกาเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ประสงค์

จะเข้าพักในหอพักนักศึกษาซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป ทั้งนี้ เพื่อความ

เป็นระเบยีบเรยีบร้อยและความสะดวกสบายในการอยูร่่วมกนัในหอพกั โดยจดั

เจ้าหน้าทีใ่ห้บรกิารดแูลและอํานวยความสะดวกแก่นักศกึษาในหอพักตลอดเวลา

ทุกวัน

 นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าอยู่ในหอพัก จะต้องชําระค่า

ธรรมเนยีมหอพกัตามทีม่หาวทิยาลยักําหนด สาํหรบัอตัราค่าธรรมเนยีมหอพกั

นักศึกษา มีดังนี้
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 ค่าธรรมเนียมหอพัก
 ภาคการศกึษาปกติ
 หอพกัทบัแก้ว 1 – 2  และหอพกัเพชรรตัน 1 – 4 และ 6 
  ภาคการศกึษาละ 8,000 บาท ต่อห้อง (ให้พกัห้องละ 2 คน)
 หอพกัทบัแก้ว 3 (หอพกัปรบัอากาศ)   
  ภาคการศกึษาละ 24,000บาท ต่อห้อง (ให้พกัห้องละ 4 คน)
 หอพกัเพชรรตัน 5 (หอพักปรบัอากาศ)  
  ภาคการศกึษาละ 18,000บาท ต่อห้อง (ให้พกัห้องละ 3 คน)
 หอพกัเพชรรตัน 7 (หอพักปรบัอากาศ)   
  ภาคการศกึษาละ 24,000บาท ต่อห้อง (ให้พกัห้องละ 4 คน)

 ภาคการศกึษาพเิศษฤดรู้อน

 หอพกัทบัแก้ว 1 – 2  หอพกัเพชรรตัน 1 – 4 และ 6 
 ภาคการศกึษาละ 4,000 บาท ต่อห้อง (ให้พกัห้องละ 2 คน)
 หอพกัทบัแก้ว 3 (หอพกัปรบัอากาศ)   
  ภาคการศกึษาละ 12,000บาท ต่อห้อง (ให้พกัห้องละ 4 คน)
 หอพกัเพชรรตัน 5 (หอพักปรบัอากาศ)   
  ภาคการศกึษาละ 9,000บาท ต่อห้อง (ให้พกัห้องละ 3 คน)
 หอพกัเพชรรตัน 7 (หอพักปรบัอากาศ)   
 ภาคการศกึษาละ 12,000บาท ต่อห้อง (ให้พกัห้องละ 4 คน)

 ค่าประกันสิง่ของเสยีหาย
 หอพกัทบัแก้ว 1 – 2 หอพักเพชรรัตน 1 – 4 และ 6 ชําระค่าประกนั
สิง่ของเสยีหายคนละ 500 บาท ตลอดการพกัอาศยัในหอพัก
 หอพกัทบัแก้ว 3 หอพักเพชรรัตน 5 และ 7  ชําระค่าประกนัส่ิงของเสยี
หายคนละ 1,000 บาท ตลอดการพกัอาศยัในหอพัก
 นกัศกึษาจะได้รบัเงนิค่าประกนัสิง่ของเสียหายคนืเมือ่นกัศกึษาออกจาก
หอพกัโดยต้องคนืกญุแจห้องพักและชาํระค่าของเสยีหายทีเ่กิดขึน้แล้ว
 หอพกันกัศกึษา ณ วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรุี
 วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ีมหีอพกัสาํหรบับรกิารนักศกึษาจาํนวน 6 
หลงั สามารถรบันกัศกึษาเข้าพักได้ประมาณ 3,888 คน โดยจดัเจ้าหน้าทีใ่ห้
บรกิารดแูลและอํานวยความสะดวกแก่นกัศกึษาในหอพักตลอดเวลาทกุวนั
 นกัศกึษาทีไ่ด้รบัการพจิารณาให้เข้าอยูใ่นหอพกั จะต้องชาํระค่าธรรมเนยีม
หอพกัตามทีม่หาวทิยาลยักําหนด

