เรื่องน่าสนใจภายในเล่ม

หน้า

ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ในโครงการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วม
สมัยของนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในหัวข้อ “ชาญี่ปุ่น”
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สัญชัย สันติเวส ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ ซึ่งได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2557
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมประชุมจัดการความรู้และจัดทายุทธศาสตร์ สคบท. (สภาผู้บริหารบัณฑิต
ศึกษาแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประขุม Bangkok Internet Exchange THNIC

บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย เข้าอบรม Graduate Studies Ethical Issue & Relations ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ารับทุนอุดหนุนการศึกษา เชิดชูเกียรติ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจาปีการศึกษา 2558
เชิญส่งบทความ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E – Journal
SEPT (Silpakorn English Proficiency Test ) การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
สถานที่ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับประจำเดือนกุมภำพันธ์ 2558
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2
สวัสดีครับท่านผู้อ่านข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์นี้ เป็นช่วงที่ยังคงเป็นช่วงระยะเวลาการรับสมัคร
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 และการรับสมัคร
เข้าทดสอบความรู้ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้
จากข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัยนี้ และเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.graduate.su.ac.th
ครับ

ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง นาเสนอผลงานสร้างสรรค์
ในโครงการแสดงนิทรรศการร่วมสมัยของนักเรียนเก่าญี่ปุ่น

ในหัวข้อ “ชาญี่ปุ่น”
1 กุมภาพันธ์ 2558

ผศ. ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ายศิลปะและการออกแบบ ได้รับเชิญจากสมาคมนักเรียนเก่า
ญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้นาผลงานสร้างสรรค์เข้าร่วม
โครงการแสดงนิทรรศการร่วมสมัยของนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส และศิลปิน
ญี่ปุ่น จัดแสดงผลงานศิลปากรรมแลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการ
ทางศิลปะระหว่างศิลปินทั้งสองประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
กระชับความสัมพันธ์ทางการฑูต และความสัมพันธ์ทางศิลปะ
วัฒนธรรมระหว่างสองประเทศและ สองราชวงศ์ด้วยนบธรรม
เนียมประเพณีที่งดงามที่สืบเนื่องระหว่างกันมาเป็นเวลายาวนาน
ถึง 125 ปี

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกบั อ.ดร.สัญชัย สันติเวส
ในการที่ได้รบั รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากสภาวิจยั แห่งชาติ ประจาปี 2557
2 กุมภาพันธ์ 2558

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สัญชัย สันติเวส ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ โดยในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 สภาวิจัยแห่งชาติได้มอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น “การรับรู้สีสันของภาพศิลปะโดยใช้ระดับเสียง
สาหรับผู้พกิ ารทางสายตาตั้งแต่กาเนิด” โดย ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ และ รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ขอขอบคุณภาพและข่าว จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://m.kku.ac.th/news/content.php?did=N0008493&l=en
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
4 กุมภาพันธ์ 2558

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช กับ โรงเรียนนายร้อยตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ โดย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตารวจ พลตารวจโท
ศักดา เตชะเกรียงไกร โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนางานวิชาการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้สามารถนาความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปช่วยในการพิสูจน์หลักฐานสร้างความยุติธรรมในการวินิจฉัยคดี เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประขุม 1302 ชั้น 3
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

ขอขอบคุณ ภาพและข่าวจาก Facebook ของ Forensic Science Silpakorn เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง ร่วมประชุมการจัดการความรู้ และจัดทายุทธศาสตร์
จัดโดย สภาคณะผูบ้ ริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)
5 – 7 กุมภาพันธ์ 2558
ผศ. ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง รองคณบดีฝ่ายศิลปะและการออกแบบ ร่วมประชุมการ
จัดการความรู้และจัดทายุทธศาสตร์ สคบท. (สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศ ไทย)
ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2558
โดยในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการคุณภาพและ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Qualuty Award : TOA) ทบทวนธรรมนูญและกาหนด
กรอบยุทธศาสตร์ สคบท. โดยที่ประชุม สคบท.
วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2558 เดินทางไปUniversity of Utara เกาะลังกาวี รัฐเกดะห์
ประเทศมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาและเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับ University of Utara และหารือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวในปีแห่งการเป็นประชาคมอาเซี่ยน พ..ศ. 2558 ในมิติ
ของประชาคมเศรษ,ฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community AFC) และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซี่ยน ASEAN Socio – Cultural Community – ASCC)

