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แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Smart Student) ประจ าปีการศึกษา 2563/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

ต่อการพัฒนานักศึกษา 
1. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและจริยธรรม และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
1. โครงการพิธี ไหว้ครูและปฐมนิเทศ
นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่ ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า       
ประจ าปีการศึกษา 2563              

9 กรกฎาคม 2563 09.00-12.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ความรู้ความเข้าใจ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
และอัตลักษณ ์   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานสากล 
1.  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเข้ม 
ประจ าปีการศึกษา 2563  

9 มกราคม – 24 เมษายน 2564 ทุกวันเสาร์ 
เวลา 9.00-16.00 น. 

รูปแบบออนไลน ์

ส่งเสริมและสนับสนุน
ความรู้ความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
น าไปใช้ประโยชน์ 
ในการเรียนการสอน             
และการสื่อสาร 

2 . โครงการอบรมการน าเสนอผลงาน
ระดับบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ    

23 พฤศจิกายน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ อาคาร 50 ปี     

ห้องประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย ชั้น 7          

อ.50-701   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ 

 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ความรู้ความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
น าไปใช้ประโยชน์ 
ในการเรียนการสอน  
การสื่อสาร และการน าเสนอ
ผลงานในระดับนานาชาติ 
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โครงการ/กิจกรรม  วัน/เดือน/ปี เวลา/สถานที ่ แผนการใช้ประโยชน์     
ต่อการพัฒนานักศึกษา 

3. โครงการอบรมการเขียนบทความ      
เพ่ือเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ    

23  พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ อาคาร 50 ปี     

ห้องประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย ชั้น 7          

อ.50-701   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ความรู้ความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอน และการเขียน
บทความการสื่อสาร      
และการเผยแพร่ผลงาน    
ในระดับนานาชาติ 

3. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระ 
1. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 11  

24 - 25 มิถุนายน 2564 09.00-16.00 น. 
น าเสนอแบบออนไลน์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์และงาน 
การค้นคว้าอิสระในการ
ประชุมวิชาการ  
2. ส าหรับน าไปใช้ 
ในการส าเร็จการศึกษา 
ตามมาตรฐานหลักสูตร 

4. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการลงพ้ืนที่เพื่อหาโจทย์วิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน  
1. โครงการ Live Talk กับหลักสูตร     
การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม (ACHIM-SU): 
บทบาทงานจดหมายเหตุและมรดก     
ทางวัฒนธรรมในยุค New Normal  
(ภายใต้โครงการหิ้งสู่ชุมชนครั้งที่ 11) 

มีนาคม 2564 09.00-16.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ 

 

1. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการจัดการจดหมายเหตุ
และมรดกทางวัฒนธรรม
ให้กับบุคลากรด้านจดหมาย
เหตุและสารสเทศมรดกทาง
วัฒนธรรมและบุคคลทั่วไป 
ที่สนใจ 
2. สนับสนุนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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โครงการ/กิจกรรม  วัน/เดือน/ปี เวลา/สถานที ่ แผนการใช้ประโยชน์     
ต่อการพัฒนานักศึกษา 

2. โครงการความเข้าใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ศิลปกรรมส าหรับภัณฑารักษ์   
และผู้ที่ชื่นชอบศิลปะ :ในห้องเรียน
ออนไลน์ (Understanding the 
Conservation of fine arts for 
Curators and Collectors : 
in the online classroom.)               
(ภายใต้โครงการหิ้งสู่ชุมชนครั้งที่ 11) 

มีนาคม 2564 09.00-16.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ 

พัฒนาการเรียนการสอน
และการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม 
แก่นักศึกษาและผู้สนใจ
ทั่วไปแบบเข้าถึงใน
ห้องเรียนออนไลน์ เพ่ือเพ่ิม     
ช่องทางการเรียนรู้ 
นอกเหนือจากในห้องเรียน            
ห้องปฎิบัติงานที่ทาง
หลักสูตรฯ ก าหนด และที่
ส าคัญยิ่งส าหรับการเรียนรู้
แบบตลอดเวลา ซึ่งเป็น
วิธีการเรียนสอนที่ทันสมัย
กับพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิตในปัจจุบัน 

5. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ iThesis) 
1. โครงการอบรม เรื่อง “การใช้งานระบบ 
iThesis และโปรแกรม EndNote” 
 
 
 
 

7 มกราคม 2564 
 
 

เวลา 9.00 เป็นต้นไป 
ณ อาคาร 50 ปี     

ห้องประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย ชั้น 7          

อ.50-701   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์  

ส่งเสริมและสนับสนุน 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในการใช้เทคโนโลยี 
ในการบริหารจัดการ 
วิทยานิพนธ์ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

2. โครงการบริการคลินิกระบบ iThesis ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี 09.00-12.00 น. 
ส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัย ตลิ่งชัน 

กรุงเทพฯ 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในการใช้เทคโนโลยี 
ในการบริหารจัดการ 
วิทยานิพนธ์ 
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โครงการ/กิจกรรม  วัน/เดือน/ปี เวลา/สถานที ่ แผนการใช้ประโยชน์     
ต่อการพัฒนานักศึกษา 

ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ 09.00-12.00 น. 
ส านักงานบัณฑิต

วิทยาลัย วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์  

แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ทุกวันพุธ 09.00-12.00 น. 
ส านักงาน 

บัณฑิตวิทยาลัย                
วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 
 

 

 


