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Highlight
of the Month

คณะเทคโนโลัยีสาริสนเทศัแลัะกิาริส่�อสาริ มห้าวิิทยาลััย
ศิัลัปากิริ ผนึกิกิำาลััง @RadioCacaNFT พิร้ิอมเปิดุตัวิ
ครัิ�งแริกิใน USM Metaverse สร้ิางพ่ิ�นที�กิาริศึักิษาบน
โลักิเสม่อนจริิง โดุยเริิ�มต้นจากิกิารินิทริริศักิาริ NFT แลัะ 
Workshops บนพ่ิ�นที�ใน #USMverse

ม.ศิัลัปากิริ รัิบนักิเรีิยน ม.ปลัายเข้้าเรีิยน 
5 ริายวิิชา เก็ิบสะสมห้น่วิยกิิต-เทียบโอนไดุ้

SU ACADEMIC FANDOM #เปิดุดุ้อมSU 
เตรีิยมตัวิให้้พิร้ิอมกัิบกิาริเปิดุดุ้อมให้ญ่ SU 
ครัิ�งแริกิ ! ร้้ิจักิกัิบทุกิคณะในมห้าวิิทยาลััย
ศิัลัปากิริแบบไม่มีกัิ�กิผ่านรุ่ินพีิ�ศิัษย์เก่ิา
14 คน 14 คณะ
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รางวััลควัามสำำาเร็จ



มหาวิิทยาลััยศิิลัปากรติิดกล่ั�ม TOP 3 
ของมหาวิิทยาลััยท่�น้้อง ๆ ม.ปลัายอยากเข้าศึิกษาติ�อมากท่�สุ่ด

ใน้กล่ั�มมหาวิิทยาลััยไทย (รัฐ) 
หลัักสูุติรอักษรศิาสุติร์/ศิิลัปศิาสุติร์/มน่้ษยศิาสุติร์ 2564 

The Most Popular Universities in Thailand 2021

 
   

การจััดอัันดับมหาวิิทยาลััยไทยยอัดนิยม โดยผลัการสำำารวิจัประจัำาปี 2564
ผลัโหวิตจัากควิามคิดเห็นนักเรียน นักศึึกษา ผ้�ปกครอัง แลัะ

ประชาชนทั�วิประเทศึ (สำำารวิจัทางอัอันไลัน์) โดยสำถาบันจััดอัันดับด�านการศึึกษา 
Thailand Education Ranking (TER) www.thaitopu.com
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มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร ขอแสุดงควิามยิน้ด่
ท่มนั้กก่ฬาบาสุเกติบอลัหญิิง

ใน้โอกาสุได้รับรางวัิลั ชน้ะเลิัศิ แลัะรองชน้ะเลิัศิอัน้ดับ 2 
การแข�งขัน้ก่ฬาแห�งชาติิ ครั�งท่� 47 ศิร่สุะเกษเกมส์ุ

โดุยมี นักิศึักิษาสาข้าวิิชาวิิทยาศัาสตร์ิกิาริกีิฬา คณะศึักิษาศัาสตร์ิ มห้าวิิทยาลััย

ศิัลัปากิริ เป็นตัวิแทนจังห้วัิดุนคริปฐม เข้้าร่ิวิมในกิาริแข่้งขั้น
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 ศัาสตริาจาริย์ ดุริ.คณิต เขี้ยวิวิิชัย ริองอธิีกิาริบดีุพิริะริาชวัิงสนามจันทร์ิ ผ้้จัดุกิาริทีม
บาสเกิตบอลั 5x 5 จังห้วัิดุนคริปฐม พิร้ิอมดุ้วิย ริองศัาสตริาจาริย์ ดุริ.สาโริช พ้ิลัเทพิ ผ้้ช่วิยอธิีกิาริบดีุ
พิริะริาชวัิงสนามจันทร์ิ เลีั�ยงรัิบริองแลัะกิล่ัาวิแสดุงควิามยินดีุ แก่ิทีมนักิกีิฬาบาสเกิตบอลัห้ญิง 
แลัะอาจาริย์ ดุริ.นริินทริา จันทศัริ อาจาริย์ปริะจำาสาข้าวิิทยาศัาสตร์ิกิาริกีิฬา คณะศึักิษาศัาสตร์ิ 

มห้าวิิทยาลััยศิัลัปากิริ ผ้้จัดุกิาริทีมบาสเกิตบอลั 3x3 พิร้ิอมผ้้ฝึกิสอน ในโอกิาสไดุ้รัิบริางวัิลัเห้รีิยญทอง 

ปริะเภททีม 5x5 แลัะ เห้รีิยญทองแดุง ปริะเภททีม 3x3 จากิกิาริแข่้งขั้นกีิฬาแห่้งชาติ ครัิ�งที� 47 
ศัรีิสะเกิษเกิมส์ 
 โดุยมี นักิศึักิษาสาข้าวิิชาวิิทยาศัาสตร์ิกิาริกีิฬา คณะศึักิษาศัาสตร์ิ มห้าวิิทยาลััยศิัลัปากิริ 

เป็นตัวิแทนจังห้วัิดุนคริปฐม เข้้าร่ิวิมในกิาริแข่้งขั้น 
วิันศัุกิริ์ที� 25 มีนาคม 2565 เวิลัา 09.00 น. 
ณ ห้้องปริะชุม อธี 1302 ชั�น 3 สำานักิงานอธีิกิาริบดุี มห้าวิิทยาลััยศัิลัปากิริ วิิทยาเข้ตพิริะริาชวิัง

สนามจันทริ์ จังห้วิัดุนคริปฐม

แสุดงควิามยิน้ด่ แก�ท่มนั้กก่ฬาบาสุเกติบอลัหญิิง แลัะ
อาจารย์ ดร.น้ริน้ทรา จัน้ทศิร อาจารย์ประจำาสุาขา

วิิทยาศิาสุติร์การก่ฬา คณะศึิกษาศิาสุติร์
มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร
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Game Talent Showcase 2022 Presented by Bitkub 
งาน้ด่ ๆ เวิท่แสุดงผลังาน้ของเยาวิชน้คน้สุร้างเกม ท่�จัดขึ�น้

โดย TGA สุมาคมอ่ติสุาหกรรมซอฟต์ิแวิร์เกมไทย

 ข้อแสดุงควิามยินดุีกิับผลังานเกิม O.U.R.S 
ข้องนักิศัึกิษาชั�นปีที� 4  สาข้าเทคโนโลัยีดุิจิทัลั
เพิ่�อกิาริออกิแบบเอกิออกิแบบเกิม 
ทีม GAMEKAZE 
นางสาวิฐิติริัตน์ มาศังามเม่อง
นายทริงพิลั สินผดุุง
นายอภิวิัฒน์ ลัิมปริังษี
นายอิศัริา ริ่�นริมย์

ที�ไดุ้ริับริางวิัลั Developer’s Choice Award แลัะ ผลังานเกิม ZooSquad ข้องทีม MEESEEKS
ทีมจากิกิาริริ่วิมม่อกิันข้องนักิศัึกิษาจากิมห้าวิิทยาลััยศัิลัปากิริ, มห้าวิิทยาลััยศัริีนคริินทริวิิโริฒ, 
สถาบันเทคโนโลัยีพิริะจอมเกิลั้าเจ้าคุณทห้าริลัาดุกิริะบัง
 โดุยมี นายฐานัส ศัิริิกิาริ นักิศัึกิษาชั�นปีที� 2 สาข้าเทคโนโลัยีดุิจิทัลัเพิ่�อกิาริออกิแบบเอกิ
ออกิแบบแอนิเมชัน เป็นผ้้ริ่วิมพิัฒนา ที�ไดุ้ริับริางวิัลั Extreme Disruptive Award sponsored 
By Electronics Extreme
 ข้อข้อบคุณ คณาจาริย์ แลัะอาจาริย์ที�
ปริึกิษาจุลันิพินธี์ทุกิท่าน แลัะข้อแสดุงควิาม
ช่�นชมนักิศัึกิษาทั�ง 2 ทีมที�ไดุ้สริ้างสริริค์ผลังาน

เกิมสนุกิๆ ให้้ทุกิคนไดุ้เลั่นกิันดุ้วิยคริับ แลัะเริา
ยังมีเกิมอ่�นๆที�น่าสนใจ ให้้ไดุ้ลัองเลั่นกิันเริ็วิ ๆ 
นี� ริวิมถึงผลังานแอนิเมชัน แลัะอินเทอริ์แอคทีฟ

แอปพิลัิเคชัน ให้้ไดุ้ชมกิันอีกิดุ้วิย โปริดุติดุตาม
ผลังานข้องนักิศัึกิษาออกิแบบ ICT กิันดุ้วิยนะ
คริับ 
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 ขอแสุดงควิามยิน้ด่กับ 
น้ายภากร กัทชล่ั แลัะน้ายน้ริศิร์ พรหมบ่ติร