ด้านกองทนุให้กู้ยมืเพือ่การศกึษา (กยศ. และ กรอ.)
 กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา ประกอบด้วย กยศ. และ กรอ. ได้ดําเนนิ
การให้กูย้มืคร้ังแรก   ในปีการศกึษา 2539 โดยให้กูย้มืแก่นกัเรียน นกัศึกษาที่
ขาดแคลนทนุทรัพย์ เพือ่เป็นค่าเล่าเรยีน ค่าใช้จ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการศกึษา และ
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ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา และกําหนดรายได้ของ
ครอบครวัไม่เกนิ 200,000 บาท/ปี นักศกึษาท่ีสนใจสามารถยืน่ขอกูผ่้านระบบ 
e-studentloan ได้ที ่wwww.studentloan.or.th สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ได้ทีก่องกจิการนกัศกึษา 
 คณุสมบตัผิูม้สีทิธิกูย้มืเงิน ประกอบด้วย
 1. เป็นผูม้สัีญชาตไิทย
 2. เป็นผูข้าดแคลนทนุทรพัย์ตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการกําหนด ดงันี้
 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ท่ีมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 
200,000 บาทต่อปี รายได้ต่อครอบครวัพจิารณาตามหลกัเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่ 
ดงัต่อไปนี้
  2.1 รายได้รวมของนกัเรยีนหรือนกัศกึษาผูกู้้ยมืรวมกบัรายได้ของบดิา
มารดา ในกรณท่ีีบดิา มารดา เป็นผูใ้ช้อาํนาจปกครอง
  2.2 รายได้รวมของนักเรยีนหรอืนกัศกึษาผูข้อกู้ยมืรวมกบัรายได้ของ
ผู้ปกครอง ในกรณทีีผู่ใ้ช้อํานาจปกครองมิใช่บดิามารดา
  2.3 รายได้รวมของนักเรยีนหรอืนกัศกึษาผูข้อกู้ยมืรวมกบัรายได้ของ
คู่สมรสในกรณทีีผู่ข้อกูยื้มได้ทาํการสมรสแล้ว
 3. มีคณุสมบตัอิืน่ตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด ดงันี้
  3.1 เป็นผูท้ีม่ผีลการเรยีนดหีรอืผ่านเกณฑ์การวดัและการประเมนิผล
ของสถาบนัการศึกษา
  3.2 เป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัของสถาบนั
การศกึษาขัน้ร้ายแรง หรอืไม่เป็นผูม้คีวามประพฤตเิสือ่มเสยี เช่น หมกมุน่ในการ
พนันยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นประจํา 
เป็นต้น
  3.3 เป็นผูท้ีม่คีณุสมบัตคิรบถ้วนตามระเบยีบหรอืประกาศการสอบ
คัดเลือกบคุคลเข้าศกึษาในโรงเรยีน สถานศกึษา หรอืสถาบนัการศกึษาทีอ่ยูใ่น
สังกดัการควบคมุ หรอืกาํกบัดแูลของกระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงหรอืส่วน
ราชการอืน่ ๆ รฐัวสิาหกิจ
  3.4 ไม่เคยเป็นผูส้าํเรจ็ปรญิญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
  3.5 ไม่เป็นผู้ทีท่าํงานประจําในระหว่างการศกึษา
  3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  3.7 ไม่เป็นหรือเคยได้รบัโทษจําคกุ โดยคําพพิากษาถงึทีส่ดุ ให้จําคกุ
เว้นแต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิได้กระทําโดยประมาท หรอืความผิดลหโุทษ
  3.8 ต้องมอีายใุนขณะทีข่อกูโ้ดยเมือ่รวมระยะเวลาปลดหน้ี 2 ปี และ
ระยะเวลาผ่อนชาํระอีก 15 ปี รวมกนัแล้วต้องไม่เกนิ 60 ปี
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 เอกสาร/หลกัฐานทีใ่ช้ประกอบการกูยื้ม
 1. แบบคําขอกูย้มืเงนิทีจ่ดัพมิพ์ออกจากระบบ e-studentloan และแบบ
คาํขอกู้ยมืเป็นทีเ่ป็นเอกสาร (แบบกยศ.101)
 2. เอกสารของผูย้ืน่คําขอกูย้มืเงนิ
  - สาํเนาทะเบยีนบ้าน
  - สาํเนาบตัรประชาชน
 3. เอกสารของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้
ยืมเงิน
  - สาํเนาทะเบยีนบ้าน
  - สาํเนาบตัรประชาชน
 4. เอกสารประกอบการรบัรองรายได้ ดงันี้
  - กรณ ีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรอืคูส่มรสของผู้ยืน่คาํขอผู้กูย้มืมี
รายได้ประจาํให้ใช้หนงัสอืรบัรองเงนิเดอืน/สลปิเงินเดอืนบคุคลนัน้ ๆ  แล้วแต่กรณี
  - กรณบีดิา มารดา ผูป้กครองผูข้อกูยื้มเงนิหรือคูส่มรสของผูกู้ย้มืเงนิ
ไม่มีรายได้ประจาํ ให้ใช้หนงัสอืรบัรองรายได้ครอบครวัของผูกู้ย้มืเงนิ (แบบ กยศ.
102) และสาํเนาบตัรประจําตวัของข้าราชการของผู้รบัรองรายได้
    5. หนงัสอืแสดงความคดิเหน็ของอาจารย์แนะแนวหรอือาจารย์ทีป่รกึษา 
(แบบ กยศ.103)        
 สามารถสอบถามข้อมลูรายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ท่ี 
 กองกิจการนักศึกษา อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา 
 โทร. 034 242748
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การแต่งกายนักศึกษา

