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ข่าวสาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับประจาเดือน มกราคม 2558

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 ขออานาจคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพ
นับถือโปรดคุ้มครองให้ทุกท่านมีพลานามัยแข็งแรง และได้รับสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

เรือ
่ งน่าสนใจภายในเลม
่
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเกียวโต ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ANGIS and CRMA Bangkok Meeting 2015 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ร่วมกับ สถาบันการศึกษาภายในประเทศ หน่วยงานภายในประเทศ องค์การต่างๆในต่างประเทศ
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากสมาคมราชกรีฑาสโมสร ปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากเงินบริจาคจากการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากเงินบริจาคจากผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้
ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และเครืองแบบข้าราชการ ประจาปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาขาวิชาของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์เพือ่ รับทุนเชิดชู
เกียรติอาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี จานวนรวม 17 ทุน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) มอบทุนอุดหนุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2558
เชิญส่งบทความวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E – Journal
SEPT (Silpakorn English Proficiency Test) การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “การสร้างสรรค์ ทุน ปัญญาสูอ่ าเซี่ยน”
เชิญสมัคร เข้าอบรมภาษาอังกฤษเข้ม (รอบที่ 1)
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยการโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2558
เชิญสมัคร เข้าอบรมภาษาอังกฤษเข้ม (รอบที่ 1)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุกิตติคุณ” จากสานักเลขาธิการคุรุสภา
คณบดีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 30”
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเลี้ยงรับรองและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ
MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Konkuk University, Korea
ขอแสดงความยินดีกับ คุณพิจิตรา พิสุทธิสกุลรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาได้
รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นด้านเทคโนโลยีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สัญฃัย สันติเวช ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิขาศิลปะและการ
ออกแบบ ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณศันสนีย์ สิทธิศักดิ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกบั คุณจินดารัตน์ เปล่งผึ่ง ซึ่งได้รบั การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รักษาการหัวหน้างานบริหารและธุรการ
ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง ได้นาเสนอผลงานสร้างสรรค์ใน International Festival Art Workshop in Thailand 2015
สถานที่ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย
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ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยเกียวโต

2

ลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOU ร่วมกัน

ณ ห้อง 401 อาคารสานักงานอธืการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กร ุงเทพฯ
วันที่ 5 มกราคม 2558
ว

มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยเกียวโต ร่วมลงนามในข้อตกลงทางวิชาการ MOU ร่วมกัน ในการนี้อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุม 401 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558
ขอขอบคุณความเอื้อเฟื้อภาพ จาก Facebook ของ Silpakorn Public Relations เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

การจัดการประช ุมวิชาการนานาชาติ ANGIS and CRMA
Bangkok Meeting 2015
ณ ศูนย์มาน ุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน) ถนนบรมราชชนนี กร ุงเทพฯ
วันที่ 5 - 6 มกราคม 2558

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ
กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กรมศิลปากร
องค์การ APSARA ประเทศกัมพูชา กระทรวงวัฒนธรรม
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สถาบันโบราณคดี
ประเทศเวียตนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการ
ประชุมนานาชาติ The Asian Network for GIS –
base Historied Studies and Cultural Relationship
Study of Mainland Southeast Asia Project
Bangkok Meeting 2015 เพือ่ เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการนาเสนอผลงานการวิจยั ด้านประวัติศาสตร์
และโบราณคดี พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือและเครือข่าย
กับสถาบันต่างๆในการส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย โดย
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 มกราคม 2558 ณ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
ว

ขาว
่

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาคปกติ ชัน้ ปีที่1

รับสมัคร

เพื่ อ ขอรั บ ทุน อุด หนุน การศึ ก ษา จากราชกรี ฑ าสโมสร ประจาปี การศึ ก ษา 2557 จานวน 3 ทุน

ประชาสัมพันธ ์

3

ทุนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ทุนละ 30,000 บาท
(ทุนที่ได้รบั จะแบ่งจ่าย 2 ปี ปีละ 15,000 บาท)
เงื่อนไข 1. เป็นนักศึกษา มศก. ทีก่ าลังศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาคปกติ ปีที่ 1
2. สัญชาติไทย
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร และ ขาดทุนทรัพย์
4. ดูรายละเอียดและ ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย

รับสมัครถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

รับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

ประจาปีการศึกษา 2557

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา จากเงินบริจาคจากการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต จานวน 5 ทุน
ทุนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ทุนละ 10,000 บาท
เงื่อนไข 1. เป็นนักศึกษา มศก. ที่กาลังศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
2. เป็ น ผู้ มี ค วามประพฤติ ดี ขยั น หมั่ น เพี ย รและขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์
3. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติผู้สมัคร เงื่อนไขการสมัครขอทุน
และดาวน์โ หลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ ของบัณฑิ ตวิทยาลัย

ขยายเวลาการรับสมัครถึง วันที่ 29 มกราคม 2558

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

รับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา จากเงินบริจาคจากผูไ้ ด้รับอนุญาตให้เข้าเป็ นผูใ้ ห้บริการตัดและให้เช่า
ชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ.2550 จานวน 4 ทุน
ทุนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ทุนละ 10,000 บาท
ทุนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ทุนละ 10,000 บาท
เงื่อนไข 1. เป็นนักศึกษา มศก. ทีก่ าลังศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
2. เป็ น ผู้ มี ค วามประพฤติ ดี ขยั น หมั่ น เพี ย รและขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์
3. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์
ของบัณฑิต วิทยาลัย

ขยายเวลาการรับสมัครถึง วันที่ 29 มกราคม 2558

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

รับสมัคร

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

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) มอบท ุนอ ุดหน ุนการศึกษา

4

สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 7 มกราคม 2558

ว

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
จานวนเงิน 200,000 บาท ในการนี้ ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เกียรติรบั มอบเงินทุน โดย รศ.ดร.
ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และ ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน
ขอขอบคุณความเอื้อเฟื้อภาพ จาก email ของคุณพัชมณ ศรีสว่าง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

รับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต และ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต
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

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

รับสมัคร

เชิญส่งบทความ ผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการ Veridian E – Journal
วารสาร Veridian E –Journal เป็นวารสารของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ
ทยาลับัยณศิลฑิปากร
่เผยแพร่
ลงานวิจทัยหรื
อบทความวิ
ชาการใน
ของ
ตวิททียาลั
ย ผมหาวิ
ยาลั
ยศิลปากร
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://graduate.su.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คุณหทัยชนก แจ่มถิน่ โทรฯ 034
218788 ต่อ 19 หรือ คุณนภาพร บุญศรี และ คุณชุติมณฑณ์ อยู่เป็นสุข โทรฯ 091 424 9362

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

วันลงทะเบียน / ชาระเงิน

วันประกาศผังที่นั่งสอบ

วันที่สอบ

1 / 2558

1 ธันวาคม 2557 – 14 มกราคม 2558

23 มกราคม 2558

24 มกราคม 2558

2 / 2558

15 มกราคม 2558 – 4 มีนาคม 2558

13 มีนาคม 2558

14 มีนาคม 2558

3 / 2558

5 มีนาคม 2558 - 29 เมษายน 2558

8 พฤษภาคม 2558

9 พฤษภาคม 2558

4 / 2558

30 เมษายน 2558 - 24 มิถุนายน 2558

3 กรกฎาคม 2558

4 กรกฎาคม 2558

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

.

.
.

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

รับสมัคร

เชิญร่วมประช ุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ ที่ 5
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“การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ท ุนปัญญาสอ่ ู าเซี่ยน”
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการการอ ุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ุนันทา มหาวิทยาลัยกร ุงเทพ
มหามงก ุฎราชวิทยาลัย และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ผู้นาเสนอผลงานวิจัย
สมัครและลงทะเบียน 5 ม.ค.58 – 31 มี.ค.58 ชาระค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
สมัครและลงทะเบียน 1 เม.ย.58 – 29 พ.ค.58 ชาระค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

ผู้เข้าฟังการนาเสนอผลงานวิจยั
ชาระค่าลงทะเบียน 5 ม.ค.58 – 10 ก.ค.58 ชาระค่าลงทะเบียน
ว

กาหนดการส่งผลงานวิจัย
เปิดรับบทคัดย่อและบทความวิจัย
แจ้งผลการพิจารณาพร้อมคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่งบทความที่แก้ไขแล้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น
นาเสนอผลงานวิจยั

