ฉบับประจาเดือน ตุลาคม 2561

วันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร
12 ตุลาคม 2561

เนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรใน ปี
พ.ศ. 2561นี้ ผูบ้ ริหาร และ
บุคลากร ได้ร่วมกันทาบุญ
ตักบาตร และร่วม พิธี
บวงสรวงสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์ และ
ในงานวันดังกล่าวนี้มี
กิจกรรมของคณะวิชาต่างๆ
ร่วมกันจัดบูชเพื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ใน
การนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้รว่ ม
จัดบูชแสดงหลักสูตรสาขา
วิชา ต่างๆ รวมทั้งหลักสูตร
พหุวิทยาการ ในวันศุกร์ที่ 12
ตุลาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม

พิธีมอบเกียรติบตั รพนักงานดีเด่น
เนือ่ งในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรใน ปี พ.ศ. 2561นี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นประธานในพิธี ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รบั การพิจารณาให้ได้รับรางวัล พนักงานดีเด่น ประจาปี 2562
ในครั้งนี้ นางสาวหงสรถ อ่วมจุก พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัล
พนักงานดีเด่น

การจัดอบรม ภาษาอังกฤษเข้ม
ประจาปี การศึกษา 2561 รอบที่ 2
ระยะเวลาการรับสมัคร 17 กรกฎาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561
สถานที่สมัคร
1. สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคารสานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
โทรฯ : 02 849 7502, 088 229 2015
2. สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 50 ปี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
โทรฯ : 034 218 788, 034 243 435, 099--88 229 2013
3. สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ห้อง ร.1220 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
โทรฯ : 032 594 107
ระยะเวลาการอบรม : วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 - วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ( เวลา 09.00 - 12.00 น. ) รวม 45 ชั่วโมง
ค่าอบรม
: 4,000 บาท
สถานที่อบรม
: 1. อาคารสานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
หรือ : 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

วันที่ / เวลาสอบ

: วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา

( ระดับปริญญามหาบัณฑิต และ ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต )
10 กันยายน - 13 พฤศจิกายน 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต
ภาคปกติ และโครงการพิเศษ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

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

การสมัคร 1. ทางไปรษณีย์ หรือทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 10 กันยายน 2561 – 13 พฤศจิกายน 2561
2. สมัครด้วยตนเอง
วันที่ 10 กันยายน 2561 – 20 พฤศจิกายน 2561
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สอบข้อเขียน วันที่ 1 – 2 ธีนวาคม 2561 (ดูรายละเอียดแต่ละสาขาวิชา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.graduate.su.ac.th

เชิญส่งบทความ ผลงานวิจัย / ผลงานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการ Veridian E - Journal
ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
วารสาร Veridian E –Journal เป็นวารสารของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ และ ปัจจุบันวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูล TCI
1. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับ international เผยแพร่ใน website
สาหรับการ สมัคร และ ส่งบทความ https://tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/
ได้รับการประเมินและผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ใน กลุ่มที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 – 31 ธันวาคม 2562
2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรับการสมัคร และ ส่งบทความ https:tci-thaijo.org/index.php/
VESTSU/://tc
ได้รับการประเมินและผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในใน กลุ่มที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 – 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ วารสาร Veridian E –Journal ใช้ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journals Online (ThaiJO )
การสมัครสมาชิก เพื่อส่งบทความให้ สมัครทาง online เท่านั้น
ผู้สนใจเสนอบทความเพื่อรับการพิจารณาลงในวารสาร สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเพิ่มเติมได้ทาง
เว็บไซต์ http://graduate.su.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คุณชุติมณฑณ์ อยู่เป็นสุข โทรฯ 091 424
9362 - 3 บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 50 ปี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

สถานที่ตดิ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย

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

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (อาคาร 50 ปี ชัน้ 7)
6 ถนนราชมรรคาใน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034 - 218 788 – 90 ต่อ 22530 - 1
โทรสาร : 034 – 243435
โทรศัพท์มือถือ 088 - 229 2013

เพชรบุรี :

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

