ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย
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ฉบับประจาเดือน มิถ ุนายน 2562
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 48 (The
National Graduate Research Conference), การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ
และนานาชาติ ครัง้ ที่ 9, และการประชุม "ศิลปากรวิจยั " ครัง้ ที่ 11 จัดระหว่างวันที่ 13 14 มิถ ุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยความร่วมมือระหว่าง สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.),
ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ(ทคบร.) และสภาคณะ
ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
(สคบท.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกันจัด
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 48
ร่วมกับโครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการ
"ศิลปากรวิจัย" ครั้งที่ 11 เรื่อง
"นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน" ( Innovation and Creativity for Sustainable Development) การนาเสนอผลงานวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
1. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ (การออกแบบ, ศิลปะ, ดนตรี)
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (การศึกษา, บริหารฑุรกิจ, รัฐศาสตร์, การจัดการท่องเที่ยว, บัญชี, การเงิน)
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์/ เภสัชศาสตร์/ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร

2

การอบรมภาษาอังกฤษเข้ม
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมภาษาอังกฤษเข้มสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังนี้

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม - 9 พฤศจิกายน 2562
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม
1. เป็นนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ทุกสาขาวิชาที่เข้าศึกษาในปี 2558 - 2561
2. เป็นนักศึกษาระดับ ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชาที่เข้าศึกษาในปี 2557 - 2561
...................................................................................................................

หมายเหตุ
ทั้งนี้นักศึกษาระดับ ปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาในปี 2559 - 2561 ในหลักสูตร
ปรับปรุง ระดับปริญญาเอก ที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 นั้น การอบรมภาษาอังกฤษเข้ม ไม่สามารถนาผลคะแนนมายืน่ เพื่อ
ขอสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้จะต้องใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศืลปากร เรื่องมาตรฐานความสามารถทางภาษาต่างประเทศ

วัน เวลาการอบรม ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
วันเสาร์ที่ 3, 17, 24, 31 สิงหาคม 2562
วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 กันยายน 2562
วันเสาร์ที่ 5, 19, 26 ตุลาคม 2562

1. สมัครทาง internet เท่านั้น โดยเข้าเว็ปไซต์ทาง

www.graduate.su.ac.th
2. กรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
3. print แบบชาระเงินแล้วนาไปชาระเงินผ่านธนาคาร

...........................................................................

หมายเหตุ หากนักศึกษามีปัญหาเรื่องการสมัคร
ออนไลน์ โปรดติดต่อ คุณเชาวณีย์ โทรฯ :
034 - 218 808
1. ห้องเรียน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิ่งชัน กรุงเทพฯ
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

วัน เวลาการสอบ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ 09.00 - 12.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 4,000 บาท
ระยะเวลาการอบรม 45 ชั่วโมง

การสมัคร 17 - 28 มิถุนายน 2562

สถานที่อบรม / สถานที่สอบ (เรียนและสอบที่เดียวกัน)

.

เฉพาะวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 (อบรม เช้า - บ่าย)
.วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมได้ใน วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ที่ www.graduate.su.ac.th

.
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การสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ STEP
( Silakorn Test of English Proficiency)
รายละเอียดสาหรับการสมัครสอบ
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา เพี่อสาเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
2562 เป็นต้นไป

การสมัครสอบ : ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ : 500 บาท ต่อการสอบ 1 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ สถานที่สอบ : วันจันทร์ที่
24 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ สถานที่สอบ ทางเว็บไซต์
1. Facebook : G & E Center , Silpakorn University
2. www. reg.su.ac.th

วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

( Silakorn

Test of English Proficiency)

( Silakorn

Test of English Proficiency)

( Silakorn

Test of English Proficiency)

( Silakorn

Test of English Proficiency)

G & E Center, Silpakorn University
Telphone : 034 271 514, 098 545 541

G & E Center, Silpakorn University
Telphone : 034 271 514, 098 545 541
.
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โครงการ1

โครงการ 2

โครงการเรียนล่วงหน้า โครงการรับบ ุคคลทัว่ ไป
( สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

( เข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ประสงค์
จะเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา )

มหาวิทยาลัยศิลปากร )

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

54

คลินิก iThesis

บัณฑิตวิทยาลัยเปิ ดให้บริการสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
คลินิก iThesis เปิดให้บริการสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ตามวันเวลาต่อไปนี้

สถานที่ให้บริการ

วัน เวลา เปิดให้บริการ

บัณฑิตวิทยาลัย ตลิ่งชัน

ทุกวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี

กรุงเทพฯ

เวลา 09.00 - 12.00 น.

บัณฑิตวิทยาลัย พระราชวังสนามจันทร์

ทุกวันอังคาร และ วันศุกร์

นครปฐม

เวลา 09.00 - 12.00 น.

บัณฑิตวิทยาลัย

ทุกวัน พุธ

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เวลา 09.00 - 12.00 น.

การสอบถามเจ้าหน้าที่ในการแนะนาการใช้ระบบ iThesis ดังนี้
บัณฑิตวิทยาลัย ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
ติดต่อ : คุณมณฑิชา จันทร์ทนต์ โทรฯ 088 229 2015 , 02 849 7502
e-mail : chunton_m@su.ac.th
: คุณพัชมณ ศรีสว่าง

โทรฯ 088 229 2015 , 02 849 7502
e-mail : phatcganon.s@gmail.com

บัณฑิตวิทยาลัย พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
หมายเหตุ การเข้าใช้ระบบ iThesis
1. อ่านเพิ่มเติมข้อมูลการใช้ระบบ iThesis

ได้ที่ http://www.graduate.su.

ac.th/index.php/ thesis
2. การเข้าใช้ระบบ iThesis ได้ที่

http://ithesis.su.ac.th/

ติดต่อ : คุณ กรรยา ดอกกลอย โทรฯ 088 229 2013
e-mail : dokkloi_k@su.ac.th

คุณ ชลธิชา บุญยเลขา โทรฯ 088 229 2013
e-mail :: kw_ang28@hotmail.com

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตสารสนเทศเพชบุรี
ติดต่อ : คุณ นาตยา บุตรอยู่ โทรฯ 032 594 107
e-mail :: bootyu_n@su.ac.th
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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/4

ค่าสมัคร = 2,500 บาท ต่อบทความ
การติดต่อ : คุณชุติมณฑน์ อยู่เป็นสุข โทรฯ 091 4249362 - 3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
. ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ไม่สามารถ

สมัครเข้าระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ ได้
ขอให้ท่านโทรศัพท์ขอคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 091- 4249362 - 3 หรือ สามารถมาติดต่อ
โดยตรงได้ที่ คุณชุติมณฑน์ อยู่เป็นสุข

บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 50 ปี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
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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
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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

.

.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
ให้นักศึกษาปัจจุบนั หรือ ที่สาเร็จการศึกษาไปเรียบร้อยแล้ว
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ประสงค์จะติดต่อเรื่องดังต่อไปนี้
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา, การลงทะเบียนเรียน, เทียบโอนรายวิชา,
ยื่นยกเว้นภาษาต่างประเทศ, ขอทรานสคริปต์, ขอหนังสือรับรองวุฒิ,
หนังสือรับรอง, ผลการศึกษา, ยื่นสาเร็จการศึกษา

โปรดติดต่อ

กองบริหารงานวิชาการ

( ชื่อเดิมคือ กองบริการการศึกษา )

ที่ อาคารอธิการ 2 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
โทรศัพท์ติดต่อ : งานทะเบียนระดับ ป.โท และ ป.เอก ของ กองบริหารงานวิชาการ มศก. 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
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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

.