นั้กศึิกษาปริญิญิาเอก หลัักสูุติรเทคโน้โลัย่สุารสุน้เทศิแลัะ
น้วัิติกรรมดิจิทัลั ภาควิิชาคอมพิวิเติอร์
คณะวิิทยาศิาสุติร์ มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร     

ที�ได�รับรางวัิลัชนะเลิัศึจัากการแข่่งขั่น First Thai HCI Paperthon
หัวิข่�อั HCI กับ โควิิด-19 สำำาหรับนักศึึกษา/นักวิิจััย

ที�จััดขึ่�นระหว่ิางวัินที� 8-10 เม.ย. 2565 โดย Bangkok ACM SIGCHI Chapter
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มหาวิิทยาลััยศิิลัปากรขอแสุดงควิามยิน้ด่กับ
นั้กก่ฬา ผู้ฝึึกสุอน้ ติลัอดจน้ท่มงาน้ท่กท�าน้

ท่�ให้การสุนั้บสุน่้น้อยู�เบ้�องหลัังควิามสุำาเร็จใน้ครั�งน่้�
รายงานผลัการเข่�าร่วิมการแข่่งขั่นบาสำเกตบอัลั ระดับอุัดมศึึกษา

รายการ CP เจีัยระไนเพชร ชิงถ�วิยรางวัิลัชนะเลิัศึรัฐมนตรีว่ิาการกระทรวิงศึึกษาธิิการ 
ระหว่ิางวัินที� 4-12 เมษายน 2565 

 
“ ทีมบาสเกิตบอลั ห้ญิงมห้าวิิทยาลััยศัิลัปากิริ ริุ่นอายุไม่เกิิน 
20 ปี ควิ้าแชมป์ ริายกิาริ CP เจียริะไนเพิชริ ” ณ โริงเริียน
สายปัญญาริังสิต จัดุโดุยสมาคมส่งเสริิมสุข้ภาพิไทย-จีน ริ่วิม

กิับ สมาคมกีิฬาบาสเกิตบอลัแห้่งปริะเทศัไทย เป็นข้องข้วัิญปี
ให้ม่ไทย สงกิริานต์ 2565 แดุ่ชาวิศัิลัปากิริ ทุกิๆ ท่าน

 โดุยในริอบชิงชนะเลัิศั มห้าวิิทยาลััยศัิลัปากิริ พิบกิับ 
มห้าวิิทยาลััยธีริริมศัาสตริ์ แลัะเอาชนะไปดุ้วิยคะแนน 73 : 43

ผ้จ้ดัุกิาริทมี : ศัาสตริาจาริย์ ดุริ.คณติ เข้ยีวิวิชิยั 

ผ้้ฝึกิสอน : อ.สมถวิิลั ริัตโนภาส

ผ้้ช่วิยผ้้ฝึกิสอน : อาจาริย์ ดุริ.นริินทริา จันทศัริ

นักิกิีฬา : นักิศึักิษาสาข้าวิิชาวิิทยาศัาสตริ์กิาริกีิฬา ภาควิิชา

พิ่�นฐานทางกิาริศึักิษา คณะศัึกิษาศัาสตริ์
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มหาวิิทยาลััยศิิลัปากรขอแสุดงควิามยิน้ด่กับ
ศิาสุติราจารย์ ดร.พรศัิกดิ� ศิร่อมรศัิกดิ� 
คณะเภสัุชศิาสุติร์ มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร

ในโอักาสำที�ได�รับการจััดอัันดับให�เป็น no. #1 ในสำาข่า Pharmacy & Pharmaceutical 
Sciences ข่อังประเทศึไทย แลัะ #83 ข่อังเอัเชีย

แลัะจััดอัย่้ใน TOP 50 ข่อังนักวิิทยาศึาสำตร์ในประเทศึไทย
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นักศึึกษาแลัะบุคลัากรข่อังคณะสัำตวิศึาสำตร์แลัะเทคโนโลัยีการเกษตร

ที�ได�รับรางวัิลัจัากการนำาเสำนอัผลังานวิิชาการประเภทต่าง ๆ 
ใน้การประช่มวิิชาการระดับปริญิญิาบัณฑิิติ

ด้าน้วิิทยาศิาสุติร์แลัะเทคโน้โลัย่การเกษติรแห�งชาติิ
(The National Undergraduate Conference on 

Agricultural Science and Technology; NUCA)  

ภายใต�แนวิคิด “BCG Model เพ่�อัควิามยั�งย่นด�านเกษตร อัาหาร แลัะสิำ�งแวิดลั�อัม” 
ซึึ่�งเป็นการประชุมอัอันไลัน์เม่�อัวัินที� 3 เมษายน 2565 ที�ผ่านมา
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มหาวิิทยาลััยศิิลัปากรขอแสุดงควิามยิน้ด่กับ
 ผศิ.ดร.สุ่พิชชา โติวิิวิิชญ์ิ

ผู้ได้รับรางวัิลั UK Alumni Award สุาขา Culture and Creativity 
ผลังานสำร�างสำรรค์ต่างๆ ข่อัง ผศึ.ดร.สุำพิชชา เน�นที�การใช�ควิามคิดสำร�างสำรรค์ ศิึลัปะ 

แลัะงานอัอักแบบ เป็นเคร่�อังม่อัในการฟ้ื้�นฟ้ื้ย่านแลัะพัฒนาชุมชน
เป็นการต่อัยอัดจัากผลังานบริการวิิชาการ แลัะผลังานในชั�นเรียน ระดับ ป.ตรี-โท-เอัก 

ข่อังคณะสำถาปัตยกรรมศึาสำตร์ มหาวิิทยาลััยศิึลัปากร
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สุถาบัน้วิาแติลั ประเทศิฝึรั�งเศิสุ

สุถาบัน้ร�วิมของวิิทยาลััยน้าน้าชาติิ มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร 

สุำาหรับหลัักสูุติรสุองปริญิญิา สุาขาวิิชาการจัดการโรงแรม 

ได้รับการจัดอัน้ดับจาก QS Ranking ให้เป็น้สุถาบัน้อัน้ดับหนึ้�ง

ของประเทศิฝึรั�งเศิสุ สุาขาวิิชาการจัดการโรงแรมแลัะกิจกรรม

สัุน้ทน้าการ (Hospitality and Leisure Management)
(06/04/65)
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The best thesis of DEC. ‘2021
รางวัิลัผลังาน้ collection ยอดเย่�ยม ปีการศึิกษา 2564

ชยพัฒน์้ ศัิกดิ�อัศิวิพาห่
Collection : Farmers กับการถ่ายทอัดเร่�อังราวิชีวิิตข่อังชาวิสำวินในปัจัจุับัน

ที�ต�อังพึ�งพาเทคโนโลัยีในการทำาเกษตรกรรมต่างๆ 

ผลังาน the best thesis คัดเล่ัอักจัากผลังานที�โดดเด่น ให�ภาพลัักษณ์
ควิามใหม่แก่วิงการแฟื้ชั�นแลัะศิึลัปะ ทั�งในเร่�อังสุำนทรียศึาตร์ วัิสำดุ พ่�นผิวิ 

เทคนิคแลัะนวัิตกรรม รวิมถึงควิามสำมำ�าเสำมอัในการทำาผลังานข่อังนักศึึกษา

Silpakorn News April, 2022  |  14



Silpakorn News April, 2022  |  15

2



เข้้าเริียนคริบตามเง่�อนไข้ ริับทันทีใบ Certificate
เห้มาะกัิบนักิศึักิษาทุกิริะดัุบแลัะผ้้สนใจเริิ�มทำาธุีริกิิจ/ผ้้ที�มีธุีริกิิจแลัะ
ต้องกิาริเพิิ�มเติมทักิษะ
ริับชม Live ผ่าน Zoom แบบ Closed Group ฟริี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
.

