


Highlight
of the Month

มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร ร่วิมกับ 4 หน่่วิยงาน่ ผนึ่กกำาลัังพััฒน่าน่วัิตกรรม 
สเปรย์แอน่ติบอดีีพ่ัน่จมูก ยับยั�งโควิิดี-19  เตรียมเดิีน่หน้่าศึิกษาทาง
คลิันิ่กใน่อาสาสมัคร – คาดีออกสู่ตลัาดีไตรมาส 3 ปีนี่�

ผศิ.ชััยชัาญ ถาวิรเวิชั อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยศิิลัปากร ร่วิมงาน่ 
“ครบรอบ 1 ปี  ธัิชัชัา” วิิทยสถาน่สังคมศิาสตร์ มนุ่ษยศิาสตร์ 
แลัะศิิลัปกรรมศิาสตร์ของประเทศิไทย 
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รางวััลควัามสำำาเร็จ



มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ 4 หน่วยงาน
ผนึกกำาลังพัฒนานวัตกรรม

สเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูก ยับยั้งโควิด-19  
เตรียมเดินหน้าศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัคร – คาดออกสู่ตลาดไตรมาส 3 ปีนี้

 5 ภาคีรัฐ-เอกชัน่ เซ็็น่ MOU ผนึ่กกำาลัังพััฒน่าน่วัิตกรรมเชิังพัาณิิชัย์ สเปรย์แอน่ติบอดีี

พ่ัน่จมูก ป้องกัน่โควิิดี-19 เตรียมเดิีน่หน้่าศึิกษาทางคลิันิ่กใน่อาสาสมัคร วิางเป้าผลิัตให้คน่ไทย

ได้ีใช้ัอย่างทั�วิถึง  ประกอบด้ีวิย รศิ.น่พั.ฉััน่ชัาย สิทธิิพััน่ธ์ุิ คณิบดีีคณิะแพัทยศิาสตร์ จุฬาลังกรณ์ิ

มหาวิิทยาลััย ผศิ.ชััยชัาญ ถาวิรเวิชั อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยศิิลัปากร น่พั.น่พัพัร ช่ั�น่กลิั�น่ ผู้อำาน่วิย

การสถาบัน่วิิจัยระบบสาธิารณิสุข (สวิรส.) น่พั.วิิฑููรย์ ด่ีาน่วิิบูลัย์ ผู้อำาน่วิยการองค์การเภสัชักรรม 

แลัะน่าวิาโทแพัทย์หญิงภาพัร  ประสิทธิิ�ดีำารง กรรมการบริษัทไฮไบโอไซ็ จำากัดี เป็น่ตัวิแทน่ร่วิม

ลังน่ามบัน่ทึกข้อตกลังควิามร่วิมม่อพััฒน่าน่วัิตกรรม “สเปรย์แอน่ติบอดีีพ่ัน่จมูกที�มีคุณิสมบัติ

ยับยั�งเช่ั�อโควิิดี-19” โดียการผนึ่กกำาลัังครั�งสำาคัญนี่� เพ่ั�อผลัักดัีน่งาน่วิิจัยแลัะพััฒน่าน่วัิตกรรมไทย

สู่ระดัีบโลัก น่วัิตกรรม “สเปรย์แอน่ติบอดีีพ่ัน่จมูกที�มีคุณิสมบัติยับยั�งเช่ั�อ         โควิิดี -19” ได้ี

ผ่าน่การทดีสอบเบ่�องต้น่ใน่สัตว์ิทดีลัองได้ีผลัเป็น่ที�น่่าพัอใจแลัะเตรียมเดิีน่หน้่าสู่การศิึกษาทาง

คลิันิ่กใน่อาสาสมัครภายใน่ไตรมาสแรกของปีนี่� จากนั่�น่น่ำาผลัการศึิกษาย่�น่ขอขึ�น่ทะเบียน่ต่อ

สำานั่กงาน่คณิะกรรมการอาหารแลัะยา (อย.) ประมาณิเด่ีอน่มิถุน่ายน่ 2565 คาดีออกสู่ตลัาดีเพ่ั�อ

ให้ประชัาชัน่ไทยได้ีเข้าถึงน่วัิตกรรมสุขภาพัอีกทางเล่ัอกหนึ่�งใน่การป้องกัน่เช่ั�อโควิิดี-19 ประมาณิ

ไตรมาส 3 ของปี 2565
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 โดียใน่ปีนี่� หลัักสูตร IT/CS แลัะ DS ของ

ศิิลัปากร ส่งผลังาน่การน่ำาเสน่อแบบปากเปล่ัา/

การน่ำาเสน่อแบบโปสเตอร์ จำาน่วิน่ 39 ผลังาน่ แลัะ

การน่ำาเสน่อน่วัิตกรรม จำาน่วิน่ 2 ผลังาน่ รวิม 41 

ผลังาน่ การพิัจารณิารางวัิลั คณิะกรรมการพิัจารณิา

จากคะแน่น่รวิมจากบทควิาม 50% แลัะการน่ำาเสน่อ 

+ ตอบคำาถาม 50% ซึ็�งผลัคะแน่น่รวิม นั่กศึิกษาทั�ง 

3 หลัักสูตร ได้ีรับรางวัิลัดัีงนี่�

การนำำาเสนำอแบบปากเปล่่า/การนำำาเสนำอแบบ

โปสเตอร์ 

Good Paper Award จำาน่วิน่ 7 รางวัิลั ,

 Very Good Paper Award จำาน่วิน่ 20 รางวัิลั, 

Excellence Paper Award จำาน่วิน่ 8 รางวัิลั,

Best of The Best 1 รางวิัลั

 

ความสำาเร็จของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกาศรางวัลแล้ว สำาหรับการประชุุมวิชุาการ

ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภููมิภูาคเอเชีุย
คร้ังที� 10 (AUCC) 

ที�จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุุรี ประเทศไทย

24 - 25 กุมภาพัันธ์์ 2565 แบุบุออนไลน์ 
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ความสำาเร็จของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกาศรางวัลแล้ว สำาหรับการประชุุมวิชุาการ

ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภููมิภูาคเอเชีุย
คร้ังที� 10 (AUCC) (ต่่อ) 

