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เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป   
 

โครงการ/กิจกรรม เวลา สถานที่ หมายเหตุ 
โครงการจัดท าวารสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์ Veridian E – Journal 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
-สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ  
-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
(สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ผลงาน
ของคณาจารย์ และนักวิจัย) 

มกราคม-ธันวาคม 2559 
สถานที่ติดต่อชั้น 7 
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์  
นครปฐม 

สมัครแบบออนไลน์ได้ที่ : 
 -สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และศิลปะ  
http://www.tci-
thaijo.org/index.php/Veridian-E-
Journal  
-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
http://www.tci-
thaijo.org/index.php/VESTSU 
-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณนภาพร หรือคุณชุติมณฑ์ 
091-4249362 หรือ 034-218808  
ต่อ 19  

โครงการอบรมเรื่อง ตามนโยบาย
สถานศึกษา 3D ทางด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย การส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยา 
เสพติดทุกชนิด 

12 มีนาคม 2559 
ห้องประชุม 
บัณฑิตวิทยาลัย  
ชั้น 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ 
นครปฐม 
 
 
 
 

-ไม่เสียค่าลงทะเบียน 
-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณกรรยา หรือคุณชลธิชา 
034-218808 ต่อ11,12    

โครงการ/กิจกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย  
ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป  

ประจ าปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

วัตถุประสงค ์
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โครงการ/กิจกรรม เวลา สถานที่ หมายเหตุ 
โครงการอบรมการพัฒนาและ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
ทางสังคมศาสตร์ 

23 มีนาคม 2559  
ห้องประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย  
ชั้น 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์  
นครปฐม 

-ไม่เสียค่าลงทะเบียน 
-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณกรรยา หรือคุณชลธิชา 
034-218808 ต่อ11,12    
 
 
 

โครงการอบรม เรื่อง การเขียน
เอกสารอ้างอิงส าหรับการพิมพ์
วิทยานิพนธ์        
 

ครั้งที่ 1 
-21 มีนาคม 2559 
ห้องประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย ชั้น 7  
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์  
นครปฐม 
ครั้งที่ 2 
-22 มีนาคม 2559 
ห้องประชุม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วังท่าพระ กรุงเทพฯ 

-ไม่เสียค่าลงทะเบียน 
-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณชลธิชา หรือคุณกรรยา  
034-218808 ต่อ11,12    

โครงการประชุมวิชาการ  
“จากหิ้งสู่ชุมชน”  
ครั้งที่ 6  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

มีนาคม 2559  
ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 
50 ปี   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์
นครปฐม  

-ไม่เสียค่าลงทะเบียน 
-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณทิวา   
034-218808 ต่อ 23 
คุณพัชมณ 02-849-7502-3   
หรือ e-
mail:  phatchamon.s@gmail.com 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้โปรแกรม Microsoft Word 
เพื่อจัดท าวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้า
อิสระ แบบมืออาชีพ  

30 มีนาคม 2559 
ณ ห้อง 2301 ชั้น 3 
อาคารหม่อมหลวงปิ่น 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ 
นครปฐม 
 
 

-ไม่เสียค่าลงทะเบียน 
-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณกรรยา หรือคุณชลธิชา 
034-218808 ต่อ11,12   
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โครงการ/กิจกรรม เวลา สถานที่ หมายเหตุ 
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมในเทศกาลสงกรานต์ 

11 เมษายน 2559  
ณ บริเวณลานอาคาร 50 
ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ 
และห้องประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย ชั้น 7  
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ 
นครปฐม 

-ไม่เสียค่าลงทะเบียน 
-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณสุดารัตน์ หรือคุณเชาวณีย์  
034-218808 กด 0  

โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 
ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3  
(The 3th International Creative 
Art Disseminating 2016) 
(สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา และ
ผลงานของคณาจารย์) 

4-13 พฤษภาคม 2559  
ณ หอศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วังท่าพระ กรุงเทพฯ 
และคณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ   

-ไม่เสียค่าลงทะเบียน  
-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
คุณนภาพร หรือคุณชุติมณฑ์ 
091-4249362 หรือ 034-218808 ต่อ 
19 หรือ คุณพัชมณ 02- 849-7502-3    

โครงการอบรมการเขียนบทความ 
จากวิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ นครปฐม 
 

พฤษภาคม 2559 
ห้องประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย ชั้น 7  
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์  
นครปฐม 

-ไม่เสียค่าลงทะเบียน 
-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณกรรยา   
หรือคุณชลธิชา 034-218808 ต่อ
11,12    

โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสมรรถนะ
การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ             

พฤษภาคม 2559 
ห้องประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย ชั้น 7  
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์  
นครปฐม 
 
 
 
 
 

-ไม่เสียค่าลงทะเบียน 
-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณชลธิชา หรือคุณกรรยา  
034-218808 ต่อ11,12    
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โครงการ/กิจกรรม เวลา สถานที่ หมายเหตุ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง                  
“องค์ความรู้หลักสูตรพหุวิทยาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” 
 
 
 

22 เมษายน 2559  
ห้องประชุม ชั้น 7  
อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์  
นครปฐม 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณหงสรถ   
คุณพัชมณ   
02-849-7502-3   
คุณชลธิชา  
คุณชนิศา  
034-218808 ต่อ11,17    

โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 6 
เรื่อง “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการ
การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
จัดโดย  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) 
(สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ผลงาน
ของคณาจารย์ และนักวิจัย) 

11-12 กรกฎาคม 2559  
ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 
Sanskrit Studies 
Centre, Silpakorn 
University 
 
 
 
 
 

สมัครแบบออนไลน์ได้ที่ : 
http://conference.su.ac.th/ 
-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณพัชมณ 02-849-7502-3   
หรือ e-mail:  
phatchamon.s@gmail.com 
 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
“ท าบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี และถวาย
เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา”  
เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม  และสนับสนุนและบ ารุง
พระพุทธศาสนา  

14 กรกฎาคม 2559 
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

-ไม่เสียค่าลงทะเบียน 
-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณสุดารัตน์ หรือคุณเชาวณีย์  
034-218808 กด 0 
 
 

โครงการอบรมการจัดท าวิทยานิพนธ์
โดยใช้ระบบ E-Thesis   
 

กันยายน 2559  -ไม่เสียค่าลงทะเบียน 
-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณชลธิชา หรือคุณกรรยา  
034-218808 ต่อ11,12     

 
 

 
ติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.graduate.su.ac.th/  

 

http://conference.su.ac.th/
http://www.graduate.su.ac.th/