เดุ่อนนี�พิบกิับ Class 01 “เกิ็บเงินให้้อย้่ห้มัดุ ลังทุนยังไงให้้ถ้กิจุดุ ในยุค 
Digital” โดุย K WEALTH GURU เตริียมพิริ้อมกิ่อนเกิ็บเงิน วิางแผน
กิาริเงินกิ่อนเกิษียณ วิิธีีเลั่อกิกิาริลังทุนให้้ไดุ้กิำาไริส้งสุดุในเศัริษฐกิิจยุค

โควิิดุ-19 24 มีนาคม 2565 เวิลัา 13.30-15.30

The Young Entreprenuer Mastery 2022
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รวิม 4 รายวิิชาจากคณะศึิกษาศิาสุติร์
เพิ�มทักษะการวิิจัยติ�อยอดวิิชาช่พครู 
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SU TCAS รอบ Admission 
เปิดรับสุมัคร ตัิ�งแติ�วัิน้ท่� 2 - 10 พฤษภาคม 2565 

ผ�าน้ช�องทาง student.mytcas.com
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ข้อข้อบพิริะคุณวิิทยากิริ ผศั.ดุริ.สันติธีริ ภ้ริิภักิดีุ ผศั.ดุริ.วีิริะยุทธี พิิมพิาภริณ์ แลัะ ดุริ.พัิฒนพิงศ์ั 
เพ็ิงจันทร์ิ  ที�ไดุ้มาให้้ควิามร้้ิ เปิดุปริะสบกิาริณ์บนมุมมองให้ม่ๆ ส่้กิาริปรัิบตัวิในยุค VUCA World 

ข้องผ้้ปริะกิอบกิาริ SME ภาคบริิกิาริ

ดุำาเนินงานโดุย : สำานักิงานบริิกิาริวิิชากิาริ มห้าวิิทยาลััยศิัลัปากิริ

#สำานักิงานส่งเสริิมวิิสาห้กิิจข้นาดุกิลัางแลัะข้นาดุย่อม #สสวิ. #OSS

 กิจกรรมอบรมสัุมมน้า VUCA World เชิงปฏิิบัติิการ 
ใน้วัิน้แรกครั�งท่� 2 จัดท่� จ.สุงขลัา

ภายใต้ิโครงการ SME ปรับตัิวิรับ VUCA Worldภาคบริการ
รอัง ผอั.สำสำวิ. มาเป็นประธิานเปิดงาน โดยมี ดร.ศึรายุทธิ แสำนมี 

ผอั.สำนง.บริการวิิชาการ มศึก. กล่ัาวิรายงาน 
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กองประกัน้ค่ณภาพการศึิกษา มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร
จัดกิจกรรมเติร่ยมควิามพร้อมผู้ประเมิน้ค่ณภาพการศึิกษาภายใน้ 

ติามเกณฑ์ิ EdPEx ( EdPEx Assessor) ออน้ไลัน์้

โดุยมี ผ้้ช่วิยศัาสตริาจาริย์ ดุริ.เชาวิรีิย์ อริริถลัังริอง ริองอธิีกิาริบดีุฝ่ายวิิชากิาริ เป็นปริะธีานกิล่ัาวิ
เปิดุกิิจกิริริม วิิทยากิริโดุย ศัาสตริาจาริย์นายแพิทย์สงวินสิน รัิตนเลิัศั ผ้้ตริวิจปริะเมินริางวัิลั
คุณภาพิแห่้งชาติ ( TQA Assessor ) / คณะอนุกิริริมกิาริพัิฒนาคุณภาพิกิาริศึักิษาส่้ควิามเป็นเลิัศั 
สป.อวิ.

วัินจันทร์ิที� 28 มีนาคม 2565 เวิลัา 09.00 น.

ณ ห้้องปริะชุม อธี 1302 ชั�น 3 สำานักิงานอธิีกิาริบดีุมห้าวิิทยาลััยศิัลัปากิริ วิิทยาเข้ตพิริะริาชวัิง
สนามจันทร์ิ จังห้วัิดุนคริปฐม
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ในวิันจันทริ์ที� 4 เมษายน 2565 
เวิลัา 09.00-16.00 น. 
ณ ห้้องปฏิบัติกิาริคอมพิิวิเตอริ์ 
วิ1109 ชั�น 1 อาคาริวิิทยบริิกิาริ 
มห้าวิิทยาลััยศัิลัปากิริ 
วิิทยาเข้ตสาริสนเทศัเพิชริบุริี

วิิทยากิริบริริยาย
โดุย อาจาริย์ศัริายุทธี ธีิบดุี 

คณะเทคโนโลัยีสาริสนเทศัแลัะกิาริ
ส่�อสาริ

การใช้งาน้ Infographic 
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ไดุ้เริียนภาษาอังกิฤษแลัะฝริั�งเศัส 
ไดุ้ฝึกิงานริะดุับนานาชาติ ณ ปริะเทศัฝริั�งเศัส แลัะสถานที�ต่างปริะเทศัอ่�นๆ

ไดุ้ริับปริิญญาบัตริ 2 ใบ จากิ Vatel ปริะเทศัฝริั�งเศัส แลัะมห้าวิิทยาลััยศัิลัปากิริ
ใช้วิุฒิ ม.6 ห้ริ่อ สำาเริ็จกิาริศัึกิษาจากิริะบบ GED

ไม่ต้องใช้คะแนน Gat/Pat, Onet, 9 วิิชาสามัญ

ริายลัะเอียดุเพิิ�มเติม https://suic.su.ac.th/th/programmes/hotel-management
กิริอกิใบสมัคริ https://suic.su.ac.th/th/apply

Vatel Thailand - Silpakorn University
 International Collge 

B.B.A. หลัักสูุติรสุาขาวิิชาการจัดการโรงแรม
เปิดรับสุมัครนั้กศึิกษาใหม� #Dek65

เปิดโอกาสุให้สุำาเร็จการศึิกษาได้ภายใน้ 3 ปี
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มห้าวิิทยาลััยศัิลัปากิริ เปิดุกิาริเริียนกิาริสอน SU4Life ทั�งห้มดุ 5 ริายวิิชา สำาห้ริับช่วิงปิดุ
ภาคเริียนฤดุ้ริ้อนนี� โดุยน้องๆ ชั�นมัธียมศัึกิษาตอนปลัาย, ผ้้ที�มีอายุไม่ต่ำากิวิ่า 16 ปี แลัะผ้้ที�
สนใจ สามาริถเลั่อกิลังเริียนในริายวิิชาที�สนใจไดุ้ แลัะเม่�อผ่านกิาริเริียนกิาริสอนเริียบริ้อยตาม
ห้ลัักิส้ตริแลั้วิ จะสามาริถเกิ็บสะสมห้น่วิยกิิต แลัะเทียบโอนผลักิาริเริียนเม่�อเข้้าเป็นนักิศัึกิษา
ข้องมห้าวิิทยาลััยศัิลัปากิริไดุ้ ริวิมถึงยังสามาริถนำาปริะกิาศันียบัตริที�ไดุ้จากิกิาริเริียน ใส่ใน 
Portfolio ไดุ้อีกิดุ้วิย

ริายลัะเอียดุเพิิ�มเติม

ริับสมัคริ : https://lifelong.su.ac.th
ข้้อม้ลัเพิิ�มเติม : https://bit.ly/36cpKFH

ม.ศิิลัปากร รับนั้กเร่ยน้ ม.ปลัาย เข้าเร่ยน้ 5 รายวิิชา 
เก็บสุะสุมหน้�วิยกิติ - เท่ยบโอน้ได้
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ผ้้สอนริายวิิชา ภาคฤดุ้ริ้อนที�สนใจ สามาริถเปิดุใช้งานห้้องเริียนที�สริ้างข้ึ�นใน Microsoft Teams 
โดุยริะบบจะดุึงนักิศัึกิษาที�ลังทะเบียนเข้้าส้่ห้้องเริียนโดุยอัตโนมัติ

กำ�หนดก�ร

- วิันที� 11 เม.ย. 2565 (วิันแริกิข้องกิาริลังทะเบียนภาคฤดุ้ริ้อน) ริะบบเริิ�ม sync ข้้อม้ลักิาริลัง
ทะเบียนภาคฤดุ้ริ้อน แลัะสริ้างห้้องเริียนริองริับกิาริใช้งาน โดุยจะมีกิาริ sync ข้้อม้ลัเพิิ�ม/ถอนทุกิ
วิันจนสิ�นสุดุริะยะเวิลัาเพิิ�ม/ถอนตามปฎีิทินกิาริศัึกิษา

- วิันที� 25 เม.ย. 2565 (วิันที�สิ�นสุดุช่วิงเพิิ�ม/ถอน ภาคฤดุ้ริ้อน) สำาห้ริับริายวิิชาภาคปลัายที�สิ�นสุดุ
ลังแลั้วิ ริะบบจะปริับช่�อจากิ (ช่�อเดุิม) ไปเป็น Archived - (ช่�อเดุิม) ทั�งนี� จะดุำาเนินกิาริเฉพิาะ
ริายวิิชาที�สริ้างข้ึ�นโดุยอัตโนมัติจากิริะบบ School Data Sync ในภาคกิาริศัึกิษากิ่อนโดุยไม่
กิริะทบกิับริายวิิชาที�ผ้้สอนสริ้างข้ึ�นเอง

School Data Sync
ระบบ sync ข้อมูลั SU REG กับ MS Teams

สุำานั้กดิจิทัลัเทคโน้โลัย่ได้จัดทำาระบบ sync ข้อมูลั
การลังทะเบ่ยน้จากระบบ REG ไปยัง Teams 
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คณะสุัติวิศิาสุติร์แลัะเทคโน้โลัย่การเกษติร มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร 
ร�วิมกับสุำาน้ักงาน้การวิิจัยแห�งชาติิ (วิช.) 

