ฉบับประจาเดือน มกราคม 2562

เนื่องในวโรกาส สมด็จพระเทพรัตนราชส ุดาฯ สยามบรมราชก ุมารี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผส้ ู าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา
2560 ณ ศนู ย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2562
.

ภาพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉายพระฉายาลักษณ์โดย คุณนิติกร กรัยวิเชียร
ขอขอบคุณความเอื้อเฟื้อภาพจากงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
.

ภาพเถาดอกไม้ประดับ, เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก blogging.com

พิธีพระราชทานปริญญาบั
2 ตรแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2560 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
ใน วันที่ 2 มกราคม 2562

.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2560
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

ขอขอบคุณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร เอื้อเฟื้อภาพ

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญามหาบัณฑิต และ ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ปี การศึกษา 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศีกษา เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญามหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต
ภาคปกติ และ โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
..........................................................................................................................................................

การสมัคร 1. กรอกใบสมัครเพื่อสมัคร เฉพาะทาง internet เท่านั้น
2. ส่งเอกสารการสมัคร ทางไปรษณีย์ 17 มกราคม - 23 เมษายน 2562
หรือ 3. ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง 17 มกราคม - 30 เมษายน 2562
..........................................................................................................................................................

สอบข้อเขียน 11 - 12 พฤษภาคม 2562 (ดูตารางสอบของแต่ละสาขาวิชา).
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
1. บัณฑิตวิทยาลัย ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรฯ 02 849 7502, 02 849 7503, 088 229 2015
2. บัณฑิตวิทยาลัย พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โทรฯ 034 218 788 - 91, 088 229 2013
3. บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี โทรฯ 032 594 107

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.graduate.su.ac.th
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
ให้นักศึกษาปัจจุบัน หรือ ที่สาเร็จการศึกษาไปเรียบร้อยแล้ว
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่จะติดต่อเรื่องดังต่อไปนี้
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา, การลงทะเบียนเรียน, เทียบโอนรายวิชา,
ยื่นยกเว้นภาษาต่างประเทศ, ขอทรานสคริปต์, ขอหนังสือ
รับรองวุฒิ, หนังสือรับรอง, ผลการศึกษา, ยื่นสาเร็จการศึกษา
โปรดติดต่อ กองบริหารงานวิชาการ ( ชื่อเดิมคือ กองบริการการศึกษา )
.

ที่ อาคารอธิการ 2 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

โทรศัพท์ติดต่อ : งานทะเบียนระดับ ป.โท และ ป.เอก ของ กองบริหารงานวิชาการ พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
โทรศัพท์มือถือ : 065 571 5342 และ โทรศัพท์ : 034 255 840 - 44 หรือ 034 253 910 ต่อ 22530 หรือ ต่อ 22315
เว็บไซต์
: www.eds.su.ac.th

.

.

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48
(The National Graduate Research Conference), การประชุมวิชาการบัณฑิต
ศึกษา ระดับชาติ และนานาชาติ ครัง้ ที่ 9, และการประชุม "ศิลปากรวิจยั "
ครั้งที่ 11 จัดระหว่างวันที่ 13 -14 มิถนุ ายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.),
ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.) และสภาผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) กาหนดจัดการประชุม
การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48
(The National Graduate Research Conference) ร่วมกับ
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่
9 และการประชุม "ศิลปากรวิจัย" ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 1314 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6
รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม

เปิดรับสมัคร และเริ่มเปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 // Register
and begin receiving research papers January 4, 2019 // Deadline for receiving papers March 31, 2019

แจ้งผลการพิจารณาพร้อมคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ *
Announcement of the selections results *

24 เมษายน 2562 - 1 พฤษภาคม 2562
April 24, 2019 - May 1, 2019

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................………

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
Deadline for submitting the revised article

10 พฤษภาคม 2562
May 10, 2019

นาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม 13 - 14 มิถุนายน 2562 // National and International
Academic Conference June 13 - 14 , 2019
* (ผลการพิจารณาบทความ จะแจ้งผลให้ทราบทาง E-mail และ โทรศัพท์ โดยติดต่อเป็นรายบุคคล)

เชิญส่งบทความ ผลงานวิจยั /งานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการ Veridian E - Journal
วารสาร Veridian E - Journal เป็นวารสารวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เผยแพร่ผลงานวิจัย
หรือ บทความวิชาการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์
วารสาร Veridian E - Journal มีฉบับที่เป็น 1. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 2. สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

วารสาร Veridian E - Journal

ฉบับ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ได้รับการประเมินและผ่านการรับรอง

คุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ( TCI ) ให้อยู่ใน กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 - 31 ธันวาคม 2562
ค่า Impact Factors ประจาปี 2560 = 0.567 รายละเอียด : สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ข้อมูลจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย Thai Journal Citation Index (TCI ) Center