ที�จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุุรี ประเทศไทย

24 - 25 กุมภาพัันธ์์ 2565 แบุบุออนไลน์ 

การนำำาเสนำอแบบนำวััตกรรม 

- Gold Award (อัน่ดัีบ 1 ของ Session) 1 รางวัิลั

- Platinum Award (คัดีเล่ัอกที�สุดีจาก Gold) 1 รางวัิลั

แลัะใน่ AUCC2022 นี่� มีการพิัจารณิาคะแน่น่ส่วิน่ 50% แรก

เพ่ั�อคัดีเล่ัอกตีพิัมพ์ัใน่วิารสาร TCI2 แลัะใน่ระบบ Thai-Jo ที�

จะมี Peer Review 3 คน่ เป็น่จำาน่วิน่หลัายผลังาน่ สำาหรับ

ผลังาน่ที�โดีดีเด่ีน่  ค่อ ผลังาน่ที�ได้ีรับรางวัิลัสูงสุดี Best of 

The Best Award ที�ตั�งไว้ิให้เพีัยง 1 เดีียวิใน่งาน่ AUCC 

จาก 317 ผลังาน่ ได้ีแก่ “การจำาแน่กควิามผิดีปกติของเล็ับ 

ด้ีวิยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน่โวิลูัชััน่” โดีย น่างสาวิ

ณัิฐธิิดีา ลัาภธิน่ชััย แลัะน่างสาวิอาทิตยา ชัมทอง หลัักสูตร

วิิทยาการข้อมูลั อาจารย์ที�ปรึกษา อ.ดีร.สัจจาภรณ์ิ ไวิจรรยา 

แลัะ อ.ดีร.ณัิฐโชัติ พัรหมฤทธิิ�
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ดี้วิยผลังาน่วิิจัย เร่�อง “โครงการสน่ามฝึกจำาลัอง 3 มิติ ศิูน่ย์ฝึกทางยุทธิวิิธิีกองทัพับก” โดีย

มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร ซ็ึ�งมีผู้ชั่วิยศิาสตราจารย์ ดีร.อรประภา ภุมมะกาญจน่ะ โรแบร์ อาจารย์

ประจำาภาควิิชัาวิิทยาศิาสตร์สิ�งแวิดีลั้อม คณิะวิิทยาศิาสตร์ มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร เป็น่หัวิหน่้า

โครงการ ไดี้รับรางวิัลัผลังาน่วิิจัยดีีเดี่น่อัน่ดีับ 2

.

จึงไดี้เรียน่เชัิญอธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยศิิลัปากร เข้ารับมอบโลั่เกียรติยศิ โดียมี ผู้ชั่วิยศิาสตราจารย์ 

ดีร. น่รงค์ ฉัิมพัาลัี คณิบดีีคณิะวิิทยาศิาสตร์เป็น่ผู้แทน่อธิิการบดีีเป็น่ผู้รับมอบโลั่เกียรติยศิแลัะ ผู้

ชั่วิยศิาสตราจารย์ ดีร.อรประภา ภุมมะกาญจน่ะ โรแบร์ หัวิหน่้าโครงการวิิจัยเป็น่ผู้รับมอบเงิน่

รางวิัลัแลัะใบประกาศิเกียรติคุณิใน่พัิธิีมอบรางวิัลัแลัะแสดีงผลังาน่วิิจัย วิัน่งาน่สถาปน่าสำาน่ักงาน่

วิิจัยแลัะพััฒน่าการทางทหารกองทัพับก ครบรอบ 50 ปี โดียผู้บัญชัาการทหารบกเป็น่ประธิาน่

ใน่พัิธิี เม่�อวิัน่จัน่ทร์ที� 28 กุมภาพััน่ธิ์ 2565 ณิ สำาน่ักงาน่วิิจัยแลัะพััฒน่าการทางทหารกองทัพับก 

กรุงเทพัฯ

.

มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร จึงขอแสดีงควิามยิน่ดีีกับน่ักวิิจัยของคณิะวิิทยาศิาสตร์มา ณิ โอกาสน่ี�

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับุ
ผลงานวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที�ได้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นอันดับ 2
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คณะมัณฑนศิลป์ ได้มีส่วนร่วมในโอกาสครบรอบ  70 ปี  
มูลนิธิิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชิุนูปถััมภ์ู 

   

โดยรองศาสตราจารย์อาวิน  อินทรังษี  รองคณบุดีฝ่่ายกิจการพิัเศษ
ได้ออกแบุบุตราสัญลักษณ์ครบุรอบุ 70 ปี ให้แก่มูลนิธิ์ฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

คณะมัณฑนศิลป์ขอแสดงความยินดีในวาระพิัเศษน้ี และยินดีสนับุสนุนการ
ดำาเนินงานของมูลนิธิ์ฯ ต่อไปในอนาคต ด้วยเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกำาไร

และดำาเนินงานเพ่ั�อสาธ์ารณะประโยชน์อ่�นเช่นกัน 
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เอกอัครราชุทูตอินเดียประจำาประเทศไทย นางสุจิตรา ดูไร
ได้แสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์ิวิทยา 

เน่�องในโอกาสได้รับเล่อกให้รับรางวัลปัทมศรี
ประจำาปี 2022 จากรัฐบาลอินเดีย

โดียผู้ชั่วิยศิาสตราจารย์ ดีร.จิรพััฒน่์ ประพััน่ธิ์วิิทยา เป็น่อาจารย์ผู้ใหญ่ของ

คณิะโบราณิคดีีผู้มีคุณิูปการต่อวิงการสัน่สกฤตศิึกษา เป็น่ราชับัณิฑูิตประเภท

วิิชัาวิรรณิศิิลัป์ สาขาวิิชัาตัน่ติภาษา สำาน่ักศิิลัปกรรม เป็น่ผู้เชัี�ยวิชัาญดี้าน่ภาษา

แลัะวิรรณิคดีีบาลัี สัน่สกฤต แลัะฮิน่ดีี

เม่�อวิัน่ที� 23 กุมภาพััน่ธิ์ 2565
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มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับ
Aj. Robert Mckenzie อาจารย์ของวิทยาลัยนานาชุาติ และวา

แตล ประเทศไทย ที�ได้รับรางวัล
 Best Paper Award ในงานประชุุมวิชุาการระดับนานาชุาติ    

The 6th Thailand International College Consortium International 
Conference (TICC) หัวข้อ Next Normal… Next Move towards Sustainable 

Development Goals 

เม่�อวันที� 5 มีนาคม 2565 ที�ผ่านมา
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 มอบธิงเป็น่เจ้าภาพัปี 2023 โดีย ผู้ชั่วิยศิาสตราจารย์ ดีร. อรุณิศิรี 

