
 

 

 
ประกาศ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

_______________________ 

ด้วย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือเข้า
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานสังกัด  คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1. อัตราเงินเดือนขั้นต่ า 

วุฒิปริญญาเอก  31,500 บาท 
วุฒิปริญญาโท  26,250 บาท 
 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
2.1 มีคุณสมบัติตามมาตรา 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาทัศนศิลป์หรือสาขาที่เก่ียวข้อง หากผู้สมัครจบ

การศึกษาระดับปริญญาโท ต้องเป็นผู้มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
2.3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ในระดับพ้ืนฐานและระดับสูง มีความรู้ความเข้าใจใน

ศิลปะร่วมสมัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ได้รับการยอมรับในว งการศิลปะ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.4 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านงานปฏิบัติและความรู้ทางด้านทฤษฎีในสาขาหน่ึงสาขาใด
ที่เกี่ยวข้องกับกับสื่อใหม่หรือสื่อผสมทางทัศนศิลป์ ได้แก่ ด้านแอนิเมชั่น 3D เกมส์ งานโมชั่นแคป จิตรกรรมดิจิทัล คอมพิวเตอร์
กราฟิก Interactive Art Web-based Art Electronic Art การเขียน Coding ส าหรับงานทัศนศิลป์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ 

2.5 เป็นผู้มีอัธยาศัยดี สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้รวดเร็ว สามารถท างานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขปัญหาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และเป็นผู้ที่ด ารงตนให้เป็นประโยชน์กับองค์กรได้ 

2.6 เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถในการวางแผนการด าเนินงานในระยะสั้นและระยะ
ยาวได้ และมีความสามารถในการสื่อสารองค์ความรู้ได้ 

2.7 เป็นผู้ที่มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ก าหนดไว้ โดยผลคะแนนสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่วันที่ก าหนดไว้ในเอกสารแสดงผลสอบ ดังน้ี 

2.7.1 ผลการสอบ TOEFL (Test of English as a Foreigner Language) 
- TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 
- TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ ากว่า 173 คะแนน 
- TOEFL (Internet Based)  ไม่ต่ ากว่า   61 คะแนน 

2.7.2 ผลการสอบ IELTS (International English Language Testing System) ไม่ต่ ากว่า 5.5 คะแนน 
2.7.3 ผลการสอบ TOEIC   ไม่ต่ ากว่า 625 คะแนน 
2.7.4 ผลการสอบ CU-TEP  ไม่ต่ ากว่า   60 คะแนน 
2.7.5 ผลการสอบ TU-GET  ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน 
2.7.6 ผลการสอบ SEPT (Silpakorn English Proficiency Test)  ไม่ต่ ากว่า   60 คะแนน 
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2.8 การพิจารณายกเว้นให้ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ีเป็นอาจารย์ประจ าโดยไม่ต้องมีผลคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
2.8.1 ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือ 
2.8.2 ผู้มีวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ ท้ังภายในประเทศ

และต่างประเทศตามท่ี ก.พ. รับรอง หรือ 
2.8.3 ผู้มีสถานภาพเป็นข้าราชการซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการหรือพนักงานประจ าประเภท

วิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งได้รับอนุมัติให้ย้ายส่วนงานในมหาวิทยาลัย หรือ 
2.8.4 ผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งวิชาการหรือพนักงาน

ประเภทวิชาการทั้งของมหาวิทยาลัยและของสถาบันอุดมศึกษาอื่น และได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานประจ าประเภทวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย หรือ 

2.8.5 ผู้ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ ดังน้ี  
1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ โดยมี

ความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นในด้านกระบวนการสร้างสรรค์ หรือเป็นผู้พัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ด้านวิชาการงานศิลป์ที่
น าไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคและวิธีการอันเป็นลักษณะเฉพาะตน มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง หรือ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางทฤษฎีศิลป์ ประวัติศาสตร์ศิลป์หรือการจัดการศิลปะ ซึ่งมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ รวมไปถึง
การมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะได้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะ หรือ 

2) เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลจากการแสดงงานศิลปกรรมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยมี
ศิลปินแห่งชาติ หรือศิลปินชั้นเย่ียม หรือผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางทัศนศิลป์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการ
ศิลปะ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานและตัดสินรางวัล ดังต่อไปน้ี 

