


Highlight
of the Month

งานแถลงการเปิดตัวโครงการ  มรดก โนรา 
(SPIRIT OF NORA)   ในวันท่ี่� 30 เม.ย. 65 
เวลา 18.00 - 19.00 น. ณ บ้้านนครนอก 
จ.สงขลา

SU-TCAS65 เปิดรับ้นักศึึกษารอบ้ท่ี่� 3 
จำานวนรวม 5,068 ท่ี่�นั�ง

ERIA ART THESIS EXHIBITION
นิที่รรศึการศิึลปนิพนธ์์โดยนักศึึกษาปริญญาตร่ชัั้�นปีสุดท้ี่าย 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิที่ยาลัยศิึลปากร

คณะอักษรศึาสตร์ มหาวิที่ยาลัยศิึลปากร ได้รับ้
ความเช่ั้�อมั�นและไว้วางใจให้ก่อตั�ง “ศูึนย์ฝึึกอบ้รม
ครูสอนภาษาเกาหล่” แห่งแรกในโลกท่ี่�อยูน่อก
สาธ์ารณรัฐเกาหล่
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รางวััลควัามสำำาเร็จ



ศููนย์์สัันสักฤตศึูกษา มหาวิิทย์าลััย์ศิูลัปากร
จััดงานแสัดงควิามยิ์นดีเน่�องในโอกาสัที� 

ผศ.ดร.จิิรพััฒน์์ ประพััน์ธ์์วิิทยา ได้รับรางวัิล “ปัทมศรี”
ด้าน์วิรรณคดีและการศึกษา จิาก ประเทศสาธ์ารณรัฐอิิน์เดีย 
เป็นชาวิไทย์คนที� 2 ที�ได้รับเกีย์รติรับรางวัิลัอิสัริย์าภรณ์์ตระกูลันี�

 
   

พณ์ฯ ท่านเอกอัครราชทูตอินเดีย์ประจัำาประเทศูไทย์ ท่านสุัจิัตรา ดุไร ให้เกีย์รติ
เป็นประธานกล่ัาวิแสัดงควิามยิ์นดี ท่านอธิการบดีมหาวิิทย์าลััย์ศิูลัปากร 

ผศู.ชัย์ชาญ ถาวิรเวิช ร่วิมกล่ัาวิแสัดงควิามยิ์นดี โดย์มีท่านคณ์บดี คณ์ะโบราณ์คดี
ผศู.ชวิลิัต ขาวิเขีย์วิ เป็นผู้กล่ัาวิราย์งาน ร่วิมด้วิย์นักวิิชาการที�มีช่�อเสีัย์ง

ทั�งในประเทศูไทย์แลัะต่างประเทศูร่วิมกล่ัาวิแสัดงควิามยิ์นดี
ทั�งที�มาร่วิมงานด้วิย์ตนเองแลัะผ่านระบบออนไลัน์
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ขอแสัดงควิามยิ์นดีกับนักศึูกษาปี 4 เอกเกม
สัาขาเทคโนโลัยี์สัารสันเทศูเพ่�อการออกแบบ

ที�ได้รับรางวัิล Best Student’s Game Project Award 
สาขา Emerging Technology and Education จิากงาน์ 

Bangkok International Digital Content Festival 
2022 หรือิ BIDC 2022
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ขอแสัดงควิามยิ์นดีกับนักศึูกษาปี 4 เอกแอนิเมชัน
สัาขาเทคโนโลัยี์เพ่�อการออกแบบ

ที�ได้รับรางวัิล Best Student’s Animation
Art & Design Project Award สาขา Emerging
Technology and Education จิากงาน์ Bangkok
International Digital Content Festival 2022

หรือิ BIDC 2022
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คณ์ะศึูกษาศูาสัตร์ มหาวิิทย์าลััย์ศิูลัปากร ขอแสัดงควิามยิ์นดีกับ
รอิงศาสตราจิารย์ ดร.วิรรณวีิร์ บุญคุ้ม และ
ผ้้ช่่วิยศาสตราจิารย์ ดร.ช่น์สิทธิ์� สิทธิ์�ส้งเนิ์น์

เนื์�อิงใน์โอิกาสได้รับรางวัิลนั์กวิิจัิยดีเด่น์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิิทยาลัยศิลปากร ประจิำาปี พั.ศ. 2565

Silpakorn News May, 2022  |  6



 ศึาสตราจารย์ถาวร ได้รับ้การยกย่องให้เป็นศิึลปินชัั้�นเย่�ยม จากการแสดงศิึลปกรรมแห่ง
ชั้าติ พ.ศึ. 2535 เป็นผูู้้ริเริ�มโครงการส่ศิึลปากรประดิษฐ์ โครงการประกวดวาดเส้นและภาพพิมพ์
นานาชั้าติ และโครงการประกวดภาพถ่ายนานาชั้าติเน่�องในงานวันนริศึ 
 ในปีพ.ศึ. 2552 เขาได้รับ้คัดเล่อกให้เป็นภัณฑารักษ์ร่วมจากประเที่ศึไที่ย เพ่�อเข้าร่วม
มหกรรมศิึลปะเวนิสเบ่้ยนนาเล่ ครั�งท่ี่� 53 ณ เม่องเวนิส ประเที่ศึอิตาล่ 
 นอกจากน่� ศึาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิที่ย์ ยังที่ำาหน้าท่ี่�เป็นผูู้้อำานวยการและภัณฑารักษ์ 