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก Line ของ ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง
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คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม BKNIX
“Bangkok Internet Exchange” THNIC Thai Network Information Center Foundation
9 กุมภาพันธ์ 2558

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม “Bangkok Internet Exchange” THNIC Thai Network
Information Center Foundation จั ด การประชุ มโดย มู ล นิ ธิ ศู น ย์ ส ารสนเทศเครื อ ข่ า ยไทย ณ The Pennisula Hotel
หมายเหตุ
บีเคนิกซ์ (BKNIX) คือผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Intern et Exchange Point : IXP) ที่เป็นกลางแห่งแรกในประเทศไทย
ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต ด้วยเทคโนโลยี Layer 2 โดยใช้อุปกรณ์ที่ประสิทธิภาพสูงชนิด Carrier – class บี้เคนิกซ์ บริหารโดย THNIC Foundation
โดยได้รับอนุญาตประกอบกิจการจาก กสทช.
มู ล นิ ธิ ศู น ย์ ส นเทศเครื อ ข่ า ยไทย (THNIC Foundation) มู ล นิ ธิ ศู น ย์ ส ารสนเทศเครื อ ข่ า ยไทยเป็ น องค์ ก รไม่ แ สวงหากาไร ที่ มุ่ ง เน้ น การ
พั ฒ นาการใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต และโครงสร้ า งพื้ น ฐานอิ น เทอร์ เ น็ ต ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2007 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการใช้งาน
โดเมน .th และ .ไทย ทั้ ง ยั ง สนั บ สนุ น การศึ ก ษา การวิ จั ย รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต และเป้ า หมาย
สาคัญอีกประการหนึ่งคือผลักดัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตไทย ในด้านเทคโนโลยี ด้านความรู้ ด้านความเร็ว อินเทอร์เน็ตและด้านการลดต้นทุน

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมรับการอบรม
“Graduate Studies Ethical Issue & Regulations”
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2558
คุณพัชมณ ศรีสว่าง และคุณศศิธร พึ่งพา เข้ารับการอบรม “Graduate Studies
Ethical Issue & Regulations” ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการปฏิรปู
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9 กุมภาพันธ์ 2558

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการปฏิรปู ระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หมายเหตุ คณะอนุกรรมการปฏิรปู ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา มีอานาจ
หน้าที่ 1. เสนอโครงสร้างและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ
ศึกษาทั้งระดับหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาที่บรู ณาการและ
เชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน การประเมินภายนอก การวัดผลการ
เรียนรูข้ องผู้เรียน
2. ออกแบบระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาทั้งข้อมูลราย
บุคลของผู้เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาทั้งด้านปัจจัย กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ ข้อมูลด้าน
ทรัพยากร และการเงินของสถานศึกษา
3. จัดทาข้อเสนอแนวทางการจัดตั้งสานักงานบริหารและจัดการข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ทาหน้าที่รวบรวม บันทึกและจัดทาข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานส่วนกลาง
4. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการ
5. ดาเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการอานวยการปฏิรูปการศึกษา
มอบหมาย

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และด ุษฎีบณ
ั ฑิต
จากนักศึกษาท ุกสาขาวิชาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ประจาปีการศึกษา 2557

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา จากเงินทุนเชิดชูเกียรติ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี จานวนรวม 17 ทุน
ทุนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ทุนละ 10,000 บาท จานวน 11 ทุน
ทุนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ทุนละ 15,000 บาท จานวน 6 ทุน

รับสมัคร ตั้งแต่ 23 มกราคม 2558 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558
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รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต และ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปี การศึกษา 2558

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต และ ดุษฎีบณ
ั ฑิต
ภาคปกติ และโครงการพิเศษ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