500 บาท

5 ม.ค.58 – 29 พ.ค.58
5 มิ.ย.58
12 มิ.ย.58
22 - 26 มิ.ย.58
16 – 17 ก.ค.58

ขอขอบคุณความเอื้อเฟื้อภาพ จาก Facebook ของ Staff GradSU เมื่อ พฤษภาคม 2557

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

รับสมัคร

ด่วน

เชิญสมัครเข้าอบรมภาษาอังกฤษเข้ม ประจาปี 2558 (รอบที่ 1)
รับสมัคร
15 ธันวาคม 2557 – 15 มกราคม 2558
วิธีการอบรม
การบรรยาย ฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติการ
จานวนที่รับสมัคร 100 คน
ค่าอบรม
4,000 บาท
ระยะเวลาการอบรม 45 ชั่วโมง ( เรียนเฉพาะ วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.)
เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 17 มกราคม – 2 พฤษภาคม 2558
วันที่สอบจบ
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.)
สถานที่อบรม
1. ห้องเรียนศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3
อาคารสานักงานอธิการบดี มศก. ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
2. ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มศก.พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
ติดต่อสอบถาม 1. บัณฑิตวิทยาลัย ตลิ่งชัน 02 – 849 7502
3. บัณฑิตวิทยาลัย นครปฐม 034 – 218 788

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

ระเบียบว่าด้วย
การโอนหน่วยกิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
.

สถานที่สมัคร
1. บัณฑิตวิทยาลัย ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
2. บัณฑิตวิทยาลัย วังท่าพระ กรุงเทพฯ
ชั้น 2 อาคารศูนย์รวม 1 (หอประชุม)
3. บัณฑิตวิทยาลัย นครปฐม
ชั้น 7 อาคาร 50 ปี
4. บัณฑิตวิทยาลัย เพชรบุรี
ห้อง ร 1220 อาคารเรียนรวม ชั้น 2

2. บัณฑิตวิทยาลัย วังท่าพระ 02 – 222 7129
4. บัณฑิตวิทยาลัย เพชรบุรี 032 – 594 107

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ออกระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย ว่าด้วยการโอน
หน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2558
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยดังนี้
http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/sites/default/files/uploads/rule/1.4.12
_1.pdf

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และ
รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยฝ่ายศิลปะและการออกแบบ
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เข้าพบ ฯพณฯ วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ 12 มกราคม 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง รองคณบดีฝ่ายศิลปะและการออกแบบ เข้าพบ
ฯพณฯ วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ณ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
ว

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ “ค ุร ุกิตติค ุณ”
จากสานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 16 มกราคม 2558

บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์
ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ในโอกาสที่
ได้รับเกียรติจากสานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เชิญให้
เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรุกิตติคุณ” ในงานวันครู วันที่ 16
มกราคม 2558 ณ หอประชุมคุรุสภา
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพฯ
ว

หมายเหตุ รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุกิตติคณ
ุ ” เป็นรางวัลซึ่งคุรุสภา
มอบแด่ผู้ทาคุณประโยชน์แก่คุรสุ ภาในความร่วมมือ เสียสละ
สนับสนุนการดาเนินการของคุรุสภา ส่งผลให้กิจการงานคุรสุ ภา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่ง
พระราชบัญญัตสิ ภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556
โดยในปี พ.ศ. 2558 นี้ได้ประกาศเกียรติคณ
ุ ผู้ทาประโยชน์แก่ คุรุ
สภา และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จานวน 100 ท่าน
ขอขอบคุณความเอื้อเฟื้อภาพ จาก LINE ของ GradSU เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประช ุมเชิงปฏิบตั ิการ
“การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครัง้ ที่ 30”

8
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จัดโดย สานักงานคณะกรรมการการอ ุดมศึกษา โดยสานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา ร่วมกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลส ุวรรณภมู ิ
วันที่ 21 - 23 มกราคม 2558

ว

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30 (30th WUNCA) ซึ่งจัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยสานักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิกและได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware และSoftware เพื่อจะได้นาไปปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์
ร่วมเลี้ยงรับรอง และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ MOU
ระหว่างมหาวิทยาลัยศืลปากร กับ Konkuk University, Korea
20 มกราคม 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
วั
น
ที
่
20
มกราคม
2558
และคณาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเลี้ยง
รับรอง Prof. Sunyoung Han , Department of Computer
Science & Engineering, Konkuk University, Korea และร่วม
หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้ MOU ของทั้ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Konkuk University
ว