จัดงาน้เสุวิน้าแลัะน้ิทรรศิการการขยายผลัธน้าคารปูม้า
เพ้�อค้น้ปูม้าสุู�ทะเลัไทย แลัะสุ�งเสุริมการติลัาดผลัิติภัณฑิ์ช่มชน้

ธน้าคารปูม้าใน้พ้�น้ท่�จังหวิัดเพชรบ่ร่แลัะประจวิบค่ร่ขัน้ธ์ 

ภายใต้ช่�องาน “เที�ยวิหั้วิหิ้น กิินป้ ดุ้ทะเลั” ริะห้ว่ิางวัินที� 1 – 3 เมษายน 
2565 ที�ศ้ันย์กิาริค้ามาร์ิเก็ิตวิิลัเลัจ หั้วิหิ้น 
เพ่ิ�อเผยแพิร่ิองค์ควิามร้้ิแลัะสร้ิางกิาริรัิบร้้ิข้องปริะชาชนแลัะนักิท่องเที�ยวิ
ดุ้านกิาริอนุรัิกิษ์ทรัิพิยากิริป้ม้า แลัะส่งเสริิมกิาริตลัาดุป้ม้าแลัะผลิัตภัณฑ์ิ
ข้องชุมชนชาวิปริะมงในพ่ิ�นที�จังห้วัิดุเพิชริบุรีิแลัะปริะจวิบคีรีิขั้นธ์ี
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 โดุยมี เภสัชกิริ ผ้้ช่วิยศัาสตริาจาริย์ ดุริ.ภานุพัิฒน์ พุ่ิมพิฤกิษ์ ริองคณบดีุฝ่ายพัิฒนานักิศึักิษา
แลัะศิัษย์เก่ิาสัมพัินธ์ี เยี�ยมชมแลัะกิล่ัาวิข้อบคุณ โริงพิยาบาลั/บริิษัท/ผ้้ปริะกิอบกิาริ ที�เข้้าร่ิวิม
กิิจกิริริม

   ในกิาริจัดุกิิจกิริริมครัิ�งนี�ไดุ้แบ่งจำานวินผ้้ร่ิวิมงานเป็นสองริอบ เพ่ิ�อเป็นกิาริลัดุควิามเสี�ยงแลัะ
ปฏิบัติตามมาตริกิาริกิาริป้องกัินกิาริแพิร่ิริะบาดุอย่างเคร่ิงครัิดุ

วิันที� 28 มีนาคม 2565 เวิลัา 09.00 - 14.00 น.
ณ อาคาริปฏิบัติกิาริพิลัศึักิษา ( โริงยิมเก่ิา ) กิองกิิจกิารินักิศึักิษา มห้าวิิทยาลััยศิัลัปากิริ 
วิิทยาเข้ตพิริะริาชวัิงสนามจันทร์ิ จังห้วัิดุนคริปฐม

หน้�วิยกิจการนั้กศึิกษา สุ�งเสุริมการเร่ยน้รู้
สุวัิสุดิการแลัะศิิษย์เก�าสัุมพัน้ธ์ (กสุสุศิ.)
คณะเภสัุชศิาสุติร์ มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร 

จัดกิจกรรม Job Fair
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เติร่ยมควิามพร้อมด้าน้การวิาดเสุ้น้ให้น้้อง ม.ปลัาย 
ก�อน้รับสุมัคร SU-TCAS66!

- เจาะเน่�อห้า 2 ริายวิิชาวิาดุเส้นบน
ริะบบคลัังห้น่วิยกิิต ต่างกัินอย่างไริ?
- ใคริที�กิำาลัังลัังเลัว่ิาเรีิยนตัวิไห้นดีุ 
Live นี�มีคำาตอบ!
.
แนะนำาริายวิิชาวิาดุเส้นปริะจำาเทอม 
3/2564 บนริะบบคลัังห้น่วิยกิิต
- ริายวิิชา 360 103 วิาดุเส้น 1 จากิ
คณะมัณฑินศิัลัป์
โดุย ริศั.อาวิิน อินทรัิงษี
- ริายวิิชา 802 101 วิาดุเส้นเพ่ิ�อ
งานออกิแบบ
จากิคณะเทคโนโลัยีสาริสนเทศัแลัะ
กิาริส่�อสาริ
โดุย ผศั.มานพิ เอี�ยมสะอาดุ
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SU ACADEMIC FANDOM #เปิดด้อมSU
เติร่ยมติัวิให้พร้อมกับการเปิดด้อมใหญิ� SU ครั�งแรก ! 
รู้จักกับท่กคณะใน้มหาวิิทยาลััยศิิลัปากรแบบไม�ม่กั๊ก

ผ�าน้ร่�น้พ่�ศิิษย์เก�า 14 คน้ 14 คณะ

เจาะลัึกิทุกิปริะเดุ็นที�ต้องริ้้ กิับกิาริ
กิ้าวิเข้้าส้่ริั�วิศัิลัปากิริ
ผ่านปริะสบกิาริณ์จากิริุ่นพิี�ศัิษย์เกิ่า
ในริอบ
- ริอบ Audition ต้องเจอกิับบท
ทดุสอบควิามสามาริถอะไริบ้าง ?
- ริอบ Trainee ฝึกิห้นักิจนต้อง
ริ้องข้อชีวิิตจริิงไห้ม ?
- ริอบ Debut ออกิไปจะทำายังไงให้้
ปัง ?

มาริ่วิมห้าคำาตอบแลัะปริะสบกิาริณ์แบบ Real จากิเห้ลั่าพิี� ๆ เป็นข้้อม้ลั 
Insight ตัวิช่วิยตัดุสินใจที�ห้าไม่ไดุ้จากิที�อ่�น !
ริับชมผ่าน Fcaebook : SU Style วิันที� 19-22 เมษายน 2565 เวิลัา 
19.30 น. เป็นต้นไป
#ดุ้อมอาริ์ต : วิันที� 19 เมษายน 2565
#ดุ้อมวิิทย์ : วิันที� 20 เมษายน 2565
#ดุ้อมบิซิเนสแลัะเอนเตอริ์เทนเมนท์ : วิันที� 21 เมษายน 2565
#ดุ้อมสังคมแลัะภาษา : วิันที� 22 เมษายน 2565
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ทำำานุบำารุง

ศิลปวััฒนธรรม
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อธีิกิาริบดุีมห้าวิิทยาลััยศัิลัปากิริ พิริ้อมทั�ง
ศัาสตริาจาริย์ ดุริ.ชาตริี ปริะกิิตนนทกิาริ แลัะ
ริองศัาสตริาจาริย์ ดุริ.กิริริณิกิาริ์ สุริีริัตนา
ภิริมย์ ให้้กิาริต้อนริับท่านปลััดุกิริะทริวิงกิาริ
อุดุมศัึกิษา วิิทยาศัาสตริ์ วิิจัย แลัะนวิัตกิริริม 
ศัาสตริาจาริย์ นายแพิทย์สิริิฤกิษ์ ทริงศัิวิิไลั 
แลัะอดุตีริฐัมนตริว่ีิากิาริกิริะทริวิงกิาริท่องเที�ยวิ
แลัะกิีฬา คุณกิอบกิาญจน์ วิัฒนวิริางกิ้ริ ที�ไดุ้
เข้้าเยี�ยมชมงาน”วิัดุภุมริินทริ์ริาชปักิษี ต่อยอดุ 
นอกิกิริอบ ศัิลัปะไทย” 

วัิดภ่มริน้ทร์ราชปักษ่ ติ�อยอด น้อกกรอบ ศิิลัปะไทย
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ซึ�งเป็นวิันที�สี�แลัะวิันสุดุท้ายข้องกิาริจัดุงานในคริั�งนี� ทั�งสอง
ท่านริ้ส้กึิปริะทบัใจกิาริจดัุงานในคริั�งนี�ที�สามาริถนำาเริ่�องในอดุตี
มา **Re-Interpret เป็นกิาริต่อยอดุองค์ควิามริ้้ ดุ้วิยกิารินำาเอา
เทคโนโลัยีทันสมัยมาบอกิเลั่าเริ่�องริาวิอดุีตในริ้ปแบบให้ม่เป็น
คริั�งแริกิ ๆ ในไทย โดุยใช้เทคโนโลัยีแบบให้ม่เพิ่�อเริียกิริ้องแลัะ
ดุึงดุ้ดุควิามสนใจจากิเยาวิชนคนรุิ่นปัจจุบันมาให้้ควิามสำาคัญ
ในเน่�อแท้ข้องดุีข้องไทยแลัะนำาไปใช้ในบริิบทให้ม่เป็นsoft 
power สมัยให้ม่สริ้างให้้เกิิดุปริะโยชน์กิับปริะเทศัไทยต่อไป

