ฉบับประจาเดือน พฤศจิกายน 2561

การจัดทาแผนการปฎิบตั ริ าชการประจาปี และ แผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2561 / ปี งบประมาณ 2562
.

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์
ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ
อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติบรรยาย
เรื่อง “มิติใหม่ในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อก้าว
สู่ ก ารพั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น สากล” ณ ห้ อ งไมดาส
โรงแรม โมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

"การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ าน"

.

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ดร.ธีระยุทธ
วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรมนุษย์
ให้ เ กี ย รติ บ รรยายเรื่ อ ง "การพั ฒ นา
บุคลิกภาพเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน" ณ ห้องไมดาส โรงแรมโมด้า
แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
.

.

บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร

"การเขียนคู่มอื การปฏิบตั งิ านจากงานประจาเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งให้สงู ขึน้ ของบุคลากรสายสนับสนุน"
.

.

เมื่อวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 บุคลากรสายสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานประจาเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน" ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนม พรรษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสารีปุตตวิหาร
พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย"
.

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรได้สมโภชน์
องค์กฐินถวายภัตตาหารเพล ณ ศาลาการ
เปรียญวัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ เพื่อ
จะได้นาไปทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสารีปุตต
วิหาร พุทธคยา ประเทศอินเดีย ในวันที่
21 พฤศจิกายน 2561 ต่อไป

"

พิธีบวงสรวง และสักการะสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ เนือ่ งในวัน
สมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง

สนามจันทร์ นครปฐม

เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายสักการะสิ่งศักดิ์สืทธิ์ ณ พระราชวังสนามจันทร์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
.

.

คลินกิ iThesis
บัณฑิตวิทยาลัยเปิ ดให้บริการสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
คลินิก iThesis

เปิดให้บริการสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ตามวันเวลาต่อไปนี้

สถานที่ให้บริการ

วัน เวลา เปิดให้บริการ

บัณฑิตวิทยาลัย ตลิ่งชัน

ทุกวัน จันทร์ และ วันพฤหัสบดี

กรุงเทพฯ

เวลา 09.00 - 12.00 น.

บัณฑิตวิทยาลัย พระราชวังสนามจันทร์

ทุกวัน อังคาร และ วันศุกร์

นครปฐม

เวลา 09.00 - 12.00 น.

บัณฑิตวิทยาลัย

ทุกวัน พุธ

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เวลา 09.00 - 12.00 น.

การสอบถามเจ้าหน้าที่ในการแนะนาการใช้ระบบ iThesis
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

หมายเหตุ การเข้าใช้ระบบ iThesis
1. อ่านเพิ่มเติมข้อมูลการใช้ระบบ iThesis ได้ที่

http://www.graduate.su.ac.th/in
dex.php/ thesis
2. การเข้าใช้ระบบ iThesis ได้ที่

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

บัณฑิตวิทยาลัย พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
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

ดังนี้

สถานที่ตดิ 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