ลัีธิรรจำาเน่ียร คณิบดีีคณิะวิิศิวิกรรมศิสสตร์ แลัะเทคโน่โสยีอุตสาหกรรม 

มอบหมายให้ ผู้ชั่วิยศิาสตราจารย์ ดีร.ระพัีพััน่ธิ์ แก้วิอ่อน่ หัวิหน่้าภาควิิชัา

วิิศิวิกรรมไฟฟ้าพัร้อมดี้วิยอาจาร์ย์ ดีร.โสภณิ ผู้มีจรรยา รองหัวิหน่้าภาค

วิิชัาวิิศิวิกรรมไฟฟ้า ฝ่ายคุณิภาพัการศิึกษาแลัะการสร้างสรรค์ อาจารย์พัร

ชััย เปลัี�ยมทรัพัย์ รองหัวิหน่้าภาควิิชัาวิิศิวิกรรมไฟฟ้า ฝ่ายการจัดีการเเลัะ

น่ักศิึกษา อาจารย์ ดีร.กัณิธิิดีา พััน่ธิุจริญ รองหัวิหน่้าภาควิิชัาวิิศิวิกรรม

ไฟฟ้า ฝ่ายจัดีการศิึกษาวิิเทศิสัมพััน่ธิ์เเลัะสหกิจ บุคลัากรสายวิิชัาการแลัะ

บุคลัากรสายสน่ับสนุ่น่ ประจำาภาควิิชัาวิิศิวิกรรมไฟฟ้า เข้าร่วิมงาน่ประชัุม

วิิชัาการ งาน่วิิจัย แลัะพััฒน่าเชัิงประยุกต์ ครั�งที� 

14 (ECTI-CARD 2022)

  จัดีขึ�น่โดียคณิะเทคน่โลัยีอุตสาหกรรม 

มหาวิิทยาลััยราชัภัฏเทพัสตรี ร่วิมกับ สมาคม

วิิชัาการไฟฟ้าอิเลั็กทรอน่ิกส์ คอมพัิวิเตอร์ 

โทรคมน่าคมเลัะสารสน่เทศิเห่งประเทศิไทย 

เเลัะสถาบัน่มาตรวิิทยาแห่งชัาติ ภายใต้หัวิข้อ 

“เทคโน่โลัยีสู่ชัุมชัน่แห่งน่วิัตกร (Technology     

for Innovator Community) ระหวิ่างวิัน่ที� 17-

19 กุมภาพััน่ธิ์ 2565 ณิ มหาวิิทยาลััยราชัภัฎเทพั

สตรี จังหวิัดีสพับุรี แลัะเข้ารับมอบธิงเป็น่เจ้าภาพั

งาน่ประชัุมวิิชัาการ ฯ ครั�งที� 15 (ECTI-CARD 

2023) ต่อไป เม่�อเย็น่วิัน่ที� 18 กุมภาพััน่ธิ์ 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
ภูาควิชุาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมงานประชุุมวิชุาการ งานวิจัย

และพัฒนาเชิุงประยุกต์ คร้ังที� 14 (ECTI-CARD 2022)
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 โดียมี ผู้ชั่วิยศิาสตราจารย์ชััยชัาญ ถาวิรเวิชั 

อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยศิิลัปากร ประธิาน่จัดีงาน่

กลั่าวิรายงาน่ แลัะกลั่าวิเรียน่เชัิญ ดีร.สัน่ติ ป่า

หวิาย หัวิหน่้าผู้ตรวิจราชัการกระทรวิงท่องเที�ยวิ

แลัะกีฬา กลั่าวิเปิดีงาน่สัมมน่า ใน่เวิลัา 09.09 น่.

จากน่ั�น่ใน่เวิลัา 11.20 น่. ศิาสตราจารย์ ดีร.คณิิต 

เขียวิวิิชััย รองอธิิการบดีีพัระราชัวิังสน่ามจัน่ทร์ 

ไดี้ร่วิมบรรยายใน่หัวิข้อ “การบูรณิาการการท่อง

เที�ยวิ กีฬาน่ัน่ทน่าการ”

 ใน่การสัมมน่าครั�งน่ี�ไดี้มีการเชัิญวิิทยากร

ที�มีควิามรู้ควิามเชัี�ยวิชัาญดี้าน่การท่องเที�ยวิแลัะ

กีฬาร่วิมบรรยายอีก 2 ท่าน่ค่อ น่ายชัำาน่าญ 

ศิรีสวิัสดีิ� ประธิาน่สภาอุตสาหกรรมท่องเที�ยวิแห่ง

ประเทศิไทย (สทท.) บรรยายใน่หัวิข้อ “การส่งเสริมการตลัาดีแลัะการขับเคลั่�อน่การท่องเที�ยวิใน่

ยุคพัลัิกผัน่” ดีร.ก้องศิักดีิ� ยอดีมณิี ผู้วิ่าการกีฬาแห่งประเทศิไทย บรรยายใน่หัวิข้อ “ทิศิทางการ

ส่งเสริมการกีฬาเพั่�อควิามเป็น่เลัิศิแลัะอาชัีพัที�เกี�ยวิข้องกับการท่องเที�ยวิ”

วิัน่ศิุกร์ที� 11 มีน่าคม 2565 เวิลัา 09.09 - 12.00 น่.

ณิ ห้องประชัุม อธิ 1302 ชัั�น่ 3 สำาน่ักงาน่อธิิการบดีี มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร วิิทยาเขตพัระราชัวิัง

สน่ามจัน่ทร์ จังหวิัดีน่ครปฐม แลัะระบบออน่ไลัน่์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีีบัุณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ
การท่องเที�ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จัดโครงการสัมมนาวิชุาการ เร่�อง 
ทิศทางการท่องเที�ยวและกีฬาในยุค “โลกพลิกผัน”

รูปแบุบุออนไลน์
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 เข้าร่วิมการประชุัมคณิะกรรมการอำาน่วิยการจัดีการประชุัมวิิชัาการแลัะนิ่ทรรศิการ 

ทรัพัยากรไทย : 30 ปี อพั.สธิ. ประโยชัน์่แท้แก่มหาชัน่ ครั�งที� 1/2565 เม่�อวัิน่พัฤหัสบดีีที� 24 

กุมภาพััน่ธ์ิ พั.ศิ. 2565 เวิลัา 9.30 -11.30 น่.  ผ่าน่ส่�ออิเล็ักทรอนิ่กส์ออน่ไลัน์่ โปรแกรม Zoom 

Meeting เพ่ั�อสรุปควิามก้าวิหน้่า ใน่การดีำาเนิ่น่งาน่เตรียมจัดีงาน่ “ประชุัมวิิชัาการแลัะนิ่ทรรศิการ 