นักศึกษาชาย

๏	 เสื้อเชิ้ตชายแขนสั้นหรือยาว	แบบสุภาพ

๏	 กางเกงขายาวสีดํา	หรือสีกรมท่า	หรือสีเทา	แบบสุภาพ

๏	 เข็มขัดสีดําหรือสีนํ้าตาล	กว้าง	3.4	เซนติเมตร

	 หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีเงินดุนเป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย	

	 ขนาด	3.5	x	5	เซนติเมตร

๏	 ผูกเนคไทสีเขียวเวอริเดียน

๏	 รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา	แบบสุภาพ	และถุงเท้าสีสุภาพ

นักศึกษาหญิง

๏	 เสือ้ขาวแขนส้ันปลายแขนพบั	ทีค่อและแนวสาบอก	ติดกระดุม	4	เม็ด		 	

	 ทําด้วยโลหะสีเงินดุนเป็นรูปเครื่องหมายมหาวิทยาลัย	ที่อกเบื้องขวา	 	

	 ติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย	ทําด้วยโลหะสีเงินสูง	2.5	เซนติเมตร

๏	 กระโปรงสีดําหรือสีกรมท่า	แบบสุภาพยาวคลุมเข่า

๏	 เขม็ขดัหนงัสดีาํหรอืสน้ํีาตาล	กว้าง	3.4	เซนติเมตร

๏	 หวัเขม็ขัดทาํด้วยโลหะสเีงินดนุเป็นรปูเครือ่งหมายมหาวิทยาลัย	

	 ขนาด	3.5	x	5	เซนติเมตร	คาดทับกระโปรงที่เอว

๏	 รองเท้าหนงัหุม้ส้นสดํีา	เฉพาะนกัศกึษาชัน้ปีท่ี	1	สวมรองเท้าหุ้มส้นสขีาวและ	 	

	 ถงุเท้าสัน้สขีาว

 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2564 I  121



   บทความ
 สำานักงานประกันคุณภาพการศึกษา



ใครๆ 
ท่�นทร�บหรือไม่ ? ว่�ขณะที่ท่�นเป็นนักศึกษ�ท่�นส�ม�รถ
สร้�งชื่อเสียงให้กับมห�วิทย�ลัย 

 ระยะเวลาในการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยใช้เวลา 4-5 ปี 

แล้วแต่หลักสูตร การศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ใช่เป็นการเรียนแต่หนังสือ 

นักศึกษาควรสร้างโอกาสต่าง ๆ ให้ตัวนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะจบ

เป็นบัณฑติทีม่คุีณภาพ มคีวามรู้และทกัษะในวชิาชพี ทาํงานร่วมกบัผูอื้น่ได้และ

เป็นคนดขีองสงัคม เมือ่จบเป็นบณัฑติแล้วคนส่วนใหญ่ต้องการได้ชือ่ว่าเป็นศษิย์

เก่าของสถาบนัการศกึษาทีม่ชีือ่เสยีง คาํถามทีค่วรคดิ คอื คนเหล่านัน้ได้มีส่วน

ร่วมทําให้สถาบันที่ศึกษามีชื่อเสียงหรือไม่

นักศึกษ�ทร�บหรือไม่ว่�ขณะน้ีมีหน่วยง�นภ�ยนอกทำ�หน้�ที่ประเมิน
คุณภ�พของมห�วิทย�ลัย
 หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศพยายามตั้งเกณฑ์ขึ้นมาจัดอันดับ

