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แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 

ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2564 
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย 

 
โครงการ/กิจกรรม  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(CREATIVE) 
วัน/เดือน/ปี/ 
เวลา/สถานที ่

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ แผนการใช้ประโยชน ์
ต่อการพัฒนานักศึกษา/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) ด้านคุณธรรม        
และจริยธรรม (A) 

1. โครงการอบรม เรื่อง  
“การน าเสนอผลงานวิชาการและ
การเขียนบทความวิชาการจาก
ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร ่
ในระดับชาติและนานาชาต ิ
อย่างมีประสิทธิภาพ” 

 (E) ความรู ้
ความช านาญ 
 

 (E1.2) บัณฑิต 
สามารถคิดอย่างม ี
วิจารณญาณ 
 (E2.2) บัณฑิต 
สามารถบริหาร 
จัดการ  ตนเอง  
บุคคล และองค์กร 
 (E4) ทักษะด้าน 
การเรยีนรู ้
 
 

 (I) ความ 
ซื่อสัตย ์
และคณุธรรม 
จริยธรรม 

9 ธันวาคม 2564 
เวลา 9.00-16.00 น. 
แบบออนไลน์
โปรแกรม Zoom 

-QR code ส าหรับลงทะเบียน 
เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
-ลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
https://forms.gle/2b93CoyaA1mLrdeSA 
หมดเขตลงทะเบียน  
วันท่ี 3 ธันวาคม 2564  
(ไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ) 
 

 

-ส่งเสรมิและสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจภาษาอังกฤษ ส าหรับ
น าไปใช้ประโยชน์ในการเรยีน 
การสอน การสื่อสาร และการ
น าเสนอผลงานในระดับนานาชาต ิ
-QR code รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
-ลิงก์รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 
https://drive.google.com/file/
d/1kYC4-
5HbyHFDrOGHJT3Xcm1ixPkv
2WPV/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1kYC4-5HbyHFDrOGHJT3Xcm1ixPkv2WPV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kYC4-5HbyHFDrOGHJT3Xcm1ixPkv2WPV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kYC4-5HbyHFDrOGHJT3Xcm1ixPkv2WPV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kYC4-5HbyHFDrOGHJT3Xcm1ixPkv2WPV/view?usp=sharing
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โครงการ/กิจกรรม  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(CREATIVE) 

วัน/เดือน/ปี/ 
เวลา/สถานที ่

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ แผนการใช้ประโยชน ์
ต่อการพัฒนานักศึกษา/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) ด้านคุณธรรม        
และจริยธรรม (A) 

2. โครงการอบรม เรื่อง     
“การสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา บทท่ี 1-5 การลอก
เลียนวรรณกรรมและจริยธรรม 
ในการวิจัย และการท า
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(iThesis) บทที่ 1-5”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-QR code รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ลิงก์รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 
https://drive.google.com/file/
d/1CNCu1kzvbm94PpFkjmW
C5QutLWLG4_U/view?usp=s
haring 
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โครงการ/กิจกรรม  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(CREATIVE) 

วัน/เดือน/ปี/ 
เวลา/สถานที ่

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ แผนการใช้ประโยชน ์
ต่อการพัฒนานักศึกษา/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) ด้านคุณธรรม        
และจริยธรรม (A) 

(จัดอบรมแยกจ านวน 3 สาขา ๆ 
ละ 2 กิจกรรม) 
2.1 สาขามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 1 การอบรม เรื่อง 
“การสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา บทท่ี 1-5  
การลอกเลียนวรรณกรรมและ
จริยธรรมในการวิจยั” 

 (E) ความรู ้
ความช านาญ 
 

 (E1.2) บัณฑิต 
สามารถคิดอย่างม ี
วิจารณญาณ 
 (E2.2) บัณฑิต 
สามารถบริหาร 
จัดการตนเอง บุคคล  
และองค์กร 
 (E3) ทักษะด้าน
การท างาน 
 (E4) ทักษะด้าน       
การเรยีนรู ้

 (I) ความ 
ซื่อสัตย ์
และคณุธรรม 
จริยธรรม 

4 กุมภาพันธ ์2565 
เวลา 09.00-16.00 น. 
แบบออนไลน์
โปรแกรม Zoom 

-QR code ส าหรับลงทะเบียน 
เข้าร่วมโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
-ลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSfs-
KBRFirrxwfxD2UvSI3cmNqHiiVsdXp2eXh
NMve07xZzQg/viewform 
หมดเขตลงทะเบียน  
วันท่ี 24 มกราคม 2565  
(ไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการท า
วิทยานิพนธ์ระดับบณัฑิตศึกษา  
บทที่ 1-5 การลอกเลียน
วรรณกรรมและจริยธรรมในการ
วิจัย และการท าวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis)  
บทที่ 1-5 แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
-การเตรยีมความพร้อมในการท า
วิทยานิพนธ์ และเพื่อให้การท า
วิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษาส าเร็จลุล่วงอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
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โครงการ/กิจกรรม  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(CREATIVE) 

