
ฉบบัประจ าเดือน ธนัวาคม 2561 

 

 นอ้มร าลึกในพระมหากรณุาธิคณุตราบนรินัดร ์

ขอขอบคุณความเอ้ือเฟื้อภาพ  พระสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  จากผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
สุรเดช แก้วท่าไม้ และความเอ้ือเฟื้อภาพจากงานประชาสัมพันธ ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน  เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2557 



   ประกาศบณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

                ตัง้แตว่นัท่ี 3 ธนัวาคม 2561 เป็นตน้ไป 

ประชมุหัวหนา้งานประจ าเดอืนธนัวาคม 2561 สงัสรรคปี์ใหม ่ และร่วมแสดง

ความยินดกีบับคุลากรของบัณฑติวิทยาลยัที่ส าเร็จการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา 

วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 บัณฑิต
วิทยาลัยจัดการประชุมหัวหน้างาน
ประจ าเดือนธันวาคม 2561  สังสรรค์
ปีใหม่ และร่วมแสดงความยินดีกับ
บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยจ านวน 
3 คน ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และจะเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2560 
ในวันท่ี 2 มกราคม 2562  
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              ตารางการอบรม iThesis 

     บณัฑติวิทยาลยัเปิดใหบ้ริการอบรมส าหรบันกัศึกษาระดบับณัฑติศึกษา                                                   

.                     เพื่อการจดัท าวิทยานพินธ ์/ การคน้ควา้อิสระ 

ครั้งที ่       วันที่อบรม  
    วัน / เดือน / ปี 

         ผู้เข้าอบรม    ฃ่วงเวลาที่รับสมัคร 
       วัน / เดือน / ปี 

       สถานที่อบรม 
           จังหวัด 

รับจ านวน 
    คน 

   1 วันเสาร์ที่ 19 ม.ค.62 
  9.00  -  15.00 น. 

    นักศึกษาที่เข้าศึกษา 
ปีการศึกษา 2555 - 2558 

 10 ธ.ค. 61 - 10 ม.ค. 62 
 ปิดรับเมื่อครบตามจ านวน 

 ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3  
  สนง.อธิการบดี ตลิ่งชัน 

    40 

   2 วันเสาร์ที่ 16 ก.พ.62 
  9.00  -  15.00 น. 

    นักศึกษาท่ีเข้าศึกษา 
    ปีการศึกษา 2559  

  1 ม.ค. 62 - 10 ก.พ. 62 
 ปิดรับเมื่อครบตามจ านวน 

 ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3  
  สนง.อธิการบดี ตลิ่งชัน 

    40 

   3 วันเสาร์ที่  9 มี.ค.62 
  9.00  -  15.00 น. 

    นักศึกษาท่ีเข้าศึกษา 
     ปีการศึกษา 2560  

  1 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 
 ปิดรับเมื่อครบตามจ านวน 

 ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3  
  สนง.อธิการบดี ตลิ่งชัน 

    40 

สถานท่ีอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3  อาคารส านักงานอธิการบดี มศก. ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

สถานท่ีอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มศก. พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

ครั้ง
ที ่

      วันที่อบรม  
    วัน / เดือน / ปี 

      ผู้เข้าอบรม    ฃ่วงเวลาที่รับสมัคร 
       วัน / เดือน / ปี 

       สถานที่อบรม 
           จังหวัด 

รับจ านวน 
    คน 

   1 วันเอาทิตย์ท่ี 23 ธ.ค.61 
  9.00  -  15.00 น. 

นักศึกษาท่ีเข้าศึกษา 
 ปีการศึกษา 2559 

  1  พ..ย. 61 - 10 ธ.ค. 61 
 ปิดรับเมื่อครบตามจ านวน 

 ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3  
 ซูนย์คอมพิวเตอร์ นครปฐม 

    140 

   2 วันอาทิตย์ท่ี 27 ม.ค.62 
  9.00  -  15.00 น. 

