ข่าวสาร
.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับประจาเดือน ธันวาคม 2557
.

.
.

.

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอขอบคุณความเอื้อเฟื้อภาพ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ จากผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ สุรเดช แก้วท่าไม้ และความเอื้อเฟื้อไฟล์ภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.57

2

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม
2557 ข้าพระพุทธเจ้าในนามของ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์
ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย

เรือ
่ งน่าสนใจภายในเลม
่
หน้า
พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินเนือ่ งในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พ.ศ. 2557
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบเพื่อขอพรและอวยพร
แด่นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
เชิญขมและร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ ระดับนานาชาติ “ศิลปะในกล่อง” : ไทยญี่ปุ่น
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เข้าศึกษาดูงานวารสาร Veridian E – Journal
เชิญส่งบทความวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E – Journal
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ณ เมือง Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารบัณฑิตศึกษาในพิธีเปิดการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.)ครั้งที่ 4 / 2557 และเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิชาการ IGRC 2014
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมทาบุญ ฟังธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรม ณ วัดดอนทอง จังหวัดนครปฐม
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมทาบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแข่งกีฬาสัมพันธ์ ณ สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
SEPT (Silpakorn English Proficiency Test) การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
เชิญส่งบทความผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ (Veridian E – Journal)
สถานที่ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย
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พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2557
ณ ห้อง 314 – 315 อาคารสานักงานอธืการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กร ุงเทพฯ
ณ อาคารสานักงานอธืการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบ ุรี
วันที่ 4 ธันวาคม 2557

ว

.

.

.

.

.

.

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดแี ละพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พ.ศ. 2557 ในการนี้บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย บุคลากรจากคณะวิชา และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆเข้า
ร่วมพิธีสวายสัตยปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารสานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ณ อาคารสานักงานอธิการบดี
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ณ อาคารบริหาร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557
ขอขอบคุณความเอื้อเฟื้อภาพ จาก Facebook ของ Silpakorn Public Relations เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557

คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และบ ุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบเพื่อขอพรและอวยพรแด่นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เนื่องในวันขึ้นปี ใหม่ พ.ศ. 2558
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วันที่ 17 ธันวาคม 2557

ว

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และ
บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบเพื่อขอพรและอวยพรแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องนายกสภาชั้น 4 อาคารสานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโอจิ ประเทศญี่ป่ นุ เชิญชม

นิทรรศการศิลปะ ระดับนานาชาติ “ศิลปะในกล่อง” : ไทยญี่ป่ นุ
ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
พิธีเปิด วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. และจัดแสดง 15 – 30 ธันวาคม 2557
ว

ผลงานสร้างสรรค์ของ : ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายศิลปะและการออกแบบ
ชื่อผลงาน
: “ไตรรัตน์” “Three -Step”
เทคนิค
: paper, copper

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ
ระดับนานาชาติ “ศิลปะในกล่อง” : ไทยญี่ปุ่น โดยความร่วมมือระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
และ คณาจารย์ ศิลปิน ศิษย์เก่า และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการนี้ ผศ.ณัฏฐพล
สุวรรณกุศลส่ง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายศิลปะและการออกแบบได้นาผลงานสร้างสรรค์ “ไตรรัตน์” ร่วมแสดงในนิทรรศการ
ด้วย ในการนี้ มีพิธีเปิดวันที่ 18 ธันวาคม 2557 และจัดแสดงระหว่าง 15 – 30 ธันวาคม 2557

ขาว
่

สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์เข้าศึกษาด ูงาน

ประชาสัมพันธ ์
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แนวทางและกระบวนการในการจัดทาวารสาร Veridian E - Journal
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
.

.

.

.

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าศึกษาดูงานแนวทาง และกระบวนการในการจัดทาวารสาร Veridian E – Journal ในการ
จัดทาวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ และการเข้าสู่ฐานข้อมูลมาตรฐานทีด่ ียิ่งขึ้น ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
อาคาร 50 ปี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
ข้อมูลเพิ่มเติม : วารสาร Veridian E - Journal ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre ) ตั้งแต่ ธ..ค.
2553 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยที่มีการจัดทาค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงอย่างถูกต้อง วารสาร Veridian E - Journal เป็น วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทาโดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจั ย
ของนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย เพื่อเป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับชาติ หรือระดับสากล
: ในปี พ.ศ. 2556 ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย TCI (Thai Journal Citation Index Centre ) ให้ค่า Thai Journal Impact
Factor ของวารสาร Veridian E –Journal = 0.132