วัน/เดือน/ปี/ 
เวลา/สถานที ่

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ แผนการใช้ประโยชน ์
ต่อการพัฒนานักศึกษา/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) ด้านคุณธรรม        
และจริยธรรม (A) 

กิจกรรมที่ 2 การอบรม  
“การท าวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis)  
บทที่ 1-5” 
 

 (E) ความรู ้
ความช านาญ 
 

 (E1.2) บัณฑิต 
สามารถคิดอย่างม ี
วิจารณญาณ 
 (E2.2) บัณฑิต 
สามารถบริหารจัดการ 
ตนเอง บุคคล  
และองค์กร 
 (E3) ทักษะด้าน
การท างาน 
 (E4) ทักษะด้าน       
การเรยีนรู ้

 (I) ความ 
ซื่อสัตย ์
และคณุธรรม 
จริยธรรม 

5 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 09.00-16.00 น.  
แบบออนไลน์
โปรแกรม Zoom 

 -ส่งเสรมิและสนับสนุนนักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจดัการ
วิทยานิพนธ์แบบอิเล็กทรอนิกส ์
 

2.2 สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
กิจกรรมที่ 1 การอบรม เรื่อง 
“การสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา บทท่ี 1-5  
การลอกเลียนวรรณกรรมและ
จริยธรรมในการวิจยั” 

 (E) ความรู ้
ความช านาญ 
 

 (E1.2) บัณฑิต 
สามารถคิดอย่างม ี
วิจารณญาณ 
 (E2.2) บัณฑิต 
สามารถบริหารจัดการ
ตนเอง บุคคล  
และองค์กร 
 (E3) ทักษะด้าน
การท างาน 
 (E4) ทักษะด้าน 
การเรยีนรู ้

 (I) ความ 
ซื่อสัตย ์
และคณุธรรม 
จริยธรรม 

11 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 09.00-16.00 น.  
แบบออนไลน์
โปรแกรม Zoom 

-QR code ส าหรับลงทะเบียน 
เข้าร่วมโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
-ลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSfs-
KBRFirrxwfxD2UvSI3cmNqHiiVsdXp2eXh
NMve07xZzQg/viewform 
หมดเขตลงทะเบียน  
วันท่ี 24 มกราคม 2565  

-ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการท า
วิทยานิพนธ์ระดับบณัฑิตศึกษา  
บทที่ 1-5 การลอกเลียน
วรรณกรรมและจริยธรรมในการ
วิจัย และการท าวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis)  
บทที่ 1-5 แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
-การเตรยีมความพร้อมในการท า
วิทยานิพนธ์ และเพื่อให้การท า
วิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษาส าเร็จลุล่วงอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs-KBRFirrxwfxD2UvSI3cmNqHiiVsdXp2eXhNMve07xZzQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs-KBRFirrxwfxD2UvSI3cmNqHiiVsdXp2eXhNMve07xZzQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs-KBRFirrxwfxD2UvSI3cmNqHiiVsdXp2eXhNMve07xZzQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs-KBRFirrxwfxD2UvSI3cmNqHiiVsdXp2eXhNMve07xZzQg/viewform
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โครงการ/กิจกรรม  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(CREATIVE) 

วัน/เดือน/ปี/ 
เวลา/สถานที ่

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ แผนการใช้ประโยชน ์
ต่อการพัฒนานักศึกษา/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) ด้านคุณธรรม        
และจริยธรรม (A) 

(ไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ)  
กิจกรรมที่ 2 การอบรม  
“การท าวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis)  
บทที่ 1-5” 
 

 (E) ความรู ้
ความช านาญ 
 

 (E1.2) บัณฑิต 
สามารถคิดอย่างม ี
วิจารณญาณ 
 (E2.2) บัณฑิต 
สามารถบริหารจัดการ 
ตนเอง บุคคล  
และองค์กร 
 (E3) ทักษะด้าน
การท างาน 
 (E4) ทักษะด้าน 
การเรยีนรู ้

 (I) ความ 
ซื่อสัตย ์
และคณุธรรม 
จริยธรรม 

12 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 09.00-16.00 น.  
แบบออนไลน์
โปรแกรม Zoom 

 -ส่งเสรมิและสนับสนุนนักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจดัการ
วิทยานิพนธ์แบบอิเล็กทรอนิกส ์

2.3 สาขาศิลปะและการ
ออกแบบ 
กิจกรรมที่ 1 การอบรม เรื่อง 
“การสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การท าวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา บทท่ี 1-5  
การลอกเลียนวรรณกรรมและ
จริยธรรมในการวิจยั” 
 
 
 

 (E) ความรู ้
ความช านาญ 
 

 (E1.2) บัณฑิต 
สามารถคิดอย่างม ี
วิจารณญาณ 
 (E2.2) บัณฑิต 
สามารถบริหารจัดการ 
ตนเอง บุคคล  
และองค์กร 
 (E3) ทักษะด้าน
การท างาน 
 (E4) ทักษะด้าน 
การเรยีนรู ้
 
 

 (I) ความ 
ซื่อสัตย ์
และคณุธรรม 
จริยธรรม 

18 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 09.00-16.00 น.  
แบบออนไลน์
โปรแกรม Zoom 
 
 
 
 
 

-QR code ส าหรับลงทะเบียน 
เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 

 

 
 
-ลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSfs-

-ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการท า
วิทยานิพนธ์ระดับบณัฑิตศึกษา  
บทที่ 1-5 การลอกเลียน
วรรณกรรมและจริยธรรมในการ
วิจัย และการท าวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis)  
บทที ่1-5 แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
-การเตรยีมความพร้อมในการท า
วิทยานิพนธ์ และเพื่อให้การท า
วิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษาส าเร็จลุล่วงอย่าง
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โครงการ/กิจกรรม  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(CREATIVE) 

วัน/เดือน/ปี/ 
เวลา/สถานที ่

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ แผนการใช้ประโยชน ์
ต่อการพัฒนานักศึกษา/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) ด้านคุณธรรม        
และจริยธรรม (A) 

KBRFirrxwfxD2UvSI3cmNqHiiVsdXp2eXh
NMve07xZzQg/viewform 
หมดเขตลงทะเบียน 
วันท่ี 24 มกราคม 2565 
(ไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ) 
 

 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 
 

กิจกรรมที่ 2 การอบรม  
“การท าวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis)  
บทที่ 1-5” 
 

 (E) ความรู ้
ความช านาญ 
 

 (E1.2) บัณฑิต 
สามารถคิดอย่างม ี
วิจารณญาณ 
 (E2.2) บัณฑิต 
สามารถบริหารจัดการ 
ตนเอง บุคคล  
และองค์กร 
 (E3) ทักษะด้าน 
การท างาน 
 (E4) ทักษะด้าน 
การเรยีนรู ้

 (I) ความ 
ซื่อสัตย ์
และคณุธรรม 
จริยธรรม 

19 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 09.00-16.00 น.  
แบบออนไลน์
โปรแกรม Zoom 
 

-ส่งเสรมิและสนับสนุนนักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจดัการ
วิทยานิพนธ์แบบอิเล็กทรอนิกส ์

3. โครงการอบรม  
เรื่อง “การสรา้งความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักซึ้งในคณุค่าแห่ง
ศิลปะ (Art Appreciation)  
และการน าไปใช้ประโยชน์”  
ปีการศึกษา 2564 

 (C) ด้าน 
ผู้น าแห่งการ
สร้างสรรค์  

 (A) ด้านตระหนัก 
ซึ้งในคุณค่าแห่งศิลปะ  

 (T) ด้าน 
ความเป็นไทย  
 (V) ด้านจิต 
อาสาและจิต 
สาธารณะ  
 

15 มีนาคม 2565 
เวลา 9.00 - 12.00 น. 
(แบบออนไลน์
โปรแกรม Zoom) 

-QR code ส าหรับลงทะเบียน 
เข้าร่วมโครงการ 
 

 

 

 

 

-เพื่อให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาน าความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักซึ้งในคณุค่าแห่ง
ศิลปะ (Art Appreciation) ไปใช้
ประโยชน์ในการเรียน การท า
วิทยานิพนธ์ การสร้างสรรค์ผลงาน 
การปฏิบัติงาน และน าไปใช้       
ในชีวิตประจ าวัน 
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โครงการ/กิจกรรม  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(CREATIVE) 

วัน/เดือน/ปี/ 
เวลา/สถานที ่

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ แผนการใช้ประโยชน ์
ต่อการพัฒนานักศึกษา/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) ด้านคุณธรรม        
และจริยธรรม (A) 

-ลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
https://forms.gle/NcidRR8JUCKKDRvK6  
หมดเขตลงทะเบยีน  
วันท่ี 14 มีนาคม 2565  
(ไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ) 