นักศึกษาท่ีเข้าศึกษา 
 ปีการศึกษา 2560  

  1 ธ.ค. 61 - 10 ม.ค. 62 
 ปิดรับเมื่อครบตามจ านวน 

 ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3  
 ซูนย์คอมพิวเตอร์ นครปฐม 

    140 

   3 วันอาทิตย์ท่ี  24 ก.พ.62 
  9.00  -  15.00 น. 

นักศึกษาท่ีเข้าศึกษา 
 ปีการศึกษา 2561  

  1 ม.ค. 62 - 10 ก.พ. 62 
 ปิดรับเมื่อครบตามจ านวน 

 ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3  
 ซูนย์คอมพิวเตอร์ นครปฐม 

    140 

หมายเหตุ  ระหว่างแต่ละรอบการสมัครเข้าอบรมนั้น  หากมีผู้สมัครเข้าอบรมสมัครครบตามจ านวนคนท่ีระบุไว้     
              ในแต่ละรอบการอบรมจะปิดรับสมัครเลยตามท่ีประกาศรับสมัครไว้   
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                          คลินิก iThesis 

     บณัฑติวิทยาลยัเปิดใหบ้ริการส าหรบันกัศึกษาระดบับณัฑติศึกษา และ                                                  

.                  อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธ ์/ การคน้ควา้อิสระ 

คลินิก iThesis เปิดให้บริการส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ อาจารย์ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ตามวันเวลาต่อไปน้ี 

        สถานที่ให้บริการ    วัน เวลา เปิดให้บริการ 
         บัณฑิตวิทยาลัย ตลิ่งชัน   
                  กรุงเทพฯ 

      ทุกวัน จันทร์ และ วันพฤหัสบดี 
           เวลา 09.00 - 12.00 น. 

 บัณฑิตวิทยาลัย พระราชวังสนามจันทร์   
                  นครปฐม 
 

        ทุกวัน อังคาร และ วันศุกร์ 
           เวลา 09.00 - 12.00 น. 

             บัณฑิตวิทยาลัย   
       วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

                 ทุกวัน พุธ 
           เวลา 09.00 - 12.00 น. 

                   

  การสอบถามเจ้าหน้าที่ในการแนะน าการใช้ระบบ  iThesis 
ดังนี ้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  
      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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .             

หมายเหตุ  การเข้าใช้ระบบ  iThesis 

1. อ่านเพิ่มเติมข้อมูลการใช้ระบบ  iThesis ได้ที่ 

http://www.graduate.su.ac.th/in
dex.php/ thesis  

2. การเข้าใช้ระบบ iThesis ได้ที ่

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



 

 

  คณบดีบณัฑติวิทยาลยั เขา้ร่วมการประชมุการน าเสนอผลงานวิจยั   

.  ระดบับณัฑติศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ 47  จดัโดย ทคบร. ในวันที่ 6 ธนัวาคม 2561 

    รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์  นันทานิช 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม
วิชาการน าเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 47  ในวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 
พร้อมนี้ได้รับมอบธงเจ้าภาพจัดการประชุม
วิชาการ ครั้งท่ี 48 (ทคบร)  จากประธานสภา
คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 
(สคบท)                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

  นกัศึกษาระดบับณัฑติศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร  

  เขา้ทดสอบภาษาองักฤษ SEPT     ในวนัที่ 1 ธนัวาคม 2561 

 

. 
 
 
 
 
. 