ทรัพัยากรไทย : 30 ปี อพั.สธิ. ประโยชัน์่แท้แก่มหาชัน่” ระหว่ิางวัิน่ที� 19 – 25 กัน่ยายน่ 2565 ณิ 

มหาวิิทยาลััยวิลััยลัักษณ์ิ จังหวัิดีน่ครศิรีธิรรมราชั

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีีบัุณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ
การท่องเที�ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จัดโครงการสัมมนาวิชุาการ เร่�อง 
ทิศทางการท่องเที�ยวและกีฬาในยุค “โลกพลิกผัน”

รูปแบุบุออนไลน์
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ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิ์การบุดีฝ่่ายวิจัย และ 
ผศ.เชาวลิต ขาวเขียว คณบุดีคณะโบุราณคดีและคณะทำางาน

ได้ร่วมเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และ
การสร้างสรรค์ “ราชุบุรี : การพัฒนาต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธิรรม

เพ่�อสร้างนวัตกรรมสำาหรับเศรษฐกิจชุุมชุน” 

ณ พิัพิัธ์ภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดราชบุุรี
เม่�อวันที� 25 กุมภาพัันธ์์ 2565
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ศิาสตราจารย์ ดีร.น่พั.สิริฤกษ์ ทรงศิิวิิไลั ปลััดี
กระทรวิงการอุดีมศึิกษา วิิทยาศิาสตร์ วิิจัย
แลัะน่วัิตกรรม  แลัะคณิะผู้แทน่จาก สป.อวิ. 
ศิาสตราจารย์ ดีร.นั่น่ทนิ่ตย์ วิานิ่ชัาชีัวิะ รอง
อธิิการบดีีฝ่ายวิิจัย มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร ผู้
ช่ัวิยศิาสตราจารย์ชัวิลิัต ขาวิเขียวิ คณิบดีี
คณิะโบราณิคดีี  รองศิาสตราจารย์ ดีร.สฤษดิี�
พังศ์ิ ขุน่ทรง หัวิหน้่าภาควิิชัาโบราณิคดีี ผู้
แทน่สถาบัน่สุวิรรณิภูมิศึิกษา รวิมทั�งผู้แทน่
จากหอการค้าไทย แลัะสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศิไทย ร่วิมหาร่อ แน่วิทางการจัดีทำาโครงการท่องเที�ยวิเชิัง
ประวัิติศิาสตร์สร้างสรรค์ ทวิารวิดีี ลัะโว้ิ อยุธิยา ณิ ห้องประชุัม 
อาคารพัระจอมเกล้ัา สป.อวิ. (ซ็อยโยธีิ) กรุงเทพัฯ

เม่�อวัิน่จัน่ทร์ที� 7 มีน่าคม 2565

หาร่อแนวทางการจัดทำา
โครงการท่องเที�ยวเชิุงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์

ทวารวดี ละโว้ อยุธิยา
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3
งานบริการวัิชาการ



 ควิามรู้แน่่น่ดี้วิย Innovation Investment กลัยุทธิ์เดี็ดีดี้วิย 

mkt technic แลัะเทคน่ิคธิุรกิจจากตัวิจริง expert sharing (ทุกวิัน่

พัฤหัสบดีี สัปดีาห์สุดีท้ายของเดี่อน่ เวิลัา 13.30-15.30 น่.)

 เข้าเรียน่ครบตามเง่�อน่ไข รับทัน่ทีใบ Certificate เหมาะกับ

น่ักศิึกษาทุกระดัีบแลัะผู้สน่ใจเริ�มทำาธิุรกิจ/ผู้ที�มีธิุรกิจแลัะต้องการเพิั�ม

เติมทักษะ รับชัม Live ผ่าน่ Zoom แบบ Closed Group ฟรี ! ไม่มี

ค่าใชั้จ่าย

 เริ�มรับสมัคร Class 01 วิัน่อังคารที� 1 มี.ค. 65 เวิลัา 09.00 น่. 

หัวิข้อ “เก็บเงิน่อย่างไรให้อยู่หมัดี ลังทุน่ยังไงให้ถูกจุดี ใน่ยุค Digital” 

โดีย K WEALTH GURU

The Young Entreprenuer Mastery 2022
ติดอาวุธิให้พร้อมประกอบธุิรกิจ

ด้วย 12 คลาสพิเศษ กับ 13 กูรู ด้านการลงทุนและธุิรกิจ
ที�ม่อใหม่และม่อเก๋าต้องห้ามพลาด
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4
ทำำานุบำารุง

ศิลปวััฒนธรรม



ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิ์การบุดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมงาน

“ครบรอบ 1 ปี  ธัิชุชุา” วิทยสถัานสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศไทย

 ธิัชัชัากับการพััฒน่าสังคมศิาสตร์ มนุ่ษยศิาสตร์ แลัะศิิลัปกรรมศิาสตร์ของประเทศิไทย 

“การสร้างมูลัค่า โดียบูรณิาการทุกศิาสตร์แลัะสร้างแรงบัน่ดีาลัใจให้กับคน่ไทย”

 วิัน่ที� 9 มีน่าคม 2565 ศิ.(พัิเศิษ) ดีร.เอน่ก เหลั่าธิรรมทัศิน่์ รัฐมน่ตรีวิ่าการกระทรวิงการ

อุดีมศิึกษา วิิทยาศิาสตร์ วิิจัยแลัะน่วิัตกรรม (อวิ.) เป็น่ประธิาน่เปิดีงาน่ ธิัชัชัากับการพััฒน่า

สังคมศิาสตร์ มนุ่ษยศิาสตร์ แลัะศิิลัปกรรมศิาสตร์ของประเทศิไทย “การสร้างมูลัค่า โดียบูรณิาการ

ทุกศิาสตร์แลัะสร้างแรงบัน่ดีาลัใจให้กับคน่ไทย” พัร้อมกลั่าวิปาฐกถาพัิเศิษ เร่�อง “1 ปีธิัชัชัา กบั

การ ขบัเคลั่�อน่สูเ่ศิรษฐกจิสร้างสรรค์ครั�งสำาคญัของประเทศิ” โดียม ีศิ.ดีร.น่พั.สิรฤิกษ์ ทรงศิิวิไิลั ปลััดี

กระทรวิง อวิ., รศิ.ดีร.พัาสิทธิิ� หลั่อธิีรพังศิ์ รองปลััดีกระทรวิง อวิ., ดีร.พััชัริน่รุจา จัน่ทโรน่าน่น่ท์ 

ที�ปรึกษารัฐมน่ตรีวิ่าการกระทรวิง อวิ., ดีร.ดีนุ่ชั ตัน่เทอดีทิตย์ ผู้ชั่วิยรัฐมน่ตรีประจำากระทรวิง อวิ., 

คณิะผู้บริหารกระทรวิง อวิ. แลัะแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วิมงาน่ ณิ ห้องโถง ชัั�น่ 1 อาคารอุดีมศิึกษา 2 

กระทรวิง อวิ.