โดุยศัาสตริาจาริย์ ดุริ.ชาตริี ปริะกิิตนนทกิาริ ริองศัาสตริาจาริย์ 
ดุริ.กิริริณิกิาริ์ สุริีริัตนาภิริมย์ ไดุ้นำาชม Projection Mapping 
“ชมภ้ทวิีป” แลัะHologram “วิัดุภุมริินทริ์ริาชปักิษี ส่วิน
ผศั.ดุริ.ไธีพิัตย์ ภ้ชิสส์ชวิกิริณ์แลัะผศั.ปองพิลั ยาศัริี ตอบข้้อซักิ
ถามเกิี�ยวิกิับริ้ปแบบ สถาปัตยกิริริมไทยข้องวิัดุริ้างแห้่งนี�

เม่�อวิันอาทิตย์ที� 10 เมษายน 2565 
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พิริะบาทสมเด็ุจพิริะเจ้าอย้่หั้วิ ทริงพิริะกิรุิณาโปริดุเกิล้ัาโปริดุกิริะห้ม่อมให้้ นายจิริายุ อิศัริางก้ิริ ณ 
อยุธียา องคมนตรีิ เป็นผ้้แทนพิริะองค์เป็นปริะธีานในพิิธีีเปิดุแลัะมอบริางวัิลั กิาริแสดุงศิัลัปกิริริม
แห่้งชาติ ครัิ�งที� 67 ณ พิิพิิธีภัณฑิสถานแห่้งชาติ ห้อศิัลัปะ ถนนเจ้าฟ้า กิรุิงเทพิฯ เม่�อวัินที� 22 
มีนาคม 2565  ที�ผ่านมา 
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สำถาบันพิพิธิภัณฑ์ศึิลัปกรรมแห่งชาติ หน่วิยงานภายใต� ” ธิัชชา” กระทรวิง
อัุดมศึึกษา วิิทยาศึาสำตร์ วิิจััยแลัะนวิัตกรรม มอับหมายให�

มหาวิิทยาลััยศึิลัปากร ร่วิมกับ มหาวิิทยาลััยข่อันแก่น จััดงานนิทรรศึการ

 “วิิถ่ศิรัทธาอ่สุาน้ : มรดกวิัฒน้ธรรมจากอด่ติสุู�ปัจจ่บัน้”
ระหวิ�างวิัน้ท่� 22-27 ม่น้าคม 2565 

ณ ศิูน้ย์ศิิลัปวิัฒน้ธรรม มหาวิิทยาลััยขอน้แก�น้
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หอศิิลัป มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร
จัดน้ิทรรศิการศิิลัปกรรมร�วิมสุมัยของศิิลัปิน้ร่�น้เยาวิ์ ครั�งท่� 38 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 
ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

หลังจากนั้นผลงานจะนำาไปจัดนิทรรศการสัญจรยังส่วนภูมิภาคต่อไป
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ริ่วิมดุ้วิยวิง Thai-talian Youth Or-

chestra แลัะ Feroci Philharmonic 

Winds โดุยมีกิิจกิริริมนี�ข้ึ�นในวิันจันทริ์ที� 

4 เมษายน 2565 ณ อาคาริห้อปริะชุมวิัง

ท่าพิริะ ม.ศัิลัปากิริ วิังท่พิริะ ตั�งแต่เวิลัา 

19.00 - 21.00 น. กิาริแสดุงดุนตริีในคริั�ง

นี�เปิดุริับผ้้ชมจำานวิน 100 คน แลัะผ้้ชมทุกิ

คนจะต้องแสดุงผลักิาริตริวิจ ATK ไม่เกิิน 

24 ชั�วิโมง กิ่อนเวิลัากิาริแสดุง ณ บริิเวิณ

ทางเข้้าห้อปริะชุมกิ่อนเข้้าริ่วิมงาน ตาม

มาตริกิาริป้องกิันกิาริแพิริ่ริะบาดุข้องเช่�อ

ไวิริัส COVID-19 ข้อง ศับค.

ทั�งนี�ไดุ้รัิบเกีิยริติจากิท่านเอกิอัคริริาชท้ต

สาธีาริณริัฐอิตาลัี Lorenzo Galanti แลัะอธีิกิาริบดุีมห้าวิิทยาลััย

ศัิลัปากิริตลัอดุจนริองอธีิกิาริบดุีฝ่ายศัิลัปวิัฒนธีริริมแลัะคณบดุีคณะ

ดุุริิยางคศัาสตริ์ เข้้าริ่วิมชมกิาริแสดุงดุนตริีโดุยวิง Fecoci Philharmonic 

Wind Ensemble แลัะนักิดุนตริีริับเชิญชาวิอิตาเลัียน Maestro Arnal-

do de Felic eแลัะอาจาริย์ดุำาริิห้์  วิิทยบริริณกิิจเป็น conductor

คณะด่ริยางคศิาสุติร์ ร�วิมกับ 
สุถาน้ทูติอิติาลั่ประจำาประเทศิไทย ได้จัดการแสุดง

ดน้ติร่คลัาสุสุิก บรรเลังใน้รูปแบบวิงด่ริยางค์เคร้�องลัม
ในครั�งนี� คณะดุริยางคศึาสำตร์ได�รับเกียรติจัาก

Mr. Arnaldo Felice นักโอัโบชาวิอัิตาเลัียน ร่วิมบรรเลังกับ
อัาจัารย์ดำาริห์ บรรณวิิทยกิจั  อัดีตคณบดี คณะดุริยางคศึาสำตร์ 

มหาวิิทยาลััยศึิลัปากร
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#โน้ราไทยไปเวิน้ิสุ น้ิทรรศิการใหม�ใน้พ้�น้ท่�ศิิลัปะโลัก  
มรดก โน้รา : Spirit of NORA
ณ น้ครเวิน้ิสุ สุาธารณรัฐอิติาลั่ 

จัากโนรามรดกโลักทางวิัฒนธิรรมสำ้่นครมรดกโลักเวินิสำ อัิตาลัี 
ในร้ปแบบนิทรรศึการศึิลัปะร่วิมสำมัยแลัะกิจักรรมสำ่งเสำริมวิัฒนธิรรม

ปี 2022 ณ สำงข่ลัาพาวิิเลัียน นครเวินิสำ สำาธิารณรัฐอัิตาลัี

#สร้ิางสริริค์โดุยสงข้ลัาพิาวิิเลีัยน 

ร่วมจััดโดย กิริมส่งเสริิมวัิฒนธีริริม 

กิริะทริวิงวัิฒนธีริริม สภาวัิฒนธีริริม

ไทยในสาธีาริณรัิฐอิตาลีั ฝ่ายศิัลัป

วัิฒนธีริริม มห้าวิิทยาลััยศิัลัปากิริ

แลัะม้ลันิธิีสงข้ลัาเม่องเก่ิา  

สนับสนุนโดย โริงพิยาบาลัศิัคริินทร์ิ

ดำ�เนินก�รโดย สงข้ลัาพิาวิิเลีัยน 

จัดุนิทริริศักิาริศิัลัปะร่ิวิมสมัย 

มริดุกิ โนริา : Spirit of NORA

แสดุงริะห้ว่ิางวัินที� 26  พิ.ค. - 3 กิ.ค. 

65 แลัะกิิจกิริริมส่งเสริิมวัิฒนธีริริม 

ณ นคริเวินิส สาธีาริณรัิฐอิตาเลีัยน
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งานวิัจัย นวััตกรรม
และการสำร้างสำรรค์



โครงการประกวิดสุร้างสุรรค์ผลังาน้ปฏิิทิน้กน้กสุิน้
ประจำาปี 2566 หัวิข้อ “ จิน้ติน้าการจากสุ่ภาษิติไทย” 

โดยควิามร่วิมม่อัระหวิ่าง บริษัท กนกสำิน เอั๊กซึ่ปอัร์ต อัิมปอัร์ตจัำากัด 
แลัะคณะจัิตรกรรม ประติมากรรมแลัะภาพพิมพ์ มหาวิิทยาลััยศึิลัปากร 

เงินริางวัิลั ริางวัิลัยอดุเยี�ยม 1 ริางวัิลั ทุนกิาริศึักิษา 20,000 บาท

ริางวัิลัดีุเดุ่น 11 ริางวัิลั ทุนกิาริศึักิษาลัะ  15,000 บาท

โดุยมีกิำาห้นดุกิาริดุำาเนินงานกิาริส่งผลังานภาพิริ่างเพิ่�อเข้้าคัดุเลั่อกิในกิาริจัดุทำาปฏิทิน 
วิันที� 21 -31 มีนาคม 2565 ปริะชาสัมพิันธี์ พิริ้อมเปิดุเเพิลัตฟอริ์มริับสมัคริเพิ่�อเช็คยอดุนักิศัึกิษา