      
 
วันท่ี 1 ธันวาคม 2561  นักศึกษาระดับัณฑิต
ศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  เข้าทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษ  ณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
นครปฐม  และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งฃัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 



ก าหนดการฝึกซอ้มเพ่ือเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร 

           ระดบัปรญิญามหาบณัฑิต และปรญิญาดษุฎีบณัฑิต  

                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

                                       ประจ าปีการศึกษา 2560                                 
 

1. การฝึกซ้อมย่อย   (การแต่งกาย ชุดนักศึกษา / ชุดสุภาพ  สุภาพสตรีให้สวมกระโปรงเท่านั้น) 
       วัน และเวลา  :   วันอีงคารที่ 25 ธันวาคม 2561   
                            รายงานตัวเวลา 08.00 – 09.00 น.    ฝึกซ้อมเวลา 09.00 – 16.30 น. 
       สถานที่        :   ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (ชั้นบน) มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
2. การฝึกซ้อมใหญ่ คร้ังที่ 1 (การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ และสวมครุยประดับเข็มวิทยฐานะ) วันน้ีมีทั้งการฝึกซ้อม และการถ่ายภาพ 
       วัน และเวลา  :   วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561   
                            รายงานตัวเวลา 06.00 – 06.45 น.   ตั้งแถว เดินแถวและ ฝึกซ้อมเวลา 09.00 – 12.00 น. 
        สถานที่        :   ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (ชั้นบน) มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
        สถานที่ถ่ายภาพ : การตั้งแถว และถ่ายภาพหมู่ ณ อัฒจันทร์ที่ 1  ลานจอดรถ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  
                             นครปฐม  เร่ิมตั้งแถวและถ่ายภาพ   เวลา 12.10 น. 
3. การฝึกซ้อมใหญ่ คร้ังที่ 2  (การแต่งกายถูกต้องเหมือนวันพระราชทานปริญญาบตัร และสวมครุยประดับเข็มวิทยฐานะ) 
       วัน และเวลา  :   วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561   
                            รายงานตัวเวลา 06.00 – 06.45 น.  ตั้งแถว เดินแถว 06.45 – 07.30 น. เข้าหอประชุมและ ฝึกซ้อมเวลา 
                            09.00 – 11.30 น. 
       สถานที่        :   ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (ชั้นบน) มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
       หมายเหตุ วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ไม่มีการฝึกซ้อม 
4. วันพระราชทานปริญญาบตัร  (การแต่งกายถูกต้อง และสวมครุยประดับเข็มวิทยฐานะ) 
       วัน และเวลา  :   วันพุธที่ 2 มกราคม 2562   
                            รายงานตัวเวลา 06.00 – 06.45 น. ตั้งแถว เดินแถวเวลา 06.45 – 07.30 น.  เข้าหอประชุม 0.30 - 08.15 น.           
       สถานที่        :   ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (ชั้นบน) มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
หมายเหตุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.graduate.su.ac.th  และเว็บไซต์  www.su.ac.th                                        

การคืนชุดครุยวิทยฐานะ พร้อมรับเงินประกันคืน 
 1.  หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธที่ 2 มกราคม 2562  จนถึงเวลา  19.00 น.  คืนชุดครุยฯ พร้อมทั้ง รับเงินประกันฯ คืน  
      ณ บริเวณด้านหน้าหอพักทับแก้ว 1  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม 
 2.  ต้ังแต่ วันที่  3 มกราคม 25362 - 10 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 11.00 - 19.00 น.  คืนชุดครุยฯ  พร้อมรับเงินประกันคืน  ณ ร้านคัทลียา 
      (ปิ่นเกล้า)  โทรฯ  02 881 9099 ,  มือถือ  099 181 9449. 
 
 
 
 
. 



  สถานทีต่ดิตอ่บณัฑติวิทยาลยั 

  ; 
' 

                         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                  ได้เปิดส านักงานให้บริการ 3 ส านักงาน ได้แก่ 
 

กรุงเทพฯ :   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  (อาคารส านักงานอธิการบดี 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 ช้ัน 7) 
                    6 ถนนราชมรรคาใน  อ าเภอเมือง  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 หมู่ท่ี 3  ถนนชะอ า -ปราณบุรี  ต าบลสามพระยา  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  76120 
                    โทรศัพท์ / โทรสาร :  032  - 594 107 
 
. 
 