การสมัคร 1. ทางไปรษณีย์ หรือทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 12 มกราคม 2558 – 23 กุมภาพันธ์ 2558
2. สมัครด้วยตนเอง
วันที่ 12 มกราคม 2558 – 2 มีนาคม 2558
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สอบข้อเขียน วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2558 (ดูรายละเอียดแต่ละสาขาวิชา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.graduate.su.ac.th
เชิญส่งบทความ ผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการ Veridian E – Journal
ณฑิทตยาลั
วิทยยาลั
ย มหาวิ
ทยาลัผลงานวิ
ยศิลปากร
วารสาร Veridian E –Journal เป็นวารสารของบัณฑิตวิทของ
ยาลัย บัมหาวิ
ศิลปากร
ที่เผยแพร่
จยั หรือบทความวิชาการ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ http : //ejournal.su.ac.th และ ปัจจุบันวารสารนี้อยูใ่ นฐานข้อมูล TCI
วารสาร Veridian E –Journal ใช้ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journals Online ( ThaiJO ) การสมัครสมาชิกเพื่อ
ส่งบทความให้ สมัครทาง online เท่านั้น ที่ http://tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal
ผู้สนใจเสนอบทความเพื่อรับการพิจารณาลงในวารสาร สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
http://graduate.su.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คุณหทัยชนก แจ่มถิ่น โทรฯ 034 218788 ต่อ 19
หรือ คุณนภาพร บุญศรี และ คุณชุติมณฑณ์ อยู่เป็นสุข โทรฯ 091 424 9362
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SEPT (Silpakorn English Proficiency Test)
(การทดสอบความรูค้ วามสามารถทางภาษาอังกฤษ)

SEPT

ย่อมาจาก Silpakorn English Proficiency Test คือ การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา และผู้ที่
สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษนี้
สามารถนามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัย
จะยกเลิกการสอบภาษาอังกฤษทัว่ ไปในการสอบคัดเลือก โดยจะใช้ผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษนี้แทน สาหรับนักศึกษาที่มี
ผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กาหนดสามารถใช้เป็นหลักฐานยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศได้
แบบทดสอบ SEPT เป็นแบบทดสอบที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทาขึ้นเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษด้านการฟัง
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 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุและพิมพ์ใบแจ้งการ
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 400 บาท และชาระเงินทีธ่ นาคารทหารไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา และหรือที่บณ
ั ฑิต
วิทยาลัย กรุงเทพฯ และบัณฑิตวิทยาลัย นครปฐม ภายในวันที่กาหนดของแต่ละรอบการสอบ*
การตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ ผู้สมัครสอบทีล่ งทะเบียน และชาระเงินค่าสมัครแล้วประมาณ 3 วันทาการ จะสามารถตรวจสอบรายชื่อ
และดูข้อปฏิบตั ิของผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ www.sept.su.ac.th
การประกาศสถานที่สอบ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศสถานที่สอบทาง www.sept.su.ac.th ก่อนวันสอบ 1 วันทาการ ทั้งนี้สถานที่สอบจะ
เป็นไปตามที่ผู้สมัครเลือกเมื่อลงทะเบียนสมัครสอบ (กรุงเทพฯ หรือ นครปฐม) โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลง สถานที่สอบภายหลังได้
การประกาศผลสอบ หลังจากวันสอบประมาณ 2 สัปดาห์ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ที่ www.sept.su.ac.th
โดย Login เข้าไปใน Profile ของตนเอง ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งผลสอบไปให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ผู้สมัครแจ้งไว้เมื่อลงทะเบียนสมัคร

* การชาระเงินค่าสม้คร นอกจากช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละรอบจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือ
เลื่อนรอบการสอบ หรือโอนเงิน / สิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนได้

กาหนดการรับสมัครและการสอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.graduate.su.ac.th
ครั้งที่
2 / 2558
3 / 2558
4 / 2558

วันลงทะเบียน / ชาระเงิน
15 มกราคม 2558 – 4 มีนาคม 2558
5 มีนาคม 2558 - 29 เมษายน 2558
30 เมษายน 2558 - 24 มิถุนายน 2558

วันประกาศผังที่นั่งสอบ
13 มีนาคม 2558
8 พฤษภาคม 2558
3 กรกฎาคม 2558

วันที่สอบ
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 ตลิ่งชัน)
22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 02 – 849 7502, โทรศัพท์ / โทรสาร : 02 – 849 7502
โทรศัพท์มอื ถือ 088 - 229 2015
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคารศูนย์รวม1 (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
โทรศัพท์มือถือ 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

ปกหน้า : ขอขอบคุณภาพตกแต่งปกหน้าจาก “บอร์เดอร์ลำยดอกไม้เลื้ อยสีชมพู”
เข้ำถึงจำก www.wallstickerkorea.net เข้ำถึงเมื่อ 20 ก.พ.58

