
 

 

 
 
 
 

ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ 
เรื่อง   ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์   

สังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม  
--------------------- 

  ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาเอก 
อัตราเงินเดือน 31,500 บาท สังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม 
จ านวน 1 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้  
         1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                1.1  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2559 
                   1.2  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาด้านศิลปะ การออกแบบ หรือ
สาขาวิชาใกล้เคียง ในหลักสูตรที่เป็นที่รับรองตามมาตรฐานตามเกณฑ์ของ ส.ก.อ. หรือ ก.พ. 
      1.3 มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา และ/หรือมีประสบการณ์ในฐานะ 
ผู้ร่วมโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประเมินในโครงการวิจัย บริการวิชาการ โครงการในพระราชด าริ โครงการ
ศิลปาชีพ โครงการพัฒนาด้วยงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
วัฒนธรรม พัฒนาสินค้าท้องถิ่น งานหัตถกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
           1.5 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดไว้ ซึ่งผลคะแนนดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 2 ปี ดังนี้ 
  (1) ผลการสอบ TOEFL (Test of English as a Foreign Language)  
   TOEFL (Paper Based)  ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 
   TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ ากว่า 173 คะแนน 
   TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ ากว่า   61 คะแนน 
  (2) ผลการสอบ IELTS (International English Language Testing System) 
       ไม่ต่ ากว่า  5.5 คะแนน 
  (3) ผลการสอบ TOEIC   ไม่ต่ ากว่า 625 คะแนน 
  (4) ผลการสอบ CU-TEP   ไม่ต่ ากว่า   60 คะแนน 
  (5) ผลการสอบ TU-GET   ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน 
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  (6) ผลการสอบ SEPT (Silpakorn English Proficiency Test) 
       ไมต่่ ากว่า   60 คะแนน 
           (7) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือ
ส าเร็จการศึกษาในประเทศหลักสูตรนานาชาติจะได้รับการยกเว้นตาม (1) – (6) 
       2. ภาระงานหลัก 
      2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบเชิง
วัฒนธรรม 
      2.2 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อ่ืน ๆ ภายในคณะมัณฑนศิลป์ 
      2.3 งานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับ
หลักสูตร  
      2.4 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 3. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
         ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ส านักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์    
ชั้น 3 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 
18 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ 

    4.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการสมัคร 
                   4.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีด า ขนาด 3x4 ซ.ม. ถ่าย   
                                มาแล้วไม่เกิน 1 ปี จ านวน 1 รูป 

4.2  ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
4.3  ส าเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่  
      ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันให้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 

    4.4  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) จ านวน 1 ฉบับ  
    4.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น 

         5.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
       ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 200 บาท ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้จัก
เรียกคืนไม่ได้เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้ว 
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  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและก าหนดวัน เวลา และสถานที่
คัดเลือก 
                     คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
และก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 3 
อาคารศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  โทร. 034-270-413 
และทาง website ของคณะมัณฑนศิลป์ www.decorate.su.ac.th  
  

  ประกาศ  ณ  วันที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2562 
  
    (ลงชื่อ)         ธนาทร  เจียรกุล 
 
    (อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล) 

               คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 

http://www.decorate.su.ac.th/