มหาวทิยาลยัของไทย ดงันัน้มหาวทิยาลยัจงึมกีารพฒันาระบบประกันคุณภาพ

การศกึษาเพือ่ให้ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน เกณฑ์การประเมนิคณุภาพการศกึษา

จํานวนหนึ่งวัดผลจากนักศึกษาและบัณฑิต เกณฑ์ประเมินที่เกี่ยวข้องกับ

นักศึกษาขณะที่กําลังศึกษาและเมื่อจบการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้ว ได้แก่ ผลงาน

ของนกัศกึษาและศษิย์เก่าทีไ่ด้รบัรางวัลท่ีจดัประกวดหรอืแข่งขนัโดยหน่วยงาน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ก็ต้องการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
ทีไ่ดร้บัการ รบัรองมาตรฐาน
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นักศึกษ�เป็นส่วนหน่ึงที่ทำ�ให้มห�วิทย�ลัยศิลป�กรเป็นมห�วิทย�ลัยที่
ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น เช่น

 • เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ ทั้งในระดับชาติ

หรือนานาชาติ ในด้านที่ตนถนัดไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ/วิชาชีพ คุณธรรม 

จรยิธรรม กฬีา สขุภาพ ศลิปะและวัฒนธรรม กจิกรรมดงักล่าวนอกจากจะช่วย

พัฒนาให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และ

สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 • ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นนักล่าฝันของนักศึกษาทุกคน การเข้า

ร่วมกิจกรรม/โครงการประกวดต่าง ๆ   จึงเป็นสิ่งที่ควรทําตลอดระยะเวลาการ

ศึกษา ซึ่งจะเป็นประวัติการศึกษาของนักศึกษาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับ

นักศึกษาเองเมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังน้ันเมื่อนักศึกษาได ้ รับรางวัล/

ประกาศนียบัตรควรเก็บรวบรวมในแฟ้มประวัติ และ แจ้งต่อมหาวิทยาลัย ซึ่ง

จะใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการรับรองมาตรฐาน

 • แจ้งมหาวิทยาลัยอาจผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์/เจ้าหน้าที่ของ

ภาควิชา / สาขาวิชา หรือคณะ ทราบทุกครั้งเมื่อนักศึกษาได้รับรางวัล หรือ 

ประกาศเกยีรตคิณุยกย่องในทกุด้าน หรอืเมือ่นกัศกึษาจบการศกึษาไปแล้วเป็น

ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ตาม 

 • ให้ความร่วมมือกับการตอบแบบประเมิน การเรียนทุกรายวิชาจะมี

การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

สอน จึงขอความร่วมมือในการประเมินการสอนของอาจารย์อย่างสร้างสรรค์

 • ให้ความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัในการให้ข้อมลูต่าง ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ 
เช่น การตอบแบบสํารวจของมหาวทิยาลยัให้ครบถ้วนในทุกช่วงท่ีได้รบัและโดย
เฉพาะในการรบัพระราชทานปรญิญาบตัร ข้อมลูทีส่าํคญั คอื การศึกษาต่อหรือ
การทํางาน เงินเดือนที่ได้ การได้รับทุนศึกษาต่อ การนําความรู้ในสาขาวิชาที่

จบไปใช้ในการทํางานมากน้อยอย่างไร 

เพียงแค่นี้ 
ท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

q
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    ไขข้อข้องใจ การประกันคุณภาพการศึกษา
    ที่นักศึกษา     ควรรู้
1. การประกันคุณภาพการศึกษา คืออะไร
	 การประกันคุณภาพการศึกษา	 หมายถึง	 การปฏิบัติภารกิจหลักอย่าง
เป็นระบบตามแผนที่ก�าหนดไว้	 โดยมีการควบคุมคุณภาพเป็นการก�าหนด
มาตรฐานคณุภาพและการพฒันาสถานศกึษาให้เกดิความมัน่ใจในคณุภาพ	การ
ตรวจสอบคุณภาพเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก�าหนดและการประเมินคุณภาพจนท�าให้เกิดความมั่นใจใน
คุณภาพ	เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงาน				ต้นสังกัด	
(ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	
วิจัยและนวัตกรรม)

2. การประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึงอะไร
	 การประเมินคณุภาพภายนอก	หมายถงึ	การประเมนิคณุภาพการจัดการ
ศึกษา	 การติดตามการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา	 ซึ่งกระท�าโดยผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง
อดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	เพือ่มุง่ให้มกีารพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น	 ระบบการประเมินคุณภาพการ
ศกึษาภายนอกเป็นการจดัให้มกีารประเมนิคณุภาพการศกึษาของมหาวิทยาลยั
โดยหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยัตามมาตรฐาน	หลกัเกณฑ์	วธิกีารทีห่น่วย
งานภายนอกนั้นๆ	ก�าหนด