2.1) ได้รับรางวัลประเภทหน่ึงประเภทใด จากการประกวดศิลปกรรมรายการต่าง ๆ เช่น 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ การประกวดศิลปกรรม ปตท. การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก การ
ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย การประกวดจิตรกรรมยูโอบี การประกวดวาดภาพจัดโดยธนาคารออมสิน หรือการประกวดใน
ระดับชาติรายการอื่น ๆ หรือ 

2.2) ได้รับรางวัลประเภทหน่ึงประเภทใด จากการประกวดศิลปกรรมในระดับนานาชาติ
ที่มีมาตรฐาน มีการจัดอย่างต่อเน่ืองและได้รับการยอมรับในวงการศิลปะอย่างแพร่หลาย เช่น โครงการประกวดจิตรกรรม หรือ
ประติมากรรม หรือภาพพิมพ์ หรือวาดเส้น หรือภาพถ่ายนานาชาติ ในประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประเทศบัลแกเรีย ประเทศรัสเซีย ประเทศโปแลนด์ ประเทศเยอรมัน ประเทศอังกฤษ 
ประเทศอิตาลี และประเทศไทย หรือ 

3) เป็นผู้ที่ได้รับเชิญหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะนานาชาติ เช่น 
เทศกาลศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ประเทศอิตาลี (The Venice Biennale) การแสดงศิลปะ Documenta ประเทศ
เยอรมัน มหกรรมศิลปะนานาชาติ ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ (Thailand Biennale) มหกรรมศิลปะนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียน
นาเล่ (Bangkok Art Biennale) ประเทศไทย นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติโคจิ ประเทศญ่ีปุ่น (Kochi International Triennial 
Exhibition of Prints) เทศกาลศิลปะภาพพิมพ์เมซโซทินท์ ประเทศรัสเซีย (International Mezzotint Festival) การแสดงศิลปะ
ภาพพิมพ์นานาชาติวาร์นา ประเทศบัลแกเรีย (International Print Biennial Varna) การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ กวนหลัน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Guanlan International Print Biennial China) การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ 
กรุงเทพฯ (Bangkok Triennale International Print and Drawing)  
 

3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัคร 
3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีด า ขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป  
3.2 ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ 
3.3 หลักฐานทางการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมส าเนา 

1 ฉบับ (ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว) ท้ังในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโทน/ ปริญญาเอก 
3.4  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริง พร้อมส าเนาแสดงผลการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ ทั้งใน

ระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก  
3.5 ใบแสดงผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ (ถ้ามี)  
3.6 แฟ้มประวัติผลงานสร้างสรรค์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

 
3.7 หลักฐาน ... 
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3.7 หลักฐานการแสดงผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ 
3.8 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้ที่เป็นสตรี) หนังสือส าคัญเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล  

 
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้สอบถามรายละเอียด ติดต่อขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครได้
ที่ส านักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หมายเลขโทรศัพท์ 02-163-3045 ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต่
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ  
 

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ 200 บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่คืนให้

เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกแล้ว 
 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
คณะกรรมการฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ณ ส านักงานคณบดีคณะ

จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท ์02-163-3045  
 

7. ก าหนดวันสอบคัดเลือกและวิธีการสอบคัดเลือก 
วันจันทรท์ี่ 20 กันยายน 2564 ต้ังแต่เวลา 09.30 น.  
7.1 สอบข้อเขียน     100 คะแนน 
7.2 สอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถด้านการสอน  200 คะแนน 
7.3 พิจารณาจากแฟ้มประวัติและผลงาน   100 คะแนน 

 
8. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ เรียงตามล าดับ
จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนอยู่ในล าดับที่
สูงกว่า 

 
9. การบรรจุและแต่งต้ัง 

การบรรจุผู้สอบคัดเลือกได้ จะบรรจุและแต่งต้ังตามล าดับที่ในบัญชี 
 
 
                         ประกาศ  ณ  วันที่    30    กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ มุกดามณี) 
                     คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

                     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 