 ทั�งน่ี�คณิบดีีคณิะโบราณิคดีี ผศิ.เชัาวิลัิต ขาวิเขียวิ ไดี้ทำาหน่้าที�เป็น่ moderator แลัะปฏิบัติ

หน่้าที�แทน่ผู้อำาน่วิยสถาบัน่สุวิรรณิภูมิ (ติดีภารกิจ) ไดี้อย่างดีีเยี�ยม
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5
งานวิัจัย นวััตกรรม
และการสำร้างสำรรค์



โครงการประกวดภูาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์
“แก่นไทย เชุ่�อมไทย เชุ่�อมโลก”

 โดีย กระทรวิงการอุดีมศึิกษา วิิทยาศิาสตร์ วิิจัยแลัะน่วัิตกรรม / สำานั่กงาน่การวิิจัยแห่ง

ชัาติ / ธัิชัชัา วิิทยสถาน่ สังคมศิาสตร์ สังคมศิาสตร์ มนุ่ษย์ศิาสตร์ แลัะศิิลัปกรรมศิาสตร์ ร่วิมกับ

มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร แลัะองค์การกระจายเสียงแลัะแพัร่ภาพัสาธิารณิะแห่งประเทศิไทย

 ขอเชิัญชัวิน่เยาวิชัน่มาร่วิมกัน่เป็น่ “นั่กส่�อสารประวัิติศิาสตร์ไทย” ด้ีวิยการผลิัตภาพัยน่ตร์

สั�น่ ถ่ายทอดีควิามลึักซึ็�งที�แสน่งดีงามของท้องถิ�น่ เพ่ั�อให้คน่ไทยแลัะคน่ต่างชัาติตกหลุัมรักควิาม

เป็น่ไทยให้ถึงแก่น่ ด้ีวิยสายตาเยาวิชัน่ คน่รุ่น่ใหม่ ใน่มุมมองอิสระที�จะบอกเล่ัาคุณิค่าที�แท้จริง

ของประวัิติศิาสตร์ ถ่ายทอดีรากเหง้าจากอดีีตกาลั เปลีั�ยน่ผ่าน่ถึงปัจจุบัน่แลัะสาน่สร้างต่อยอดีสู่

อน่าคต

 ชิังรางวัิลั4ภูมิภาค รวิมมูลัค่ากว่ิา 850,000 บาท
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 คณิะวิิทยาการจัดีการ มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร 

น่ำาโดีย ผู้ชั่วิยศิาสตราจารย์ ดีร.วิัน่ชััย สุทธิะน่ัน่ท์ 

คณิบดีีคณิะวิิทยาการจัดีการ แลัะ รองศิาสตราจารย์ 

ดีร.ประสพัชััย พัสุน่น่ท์ รองคณิบดีีฝ่ายบริหาร จัดี

โครงการ Joint Study Weeks in Thailand 

with HSLU and SUMS ให้กับน่ักศิึกษาหลัักสูตร

บริหารธิุรกิจดีุษฎีบัณิฑูิต (หลัักสูตรน่าน่าชัาติ) 

หลัักสูตรควิามร่วิมม่อระหวิ่าง Faculty of Manage-

ment Science, Silpakorn University Thailand 

and School of Business, Lucerne University of 

Applied Sciences and Arts, Switzerland 

 โดียไดี้รับเกียรติจาก ผู้ชั่วิยศิาสตราจารย์ 

ดีร.จิตพัน่ธิ์ ชัุมเกตุ แลัะอาจารย์ ดีร.ชัิษณิุพังศิ์ ศิิริโชัติ

น่ิศิากร บรรยายใน่หัวิข้อ“Process of Providing 

Research Results, Findings and Implication. A 

Case Study of Phetchaburi: City of Gastron-

omy by UNESCO” ใน่รูปแบบออน่ไลัน่์ (zoom 

meeting) เม่�อวิัน่ที� 2 มีน่าคม 2565 
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การกำาหนดยุทธิศาสตร์การวิจัยวัตถัุดิบด้านอาหาร 
(พ่ชุ สัตว์ และประมง) และแนวทางการใชุ้ประโยชุน์

จากงานวิจัยแบบบูรณาการ

 ผู้ช่ัวิยศิาสตราจารย์จอมภัค คลัังระหัดี รอง
อธิิการบดีีเพัชัรบุรี ศิาสตราจารย์ ดีร.นั่น่ทนิ่ตย์ 
วิานิ่ชัชัาชีัวิะ รองอธิิการบดีีฝ่ายวิิจัย อาจารย์ 
ดีร.วัิชัราภรณ์ิ รวิมธิรรม คณิบดีีคณิะสัตวิศิาสตร์
แลัะเทคโน่โลัยีการเกษตร พัร้อมคณิาจารย์ ร่วิม
ประชุัมกับน่ายณัิฐวุิฒิ เพ็ัชัรพัรหมศิร ผู้ว่ิาราชัการ
จังหวัิดีเพัชัรบุรี แลัะหัวิหน้่าส่วิน่ราชัการ เพ่ั�อสร้าง
ควิามร่วิมม่อใน่การกำาหน่ดียุทธิศิาสตร์การวิิจัย
วัิตถุดิีบด้ีาน่อาหาร (พ่ัชั สัตว์ิ แลัะประมง) แลัะ
แน่วิทางการใช้ัประโยชัน์่จากงาน่วิิจัยแบบบูรณิาการ 
เม่�อวัิน่ที� 10 มีน่าคม 2565 ณิ ห้องประชุัมปฏิบัติ
การ ศิาลัากลัางจังหวัิดีเพัชับุรี
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 กิจกรรมที�ผ่าน่มา เม่�อวัิน่ที� 2 มีน่าคม 2565 