ที�สมัคริ
วิันที� 15 -28 เมษายน 2565 เปิดุริับผลังานภาพิริ่างแลัะงานคัดุลัอกิ (ลัายเส้น) ให้้ส่งในเเฟลัตฟอริ์ม 
(ไฟลั์ JPEG)
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คณะเทคโน้โลัย่สุารสุน้เทศิแลัะการสุ้�อสุาร มหาวิิทยาลััย
ศิิลัปากร ผน้ึกกำาลััง @RadioCacaNFT พร้อมเปิดติัวิครั�ง

แรกใน้ USM Metaverse  
สำร�างพ่�นที�การศึึกษาบนโลักเสำม่อันจัริง โดยเริ�มต�นจัากการจััดนิทรรศึการ 

NFT แลัะ Workshops บนพ่�นที�ใน #USMverse

 โดุยมีกิาริทำางานแบบบ้ริณากิาริริะห้ว่ิางคณะเทคโนโลัยีสาริสนเทศัแลัะกิาริส่�อสาริ แลัะ
คณะสถาปัตยกิริริมศัาสตร์ิ มห้าวิิทยาลััยศิัลัปากิริ USM Metaverse by Radio Caca ไดุ้ร่ิวิมม่อ
กัิบมห้าวิิทยาลััยชั�นนำาริะดัุบโลักิ อย่าง Cambridge University, Princeton University, Univer-
sity of Southern California, Princeton University, Hong Kong University (Asia) เป็นต้น 
เพ่ิ�อที�จะสร้ิาง Metaverse ไว้ิใช้เรีิยนแลัะเล่ันในริะบบนิเวิศันี� ขั้บเคล่ั�อนดุ้วิยริะบบอย่าง RACA 

แลัะปริะกิอบไปดุ้วิย United States of Mars (USM) Metaverse, ตลัาดุซ่�อข้าย Non-Fungible 
Token (NFT) แลัะเกิมที�เล่ันแล้ัวิมีริายไดุ้ (Play-to-Earn: P2E) ซึ�งมีช่�อว่ิา Metamon
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วิันจันทริ์ที� 4 เมษายน 2565 เวิลัา 9.00 – 12.00 น.  
ริองศัาสตริาจาริย์ ดุริ.ศัุภกิิจ สุทธีิเริ่องวิงศั์
ผ้้อำานวิยกิาริสำานักิงานบริิห้าริกิาริวิิจัย  นวิัตกิริริมแลัะกิาริสริ้างสริริค์
ริองปริะธีานอนุกิริริมกิาริเคริ่อข้่ายวิิจัยอุดุมศัึกิษา ภาคกิลัางตอนลั่าง

ดุ้ริายลัะเอียดุแลัะ สมัคริไดุ้ที�
https://forms.gle/GCGubiKBASM7qw677  
ปิดุริับสมัคริ วิันพิุธีที� 30 มีนาคม 2565 
เวิลัา 12.00 น.  ห้ริ่อมีผ้้สมัคริตามที�กิำาห้นดุไวิ้ 
ติดุต่อสอบถามไดุ้ที�   thaiwest.su@gmail.com 
จัดุโดุย สำานักิงานบริิห้าริกิาริวิิจัย นวิัตกิริริมแลัะ
กิาริสริ้างสริริค์ มห้าวิิทยาลััยศัิลัปากิริ    
แลัะเคริ่อข้่ายวิิจัยอุดุมศัึกิษาภาคกิลัางตอนลั่าง

ข่อัเชิญคณาจัารย์  นักวิิจััย นักศึึกษาแลัะบุคลัากร
มหาวิิทยาลััยศิึลัปากร แลัะเคร่อัข่่ายวิิจััยอุัดมศึึกษาภาคกลัางตอันล่ัาง 

เข่�าฟัื้งการสัำมมนาผ่าน Zoom Meeting

เร้�อง “ การแลักเปล่ั�ยน้เร่ยน้รู้ สิุ�งท่�ควิรทราบ : 
พ.ร.บ. สุ�งเสุริมการใช้ประโยชน์้ผลังาน้วิิจัยแลัะน้วัิติกรรม 

พ.ศิ. 2564 ”
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เพ้�อหาร้อแน้วิทางการพัฒน้าจังหวัิดเชิงท�องเท่�ยวิ
แลัะการจัดการขยะภายใน้พ้�น้ท่�จังหวัิดน้ครปฐม

 วัินพุิธีที� 30 มีนาคม พิ.ศั.2565 เวิลัา 10.00 น. ศัาสตริาจาริย์ ดุริ. คณิต เขี้ยวิวิิชัย ริอง
อธิีกิาริบดีุมห้าวิิทยาลััยศิัลัปากิริ พิริะริาชวัิงสนามจันทร์ิพิร้ิอมกัิบ ศัาสตริาจาริย์ ดุริ. นันทนิตย์ 
วิานิชาชีวิะริองอธิีกิาริบดีุฝ่ายวิิจัย มห้าวิิทยาลััยศิัลัปากิริ ริองศัาสตริาจาริย์ ดุริ.ศุัภกิิจ สุทธิีเร่ิองวิงศ์ั 
ผ้้อำานวิยกิาริ สำานักิงานบริิห้าริกิาริวิิจัย นวัิตกิริริมแลัะกิาริสร้ิางสริริค์ (สวินส.) อาจาริย์ ดุริ.วัิช
ริาภริณ์ ริวิมธีริริม  คณบดีุคณะสัตวิศัาสตร์ิแลัะเทคโนโลัยีกิาริเกิษตริ แลัะ ริองศัาสตริาจาริย์ 
ดุริ.สฤษดิุ�พิงศ์ั ขุ้นทริง หั้วิห้น้าภาควิิชาโบริาณคดีุ คณะโบริาณคดีุ มห้าวิิทยาลััยศิัลัปากิริ เข้้าพิบ 

นายจิริวัิฒน์ สะสมทรัิพิย์ นายกิองค์กิาริบริิห้าริส่วินจังห้วัิดุนคริปฐม ณ องค์กิาริบริิห้าริส่วินจังห้วัิดุ
นคริปฐม
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 ปริะธีานสภาพิัฒนากิาริเศัริษฐกิิจแลัะสังคม
แห้่งชาติให้้เกีิยริติเป็นวิิทยากิรินำาในกิาริเสวินา 
“แนวิทางข้ับเคลั่�อน นักิวิิจัยริุ่นให้ม่ ส้่กิาริวิิจัยแลัะ
นวิัตกิริริมริะดุับชาติแลัะนานาชาติ” ศัาสตริาจาริย์ 
ดุริ.นันทนิตย์ วิานิชาชีวิะ ริองอธีิกิาริบดุีฝ่ายวิิจัย 
มห้าวิิทยาลััยศัิลัปากิริ กิลั่าวิต้อนริับแลัะชี�แจง
วิัตถุปริะสงค์ ข้องโคริงกิาริ แกิ่ผ้้เข้้าริ่วิมปริะชุม ซึ�ง
ปริะกิอบดุ้วิย ผ้้ทริงคุณวิุฒิ ที�มีควิามเชี�ยวิชาญใน
สาข้าต่างๆ แลัะนักิวิิจัยที�ไดุ้ริับทุน Fundamental 
Fund ปริะจำาปีงบปริะมาณ พิ.ศั. 2565

เม่�อวิันที� 31 มีนาคม – 1 เมษายน พิ.ศั. 2565

สุำาน้ักงาน้บริหารการวิิจัยน้วิัติกรรมแลัะการสุร้างสุรรค์
จัดการประช่มเพ้�อน้ำาเสุน้อควิามก้าวิหน้้าโครงการท่�ได้รับจัดสุรรเงิน้
อ่ดหน้่น้การวิิจัยเพ้�อสุน้ับสุน้่น้งาน้มูลัฐาน้ (Fundamental Fund) 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศิ. 2565

ผ่านระบบการประชุมอัอันไลัน์ โปรแกรม Zoom Meeting
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ม.ศิิลัปากร จับม้อ วิช.จัดงาน้“เท่�ยวิหัวิหิน้ กิน้ปู ดูทะเลั”

โดุยผ้้ช่วิยศัาสตริาจาริย์ชัยชาญ ถาวิริเวิช อธีิกิาริบดุี
มห้าวิิทยาลััยศัิลัปากิริ ให้้เกิียริติกิลั่าวิเปิดุกิาริปริะชุม 
แลัะศัาสตริาจาริย์ ดุริ.สนิท อักิษริแกิ้วิ ปริะธีานสภา
พิัฒนากิาริเศัริษฐกิิจแลัะสังคมแห้่งชาติให้้เกีิยริติเป็น
วิิทยากิรินำาในกิาริเสวินา “แนวิทางข้ับเคลั่�อน นักิ

