
ภาพโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิควิธีการให้บริการที่ดี (Service Mind)เพื่อก้าวสู่การแข่งขันในยุคประเทศไทย 
4.0” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ 
 
 
 



ภาพโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 โครงการฝึกอบรม “การใช้งานระบบ iThesis”วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-16.30 น.                  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
 



ภาพโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Word) ร่วมมือเข้าอบรมกับส านักดิจติอล
ในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมออนไลน์ "โครงการส่งเสริมความรู้การใช้โปรแกรมส านักงาน " หัวข้อ "การใช้งาน
โปรแกรม Microsoft 365 และ Microsoft Teams” อบรมออนไลน์วันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 (2 วัน) ระยะเวลา 
08.30-16.30 น.  

 
 

 



ภาพโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 โครงการสัมมนา เร่ือง “การจดัการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร” ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 (สัมมนาผ่านระบบออนไลน์) 

 

 
 



ภาพโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

 โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่ เป็นเลิศ ( EdPEx)”                      
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ นครปฐม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ภาพโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 โครงการ “คนรุ่นใหม่ใส่ใจคัดขยะ” วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  
 
 
 



ภาพโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงและ
การอพยพหนีไฟวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 ปี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
 

 
 



ภาพโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ”  
(อบรม online ผ่าน Microsoft Teams) วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 โครงการท าบุญส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-13.00 น.              

ณ ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
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 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  (5 ส.) วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 
2563 เวลา 9.00-16.00 น.ณ ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง 3 วิทยาเขต คือ ตลิ่งชัน 
นครปฐม เพชรบุรี 
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ประจ าปีการศึกษา 2562 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 “โครงการกิจกรรมที่ 2 จับฉลากของขวัญปีใหม่ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 9..00-12.00น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
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