ณิ สำานั่กงาน่บริหารการวิิจัย น่วัิตกรรมแลัะการ

สร้างสรรค์ มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร โดียมีการอบรม

ผ่าน่ระบบออน่ไลัน์่ไปพัร้อมกัน่ 

 มหาวิิทยาลััยศิิลัปากรไดี้รับการสนั่บสนุ่น่ทุน่

จาก สำานั่กงาน่คณิะกรรมการดิีจิทัลัเพ่ั�อเศิรษฐกิจ

แลัะสังคมแห่งชัาติ เพ่ั�อดีำาเนิ่น่โครงการวิิจัย “การ

พััฒน่าน่วัิตกรรมโลักเสม่อน่ด้ีวิยเทคโน่โลัยีโฮโลัเลัน่ส์ 

(Hololens) เพ่ั�อเรียน่รู้การขับเคล่ั�อน่เศิรษฐกิจ

ท่องเที�ยวิเชิังศิิลัปวัิฒน่ธิรรม กรณีิศึิกษา พิัพิัธิภัณิฑ์ู

ต้น่แบบแห่งดิีน่แดีน่สุวิรรณิภูมิ” 

 เพ่ั�อเป็น่การต่อยอดีองค์ควิามรู้แลัะสร้าง

ประสบการณ์ิให้กับทีมวิิจัยซึ็�งประกอบด้ีวิย 

นั่กวิิจัยหลัักจากคณิะจิตรกรรม ประติมากรรมแลัะ

ภาพัพิัมพ์ั คณิะโบราณิคดีี คณิะมัณิฑูน่ศิิลัป์ คณิะ

วิิทยาศิาสตร์ คณิะเทคโน่โลัยีสารสน่เทศิแลัะการ

ส่�อสาร แลัะนั่กศึิกษาที�เป็น่ผู้ช่ัวิยวิิจัยโครงการวิิจัย 

จึงได้ีจัดีให้มีการอบรมการเรียน่รู้การใช้ัอุปกรณ์ิต่างๆ 

ของโครงการ เพ่ั�อให้นั่กวิิจัยสามารถใช้ัเคร่�องม่อได้ี

อย่างถูกต้อง สามารถดีำาเนิ่น่การโครงการวิิจัยได้ี

อย่างมีประสิทธิิภาพั

“ ภูาพอดีตที�หายไปจะกลับมา “ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภูาพเสม่อน
เชุิงซ้อนสามมิติ (Holographic Mixed Reality, MR)

“โครงการอบุรมเพั่�อเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลภาพัเสม่อนเชิงซ้อน 
อุปกรณ์กล้องโฮโลเลนส์ เคร่�องพัิมพั์ดินสามมิติ และ

เคร่�องสแกนสามมิติ”

Silpakorn News March, 2022  |  25



โครงการบุรรยาย เร่�อง 
“ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ เขียนอย่างไร

ให้เป็นบทความทางวิชุาการเพ่�อตีพิมพ์”

 ศิาสตราจารย์ ดีร.นั่น่ทนิ่ตย์ วิานิ่ชัาชีัวิะ รองอธิิการบดีีฝ่าย

วิิจัย มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร ประธิาน่คณิะอนุ่กรรมการเคร่อข่ายวิิจัย

อุดีมศึิกษาภาคกลัางตอน่ล่ัาง คณิาจารย์ นั่กวิิจัยเข้าร่วิมโครงการ

บรรยาย เพ่ั�อให้นั่กวิิจัยของเคร่อข่ายวิิจัยอุดีมศึิกษาภาคกลัางตอน่

ล่ัางได้ีเรียน่รู้ แลัะพััฒน่าศัิกยภาพัใน่การเขียน่บทควิามทางวิิชัาการ

ใน่สาขาด้ีาน่ศิิลัปะ แลัะสามารถน่ำาบทควิามส่งไปยังวิารสารทั�งใน่

ระดัีบชัาติแลัะน่าน่าชัาติได้ีอย่างมีประสิทธิิภาพั  โดียได้ีรับเกียรติจาก

วิิทยากรบรรยาย ค่อ ผู้ช่ัวิยศิาสตราจารย์ลัลิัน่ธิร เพ็ัญเจริญ ภาควิิชัา

ทฤษฎีศิิลัป์ คณิะจิตรกรรม ประติมากรรมแลัะภาพัพิัมพ์ั มหาวิิทยาลััย

ศิิลัปากร  ผ่าน่ระบบการประชุัมออน่ไลัน์่ Zoom Meeting  

เม่�อวัิน่จัน่ทร์ที� 28 กุมภาพััน่ธ์ิ พั.ศิ. 2565  เวิลัา  13.30 -16.30 น่.
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พิธีิจัดทำาบันทึกความร่วมม่อทางวิชุาการ 
การบูรณาการความร่วมม่อในการยกระดับคุณภูาพ

การวิจัยและพัฒนาชุุมชุน

 คณิะวิิทยาการจัดีการ มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร น่ำาโดียผู้ชั่วิยศิาสตราจารย์ ดีร.วิัน่ชััย สุทธิะ

น่ัน่ท์ คณิบดีีคณิะวิิทยาการจัดีการ  อาจารย์ ดีร.ชัิษณิุพังศิ์ ศิิริโชัติน่ิศิากร รองคณิบดีีฝ่ายกิจการ

พัิเศิษ ผู้ชั่วิยศิาสตราจารย์  ดีร.วิุฒิชััย อารักษ์โพัชัฌงค์  รองคณิบดีีฝ่ายวิิจัย แลัะอาจารย์รชักร 

วิชัิรสิโรดีม  หัวิหน่้าสาขาวิิชัาการจัดีการชัุมชัน่ เข้าร่วิมพัิธิีจัดีทำาบัน่ทึกควิามร่วิมม่อทางวิิชัาการ 

การบูรณิาการควิามร่วิมม่อใน่การยกระดีับคุณิภาพัการวิิจัยแลัะพััฒน่าชัุมชัน่

 ระหวิ่างสถาบัน่พััฒน่าชัุมชัน่ กรมการพััฒน่าชัุมชัน่ กับคณิะวิิทยาการจัดีการ มหาวิิทยาลััย

ศิิลัปากร

 ณิ ห้องประชัุมชัั�น่ 2 อาคารเรียน่รวิม 1 มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร วิิทยาเขตสารสน่เทศิเพัชัรบุรี 

วิัน่ที� 11 มีน่าคม 2565 เวิลัา 13.00 - 14.00 น่. เพั่�อพััฒน่าการบริการวิิชัาการแลัะการวิิจัยสู่ชัุมชัน่

ต่อไป
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 วัิน่พุัธิ ที� 2 มีน่าคม 2565 มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร แลัะ บริษัท บราเธิอร์ แอน่ด์ี บราเธิอร์ 

จำากัดี ได้ีมีการลังน่ามบัน่ทึกข้อตกลังควิามร่วิมม่อทางการวิิจัยแลัะน่วัิตกรรมด้ีาน่ระบบอัจฉัริยะ 

