
จํานวนผูเขารับการอบรม ประมาณ  100  คน 
 
วิธีการอบรม 

1. บรรยาย 
2. ฝกทักษะ 
3. ฝกปฏิบัติการ 

 
ระยะเวลาการอบรม  45  ชั่วโมง 
  

 -  ทุกวันเสาร (ระบุเวลาการอบรม) 
o เวลา 09.00-12.00 น./ 
o เวลา 13.00-16.00 น. 

 

ต้ังแตวันเสารท่ี 19 สิงหาคม 2560 ถึง          
วันเสารท่ี 25 พฤศจิกายน 2560  
 
สถานท่ีอบรม/สถานท่ีสอบ 
 

- หองเรียนศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 3 สํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

- อาคาร 50 ป มศก.วิทยาเขตพระราชวัง        
สนามจันทร นครปฐม 

 
วันเวลาสอบ 
     วันเสารท่ี 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-
12.00 น.   
 
 
 
 
 

การสมัคร 
 

  ต้ังแตวันท่ี 17 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560  
- สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ  
- สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 50 ป ชั้น 7 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต พระราชวัง  สนามจันทร  
- สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย หอง ร1220 อาคาร
เรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 
 

ติดตอสอบถาม 
 ตลิ่งชัน โทร 02-8497502-,0882292015 
 นครปฐม โทร 034-218788,  
            034-243435, 0882292013   
 กรุงเทพฯ โทร 02-2227129,02- 6236115 
 เพชรบุรี โทร 032-594107 
Facebook : Facebook.com/graduatesu 
   
การตรวจสอบรายชื่อ :- 
 
   นักศึกษาเขาตรวจสอบรายชื่อในวันศุกรท่ี 11 
สิงหาคม 2560 
   ท่ี website: www.graduate.su.ac.th 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเขม 

ประจําป 2560 
(รอบท่ี 2) 

 
เร่ิมวันเสารท่ี 19 สิงหาคม 2560 
ถึงวันเสารท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 

วันเสารท่ี  19, 26 สิงหาคม 2560 
วันเสารท่ี 2, 9, 16, 23, 30 กันยายน 2560 
วันเสารท่ี 7, 14, 21, 28  ตุลาคม 2560 

วันเสารท่ี 4, 11, 18, 25  พฤศจิกายน 2560 

  

 
 

ณ  หองเรียนศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 3 
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

และอาคาร 50 ป มศก. วิทยาเขตพระราชวัง 
สนามจันทร  นครปฐม 

 
 
 
 



ใบสมัครเขาอบรม 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเขม 
ประจําป 2560 (รอบท่ี 2) 

 
ชื่อ-นามสกุล......................................................................................... 
รหัสนักศึกษา....................................................................................... 
สาขาวิชา................................................................................................ 
เบอรโทรศัพท...................................................................................... 
 

เลือกสถานท่ีเรียน  
  สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชนั 
  มศก.วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม 
 

ลงชื่อผูสมัคร............................................................... 
         (..............................................................) 

 
สถานท่ีชําระเงินคาอบรม 4,000  บาท 
 

 สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  
  ตึกสํานักงานอธิการบดี ช้ัน2 ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 

 สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตึก 50ป ช้ัน 7 นครปฐม 

 สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยช้ัน 2อาคารเรียนรวม1วิทยาเขต  
  สารสนเทศเพชรบุรี 

 
 ใบเสร็จเลมท่ี....................  เลขท่ี....................... 
 วันท่ี............เดือน...............................พ.ศ................ 
 
   ลงชื่อผูรับเงิน..............................................................                     
            (..............................................................) 
 

หลักการและเหตุผล 
  
     เปาหมายหลักการประการหนึ่งของการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ก็คือการเสริมสรางให
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนผูท่ีมีความรูและรอบ
รูท้ังในดานวิชาการ และการนําความรูดังกลาวไป
ประยุกตใชกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โดยตรง การท่ีจะบรรลุเปาหมายดังกลาวไดนั้น 
นักศึกษาจะตองอาศัยภาษาอังกฤษเปนสื่อสําคัญใน
การศึกษาคนควาหาความรูจากตําราท่ีเปนสากล 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตระหนักใน
ความสํ าคัญของการใชภาษาอังกฤษเปนสื่ อใน
การศึกษาคนควาของนักศึกษา จึงไดรวมมือกับ
คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ ภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะโบราณคดี จัดอบรมภาษาอังกฤษเขมภาคฤดูรอน
ใหแกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังนี้ เพื่อเปนการ
พัฒนาขีดความสามารถของการใชภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงขึ้นอันถือวาเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษาอีกแนวทางหนึ่ง 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

 งานบริการการ ศึกษา บัณฑิต วิทยาลั ย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค 
 
 1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ ในการศึกษาคนควาหาความรูจาก
ตํารา  เอกสาร  วารสาร  ของผูเขารับการอบรม
ใหสูงขึ้น 
 2. เพื่อเพิ่มพูนความรูในดานการใช
ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา เพื่อนําไปใชในการสอบ
ภาษาตางประเทศ 
 
คณาจารยผูสอน 
 คณาจารยผูเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษ  
คณะโบราณคดี 
 
คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 
 

 - เ ป น นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยศิลปากรและผูสนใจท่ัวไป 
 - มีความสนใจและต้ังใจเขารวมการอบรม  
โดยสามารถเขารวมอบรมไดตลอดระยะเวลาท่ี
กําหนด  
 
หมายเหตุ :- 
 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดรับการยกเวน         
ไมตองสอบภาษาตางประเทศ  ในกรณีท่ีสอบผาน
การอบรม (เกณฑการตัดสินผาน ปริญญาโท 50% 
ปริญญาเอก 60%)- 