วิิจัยริุ่นให้ม่ ส้่กิาริวิิจัยแลัะนวิัตกิริริมริะดุับชาติแลัะ
นานาชาติ” ศัาสตริาจาริย์ ดุริ.นันทนิตย์ วิานิชาชีวิะ 
ริองอธีิกิาริบดุีฝ่ายวิิจัย มห้าวิิทยาลััยศัิลัปากิริ กิลั่าวิ
ต้อนริับแลัะชี�แจงวิัตถุปริะสงค์ ข้องโคริงกิาริ แกิ่ผ้้เข้้า
ริ่วิมปริะชุม ซึ�งปริะกิอบดุ้วิย ผ้้ทริงคุณวิุฒิ ที�มีควิาม
เชี�ยวิชาญในสาข้าต่างๆ แลัะนักิวิิจัยที�ไดุ้ริับทุน Fun-
damental Fund ปริะจำาปีงบปริะมาณ พิ.ศั. 2565

เม่�อวิันที� 31 มีนาคม – 1 เมษายน พิ.ศั. 2565
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โครงการ hand pointing right
“Revitalizing Bangkok ฟื้น้ช่วิิติกร่งเทพฯ”

ริองศัาสตริาจาริย์ ดุริ.รัิฐพิลั อ้นแฉ่ง ผ้้ช่วิย
อธิีกิาริบดีุฝ่ายวิิจัย มห้าวิิทยาลััยศิัลัปากิริ  กิล่ัาวิ
เปิดุโคริงกิาริ hand pointing right”Revi-
talizing Bangkok ฟ้�นชีวิิตกิรุิงเทพิฯ” แลัะ
ร่ิวิม เปิดุตัวิห้นังส่อที�เป็นผลังานข้อง spar-
kleศัาสตริาจาริย์ ดุริ.ชาตรีิ ปริะกิิตนนทกิาริ คณะ
สถาปัตยกิริริมศัาสตร์ิ แลัะ ริองศัาสตริาจาริย์ 
ดุริ.กิริริณิกิาร์ิ สุธีีรัิตนาภิริมย์ คณะโบริาณคดีุ 
sparkleณ พิิพิิธีภัณฑ์ิ ศิัริิริาชพิิมุข้สถาน โดุยมี 
ห้น่วิยพิิพิิธีภัณฑ์ิศิัริิริาช คณะแพิทยศัาสตร์ิศิัริิริาช
พิยาบาลั มห้าวิิทยาลััยมหิ้ดุลั เป็นห้น่วิยงานร่ิวิม
จัดุ  โคริงกิาริวิิจัยนี�ไดุ้รัิบทุนอุดุห้นุนกิาริวิิจัย จากิ
สำานักิงานคณะกิริริมกิาริส่งเสริิมวิิทยาศัาสตร์ิ วิิจัย 
แลัะนวัิตกิริริม (สกิสวิ.)

วัินศุักิร์ิที� 8 เมษายน พิ.ศั. 2565 เวิลัา 14.00 - 
15.40 น.

Silpakorn News April, 2022  |  46



Silpakorn News April, 2022  |  47

6
กิจกรรมพิิเศษ



  วัินศุักิร์ิที� 25 มีนาคม ท่านนายกิสภา
มห้าวิิทยาลััยศิัลัปากิริไดุ้มอบห้มายให้้ท่าน
อุปนายกิแลัะกิริริมกิาริสภาแลัะผ้้บริิห้าริ
มห้าวิิทยาลััยศิัลัปากิริแลัะวิิทยานานาชาติ 
ไดุ้ทำาพิิธีีมอบปริิญญาดุุษฎีีบัณฑิิตกิิตติมศัักิดิุ� 
วิิทยาลััยนานาชาติให้้แก่ิปริะธีานาธิีบดีุ
ฝรัิ�งเศัส Emmanuel Macron

 โดุยมีที�ปรึิกิษาข้องปริะธีานาธิีบดีุฝรัิ�งเศัส M. Walid Fouque เป็นผ้้รัิบมอบ ณ Élysée 

ทำาเนียบปริะธีานาธิีบดีุฝรัิ�งเศัส แลัะไดุ้รัิบเกีิยริติจากิเอกิอัคริริาชท้ตไทย แลัะผ้้บริิห้าริสถาบันวิาแตลั 
ฝรัิ�งเศัส แลัะ Paris School of Technology and Business ร่ิวิมเป็นสักิขี้พิยาน

 กิาริมอบปริิญญาในครัิ�งนี�เป็นกิาริข้อบคุณปริะเทศัฝรัิ�งเศัสสำาห้รัิบกิาริสนับสนุนกิิจกิริริม
ทางวิิชากิาริให้้แกิ่มห้าวิิทยาลััยศิัลัปากิริมาโดุยตลัอดุแลัะเพิ่�อเป็นกิาริยกิย่องผลังานข้อง
ปริะธีานาธิีบดีุฝรัิ�งเศัสในกิาริดุำาเนินงานธุีริกิิจริะห้ว่ิางปริะเทศั  ท่านที�ปรึิกิษาฝ่ายเอเซียไดุ้รัิบ
ฟังกิิจกิริริมต่างๆข้องมห้าวิิทยาลััย

ดุ้วิยควิามสนใจ ภาริะกิิจนี�จะเป็นกิาริ
สานต่อควิามริ่วิมม่อให้้แน่นแฟ้นยิ�ง
ขึ้�นในอนาคต วิิทยาลััยนานาชาติใคร่ิ
ข้อข้อบคุณทุกิท่านที�ให้้กิาริสนับสนุน
ภาริกิิจนี�ให้้สำาเร็ิจลุัล่ัวิงไปไดุ้ดุ้วิยดีุ

พิธ่มอบปริญิญิาด่ษฎ่บัณฑิิติกิติติิมศิักดิ�
วิิทยาลััยน้าน้าชาติิ

ให้แก�ประธาน้าธิบด่ฝึรั�งเศิสุ Emmanuel Macron
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ผลัการแข�งขัน้ก่ฬาแห�งชาติิ ครั�งท่� 47 ศิร่สุะเกษเกมสุ์ 
โดยม่ น้ักศิึกษามหาวิิทยาลััยศิิลัปากร เข้าร�วิม

ใน้การแข�งขัน้ “บาสุเกติบอลั ประเภทท่มหญิิง 3x3” 
ใน้น้ามติัวิแทน้จังหวิัดน้ครปฐม

    ผลักิาริแข่้งขั้นทีมนคริปฐม  ไดุ้รัิบริางวัิลั “เห้รีิยญทองแดุง” ในกิาริแข่้งขั้นกีิฬาแห่้งชาติ ครัิ�งที� 47 
ศัรีิสะเกิษเกิมส์ ณ จังห้วัิดุศัรีิสะเกิษ ช่วิงวัินที� 12-22 มีนาคม 2565 ที�ผ่านมา
      โดุย นักิกีิฬาในทีมปริะกิอบไปดุ้วิยนักิศึักิษาวิิทยาศัาสตร์ิกิาริกีิฬา ชั�นปีที� 1 แลัะ 3 ดัุงนี�
1. นางสาวิพิิมพ์ิธิีชา จันทริวิงศ์ั 
2. นางสาวิวิริาภริณ์ ศัรีิกุิลัวิงษ์ 
3. นางสาวิญานกิิตต์ ร่ิวิมเริิง 

4. นางสาวิเห้มห้งษ์ นิมิตสมสกุิลั
       นักิกีิฬาในทีมเป็นนักิศึักิษาที�มีควิามสามาริถโดุดุเดุ่นดุ้านกีิฬาบาสเกิตบอลัแลัะไดุ้รัิบโอกิาสเข้้า
ศึักิษาต่อใน มห้าวิิทยาลััยศิัลัปากิริ  ผ่านโคริงกิาริสานฝันนักิกีิฬาส่้นักิวิิทยาศัาสตร์ิกิาริกีิฬารุ่ินให้ม่ 

ข้องสาข้าวิิชาวิิทยาศัาสตร์ิกิาริกีิฬา ภาควิิชาพ่ิ�นฐานทางกิาริศึักิษา คณะศึักิษาศัาสตร์ิ ม.ศิัลัปากิริ  
.
ข้้อม้ลั : อาจาริย์ ดุริ.นริินทริา จันทศัริ ผ้้จัดุกิาริทีม
เคริดิุตภาพิ : อาจาริย์ ณัฐกิานต์ มานะต่อ ผ้้ฝึกิสอนบาสเกิตบอลั 3x3 จังห้วัิดุนคริปฐม 
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พิธ่ทำาบ่ญิแลัะตัิกบาติร เน้้�องใน้โอกาสุเปิดสุำานั้กงาน้ใหม�
สุภาคณาจารย์ เพ้�อควิามเป็น้สิุริมงคลัแก�ผู้บริหาร