ภาควิิชัาคอมพิัวิเตอร์ ขอขอบพัระคุณิ ท่าน่อธิิการบดีี ท่าน่คณิบดีีคณิะวิิทยาศิาสตร์ แลัะ คุณิมนู่ 

มากมณีิ ผู้ก่อตั�ง แลัะประธิาน่บริษัท บราเธิอร์ แอน่ด์ี บราเธิอร์ จำากัดี เจ้าของบรรจุภัณิฑ์ูสำาหรับ

ใส่ขน่มแลัะอาหารภายใต้แบรน่ด์ี Boxjourney เป็น่อย่างสูง 

 ทั�งนี่�ภาควิิชัาคอมพิัวิเตอร์ คณิะวิิทยาศิาสตร์ ได้ีจัดีการเรียน่การสอน่ใน่รายวิิชัาปัญญา

ประดิีษฐ์ใน่น่วัิตกรรมยุคปัจจุบัน่ ระดัีบปริญญาโท แลัะปริญญาเอก ซึ็�งมุ่งเน้่น่ให้ผู้เรียน่ได้ีเรียน่รู้ 

การน่ำาปัญญาประดิีษฐ์ไปใช้ัใน่การแก้ปัญหาจริง แลัะได้ีเห็น่ข้อมูลัจริง ไม่ใช่ัเพีัยงการใช้ัข้อมูลัที�

จำาลัองขึ�น่เอง หร่อข้อมูลัจาก Open Data ต่าง ๆ เพ่ั�อที�จะสร้างบัณิฑิูตที�มี Skill พัร้อมสำาหรับการ

ทำางาน่ 

 โดียภาควิิชัาได้ีรับควิามอนุ่เคราะห์ข้อมูลั โจทย์ปัญหา พัร้อมรับมอบเคร่�องแม่ข่ายสมรรถน่ะ

สูงจาก Boxjourney ตั�งแต่ปีการศึิกษา 2561

หลัังการลังน่ามบัน่ทึกข้อตกลังควิามร่วิมม่อทางการวิิจัย แลัะน่วัิตกรรม ด้ีาน่ระบบอัจฉัริยะ อย่าง

เป็น่ทางการใน่ครั�งนี่� จะทำาให้เกิดีควิามร่วิมม่อใน่การทำางาน่วิิจัยของนั่กศึิกษาแลัะคณิาจารย์ด้ีวิย

การสร้างระบบอัจฉัริยะของ Box Journey รวิมทั�งการร่วิมกัน่จัดีกิจกรรมเพ่ั�อส่งเสริมนั่กศึิกษาใน่

ด้ีาน่ต่าง ๆ อย่างเป็น่รูปธิรรมยิ�งขึ�น่

มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 
บริษัท บราเธิอร์ แอนด์ บราเธิอร์ จำากัด 

ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมม่อ
ทางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัจฉริยะ
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 อาจารย์อำามฤทธิิ� ชูัสุวิรรณิ รองอธิิการบดีีฝ่ายศิิลัป
วัิฒน่ธิรรม เป็น่ประธิาน่ใน่การจัดีกิจกรรมบรรยายพิัเศิษ รอบผู้
บริหาร (online) เร่�อง “Introduction to NFTs” พัร้อมกล่ัาวิ
ต้อน่รับคุณิชัวิลิัต จรรยารักษ์สกุลั ผู้บริหารจากบริษัท 2B Sim-
ple จำากัดี ที�ให้เกียรติมาเป็น่วิิทยากรบรรยายครั�งนี่� เม่�อวัิน่ที� 
24 ก.พั. 2565 : 13.30 น่. ณิ ห้อง 401 สำานั่กงาน่อธิิการบดีี 
ตลิั�งชััน่ โดียอน่าคตอัน่ใกล้ันี่�ฝ่ายศิิลัปวัิฒน่ธิรรมจะได้ีจัดีบรรยาย
ให้กับนั่กศึิกษาแลัะบุคคลัทั�วิไปต่อไป

Introduction to NFTs
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 ศิาสตราจารย์ ดีร.น่ัน่ทน่ิตย์ วิาน่ิชัา
ชัีวิะ รองอธิิการบดีีฝ่ายวิิจัย พัร้อมดี้วิยผู้ชั่วิย
ศิาสตราจารย์ ดีร.จิตพัน่ธิ์ ชัุมเกตุ  รองคณิบดีีฝ่าย
กิจการน่ักศิึกษา คณิะวิิทยาการจัดีการ น่ักวิิจัย 
“โครงการการพััฒน่าชุัมชัน่ต้น่แบบดี้วิยการท่อง
เที�ยวิเชัิงสร้างสรรค์ แลัะยั�งย่น่เพั่�อยกระดีับจังหวิัดี
เพัชัรบุรีสู่เม่องสร้างสรรค์” เข้าพับน่ายณิัฐวิุฒิ 
เพั็ชัรพัรหมศิร ผู้วิ่าราชัการจังหวิัดีเพัชัรบุรี เพั่�อ
หาร่อการน่ำาผลังาน่วิิจัยของมหาวิิทยาลััยศิิลัปากร
ไปใชั้ประโยชัน่์ พัร้อมน่ี�ไดี้ส่งมอบผลังาน่วิิจัยของ 
“โครงการพััฒน่าต่อยอดีต้น่ทุน่ทางวัิฒน่ธิรรมเพั่�อ
สร้างน่วิัตกรรมสำาหรับเศิรษฐกิจชัุมชัน่” เพั่�อให้
ทางจังหวิัดีเพัชัรบุรีไดี้ใชั้ประโยชัน่์ต่อไป 
เม่�อวิัน่ที� 25 กุมภาพััน่ธิ์ 2565
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งานพระนครคีรี เม่องเพชุร คร้ังที� 35

งาน่พัระน่ครคีรี เม่องเพัชัร ครั�งที� 35 สาขาการ

จัดีการโรงแรม คณิะวิิทยาจัดีการ ทำาเคร่�องดี่�ม

แจกผู้ร่วิมงาน่ ควิบคุมการผลัิตโดีย ดีร.ชัิษณิุพังศิ์ 

ศิิริโชัติน่ิศิากร รองคณิบดีีฝ่ายกิจการพัิเศิษ คณิะ

วิิทยาการจัดีการ แลัะทีมเสริม กิจกรรมวิาดีรูป

เหม่อน่ ซ็ึ�งน่ำาทีมโดียท่าน่ผู้ชั่วิยศิาสตราจารย์มาน่พั 

เอี�ยมสะอาดี รองคณิบดีีฝ่ายบริหาร คณิะไอซ็ีที 

แลัะทีมสน่ับสนุ่น่ โดียท่าน่ผู้ชั่วิยอธิิการบดีีฝ่าย

กิจการพัิเศิษ ดีร.น่ิกกี�
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สำานักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร“การเรียกใชุ้งานรายงาน