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

รับสมัคร

เชิญส่งบทความ ผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการ Veridian E – Journal
ของ
ตวิททียาลั
ย ผมหาวิ
ยาลั
ยศิลปากร
วารสาร Veridian E –Journal เป็นวารสารของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ
ทยาลับัยณศิลฑิปากร
่เผยแพร่
ลงานวิจทัยหรื
อบทความวิ
ชาการใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://ejournal.su.ac.th และ ปัจจุบนั วารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูล TCI
วารสาร Veridian E –Journal ใช้ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journals Online ( ThaiJO ) การสมัครสมาชิกเพื่อส่ง
บทความให้ สมัครทาง online เท่านั้น ที่ http://tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal

ผู้สนใจเสนอบทความเพื่อรับการพิจารณาลงในวารสาร สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเพิ่มเติมได้ทาง
เว็บไซต์ http://www.graduate.su.ac.th สอบถามรายละเอี
มได้จเว็ากบไซต์
คุณหทั
ยชนก ทแจ่
โทรฯ และ
034
ขอบคุณ ภาพและข้ยดเพิ
อมูล่มข่เติ
าวจาก
ของมหาวิ
ยาลัมยถิศิ่นลปากร
บไซต์คุขณองกองกิ
จการนัอยูกศึ่เป็กนษาสุขมหาวิ
ทยาลั
ยศิล424
ปากร
218788 ต่อ 19 หรือ คุณนภาพร บุญศรีเว็และ
ชุติมณฑณ์
โทรฯ
091
9362

คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจยั
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ในการประช ุมวิชาการ ณ เมือง Fukuoka ประเทศญี่ป่ นุ
ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2557

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการ The 8th Asia Telemedicine Symposium 2014 จัดโดย Kyushu University Hospital, Telemedicine
Development Center of Asia จัดการประชุมวิชาการที่เมือง Fukuoka ประเทศ ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2557

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประช ุมคณะผูบ้ ริหารบัณฑิตศึกษา
ในพิธีเปิ ดการประช ุมการเสนอผลงานวิจยั

ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 33
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏส ุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายศิลปะและการออกแบบ เข้าร่วมพิธี
เปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต
ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประชุมสภาคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยประจาปี 2557 และ
ประชุมคณะกรรมการสภาคณะผูบ้ ริหารบัณฑิตศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 3 / 2557 ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2557

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประช ุมคณะผูบ้ ริหารบัณฑิตศึกษา
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มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.) ครัง้ ที่ 4 /2557
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรินทร์ เทวตา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพชรบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4 / 2557 และเข้าร่วมการ
ประชุมนาเสนอผลงานบัณฑิตศึกษา IGRC 2014 ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม
2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2557

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมทาบ ุญ ฟังธรรมเทศนา และปฏิบตั ิธรรม
ณ วัดดอนทอง จังหวัดนครปฐม
วันที่ 19 ธันวาคม 2557

.

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยฝ่าย
วิชาการและวิจัย รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยฝ่าย
ศิลปะและการออกแบบ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เพชรบุรี เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมทาบุญ
ฟังธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรม ณ วัดดอนทอง
จังหวัดนครปฐม เมือวันที่ 19 ธันวาคม 2557

ขอขอบคุณ ภาพ จาก Facebook วัดดอนทอง จังหวัดนครปฐม 26 ธันวาคม 2557

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมทาบ ุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 8
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กร ุงเทพฯ
และ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบ ุรี
วันที่ 25 และ 26 ธันวาคม 2557

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกันตักบาตรทาบุญ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแข่งกีฬาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
ณ สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กร ุงเทพฯ
วันที่ 26 ธันวาคม 2557

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ในการนี้ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบณ
ั ฑิเต
วิทยาลัยฝ่ายศิลปะและการออกแบบ และผู้บริหารฯ ได้ร่วมในพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2557

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

รับสมัคร

SEPT (Silpakorn English Proficiency Test)
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(การทดสอบความรูค้ วามสามารถทางภาษาอังกฤษ)
SEPT ย่อมาจาก Silpakorn English Proficiency Test คือ การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา และผู้ทสี่ นใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผลการสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษนี้ สามารถนามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกการสอบภาษาอังกฤษทั่วไปในการสอบคัดเลือก โดยจะใช้ผลการสอบ
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษนี้แทน สาหรับนักศึกษาที่มผี ลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กาหนดสามารถใช้เป็น
หลักฐานยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศได้
แบบทดสอบ SEPT เป็นแบบทดสอบที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทาขึ้นเพื่อวัดความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การอ่าน และการเขียนดังนี้
ข้อสอบ listening จานวน 30 ข้อ เวลาสอบ 30 นาที
ข้อสอบ reading และ writing จานวน 70 ข้อ เวลาสอบ 120 นาที
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

