
 สวัสดีปีใหม่ 2559 ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันมีพระร่วง
โรจนฤทธิ์ และพระพิฆเนศวร์ โปรดดลบันดาลให้นักศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 
อาจารย์ บุคคลากร ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้อ่านทุกท่าน มีความสุข สุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง ประสบผลส าเร็จในการศึกษาและการท างาน ตลอดปี 2559 และ
ตลอดไป 
 ในเดือนมกราคมนี้จะเริ่มรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2559 ซึ่งมีหลักสูตรท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์กับการท างานท้ังระดับ 
ปริญญาโท และ ปริญญาเอก สนใจขอดูรายละเอียด www.graduate.su.ac.th หรือท่ี 
email: gradsu@su.ac.th  หรือท่ีส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยทุกแห่ง ในการรับสมัครในครั้ง
นี้จะใช้ระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น นักศึกษาไม่ต้องเสียเงินซื้อใบสมัคร 
สามารถ download ระเบียบการและรายละเอียดได้ทาง website ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

http://i1-news.softpedia-static.com/ 



คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวสวัสดีปีใหม่ผู้อ านวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
ประมวลภาพกิจกรรม 

 เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
เข้าพบดร.โสมสุดา ลียะวณิช ผู้อ านวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เพื่อกล่าว
สวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญเป็นท่ีระลึก 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและรองฯ ฝ่ายศิลปะ กล่าวสวัสดีปีใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
พร้อมร่วมหารือโครงการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ 

     เมื่อวันที่  6 มกราคม 2559 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายศิลปะและการออกแบบเดินทางไป
พบปะเพื่อกล่าวสวัสดีปี ใหม่และมอบของที่ ระลึกให้กับ           
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
และศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม  ในการนี้ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ
อนุ รักษ์ โบราณสถานและโบราณวัตถุซึ่ ง เป็น โครงการ             
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2 



คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและรองคณบดีกล่าวสวัสดีปีใหม่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
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 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและรองคณบดีฝ่าย
ศิลปะและการออกแบบเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร เพื่อกล่าวสวัสดีปีใหม่และมอบของท่ีระลึก 
เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2559  

 
 
 
 
 
 

  
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวสวัสดีปีใหม่ 
นายพีรพน พิสณพุงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร 

 
                                      

8 มกราคม 2559 
 

 
 

คณบดี และรองคณบดี ฝ่ายศิลปะฯ กล่าวสวัสดีปีใหม่ นายอนันต์  ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร 
พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 มกราคม 2559 

http://feelgrafix.com/774650-cool-blossom-wallpaper.html 



 
 
 
 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 (WUNCA)  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
WUNCA  เรื่อง “การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 32 (Workshop on 
UniNet Network and Computer Application: 32nd 
WUNCA) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างส านักงาน
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) 
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และ
ด้วยการสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในระหว่างวันท่ี 
20-22 มกราคม 2559 
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20 มกราคม 2559 

ข่าวกิจกรรม 

ขอขอบคุณความเอื้อเฟื้อภาพจากคณบดี 

ขอขอบคุณความเอื้อเฟื้อภาพจากเว็บไซต ์http://www.wunca.uni.net.th 

ข้อมูลเพ่ิมเติม:  
การประชุ ม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร เ รื่ อ ง                    
" ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร มบ น ระบ บ
เครื อข่ ายสารสน เทศเ พ่ือ พัฒนา
การศึ กษาหรื อที่ รู้ จั กกั น ในนาม 
WUNCA" มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรที่เป็นสมาชิกใน
เครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง เ ค รื อ ข่ า ย
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษากับ
เครือข่ายการศึกษาและวิจัยนานาชาติ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

http://www.vancouversun.com/cms/binary/4104543.jpg  

 

http://www.vancouversun.com/cms/binary/4104543.jpg
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เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม   4 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2559 
แจ้งผลการพิจารณาพร้อมค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 15 มิถุนายน 2559                    
ส่งบทความวิจัยท่ีแก้ไขแล้ว   22 มิถุนายน 2559 
น าเสนอผลงานวิจัย   11-12 กรกฎาคม 2559 
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ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6  
เรื่อง“สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน”  

ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 

ผู้น าเสนอผลงานวิจัย 
สมัครและลงทะเบียน 4 ม.ค.59 – 31 มี.ค.59   ช าระค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 
สมัครและลงทะเบียน 1 เม.ย.59 – 29 พ.ค.59   ช าระค่าลงทะเบียน 2,500 บาท 
ผู้เข้าฟังการน าเสนอผลงานวิจัย   ช าระค่าลงทะเบียน 1,000 บาท 

การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย 

ก าหนดการ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ conference.su.ac.th 

ขอเชิญส่งบทความ ผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์เพื่อ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E – Journal 