-QR code รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
-ลิงก์รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 
https://citly.me/wQgoX 
 

4. โครงการอบรม  
เรื่อง “การท าวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis)  
บทที่ 1-5” ปีการศึกษา 2564 

 (E) ความรู ้
ความช านาญ 
 

 (E1.2) บัณฑิต 
สามารถคิดอย่างม ี
วิจารณญาณ 
 (E2.2) บัณฑิต 
สามารถบริหารจัดการ 
ตนเอง บุคคล  
และองค์กร 
 (E3) ทักษะด้าน
การท างาน 
 (E4) ทักษะด้าน 
การเรยีนรู ้

 (I) ความ 
ซื่อสัตย ์
และคณุธรรม 
จริยธรรม 

23 เมษายน 2565 
เวลา 09.00-16.00 น. 
แบบออนไลน์
โปรแกรม Zoom 

-QR code ส าหรับลงทะเบียน 
เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ส่งเสรมิและสนับสนุนนักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจดัการ
วิทยานิพนธ์แบบอิเล็กทรอนิกส ์
-QR code รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(CREATIVE) 

วัน/เดือน/ปี/ 
เวลา/สถานที ่

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ แผนการใช้ประโยชน ์
ต่อการพัฒนานักศึกษา/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) ด้านคุณธรรม        
และจริยธรรม (A) 

-ลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
https://forms.gle/NEBJ2aAUkbJN71pL7 
หมดเขตลงทะเบยีน  
วันท่ี 22 เมษายน 2565  
(ไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ) 

-ลิงก์รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 
https://citly.me/Mfn34 

5. โครงการอบรม  
เรื่อง “การท าวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis)  
บทที่ 1-5” ปีการศึกษา 2564 
(ครั้งท่ี 2) 

 (E) ความรู ้
ความช านาญ 
 

 (E1.2) บัณฑิต 
สามารถคิดอย่างม ี
วิจารณญาณ 
 (E2.2) บัณฑิต 
สามารถบริหารจัดการ 
ตนเอง บุคคล  
และองค์กร 
 (E3) ทักษะด้าน
การท างาน 
 (E4) ทักษะด้าน 
การเรยีนรู ้

 (I) ความ 
ซื่อสัตย ์
และคณุธรรม 
จริยธรรม 

7 พฤษภาคม 2565 
เวลา 09.00-16.00 น. 
แบบออนไลน์
โปรแกรม Zoom 

-QR code ส าหรับลงทะเบียน 
เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 

-ลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
https://forms.gle/fv8mnigfx3mfr2vF8 
หมดเขตลงทะเบยีน  
วันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 
(ไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ) 
 

-ส่งเสรมิและสนับสนุนนักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาในการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจดัการ
วิทยานิพนธ์แบบอิเล็กทรอนิกส ์
-QR code รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ลิงก์รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 
https://citly.me/T6jPW 
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โครงการ/กิจกรรม  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(CREATIVE) 

วัน/เดือน/ปี/ 
เวลา/สถานที ่

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ แผนการใช้ประโยชน ์
ต่อการพัฒนานักศึกษา/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) ด้านคุณธรรม        
และจริยธรรม (A) 

6. โครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 12 

 (C) ผู้น าแห่ง
การสร้างสรรค ์
 (E) ความรู้
ความช านาญ 
 

 

 (A) ตระหนักซึ้ง   
ในคุณค่าแห่งศิลปะ 
(เฉพาะสาขาศลิปะ
และการออกแบบ) 
 (E1.1)  
บัณฑิตสามารถคิด
สร้างสรรคผ์ลงาน 
 (E1.2)  
บัณฑิตสามารถคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ 
 (E1.3) บัณฑิต
สามารถคิด
แก้ปัญหา 
 (E2.1) บัณฑิตมี
ภาวะความเป็นผู้น า 
 (E2.2) บัณฑิต 
สามารถบริหาร
จัดการตนเอง บุคคล 
และองค์กร 
 (E3) ทักษะด้าน 
การท างาน 
 (E4) ทักษะด้าน 
การเรยีนรู ้

 (R) ความ
รับผิดชอบ 
 (I) ความซื่อสัตย์
และคณุธรรม
จริยธรรม 
 

 

23-24 มิถุนายน 
2565 
เวลา 9.00-16.00 น. 
จัดประชุมแบบ
ออนไลน ์
 

-เปิดรับบทความวจิัยฉบับเต็ม  
วันท่ี 1 กุมภาพันธ ์– 30 เมษายน 2565 
ขยายเวลารับสมัครถึงวันท่ี 12 พฤษภาคม 
2565 
สามารถลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการได้ที่
เว็บไซต ์
http://conference.su.ac.th/ 
register/ 
(ไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ) 

