ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย
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ฉบับประจาเดือน กรกฏาคม 2562

ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้อง 314 - 315 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

ภาพหมู่ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา, เข้าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2562, เข้าถึงได้จาก Facebook : Silpakorn
Corporate Communication
ภาพเถาดอกไม้, เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก www.phichit.doae.go.th

.
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กิจกรรมใน มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

รศ. ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ลงนามถวายพระพร และ ปลูกต้นไม้ ใน
บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ นครปฐม เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่ 26
กรกฎาคม 2562
.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
ให้นักศึกษาปัจจุบัน หรือ ที่สาเร็จการศึกษาไปเรียบร้อยแล้ว
ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ที่ประสงค์จะติดต่อเรื่องดังต่อไปนี้

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา, การลงทะเบียนเรียน, เทียบโอนรายวิชา,
ยื่นยกเว้นภาษาต่างประเทศ, ขอทรานสคริปต์, ขอหนังสือรับรองวุฒ,ิ
หนังสือรับรอง, ผลการศึกษา, ยื่นสาเร็จการศึกษา
โปรดติดต่อ กองบริหารงานวิชาการ ( ชื่อเดิมคือ กองบริการการศึกษา )
ที่ อาคารอธิการ 2 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
โทรศัพท์ : งานทะเบียนระดับ ป.โท และ ป.เอก ของ กองบริหารงานวิชาการ มศก. พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
โทรฯ มือถือ : 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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กาหนดการสัง่ จอง และ วัดตัวช ุดคร ุยวิทยฐานะ
สาหรับนักศึกษา ปริญญาตรี โท เอก ประจาปีการศึกษา 2561

กาหนดให้วันสุดท้ายของการสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ติดต่อ
ที่ ร้าน ครุยคัทลียา ปิ่นเกล้า : ติดต่อ โทรฯ 02 881 9099
ก. าหนดการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ, เข้าถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม 2562, เข้าถึงได้จาก www.graduate. su.ac.th

4

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร(การฝึกซ้อม)
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ประจาปีการศึกษา 2561
การฝึกซ้อมคณะวิชา (แต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ)
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ของนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย (ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก)
สถานที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

.

คณะวิ ชา

เวลารายงานตัว

เวลาฝึ กซ้อม

บัณฑิตวิทยาลัย

08.00 - 09.00 น.

08.00 - 09.00 น.

สถานที่รายงานตัวและฝึ กซ้อม
ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมฯ (ชัน้ บน)

การฝึกซ้อมย่อย (แต่งกายตามระเบียบ และ สวมครุยประดับเข็มวิทยฐานะ)
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ของนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย (ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก)
สถานที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
รายงานตัว : 06.00 - 06.45 น. / ตั้งแถว และ เดินแถว : 06.45 - 07.30 น.
เข้าหอประชุม : 07.30 - 08.15 น. / ฝึกซ้อม : 09.00 - 12.00 น.

การฝึ กซ้อมย่อย

คณะวิ ชา

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ

ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมฯ

บัณฑิตวิทยาลัย

สถานที่
รายงานตัว
อาคารเฉลิม
พระเกียรติ โรเรียน
สาธิต ม. ศิลปากร

สถานที่
ตัง้ แถว
อาคารเฉลิม
พระเกียรติ โรเรียน
สาธิต ม. ศิลปากร

การถ่ายภาพหมู่
พระราชวัง

ณ ลานจอดรถ
สนามจันทร์

ตัง้ แถว

ถ่ายภาพ

12.00 น.

12.25 น.

.

การฝึกซ้อมใหญ่ (แต่งกายตามระเบียบเหมือนกับวันพระราชทานปริญญาบัตร)
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ของนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย (ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก)
สถานที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
รายงานตัว : 06.00 - 06.45 น. / ตั้งแถว และ เดินแถว : 06.45 - 07.30 น.
เข้าหอประชุม : 07.30 - 08.15 น. / ฝึกซ้อม : 09.00 - 11.30 น.

คณะวิ ชา
บัณฑิตวิทยาลัย

สถานที่รายงานตัว
08.00 - 09.00 น.

เวลาฝึ กซ้อม
ตัง้ แต่ 08.00 น. เป็น
ต้นไป

สถานที่รายงานตัวและฝึ กซ้อม
ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมฯ (ชัน้ บน)
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ประจาปีการศึกษา 2561
ใน วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
วันพระราชทานปริญญาบัตร (แต่งกายตามระเบียบ)
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้สาเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย (ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก)
สถานที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
จัหวัดนครปฐม
รายงานตัว : 06.00 - 06.45 น. / ตั้งแถว และ เดินแถว : 06.45 - 07.30 น.
สถานที่รายงานตัว และ สถานที่ตั้งแถว : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
เข้าหอประชุม : 07.30 - 08.15 น. / พระราชทานปริญญาบัตร : 09.00 - 11.30 น.
สถานที่พระราชทานปริญญาบัตร : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
.

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2562

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก WWW.graduate.su.ac.th
.
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ผลการพิจารณาท ุนประเภทเงินรางวัลตอบแทน
การตีพิมพ์ผลงานวิจยั / งานสร้างสรรค์ ระดับชาติ
และนานาชาติ ในวารสารทางวิชาการ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2562
ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องผลการพิจารณาทุน ประเภทเงินรางวัลตอบแทน
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ฯลฯ ฉบับลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

เข้าดูผลการพิจารณาทุนได้ที่ www.graduate.su.ac.th

.

ผลการพิจารณาท ุนสนับสน ุนนักศึกษา ระดับบัณฑิต
ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการนาเสนอผลงานวิจย
ั /
งานสร้างสรรค์ ในที่ประช ุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
ประจาปีงบประมาณ 2562
ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องผลการพิจารณาทนสนับสนุนนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกานนาเสนอผลงานวิจยั / งานสร้างสรรค์
ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ และ นานาชาติ ฉบับลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

เข้าดูผลการพิจารณาทุนได้ที่ www.graduate.su.ac.th
.

.

.
.

7

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 ไม่สามารถนาผลคะแนนมายื่นเพื่อ
ขอสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้จะต้องใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องมาตรฐานความสามารถทางภาษาต่างประเทศ

การสมัคร 17 - 28 มิถุนายน 2562
1. สมัครทาง internet เท่านั้น โดยเข้าเว็ปไซต์ทาง

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 4,000 บาท
ระยะเวลาการอบรม 45 ชั่วโมง
วันเวลาการอบรม ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 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

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

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

หมายเหตุ หากนักศึกษามีปัญหาเรื่องการสมัคร
ออนไลน์ โปรดติดต่อ คุณเชาวณีย์ โทรฯ :
034 - 218 808

.

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

สถานที่อบรม / สถานที่สอบ (เรียนและสอบที่เดียวกัน)

การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

1. ห้องเรียน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
2.วันมหาวิ
ทยาลัยศิลปากร
พระราชวั
นครปฐม
เวลาการสอบ
วันอาทิ
ตย์ที่ 10งสนามจั
พฤศจินกทร์ายน
2562

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมได้ใน วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ที่ www.graduate.su.ac.th

เวลาสอบ 09.00 - 12.00 น.
.
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โครงการ1

โครงการ 2

โครงการเรียนล่วงหน้า โครงการรับบ ุคคลทัว่ ไป
( สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

( เข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ประสงค์
จะเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา )

มหาวิทยาลัยศิลปากร )

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

98

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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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

.

