ฉบับประจาเดือน ธันวาคม 2561

น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ตราบนิรนั ดร์
ขอขอบคุณความเอื้อเฟื้อภาพ พระสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จากผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
สุรเดช แก้วท่าไม้ และความเอื้อเฟื้อภาพจากงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็ นต้นไป

.

ประชุมหัวหน้างานประจาเดือนธันวาคม 2561 สังสรรค์ปีใหม่ และร่วมแสดง
ความยินดีกบั บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยที่สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
.

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 บัณฑิต
วิทยาลัยจัดการประชุมหัวหน้างาน
ประจาเดือนธันวาคม 2561 สังสรรค์
ปีใหม่ และร่วมแสดงความยินดีกับ
บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยจานวน
3 คน ที่สาเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และจะเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรประจาปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 2 มกราคม 2562

ตารางการอบรม iThesis
บัณฑิตวิทยาลัยเปิ ดให้บริการอบรมสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
.
เพื่อการจัดทาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
สถานที่อบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี มศก. ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
.

.

ครั้งที่

วันที่อบรม

ผู้เข้าอบรม

วัน / เดือน / ปี

1
2
3

ฃ่วงเวลาที่รับสมัคร

สถานที่อบรม

รับจานวน

วัน / เดือน / ปี

จังหวัด

คน

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
สนง.อธิการบดี ตลิ่งชัน

40

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
สนง.อธิการบดี ตลิ่งชัน

40

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
สนง.อธิการบดี ตลิ่งชัน

40

วันเสาร์ที่ 19 ม.ค.62
9.00 - 15.00 น.

นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2555 - 2558

10 ธ.ค. 61 - 10 ม.ค. 62

วันเสาร์ที่ 16 ก.พ.62
9.00 - 15.00 น.

นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2559

1 ม.ค. 62 - 10 ก.พ. 62

วันเสาร์ที่ 9 มี.ค.62
9.00 - 15.00 น.

นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2560

ปิดรับเมื่อครบตามจานวน
ปิดรับเมื่อครบตามจานวน
1 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62

ปิดรับเมื่อครบตามจานวน

.

สถานที่อบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มศก. พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
ครั้ง
ที่
1
2
3

วันที่อบรม

ผู้เข้าอบรม

วัน / เดือน / ปี
วันเอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค.61
9.00 - 15.00 น.

นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2559

วันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค.62
9.00 - 15.00 น.

นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62
9.00 - 15.00 น.

นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2561

ฃ่วงเวลาที่รับสมัคร

สถานที่อบรม

รับจานวน

วัน / เดือน / ปี

จังหวัด

คน

1 พ..ย. 61 - 10 ธ.ค. 61

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
ซูนย์คอมพิวเตอร์ นครปฐม

140

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
ซูนย์คอมพิวเตอร์ นครปฐม

140

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
ซูนย์คอมพิวเตอร์ นครปฐม

140

ปิดรับเมื่อครบตามจานวน
1 ธ.ค. 61 - 10 ม.ค. 62

ปิดรับเมื่อครบตามจานวน
1 ม.ค. 62 - 10 ก.พ. 62

ปิดรับเมื่อครบตามจานวน

หมายเหตุ ระหว่างแต่ละรอบการสมัครเข้าอบรมนั้น หากมีผู้สมัครเข้าอบรมสมัครครบตามจานวนคนที่ระบุไว้
ในแต่ละรอบการอบรมจะปิดรับสมัครเลยตามที่ประกาศรับสมัครไว้
.

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

สถานที่ให้บริการ
บัณฑิตวิทยาลัย ตลิ่งชัน

วัน เวลา เปิดให้บริการ
ทุกวัน จันทร์ และ วันพฤหัสบดี

กรุงเทพฯ

บัณฑิตวิทยาลัย พระราชวังสนามจันทร์

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ทุกวัน อังคาร และ วันศุกร์

นครปฐม

เวลา 09.00 - 12.00 น.

บัณฑิตวิทยาลัย

ทุกวัน พุธ

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เวลา 09.00 - 12.00 น.

การสอบถามเจ้าหน้าที่ในการแนะนาการใช้ระบบ iThesis
บัดัณ
งนีฑิ้ ตวิทยาลัย 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
.

คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมการนาเสนอผลงานวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จัดโดย ทคบร. ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561

.

.

รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม
วิชาการนาเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 47 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
พร้อมนี้ได้รับมอบธงเจ้าภาพจัดการประชุม
วิชาการ ครั้งที่ 48 (ทคบร) จากประธานสภา
คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
(สคบท)

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าทดสอบภาษาอังกฤษ SEPT วันที่ 1 ธันวาคม 2561
ใน

.

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

.

กาหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ระดับปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาด ุษฎีบณ
ั ฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 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 ครั้งที่ 1 (การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ และสวมครุยประดับเข็มวิทยฐานะ) วันนี้มีทั้งการฝึกซ้อม 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 เริ่มตั้งแถวและถ่ายภาพ เวลา 12.10 น.
3. การฝึกซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 2 (การแต่งกายถูกต้องเหมือนวันพระราชทานปริญญาบัตร 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. วันพระราชทานปริญญาบัตร (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. ตั้งแต่ 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.
.

สถานทีต่ ดิ 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