3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
	 การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของมหาวทิยาลยัศลิปากร	เป็นการ
ด�าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	ตั้งแต่
ระดับหลักสูตร	 ระดับคณะ/ส่วนงาน	 และระดับสถาบัน	 เพื่อสนับสนุนและส่ง
เสริมการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยช้ันน�าที่มีมาตรฐานสากลตามเกณฑ	์
Education	Criteria	for	Performance	Excellence	:	EdPEx	และ		ASEAN	
University	Network	Quality	Assurance	:	AUN-QA		
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4. ระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ระดับหลักสูตร 
 การประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูรมกีารดาํเนนิการ ตัง้แต่ การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การ
พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กํากับ
ติดตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ

5. ก�รประกันคุณภ�พภ�ยในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนก�ร
บริห�รก�รศึกษ�อย่�งไร
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันตามท่ี
กาํหนดไว้ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบั
ที่ 2) พ.ศ. 2545  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งสถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีระบบ
และกลไกการควบคุมการตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของ
สถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กําหนดโดยสถาบันและโดยหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทั้งนี้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นหลักประกันแก่

สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

6. ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติ คืออะไร
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ หมายถึง ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณภาพทีพ่งึประสงค์ของคนไทย เพือ่ให้สถานศกึษาทกุแห่งยดึเป็นกรอบสาํหรบั
สร้างคนไทย 4.0 ที่แม้แตกต่างตามบริบทของท้องถิ่นและของสถานศึกษา แต่
มจีดุหมายร่วมคือธํารงความเป็นไทยและแข่งขนัได้ในเวทีโลก สามารถเป็นกําลงั
สําคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมือง ต่อ

ไปได้

7. มั่นใจได้อย่�งไรว่�มีก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกแล้ว
คุณภ�พของมห�วิทย�ลัยศิลป�กรจะดีขึ้น
 การประเมินเปรยีบเสมอืนกระจกส่องดสูภาพของตนเอง ทําให้ทราบจดุ

อ่อน จุดแข็ง การแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็งจะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพ

ให้ดีขึน้ การประเมนิคณุภาพภายในจะเป็นเครือ่งมอืสําคญัในการพฒันาคณุภาพ

โดยมกีารประเมนิคณุภาพภายนอกเป็นแรงกระตุน้ให้มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง
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8. นักศกึษ� ผู้ปกครอง และชมุชน มส่ีวนร่วมประเมนิคณุภ�พ
และม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยได้อย่�งไร
 กระบวนการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยท่ีถูกต้อง จําเป็น
ต้องได้รับความร่วมมอืจากนกัศกึษา ผูป้กครอง คณะกรรมการนกัศกึษา ชมุชน 
องค์กรต่าง ๆ  ในเขตพืน้ที ่ซึง่เข้ามาร่วมคดิ ร่วมทาํ ร่วมผลกัดนัให้มหาวทิยาลยั
มีคุณภาพ รวมทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลให้กับคณะผู้ประเมินภายนอกสถานศึกษา
ได้อีกด้วย

9. ใครได้รับประโยชน์จ�กก�รประเมินคุณภ�พ
 ประชาชนทุกคน ตั้งแต่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

จะได้รับผลประโยชน์จากการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีกระบวนการท่ีรักษา

คุณภาพไว้ และปรับปรุงให้มีมาตรฐานที่ดีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นกระบวนการที่

สําคัญในการสร้าง “คน” ที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติ

10. กระบวนก�รเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ เป็นอย่�งไร
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น ตลอดจนการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาเป็นเรื่อง
ที่สําคัญมากต่อการกระหายใคร่รู้และต่อสมรรถนะในการแสวงหาความรู้ของ
นักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปแบบ
โครงการวิจัยส่วนบุคคลการจัดให้มีชั่วโมงในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวม
ทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และมห้ีองสมดุและระบบสบืค้นข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ทีเ่พยีงพอจะศกึษาหาความ
รู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