วารสาร Veridian E - Journal

ฉบับ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับการประเมินและผ่านการรับรองคุณภาพจาก

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ( TCI ) ให้อยู่ใน กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 - 31 ธันวาคม 2562
ค่า Impact Factors ประจาปี 2560 = 0.400 รายละเอียด : สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ข้อมูลจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทย Thai Journal Citation Index (TCI ) Center

วารสาร Veridian E - Journal

ฉบับ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

การสมัครและส่งบทความ Website สาหรับสมัครและส่งบทความ https://tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/

วารสาร Veridian E - Journal

ฉบับ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

การสมัครและส่งบทความ Website สาหรับสมัครและส่งบทความ https://tci-thaijo.org/index.php/VESTSU/

ค่าสมัคร = 2,500 บาท ต่อบทความ
การติดต่อ : คุณชุติมณฑน์ อยู่เป็นสุข โทรฯ 091 4249362 - 3

.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อขอรับท ุน
"ทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์" จานวน 350,000 บาท
ประจาปี งบประมาณ 2562 ของบัณฑิตวิทยาลัย

ทุนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ทุนละ 10,000 บาท
ทุนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนละ15,000 บาท
ค ุณสมบัติผส้ ู มัคร 1. เป็ นนักศึกษา มศก. ที่กาลังศึกษาระดับ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
2. ต้องได้รบั การอนุมตั หิ วั ข้อวิทยานิพนธ์แล้ว และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว

รับสมัครตัง้ แต่ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.graduate.su.ac.th

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อขอรับท ุน
"ทุนสนับสนุนการนาเสนผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ"
ประจาปี งบประมาณ 2562 ของบัณฑิตวิทยาลัย
.

ค ุณสมบัติผส้ ู มัคร
1. เป็ นนักศึกษา มศก. ที่กาลังศึกษาระดับ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
2. ต้องได้รบั การอนุมตั หิ วั ข้อวิทยานิพนธ์แล้ว และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว
3. ได้นาเสนอผลงานวิจยั /งานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ /นานาชาติแล้ว

รับสมัครตัง้ แต่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2561 - 15 มิถนุ ายน 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.graduate.su.ac.th
.

.

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อขอรับท ุน
"ทุนประเภท เงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย /งานสร้างสรรค์ ในวารสารทางวิชาการ"
ประจาปี งบประมาณ 2562 ของบัณฑิตวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษา มศก. ที่กาลังศึกษาระดับ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
2. ต้องได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว
3. ได้รับการตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ในวารสารวิชาการขัยระดับชาติ/นานาชาติแล้ว

เงื่อนไขทุนเงินรางวัลตอบแทนจากการตีพิมพ์ผลงานวิจัย /งานสร้างสรรค์
1. บทความจากผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความฉบับ

เต็ม (Full Paper) และต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาผู้ขอทุน
2. วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ของผูข้ อทุน ต้อง
เป็นวารสารที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย(สกว.)กาหนด หรือ TCI หรือ SCOPUS หรือ ISI ให้ความ
เห็นชอบ โดยวารสารวิชาการนั้นต้องไม่เป็นฉบับแทรก (Supplement)
3. บทความฉบับเต็มจากผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ของผู้ขอทุนต้องได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการตามเงื่อนไขโดยมีระยะเวลาทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 16
มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยผู้ขอทุนต้องระบุชื่อบทความ ชื่อ
วารสาร ปีที่ ฉบับที่ ช่วงเวลาที่วารสารตีพิมพ์ (เดือน / ฤดูกาล) ปี (พ.ศ. / ค.ศ.)
. และ เลขหน้า ที่บทความได้รบั การตีพิมพ์
วารสารทางวิ ชาการ
ที่ปรากฎในฐานข้อมูล
จานวนเงิ น / ทุน

.

ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ

TCI กลุ่มที่ 2

ไม่เกิน

6,000 บาท

TCI กลุ่มที่ 1

ไม่เกิน

8,000 บาท

ตามประกาศของ ก.พ.อ. **

ไม่เกิน 10,000 บาท

22 ก.พ. 2562

** ก.พ.อ. คือ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันการอุดมศึกษา เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
.

ขอขอบคุณภาพประกอบ จาก http://www.arts.chula.ac.th/~research-arts/index.php/2014-07-07-17-38-37

สถานทีต่ ดิ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
;
'

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้เปิดสานักงานให้บริการ 3 สานักงาน ได้แก่
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (อาคารสานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน)
22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 02 – 849 7502, โทรศัพท์ / โทรสาร : 02 – 849 7503
โทรศัพท์มือถือ 088 - 229 2015

นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (อาคาร 50 ปี ชั้น 7)
6 ถนนราชมรรคาใน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034 - 218 788 – 90 ต่อ 22520 , 22500
โทรสาร : 034 – 243435
โทรศัพท์มือถือ 088 - 229 2013

เพชรบุรี :
.
.

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

