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แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Smart Student) ประจ าปีการศึกษา 2562/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
โครงการ/กิจกรรม  วัน/เดือน/ปี เวลา/สถานที ่ แผนการใช้ประโยชน์      

ต่อการพัฒนานักศึกษา 
1. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและจริยธรรม และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
1. โครงการพิธีไหว้ครูและ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่        
ระดับบัณฑิตศึกษา           
ประจ าปีการศึกษา 2562             

  11 กรกฎาคม 2562 09.00-12.00 น. 
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เฉลิมพระเกียรติ  
6 รอบ พระชนพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ 

ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานสากล 
1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเข้ม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รอบท่ี 1  
ตั้งแต่วันเสาร์ที่   

20 กรกฎาคม 2562  
ถึงวันเสาร์ที่   

9 พฤศจิกายน 2562 
รอบท่ี 2 

ตั้งแต่วันเสาร์ที่   
21 ธันวาคม 2562  

ถึงวันเสาร์ที่  
28 มีนาคม 2563 

ทุกวันเสาร์ 
เวลา 9.00-12.00 น. 

1. ห้องเรียนศูนย์
คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 
ส านักงานอธิการบดี  
ตลิ่งชนั กรุงเทพฯ 
 2. อาคาร 50 ปี  
คณะอักษรศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศิลปากร  
พระราชวังสนามจันทร์ 

ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจภาษาอังกฤษ ส าหรับน าไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอนและ
การสื่อสาร 

2. โครงการอบรมการน าเสนอ
ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา            
ในระดับนานาชาติ    

25 มีนาคม 2563 อบรมผ่านระบบ 
E-learning 

ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจภาษาอังกฤษ ส าหรับน าไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอนการ
สื่อสาร และการน าเสนอผลงานใน
ระดับนานาชาติ 

3. โครงการอบรมการเขียน
บทความเพ่ือเผยแพร่ผลงาน       
ในระดับนานาชาติ    

25 มีนาคม 2563 อบรมผ่านระบบ 
E-learning 

ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจภาษาอังกฤษ ส าหรับน าไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอนและ
การเขียนบทความการสื่อสาร และ
ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น ใ น ร ะ ดั บ
นานาชาติ 
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โครงการ/กิจกรรม  วัน/เดือน/ปี เวลา/สถานที ่ แผนการใช้ประโยชน์      
ต่อการพัฒนานักศึกษา 

3. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระ 
1. โครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10  

25 - 26 มิถุนายน 2563 09.00-16.00 น. 
น าเสนอแบบออนไลน์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงาน 
วิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้ า
อิสระในการประชุมวิชาการ  
2. ส าหรับน า ไปใช้ ในการส า เร็ จ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

4. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการลงพ้ืนที่เพื่อหาโจทย์วิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน  
1. โครงการจากหิ้งสู่ชุมชนครั้งที่ 
10 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“จดหมายเหตุ : ความทรงจ า 
มรดกแห่งชาติ การจัดการ            
และการสงวนรักษา”  

6 มีนาคม 2563 09.00-16.00 น. 
ณ หอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุ
วิทยาการ ลงพ้ืนที่เพ่ือหาโจทย์วิจัย
และงานสร้างสรรค ์
2. สนับสนุนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ iThesis) 
1. โครงการอบรมระบบ iThesis  
 
 
 
 

7 ธันวาคม 2562 
14 มีนาคม 2563 

 
 

09.00-12.00 น. 
ห้องประชุม 
314-316 

อาคารส านักงานอธิการบดี
ชั้น 3 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน 

กรุงเทพฯ 

ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในการใช้เทคโนโลยี     
ในการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 

5 ตุลาคม 2562 
11 มกราคม 2563 
25 เมษายน 2563 
9 พฤษภาคม 2563 

09.00-12.00 น. 
ห้อง 2303                

ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 3 
อาคารหม่อมหลวง 

ปิ่น มาลากุล  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พระราชวังสนามจันทร์ 
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โครงการ/กิจกรรม  วัน/เดือน/ปี เวลา/สถานที ่ แผนการใช้ประโยชน์      
ต่อการพัฒนานักศึกษา 

2. โครงการบริการคลินิกระบบ 
iThesis 

ทุกวันจันทร์  
และวันพฤหัสบดี 

09.00-12.00 น. 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในการใช้เทคโนโลยี 
ในการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ทุกวันอังคาร  

และวันศุกร์ 
09.00-12.00 น. 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์  
ทุกวันพุธ 09.00-12.00 น. 

ส านักงาน 
บัณฑิตวิทยาลัย                

วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 

 


