ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย
ฉบับประจาเดือน มีนาคม 2562
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.

.

โครงการจากหิ้งสู่ชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการจากหิ้งสู่ชุมชน ที่ โรงเรียนวัดดอน
ไข่เต่า อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ในการนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวม
6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า โรงเรียนวัดดอนขาด โรงเรียนวัดบางจิก โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน
โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว โรงเรียนวัดดอนตาจีน จานวนผู้เข้าร่วมโครงการรวม 100 คน
( มีต่อหน้า 2)
.

.

โครงการอบรม "จากหิ้งสูช่ มุ ชน"ต่อจากข่าวหน้า 1
.

โครงการจากหิ้งสู่ชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโครงการจากหิ้งสู่ชุมชนที่ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า อาเภอบาง
ปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30
- 16.00 น. ในการนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 6 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า โรงเรียนวัดดอนขาด โรงเรียนวัดบาง
จิก โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว โรงเรียนวัดดอนตา
จีน อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ในการจัดโครงการวันที่ 15 มีนาคม 2562 นั้น นายกฤษณะ สุพงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนไข่เต่า จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ
ผู้บริหาร วิทยากร และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ มอบเกียรติบัตร แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
การอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้ฟังการบรรยาย การฝึกปฏิบัติทักษะ และเข้าร่วมกิจกรรมโดยแบ่งเป็นกลุม่ ๆ หัวข้อการอบรม
เรื่อง "Design Thinking และการสร้างสรรค์งานศิลปะตัดแปะ กับการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่น"

วิทยากรอบรม 1. ผศ. ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง อาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผศ. ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ อาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาโท ภาควิชาภาพพิมพ์ : นายกิตติทัต ศรีเกิด และ นายชวิศ ศรีสวัสดิ์
4.. ศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรี ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน : นายธนาคม ชูประจิตต์ และ
นางสาวปรียานุช อาจปรุ

โครงการอบรม เรือ่ ง "การนาเสนอผลงานระดับ

บัณฑิตศึกษาในระดับ นานาชาติ"

.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรมเรื่อง "การนาเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับนานาชาติ" เพื่อให้
ความรู้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
นครปฐม ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.20 น. ในการอบรมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต นิรัติสัย รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ เทวตา อาจารย์คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติบรรยายเรื่อง "การนาเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับนานาชาติ"
.

โครงการอบรมเรือ่ ง "การเขียนบทความจากผลงาน

วิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่ระดับชาติ และนานาชาติ"

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม เรื่อง "การเขียนบทความวิชาการจากผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ
โดย อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเปิดการอบรม ในการนี้ รองศาสตราจารย์
ดร. ธนิต ผิวนิ่ม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา
12.00 - 16.10 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
.
.

โครงการสัมมนาเรื่อง

"การจัดการความรูเ้ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร"

.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสัมมนาเรื่อง "การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร" รวมผู้เข้าสัมมนาทั้งสิ้น 178 คน ประกอบดัวย ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิควิทยาลัย 23 คน ผู้บริหารและ
คณะวิชา (คณบดี/ รองคณบดี/ผู้แทน/ ผู้ประสานงานระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชาใรวม 26 คน หัวหน้าภาควิชา/ผู้แทน ภาควิชาละ
1 คน จานวน 43ภาควิชา และผู้ประสานงานหลักสูตร/ สาขาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรละ 1 คนรวม 86 คน ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม
2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
วิทยากรบรรยาย
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หัวข้อ "เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" หัวข้อ "อัตราค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา
หัวข้อ "ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา 2561" หัวข้อ "เกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา" วิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.
จุไรรัตน์ นันทานิช (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) และ นางทิวา เพ็งตะโก (หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ)
2. หัวข้อ "ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย" และหัวข้อ "กระบวนการ
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" วิทยากรบรรยายโดย นางสาวสุภาวดี เหลืองศรีปกรณ์ นักวิชาการศึกษาชานาญการ
3. หัวข้อ "การบูรณาการระบบงานทะเบียนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" หัวข้อ"การรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา" หัวข้อ "หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา" วิทยากรบรรยายโดย นางสาว
สายสวาท พงษ์วิธี หัวหน้างานบริการการศึกษา
4. หัวข้อการบริหารจัดการระบบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา iThesis ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยากรบรรยายโดย นางทิวา
เพ็งตะโก หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
5. หัวข้อ การเงินที่เกี่ยวข้องหกับระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ "การเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์" วิทยากร
บรรยายโดย นางกฤษณา สุภชัยพานิชพงศ์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ

โครงการ 5 ส. บัณฑิตวิทยาลัย
พระราชวังสนามจันทร์ ตลิ่งชัน วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบ ุรี

หมายเหตุ ภาพการ์ตูนที่ใช้ประกอบข่าว
เข้าถึงได้จาก https://th.pngtree.c/so/

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นาโดย รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ
บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ บัณฑิตวิทยาลัย ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ / บัณฑิตวิทยาลัย พระราชวัง
สนามจันทน์ นครปฐม / บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ร่วมโครงการ 5 ส. ของบัณฑิตวิทยาลัย

ประช ุมคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอน ุรักษ์

ศิลปกรรม ในแนวทาง และ วิธีการในการปรับปร ุงหลักสูตรตามเกณฑ์
การประเมินค ุณภาพ AUN-QA ครัง้ ที่ 2

รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจตารย์ ดร.สาธิต นิรัติศัย รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ประชุมร่วมกับคณาจารย์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม ในแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ AUN-QA ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิควิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50 ปี
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
.

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 48 ( The
National Graduate Research Conference), การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ
และนานาชาติ ครัง้ ที่ 9, และการประชุม "ศิลปากรวิจยั " ครัง้ ที่ 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
การเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48
(The National Graduate Research Conference) ร่วมกับ
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่
9 และการประชุม "ศิลปากรวิจัย" ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่
13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

เปิดรับสมัคร และเริ่มเปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม 4 มกราคม - 30 เมษายน 2562 // Register
and begin receiving research papers January 4, 2019 // Deadline for receiving papers April 30, 2019

การลงทะเบียน และ การส่งบทความวิจัย ออนไลน์เท่านั้น http://conference.su.ac.th/register
ค่านาเสนอบทความวิจัย 2,500 บาท / เรื่อง

แจ้งผลการพิจารณาพร้อมคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ * 14 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562
Announcement of the selections results *
May 14, 2019 - May 24, 2019
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 31 พฤษภาคม 2562
Deadline for submitting the revised article
May 31, 2019
นาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม 13 - 14 มิถุนายน 2562 // National and International Academic
Conference June 13 - 14 , 2019
ติดต่อสอบถาม : คุณพัชมณ ศรีสว่าง โทรศัพท์ : 02 849 7502 e-mail : phatchamom.s@gmail.com
* ( ผลการพิจารณาบทความ จะแจ้งผลให้ทราบทาง E - mail และ โทรศัพท์ โดยติดต่อเป็นรายบุคคล )

เชิญส่งบทความ ผลงานวิจยั / งานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการ Veridian E - Journal
วารสาร Veridian E - Journal เป็นวารสารวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เผยแพร่
ผลงานวิจัย หรือ บทความวิชาการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์
วารสาร Veridian E - Journal มีฉบับที่เป็น 1. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสาร Veridian E - Journal

ฉบับ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ได้รับการประเมินและผ่านการรับรอง

คุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ( TCI ) ให้อยู่ใน

ค่า Impact Factors ประจาปี 2560 = 0.567

กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 - 31 ธันวาคม 2562
รายละเอียด : สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ข้อมูลจากศูนย์ดัชนีการ

อ้างอิงวารสารไทย 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 ข้อมูลจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิง

วารสารไทย 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
โดยการนาเสนอด้วยวาจา ตัง้ แต่วันที่ 16 มิถนุ ายน 2561 - วันที่ 15 มิถนุ ายน 2562

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

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อขอรับท ุน
"ท ุนประเภท 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 / งานสร้างสรรค์ของผู้ขอทุน
ต้องเป็นวารสารที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)กาหนด หรือ TCI หรือ SCOPUS หรือ ISI ให้
ความเห็นชอบ โดยวารสารวิชาการนั้น ต้องไม่เป็นฉบับแทรก (Supplement)
3. บทความฉบับเต็มจากผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ของผู้ขอทุน ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการตามเงื่อนไขโดยมีระยะเวลาที่ ได้รับการตีพิมพ์ตั้งแต่
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยผู้ขอทุนต้องระบุชื่อ
บทความ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ ช่วงเวลาที่วารสารตีพิมพ์ (เดือน / ฤดูกาล)
ปี (พ.ศ. / ค.ศ.)

รับสมัครตัง้ แต่ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 - 15 มิถนุ ายน 2562

.

วารสารทางวิ ชาการ
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
.

ที่ปรากฎในฐานข้อมูล

จานวนเงิ น / ทุน

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

สถานที่ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย
;
'

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

.