แลัะเจ้าหน้้าท่�สุภาคณาจารย์

โดุยมี ผ้้ช่วิยศัาสตริาจาริย์ชัยชาญ ถาวิริเวิช 
อธีิกิาริบดุีมห้าวิิทยาลััยศัิลัปากิริ เป็นปริะธีานในพิิธีี 
พิริ้อมดุ้วิย ศัาสตริาจาริย์ ดุริ.คณิต เข้ียวิวิิชัย ริอง
อธีิกิาริบดุีพิริะริาชวิังสนามจันทริ์ อาจาริย์ ดุริ.วิิชิต 
อิ�มอาริมย์ ริองอธีิกิาริบดุีฝ่ายกิิจกิารินักิศัึกิษา ริอง
ศัาสตริาจาริย์ ดุริ. จุไริริัตน์ นันทานิช คณบดุีบัณฑิิต
วิิทยาลััย อาจาริย์ ดุริ.ริัชฎีาพิริ ฤทธีิจันทริ์ ปริะธีาน
สภาคณาจาริย์แลัะพินักิงาน ผ้้แทนคณะวิิชา 
คณาจาริย์ บุคลัากิริมห้าวิิทยาลััยศัิลัปากิริ ริ่วิมงาน

วิันพิฤห้ัสบดุีที� 17 มีนาคม 2565 เวิลัา 08.00 น.
ณ ห้้อง 511 ชั�น 5 อาคาริเริียนริวิมเฉลัิมพิริะเกิียริติ

มห้าวิิทยาลััยศัิลัปากิริ วิิทยาเข้ตพิริะริาชวิังสนาม
จันทริ์ จังห้วิัดุนคริปฐม
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พิริะบาทสมเดุ็จพิริะเจ้าอย้่ห้ัวิ ทริงพิริะกิริุณาโปริดุ
เกิลั้าโปริดุกิริะห้ม่อมให้้ นายจิริายุ อิศัริางกิ้ริ ณ 
อยุธียา องคมนตริี เป็นผ้้แทนพิริะองค์เป็นปริะธีานใน
พิิธีีเปิดุแลัะมอบริางวิัลั กิาริแสดุงศัิลัปกิริริมแห้่งชาต ิ
คริั�งที� 67 ณ พิิพิิธีภัณฑิสถานแห้่งชาติ ห้อศัิลัป 
ถนนเจ้าฟ้า กิริุงเทพิฯ เม่�อวิันที� 22 มีนาคมที�ผ่าน
มา 

นิทริริศักิาริจัดุแสดุงถึงวิันที� 17 เมษายน  2565 ณ พิิพิิธีภัณฑิสถานแห้่งชาติ ห้อศัิลัป ถนนเจ้าฟ้า 
กิริุงเทพิฯ

เปิดุให้้เข้้าชมทุกิวิันพิุธี-อาทิตย์ ริะห้วิ่างเวิลัา 09.00 – 16.00 น. (ยกิเวิ้นวิันจันทริ์แลัะวิันอังคาริ) 
ห้ลัังจากินั�นจะนำาไปจัดุนิทริริศักิาริสัญจริยังส่วินภ้มิภาคต่อไป
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นั้กศึิกษาวิาแติลัแลัะวิิทยาลััยน้าน้าชาติิ จำาน้วิน้ 54 ราย 
เดิน้ทางไปฝึึกงาน้ท่�ประเทศิฝึรั�งเศิสุ

 คณะวิิทยากิาริจัดุกิาริ มห้าวิิทยาลััยศัิลัปากิริ นำาโดุยผ้้ช่วิยศัาสตริาจาริย์ ดุริ.วิันชัย สุทธีะ
นันท์ คณบดุีคณะวิิทยากิาริจัดุกิาริ  อาจาริย์ ดุริ.ชิษณุพิงศั์ ศัิริิโชตินิศัากิริ ริองคณบดุีฝ่ายกิิจกิาริ
พิิเศัษ ผ้้ช่วิยศัาสตริาจาริย์  ดุริ.วิุฒิชัย อาริักิษ์โพิชฌงค์  ริองคณบดุีฝ่ายวิิจัย แลัะอาจาริย์ริชกิริ 
วิชิริสิโริดุม  ห้ัวิห้น้าสาข้าวิิชากิาริจัดุกิาริชุมชน เข้้าริ่วิมพิิธีีจัดุทำาบันทึกิควิามริ่วิมม่อทางวิิชากิาริ 
กิาริบ้ริณากิาริควิามริ่วิมม่อในกิาริยกิริะดุับคุณภาพิกิาริวิิจัยแลัะพิัฒนาชุมชน

 ริะห้วิ่างสถาบันพิัฒนาชุมชน กิริมกิาริพิัฒนาชุมชน กิับคณะวิิทยากิาริจัดุกิาริ มห้าวิิทยาลััย
ศัิลัปากิริ
 ณ ห้้องปริะชุมชั�น 2 อาคาริเริียนริวิม 1 มห้าวิิทยาลััยศัิลัปากิริ วิิทยาเข้ตสาริสนเทศัเพิชริบุริี 

วิันที� 11 มีนาคม 2565 เวิลัา 13.00 - 14.00 น. เพิ่�อพิัฒนากิาริบริิกิาริวิิชากิาริแลัะกิาริวิิจัยส้่ชุมชน
ต่อไป
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โครงการฝึึกอบรมเชิงปฏิิบัติิการเพ้�อพัฒน้าศิักยภาพ
ของบ่คลัากรสุายสุน้ับสุน้่น้

แลัะเป็น้การจัดการควิามรู้ภายใน้หน้�วิยงาน้(รอบท่� 2)

มห้าวิิทยาลััยศิัลัปากิริ วิิทยาเข้ตสาริสนเทศัเพิชริบุรีิ จัดุโคริงกิาริฝึกิ
อบริมเชิงปฏิบัติกิาริเพ่ิ�อพัิฒนาศัักิยภาพิข้องบุคลัากิริสายสนับสนุน
แลัะเป็นกิาริจัดุกิาริควิามร้้ิภายในห้น่วิยงาน(ริอบที� 2) โดุยมี นาย

ศัริายุทธี ธิีบดีุ ผ้้ช่วิยสอนปฏิบัติกิาริ คณะเทคโนโลัยีสาริสนเทศั
แลัะกิาริส่�อสาริ เป็นผ้้ให้้ควิามร้้ิแลัะร่ิวิมแลักิเปลีั�ยนเรีิยนร้้ิในหั้วิข้้อ 
“กิาริใช้งาน INFOGRAPHIC” พิร้ิอมทั�งให้้มีกิาริฝึกิออกิแบบอินโฟ
กิริาฟิกิ(Infographic Design) ดุ้วิยโปริแกิริม Canva แลัะแนะนำาใน
เร่ิ�องข้องกิาริดีุไซน์งาน กิาริออกิแบบให้้เห้มาะสมกัิบกิาริใช้งานต่างๆ 
โดุยมีบุคลัากิริสังกัิดุกิองงานวิิทยาเข้ตเพิชริบุรีิ กิองคลััง แลัะสังกัิดุ
คณะวิิชา เข้้าร่ิวิมอบริม ณ ห้้องปฏิบัติกิาริคอมพิิวิเตอร์ิ ชั�น 1 อาคาริ

วิิทยบริิกิาริ

วัินที� 4 เมษายน 2565 เวิลัา 09.00 น. – 16.00 น.
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นายจุติ ไกิริฤกิษ์ รัิฐมนตรีิว่ิากิาริกิริะทริวิงกิาริพัิฒนาสังคมแลัะควิามมั�นคงข้องมนุษย์ (ริมวิพิม.) 
เป็นปริะธีานเปิดุกิิจกิริริมสานพิลัังเคร่ิอข่้ายร่ิวิมข้จัดุกิาริเล่ัอกิปฏิบัติโดุยไม่เป็นธีริริมริะห้วิ่างเพิศั: 
Gender Fair ณ ห้อศิัลัปวัิฒนธีริริมแห่้งกิรุิงเทพิมห้านคริ

ในกิารินี� กิองกิิจกิารินักิศึักิษาพิร้ิอมทั�งคณะนักิศึักิษาเป็นตัวิแทนจากิมห้าวิิทยาลััยศิัลัปากิริ ไดุ้เข้้า
ร่ิวิมกิิจกิริริมแลัะจัดุนิทริริศักิาริที�สะท้อนแนวิคิดุควิามเท่าเทียมริะห้ว่ิางเพิศั

วัินที� 8 เม.ย. 65 เวิลัา 16.30 น.

สุาน้พลัังเคร้อข�ายร�วิมขจัดการเล้ัอกปฏิิบัติิ
โดยไม�เป็น้ธรรมระหวิ�างเพศิ : Gender Fair
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