ธิุรกิจอัจฉริยะ ด้วยซอฟต์แวร์ Power BI”

กลุ่ัมเป้าหมาย  ได้ีแก่ ผู้บริหาร
- ผู้ปฏิบัติงาน่กลุ่ัมงาน่คลััง, กลุ่ัมงาน่พััสดุี, กลุ่ัมงาน่การศึิกษา
- บุคลัากรภายใน่มหาวิิทยาลััยศิิลัปากรที�สน่ใจ
ระยะเวิลัาการอบรม : วัิน่พัฤหัสบดีีที� 3 มีน่าคม 2565>>>>> เวิลัา 
09.30 - 16.00 น่. วิิทยากร จากบริษัท 4plus : น่ายธีิรน่พั ไตรหิรัญ, 
น่างสาวิน่รีรัตน์่ มารคน่ฤมาณิ
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วัิน่จัน่ทร์ที� 28 กุมภาพััน่ธ์ิ 2565 | 16:00 น่. หน่่วิยเคล่ั�อน่ที�เร็วิ

กองกิจการนั่กศึิกษา รับยาจากคลิันิ่กเวิชักรรมชุัมชัน่อบอุ่น่ มศิก. 

จำาน่วิน่ 27 ชุัดี ตระเวิน่มอบให้กับนั่กศึิกษาที�พัักรักษาตัวิใน่รูป

แบบ Home Isolation ตามหอพัักต่างบริเวิณิรอบๆ ม.ศิิลัปากร

วิิทยาเขตพัระราชัวัิงสน่ามจัน่ทร์ จ.น่ครปฐม
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ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชุัย รองอธิิการบดีพระราชุวัง
สนามจันทร์ มอบเงินสนับสนุนทีมกีฬาบาสเกตบอล ตัวแทน

จังหวัดนครปฐม ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชุาติ
ครั้งที� 47

 พัร้อมด้ีวิย อาจารย์ ดีร.วิิชิัต อิ�มอารมย์ รองอธิิการบดีีฝ่าย
กิจการนั่กศึิกษา เข้าร่วิมการมอบเงิน่สนั่บสนุ่น่โดียมี นั่กศึิกษาสาขา
วิิทยาศิาสตร์การกีฬา คณิะศึิกษาศิาสตร์ มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร เป็น่
ตัวิแทน่จังหวัิดีน่ครปฐม เข้าร่วิมใน่การแข่งขัน่ครั�งนี่�
 วัิน่พุัธิที� 9 มีน่าคม 2565 เวิลัา 9.00 น่. ณิ ลัาน่หน้่าสำานั่กงาน่
อธิิการบดีี มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร วิิทยาเขตพัระราชัวัิงสน่ามจัน่ทร์ 
จังหวัิดีน่ครปฐม
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น่ายสมชััย เลัิศิประสิทธิิพััน่ธิ์ รองผู้วิ่าราชัการจังหวิัดีเพัชัรบุรี 
พัร้อมดี้วิยน่ายภคพััส ส่งวิัฒน่ายุทธิ น่ายอำาเภอชัะอำา ลังพั่�น่ที�
ตรวิจเยี�ยมให้กำาลัังใจเจ้าหน่้าที�ผู้ปฏิบัติงาน่พัร้อมรับฟังปัญหา
แลัะอุปสรรคใน่การดีำาเน่ิน่งาน่ ภายใน่พั่�น่ที�กักตัวิผู้ติดีเชั่�อแลัะ
ผู้มีควิามเสี�ยงสูงใน่พั่�น่ที� (Local Quarantine) มหาวิิทยาลััย
ศิิลัปากร วิิทยาเขตสารสน่เทศิเพัชัรบุรี แลัะกลั่าวิขอบคุณิ
มหาวิิทยาลััยศิิลัปากรสำาหรับควิามร่วิมม่อใน่การชั่วิยแก้ไข
สถาน่การณิ์ฉัุกเฉัิน่ใน่ส่วิน่ที�เกี�ยวิกับการป้องกัน่แลัะควิบคุมการ
แพัร่ระบาดีของโรคติดีเชั่�อโควิิดี-19 ของจังหวิัดีเพัชัรบุรี โดียมี
อาจารย์กิตติ วิิสารกาญจน่ ผู้ชั่วิยอธิิการบดีีเพัชัรบุรี พัร้อมดี้วิย
น่างกิ�งกาญ วิัน่เพั็ญ หัวิหน่้างาน่พััฒน่าน่ักศิึกษา ร่วิมให้การ
ต้อน่รับแลัะร่วิมหาร่อแน่วิทางการแก้ไขปัญหาที�พับเจอแลัะ
ดีำาเน่ิน่การต่อไป

เม่�อวิัน่ที� 9 มีน่าคม 2565
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ผู้ชั่วิยศิาสตราจารย์ชััยชัาญ ถาวิรเวิชั อธิิการบดีี มหาวิิทยาลััย
ศิิลัปากร พัร้อมกับ อาจารย์ ดีร.สุภาพั เกิดีแสง ผู้อำาน่วิยการ
สำาน่ักงาน่ดีิจิทัลัเทคโน่โลัยี มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร ร่วิมให้
สัมภาษณิ์ใน่โครงการจัดีทำาคลัิปวิิดีีโอประชัาสัมพััน่ธิ์โครงการ
พัลัิกโฉัมมหาวิิทยาลััย (Reinventing University) โดียสำาน่ักงาน่
ปลััดีกระทรวิงการอุดีมศิึกษา วิิทยาศิาสตร์ วิิจัยแลัะน่วิัตกรรม มี
ควิามประสงค์เพั่�อสร้างการเรียน่รู้แลัะประชัาสัมพััน่ธิ์การดีำาเนิ่น่
การโครงการให้เป็น่ที�รู้จักใน่วิงกวิ้าง ณิ ห้อง 402 สำาน่ักงาน่
อธิิการบดีี มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร ตลัิ�งชััน่

เม่�อวิัน่ที� 10 มีน่าคม 2565 เวิลัา 10:00 น่.

Silpakorn News March, 2022  |  39



Silpakorn News March, 2022  |  40