ผู้สนใจเสนอบทความเพื่อรับการพิจารณาลงในวารสาร 
สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์ www.graduate.su.ac.th  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก  
คุณหทัยชนก แจ่มถิ่น โทรฯ 034 218788 ต่อ 19  
หรือ คุณนภาพร บุญศรี และ คุณชุติมณฑณ์ อยู่เป็นสุข โทรฯ 091 424 9362 

สมัครทาง online เท่านั้น ที่ http://tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal   
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ก าหนดการรับสมัครและการสอบ 

 

SEPT  ย่อมาจาก  Silpakorn English Proficiency Test  คือ การทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา และผู้ท่ีสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งผลการสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษนี้ สามารถน ามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้  ท้ังนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิก
การสอบภาษาอังกฤษท่ัวไปในการสอบคัดเลือก โดยจะใช้ผลการสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษนี้แทน   ส าหรับนักศึกษาท่ีมีผลการสอบภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดสามารถใช้เป็นหลักฐานยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศได้   
       แบบทดสอบ SEPT เป็นแบบทดสอบท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดท า
ขึ้นเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษด้านการฟัง การอ่าน และการเขียนดังนี้ 

 ข้อสอบ listening  จ านวน 30 ข้อ   เวลาสอบ 30 นาที 

 ข้อสอบ reading และ writing  จ านวน 70 ข้อ  เวลาสอบ 120 นาที  
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   การสมัคร ผู้สนใจสมัครสอบเข้าไปลงทะเบียนสมัครออนไลน์ ได้ที่  www.sept.su.ac.th  โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ระบุและพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 400 บาท และช าระเงินที่ธนาคาร
ทหารไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา และหรือที่บัณฑิตวิทยาลัย กรุงเทพฯ และบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม ภายในวันที่ก าหนดของแต่ละรอบการสอบ* 
   การตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ ผู้สมัครสอบที่ลงทะเบียน และช าระเงินค่าสมัครแล้วประมาณ 3 วัน
ท าการ จะสามารถตรวจสอบรายชื่อ และดูข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่เว็บไซต์ www.sept.su.ac.th  
   การประกาศสถานที่สอบ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศสถานที่สอบทาง www.sept.su.ac.th ก่อนวันสอบ 
1 วันท าการ ทั้งนี้สถานที่สอบจะเป็นไปตามท่ีผู้สมัครเลือกเม่ือลงทะเบียนสมัครสอบ (กรุงเทพฯ หรือ นครปฐม) 
โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลง สถานท่ีสอบภายหลังได ้
   การประกาศผลสอบ  หลังจากวันสอบประมาณ 2 สัปดาห์ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคะแนนของ
ตนเองได้ที่ www.sept.su.ac.th  โดย  Login เข้าไปใน  Profile  ของตนเอง  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งผล
สอบไปให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ผู้สมัครแจ้งไว้เมื่อลงทะเบียนสมัคร 
 * การช าระเงินค่าสม้คร นอกจากช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละรอบจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ  ผู้สมัคร
ไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือเลื่อนรอบการสอบ หรือโอนเงิน / สิทธิ์ให้ผู้อ่ืนเข้าสอบแทนได้ 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
การทดสอบภาษาอังกฤษ 
 

หมายเหตุ  ก าหนดการรับสมัครและการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

 

ครั้งท่ี วันลงทะเบียน/ช าระเงิน วันประกาศผังท่ีนั่งสอบ วันสอบ 

2/2559 21 มกราคม 2559 – 9 มีนาคม 2559 18 มีนาคม 2559 19 มีนาคม 2559 

3/2559 10 มีนาคม 2559 – 27 เมษายน 2559 6 พฤษภาคม 2559 7 พฤษภาคม 2559 

4/2559 28 เมษายน 2559 - 15 มิถุนายน 2559 24 มิถุนายน 2559  25 มิถุนายน 2559 



กรุงเทพฯ :   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (อาคารส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน)  
 22 ถนนบรมราชชนน ีเขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170  
 โทรศัพท:์ 02 – 849 7502 
 โทรสาร: 02 – 849 7503  
 โทรศัพท์มือถอื: 088 - 229 2015 
 
กรุงเทพฯ :   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  (อาคารหอประชุม ชั้น 2)  
 31 ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 10200 
 โทรศัพท:์ 02 – 623 6115 – 16 ต่อ 12526 – 12528 
 โทรศัพท์ / โทรสาร: 02 – 222 7129 
   
นครปฐม :   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (อาคาร 50 ปี ชั้น 7) 
 6 ถนนราชมรรคาใน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 โทรศัพท์ : 034 - 218 788 – 90 ต่อ 22530 - 1  
 โทรสาร : 034 – 243435 
 โทรศัพท์มือถอื: 088 - 229 2013 
 
เพชรบุรี :   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
 (ห้อง ร 1220 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1)  
 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอ า-ปราณบุร ีต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  76120 
 โทรศัพท์ / โทรสาร: 032 - 594 107 
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ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เปิดส านักงานให้บริการ 4 ส านักงาน  
ได้แก่ 