การสมัคร ผู้สนใจสมัครสอบเข้าไปลงทะเบียนสมัครออนไลน์ ที่ www.sept.su.ac.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุและ
พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 400 บาท และชาระเงินที่ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ทุกสาขา และหรือที่บัณฑิตวิทยาลัย กรุงเทพฯ และบัณฑิตวิทยาลัย นครปฐม ภายในวันที่กาหนดของแต่ละรอบการสอบ*
การตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ ผู้สมัครสอบทีล่ งทะเบียน และชาระเงินค่าสมัครแล้วประมาณ 3 วันทาการ จะสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อ และดูข้อปฏิบัตขิ องผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ www.sept.su.ac.th
การประกาศสถานที่สอบ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศสถานที่สอบทาง www.sept.su.ac.th ก่อนวันสอบ 1 วันทาการ ทั้งนี้
สถานที่สอบจะเป็นไปตามที่ผู้สมัครเลือกเมื่อลงทะเบียนสมัครสอบ (กรุงเทพฯ หรือ นครปฐม) โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลง สถานที่
สอบภายหลังได้
การประกาศผลสอบ หลังจากวันสอบประมาณ 2 สัปดาห์ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ที่
www.sept.su.ac.th โดย Login เข้าไปใน Profile ของตนเอง ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งผลสอบไปให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์
ตามที่อยู่ที่ผู้สมัครแจ้งไว้เมื่อลงทะเบียนสมัคร

* การชาระเงินค่าสม้คร นอกจากช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละรอบจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ ผู้สมัครไม่สามารถ
ขอรับเงินคืน หรือเลื่อนรอบการสอบ หรือโอนเงิน / สิทธิ์ให้ผู้อนื่ เข้าสอบแทนได้

กาหนดการรับสมัครและการสอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.graduate.su.ac.th
.

.
.

.

ครั้งที่
5 / 2557
1 / 2558
2 / 2558
3 / 2558
4 / 2558

วันลงทะเบียน / ชาระเงิน
1 ตุลาคม 2557 – 19 พฤศจิกายน 2557
1 ธันวาคม 2557 – 14 มกราคม 2558
15 มกราคม 2558 – 4 มีนาคม 2558
5 มีนาคม 2558 - 29 เมษายน 2558
30 เมษายน 2558 - 24 มิถุนายน 2558

วันประกาศผังที่นั่งสอบ
12 ธันวาคม 2557
23 มกราคม 2558
13 มีนาคม 2558
8 พฤษภาคม 2558
3 กรกฎาคม 2558

วันที่สอบ
13 ธันวาคม 2557
24 มกราคม 2558
14 มีนาคม 2558
9 พฤษภาคม 2558
4 กรกฎาคม 2558

การประกาศผลการสอบ : หลังวันสอบประมาณ 2 สัปดาห์
1. ผลการสอบจะส่งถึงผู้สอบทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ผู้สอบได้ลงทะเบียนไว้ และ
2. ผู้สอบสามารถเข้าดูผลการสอบได้ใน Profile ของผู้สมัคร แต่ละราย

.

.
.
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สถานที่ตดิ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้เปิ ดสานักงานให้บริการ 4 สานักงาน ได้แก่

กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (อาคารสานักงานอธิการบดี ตลิง่ ชัน)
22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิง่ ชัน แขวงตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 02 – 849 7502, โทรศัพท์ / โทรสาร : 02 – 849 7502
โทรศัพท์มอื ถือ 088 - 229 2015
กรุงเทพฯ :

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคารศูนย์รวม 1 (หอประชุม) ชัน้ 2 อยู่ตดิ กับห้อง 304
31 ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 02 – 222 7129, 02 – 623 6115 – 16 ต่อ 12526 – 12528 ,
โทรสาร : 02 – 221 7816

นครปฐม :

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (อาคาร 50 ปี ชัน้ 7)
6 ถนนราชมรรคาใน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034 - 218 788 – 90 ต่อ 22530 - 1
โทรสาร : 034 – 243435
โทรศัพท์มอื ถือ 088 - 229 2013

เพชรบุรี :

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
(ห้อง ร 1220 ชัน้ 2 อาคารเรียนรวม 1)
1 หมูท่ ี่ 3 ถนนชะอา -ปราณบุรี ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ / โทรสาร : 032 - 594 107