11. ก�รจัดให้มีโครงก�รหรือกิจกรรมที่สนับสนุนก�รพัฒน�
หลักสูตรและก�รเรียนก�รสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน
ภ�ยนอกมีส่วนร่วม เป็นอย่�งไร
 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (หมวด 3 ระบบการ
ศึกษาและหมวด 4 และแนวทางการจัดการศึกษา) ได้ระบุถึงการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการเรียนรู้จากสื่อ
การเรยีนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ  จดัการเรยีนรูใ้ห้เกดิขึน้ได้
ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ คณะวิชาซึ่งต้อง
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ดําเนินภารกิจหลัก 4 ด้าน ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย จึงได้ดําเนินการให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ และให้บุคคล องค์กร และชุมชน
ภายนอก เข้ามามส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุหลกัสตูรและการเรยีนการสอน โดย
จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ช่วยในการเรียนการสอน และการฝึกงาน ตลอดจนเรียนรู้กรณีศึกษาต่าง ๆ

12. ระบบและกลไกก�รให้คว�มรู้และทักษะด้�นก�รประกัน
คุณภ�พแก่นักศึกษ�เป็นอย่�งไร
 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
และมส่ีวนร่วมในการประกนัคณุภาพการศกึษา เพือ่ส่งเสรมิการประกนัคณุภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง รวมทั้งจัดระบบให้ทุกกิจกรรมหรือโครงการ
ของนักศึกษามีการประกันคุณภาพทุกกิจกรรมหรือโครงการ

13. ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�
ภ�ยใน วัดอย่�งไร
 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวัดจากผล
การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
กําหนดขึ้น ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ/ส่วนงาน  และหลักสูตร ทั้งนี้ โดย
มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน มกีารนําผลการประเมนิไปใช้ปรบัปรงุการดําเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างบุคคลและหน่วย
งาน ตลอดจนมีการสร้างนวัตกรรมหรือมีแบบอย่างที่ดีในการประกันคุณภาพ
การศึกษา

14. ก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยนอก จะช่วยให้ก�ร
ศึกษ�ไทยและนักเรียน นิสิต นักศึกษ�ไทย มีคุณภ�พ ดีขึ้น
ได้อย่�งไร
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจะช่วยเป็นหลักประกันให้กับผู้
เรียนและสังคม มีความม่ันใจว่าจะได้รับบริการจากสถาบันการศึกษาตาม
มาตรฐานที่กําหนดและเป็นการช่วยให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้น

อย่างสมํ่าเสมอ

 นักศึกษาทุกท่าน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 และร่วมติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยได้  
 หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของคณะ หรือกองประกันคุณภาพการ 
 ศึกษา (http://www.qa.su.ac.th)
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	 นักศึกษา   

 ควรมีส่วนร่วม
 ในก�รประกนัคณุภ�พก�รศกึษ�

 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้นํานักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของ

มหาวทิยาลยั โดยเฉพาะด้านการจดัการเรยีนการสอน ตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อีกทั้งเป็นการสร้าง 

Quality awareness เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพให้กับนักศึกษา ซึ่ง

จะเติบโตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคม

 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรม

ที่ผู้นํานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในวงจรคุณภาพทั้ง 4 ขั้นตอน

 ขั้นตอนที่ 1 คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนคุณภาพ

 ข้ันตอนท่ี 2 คือ การดําเนินการประกันคุณภาพของสถาบัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

 ขั้นตอนที่ 3 คือ การติดตามและประเมินผลภายใน
 ขัน้ตอนที ่4 คือ การนําผลประเมนิไปใช้เพือ่ปรบัปรงุพัฒนาคุณภาพ

ของสถาบนั โดยเฉพาะการเรยีนการสอน การพฒันากจิการนกัศกึษาต่าง ๆ  

รวมทัง้การขยายเครอืข่ายการประกนัคุณภาพการศกึษาในหมูน่กัศกึษา และ

การใช้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาในชีวิตนักศึกษา เป็นต้น

 นอกจากนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นจุดเน้น จุดเด่น และเอกลักษณ์ของ

สถาบนั ในการจดัทําโครงการ หรอืกจิกรรมต่าง ๆ  ท่ีกําหนดนัน้ การวางแผน

แนวทางในการดําเนินงานโดยบทบาทผู้ช้ีนําหรือผู้แก้ปัญหาสังคม ด้าน

ค่านิยม จิตสาธารณะ และด้านความคิดสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร “ชาวศิลปากรเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์” ภาย
ใต้วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสรรค์ ด้วย

q
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