
จํานวนผูเขารับการอบรม ประมาณ  100  คน 
 
วิธีการอบรม 

1. บรรยาย 
2. ฝกทักษะ 
3. ฝกปฏิบัติการ 

 
ระยะเวลาการอบรม  45  ชั่วโมง 
  
 -  ทุกวันเสาร (ระบุเวลาการอบรม) 

o  เวลา 09.00-12.00 น./ 
ตั้งแตวันเสารที่  20  กรกฎาคม  2562 ถึง          

วันเสารที่ 9  พฤศจิกายน  2562 
 
สถานที่อบรม/สถานทีส่อบ 
 

- หองเรียนศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 3 สํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

- มศก.วิทยาเขตพระราชวัง สนามจันทร นครปฐม 
 

วันเวลาสอบ 
 

     วันอาทติยที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา  09.00-
12.00 น.   
 
 
 
 
 
 

 

การสมัคร 
 

    ตั้งแตวันที่  17-28 มิถุนายน  2562 ตามสถานที่ตอไปนี้ 
- สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  
- สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 50 ป ชั้น 7 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต พระราชวัง  สนามจันทร  
- สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย หอง ร1220 อาคารเรียน
รวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 
 

ติดตอสอบถาม 
 

 ตลิ่งชัน โทร 02-8497502-,0882292015 
 นครปฐม โทร 034-218788,  
            034-243435, 0882292013   
Facebook : Facebook.com/graduatesu 
   
การตรวจสอบรายชื่อ :- 
 

   นั กศึ กษา เข าตรวจสอบรายชื่ อ ในวั นศุ ก ร ที่  5 
กรกฎาคม 2562 
   ที่ website: www.graduate.su.ac.th 
 
 
 
 
 
 

ใบสมคัรเขาอบรม 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเขม 

ประจําป 2562 
 

ชื่อ-นามสกุล........................................................ 
รหัสนักศกึษา....................................................... 
สาขาวิชา............................................................ 
เบอรโทรศัพท....................................................... 
 

เลือกสถานที่เรียน  

  สํานกังานอธิการบด ีตลิ่งชัน 

  มศก.วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม 
 

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

 

 

สถานท่ีชําระเงินคาอบรม  4,000  บาท 

• สํานักงานเลขานุการบณัฑิตวิทยาลัย ตึกสํานักงาน
อธิการบดี ช้ัน2 ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 

• สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตึก 50ป ช้ัน 7 นครปฐม 

• สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยช้ัน 2อาคารเรยีนรวม1     
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
 

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



 
 
 
 
 
 

 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเขม 

ประจําป 2562 

 
เริม่วนัเสารที ่20 กรกฎาคม 2562 
ถงึวนัเสารที ่9 พฤศจิกายน 2562 

วันเสารที่ 20 กรกฎาคม 2562 
วันเสารที่ 3, 17, 24, 31 สิงหาคม 2562 
วันเสารที ่7, 14, 21, 28 กันยายน 2562 

วันเสารที่ 5, 19, 26 ตลุาคม 2562 
วันเสารที่ 2 พฤศจิกายน 2562 (เชา-บาย) 

วันเสารที่ 9 พฤศจิกายน 2562 
 

 
 

ณ  หองเรยีนศนูยคอมพวิเตอร ชัน้ 3 
สาํนกังานอธกิารบด ีตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 

และ มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงั 
สนามจันทร  นครปฐม 

 
 
 
 

หลักการและเหตุผล 
  
     เปาหมายหลักการประการหนึ่งของการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ก็คอืการเสริมสรางใหนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เปนผูที่มีความรูและรอบรูทั้งในดาน
วิชาการ และการนําความรูดังกลาวไปประยุกตใชกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยตรง การที่จะบรรลุ
เป าหมายดั งกล าวไดนั้ น  นักศึ กษาจะต องอาศั ย
ภาษาอังกฤษเปนสื่อสําคัญในการศึกษาคนควาหา
ความรูจากตําราที่ เปนสากล บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตระหนักในความสําคัญของการ
ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการศึกษาคนควาของนักศึกษา 
จึงไดรวมมือกับคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความ
เชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ จัดอบรมภาษาอังกฤษเขม
ภาคฤดูรอนใหแกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ เพื่อ
เปนการพัฒนาขีดความสามารถของการใชภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงขึ้นอันถือวาเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษาอีกแนวทางหนึ่ง 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค 
 
 1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ ในการศกึษาคนควาหาความรูจากตาํรา  
เอกสาร  วารสาร  ของผูเขารับการอบรมใหสูงขึน้ 
 2. เพื่อเพิ่มพูนความรูในดานการใช
ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา เพื่อนําไปใชในการสอบ
ภาษาตางประเทศ 
 
คณาจารยผูสอน 
 
 คณาจารยผูเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษ   
 
คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 
 
 - เ ป น นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 - มีความสนใจและตั้งใจเขารวมการอบรม  
โดยสามารถเขารวมอบรมไดตลอดระยะเวลาที่กําหนด  
 
หมายเหตุ :- 
 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่เขาศึกษา 
ตั้งแตปการศึกษา 2558-2561 และระดับปริญญาเอกที่
เขาศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2557-2561 (เกณฑการ
ตัดสินผาน ปริญญาโท 50% ปริญญาเอก 60%) 


	ใบสมัครเข้าอบรม