-ส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาได้เผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์และงาน 
การค้นคว้าอิสระในการประชุม
วิชาการ  
-ส าหรับน าไปใช้ในการส าเร็จ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสตูร 
-QR code รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
-ลิงก์รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 
https://drive.google.com/file/
d/1HEgyiRj92KVL-
6zwp31Q2IuiaQQBcBQy/view
?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 

http://conference.su.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/1HEgyiRj92KVL-6zwp31Q2IuiaQQBcBQy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HEgyiRj92KVL-6zwp31Q2IuiaQQBcBQy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HEgyiRj92KVL-6zwp31Q2IuiaQQBcBQy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HEgyiRj92KVL-6zwp31Q2IuiaQQBcBQy/view?usp=sharing
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โครงการ/กิจกรรม  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(CREATIVE) 

วัน/เดือน/ปี/ 
เวลา/สถานที ่

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ แผนการใช้ประโยชน ์
ต่อการพัฒนานักศึกษา/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) ด้านคุณธรรม        
และจริยธรรม (A) 

7. โครงการปฐมนเิทศนักศึกษา
ใหม่ระดบับัณฑติศึกษา        

  (E2.2) บัณฑิต 
สามารถบริหาร 
จัดการ ตนเอง  
บุคคล และองค์กร 
 

 (R) ความ
รับผิดชอบ 
 (I) ความซื่อสัตย์
และคณุธรรม
จริยธรรม 
 
 
 
 
 

30 มิถุนายน 2565 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ นครปฐม 
 

 -QR code ส าหรับลงทะเบียน 
เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
-ลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
https://forms.microsoft.com/r/KiV0Ef3a
vm 
หมดเขตลงทะเบยีน  
วันท่ี 24 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 

-ส่งเสรมิและสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจด้าน 
ต่าง ๆ ในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ของ มศก. ได้แก่  
-ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใน
การศึกษา 
-ด้านการลงทะเบียนในการเรียน 
-ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
และอัตลักษณ์  
-ด้านจริยธรรมในการท า
วิทยานิพนธ ์
-ด้านศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ 
STEP 
-ด้านระบบติดตามและแจ้งเตือน
ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา  
-ด้านระบบแจ้งประกาศ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(CREATIVE) 

วัน/เดือน/ปี/ 
เวลา/สถานที ่

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ แผนการใช้ประโยชน ์
ต่อการพัฒนานักศึกษา/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) ด้านคุณธรรม        
และจริยธรรม (A) 

-QR code รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
-ลิงก์รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 
https://shorturl.asia/OZwxQ 

8. โครงการอบรม เรื่อง 
“จริยธรรมการวิจยั 
ในคน สาขาสังคมศาสตร์” 

  (E1.1)  
บัณฑิตสามารถคิด
สร้างสรรคผ์ลงาน 
 (E1.2)  
บัณฑิตสามารถคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
 (E1.3) บัณฑิต
สามารถคิด
แก้ปัญหา 
 (E3) ทักษะด้าน
การท างาน 
 (E4) ทักษะด้าน 
การเรยีนรู ้

 (R) ความ
รับผิดชอบ 
 (I) ความซื่อสัตย์
และคณุธรรม
จริยธรรม 
 

3 สิงหาคม 2565 
เวลา 08.30-16.30 น. 
แบบออนไลน์
โปรแกรม Zoom 

-QR code ส าหรับลงทะเบียน 
เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
-ลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
https://forms.gle/eg4fF5HEisFxJi7g7 
หมดเขตลงทะเบยีน  
วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 
(รับจ านวนจ ากัดจ านวน 50 คน) 
 

-นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขา
สังคมศาสตร์ 
-นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สามารถน าความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยใน
คน สาขาสั งคมศาสตร์  ไปใ ช้
ประโยชน์ในการท าวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย 
 
 
 
 
 

https://shorturl.asia/OZwxQ
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โครงการ/กิจกรรม  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(CREATIVE) 

วัน/เดือน/ปี/ 
เวลา/สถานที ่

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ แผนการใช้ประโยชน ์
ต่อการพัฒนานักศึกษา/

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (S) ด้านคุณธรรม        
และจริยธรรม (A) 

-QR code รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
-ลิงก์รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 
https://shorturl.asia/HCZ7u 

หมายเหตุ:  1. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 
              2. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 

3. ทั้งนี้ หากนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 12, โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะได้คะแนนตามกรอบคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2564 โดยที่ไม่ต้องท าแบบทดสอบ 

4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (098-9191769) 