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี กับ

นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ได้รบั รางวัลบทความวิจยั ดีเด่น ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ในการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ โสตฯ เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 29
จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าค ุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 22 - 23 มกราคม 2558

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พิจิตรา พิสุทธิสกุลรัตน์
นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสทีไ่ ด้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น
ด้านเทคโนโลยีการศึกษาเรือ่ ง “การพัฒนาชุดการสอนสาหรับครูร่วมกับกิจกรรมการ
เรียนปนเล่นวิชาภาษาอังกฤษ เรือ่ งคาศัพท์รอบตัวเรา สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมฐานบินกาแพงแสน” ในการนี้ ผศ.ดร.
อนิรุทธ์ สติมั่น อาจารย์ที่ปรึกษา ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา
ในการ นาเสนอบทความวิจัยระดับชาติ โสตฯ เทคโนฯ สัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครัง้
ที่ 29 และการรับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นด้านเทคโนโลยีการศึกษา ในวันที่ 22-23
มกราคม 2558 จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สัญชัย สันติเวช

9

ผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาด ุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ผูซ้ ึ่งได้รบั รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
บัณฑิตวิทงยาลัยขอแสดงความยิ
นดีกับนดร.สั
ญชัย สันติเวช ผู้สาเร็จ
จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าค ุณทหารลาดกระบั
วันที่ 2 ก ุมภาพั
ธ์ 2558

การศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น จากสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ในการนาเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “การแสดงออกด้วยการวาดภาพ
ระบายสีและการรับรู้สีสันของภาพศิลปะโดยใช้ระดับเสียงสาหรับคนตาบอด
สนิทตั้งแต่กาเนิด” โดยมี อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การนาเสนอผลงานวิชาการดังกล่าว เป็นการนาเสนอ
ผลงานระดับชาติ โสตฯ เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 จัดโดย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว

ขอขอบคุณความเอื้อเฟื้อภาพ จาก LINE ของ GradSU เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับ ค ุณศันสนีย ์ สิทธิศกั ดิ์
ซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 2 ก ุมภาพันธ์ 2558

ว

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ คุณศันสนีย์ สิทธิศักดิ์ ทีไ่ ด้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ตามมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากรในการ
ประชุมครั้งที่ 24 / 2557 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557
ขอขอบคุณความเอื้อเฟื้อภาพ จาก Facebook ของ Hathai Su เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับ ค ุณจินดารัตน์ เปล่งผึ่ง
ซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานบริหารและธ ุรการ
วันที่ 2 ก ุมภาพันธ์ 2558

ว

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ คุณจินดารัตน์ เปล่งผึ่ง ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รักษาการณ์ในตาแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย ตาม
คาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรในการ 95 / 2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558
ขอขอบคุณความเอื้อเฟื้อภาพ จาก Facebook ของ Hathai Su เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

ขาว
่

ประชาสัมพันธ ์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐพล ส ุวรรณก ุศลส่ง
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รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยฝ่ายศิลปะและการออกแบบ ได้นาผลงานสร้างสรรค์
เข้าร่วมแสดงใน “International Festival Art Workshop in Thailand 2015” ครัง้ ที่ 10
เข้าร่วม workshop ในวันที่ 26 – 29 ม.ค. 2558 และจัดแสดงงานในวันที่ 30 ม.ค. – 12 ก.พ.58

จัดโดยมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิ ทยาเขตเพาะช่าง

วันที่ 2 ก ุมภาพันธ์ 2558

ว

ผลงานการสร้างสรรค์ : ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง
ชื่อผลงาน
: สงบนิ่ง
ขนาด
: 70 X 100 ซ.ม.
เทคนิค
: Lemon print on paper
ปีทผี่ ลิดผลงาน
: 2015

ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายศิลปะและการออกแบบ เข้าร่วม workshop และนาผลงาน
การสร้างสรรค์ ชื่อ “สงบนิ่ง”เข้าร่วมแสดงใน Internatipnal Festival Art Workshop in Thailand 2015 ครั้งที่ 10 ในวันที่
26 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2558 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เพาะช่าง
ขอขอบคุณความเอื้อเฟื้อภาพ จาก เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง 30 มกราคม 2558
ขอขอบคุณความเอื้อเฟื้อภาพ จาก LIINE ของ Tuche เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558
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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