ของหอศิึลป์ร่วมสมัยอาร์เดล ท่ี่�เขาเองเป็นผูู้้ก่อตั�งในปีพ.ศึ. 2549 จวบ้จนปัจจุบั้น

ขอิแสดงควิามยิน์ดีกับ ศาสตราจิารย์ถาวิร โกอุิดมวิิทย์
ผ้้อิำาน์วิยการหอิศิลป์ร่วิมสมัยอิาร์เดล 

จิากการได้รับการเชิ่ดช้่เกียรติเป็น์ ศิลปิน์แห่งช่าติ
ประจิำาพุัทธ์ศักราช่ ๒๕๖๔ สาขาทัศน์ศิลป์ (ภาพัพิัมพ์ั)
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มหาวิิทยาลัยศิลปากร ขอิแสดงควิามยิน์ดีใน์โอิกาสที�
อิาจิารย์ผ้้ทรงคุณวุิฒิขอิงมหาวิิทยาลัยศิลปากร

ได้รับการยกย่อิงเชิ่ดช้่เกียรติให้เป็น์
“ ศิลปิน์แห่งช่าติ ประจิำาปีพุัทธ์ศักราช่ 2564 ”

จัากสัำานักงานคณ์ะกรรมการวัิฒนธรรมแห่งชาติ
ศูาสัตราจัารย์์เกีย์รติคุณ์อรศิูริ ปาณิ์นท์ สัาขาทัศูนศิูลัป์ 

(สัถาปัตย์กรรมพ่�นถิ�น)
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หอสมุดวังที่่าพระ จัดกิจกรรม THAI VERNADOC 2022 (Interna-
tional Documentation Camp of Vernacular Architecture)  
เปิดรับ้สมัครน้อง ๆ นักศึึกษามหาวิที่ยาลัยศึิลปากร ที่่�ม่ความสนใจใน

การเข่ยนแบ้บ้ตามมาตราส่วน เก็บ้ข้อมูลเพ่�อการอนุรักษ์อาคาร

โดยผูู้้ที่่�สนใจจับ้คู่กับ้เพ่�อน (2 คน) มาร่วมสมัครกิจกรรมได้ ตั�งแต่วันน่� 
–1 พฤษภาคม 2565 (หร่อจนกว่าจะครบ้จำานวน)

โดยสามารถติดต่อสมัครได้ที่่� Inbox Facebook :  https://www.
facebook.com/SUlibrary

หอิสมุดวัิงท่าพัระ จัิดกิจิกรรม THAI VERNADOC 2022 
(International Documentation Camp of Vernacular 

Architecture) 
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คณะอักษรศึาสตร์ มหาวิที่ยาลัยศึิลปากร
ขอเชั้ิญชั้วนนักเร่ยนชั้ั�นมัธ์ยมศึึกษาชั้ั�นปีที่่� 6 
และผูู้้ที่่�สนใจ รับ้ชั้มการ Live สด
 “#dek65 มาเตร่ยมตัวให้พร้อมเป็นเด็ก
อักษร”
เพ่�อเปิดเส้นที่างสู่คณะอักษรศึาสตร์ 
มหาวิที่ยาลัยศึิลปากร
เจาะรายละเอ่ยดชั้ัด ๆ โฟกัสเน้น ๆ เคล่ยร์
ประเด็น รอบ้ที่่� 3 ‘admission’
สาขาไหนที่่�เปิดรับ้ คะแนนวิชั้าที่่�ต้องใชั้้ย่�น 
และวิธ์่การสมัคร

ที่ำาความรู้จักบ้้านส่ฟ้า หลังคาส่เข่ยวให้มากขึ�น
ร่วมแชั้ร์ไลฟ์สไตล์แบ้บ้เด็กอักษรศึิลปากร โดยรุ่นพ่� #ArtsSu
รวมไปถึงชั้่องที่างการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ในเสาร์วันที่่� 30 เมษายน 2565 ตั�งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ที่่� เพจ Facebook คณะอักษรศึาสตร์ มหาวิที่ยาลัยศึิลปากร

“#dek65 มาเตรียมตัวิให้พัร้อิมเป็น์เด็กอัิกษร”
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ปรับ้เพิ�มจำานวนรับ้ รอบ้ 3 Admission 
- เปิดรับ้สมัคร 2 - 12 พ.ค. 65 ที่าง https://student.mytcas.com
- ชั้ำาระเงินค่าสมัคร 2 - 12 พ.ค. 65
- เกณฑ์การคัดเล่อก รอบ้ 3 ฉบ้ับ้เต็ม ดูได้ที่่�ลิงค์ https://bit.ly/36szco1
- ประกาศึแก้ไขข้อมูลรอบ้ 3 คณะอักษรศึาสตร์ ดูได้ที่่�ลิงค์ https://bit.

ly/3tOP9OJ
- ประกาศึการปรับ้เพิ�มจำานวนรับ้ รอบ้ 3 ดูได้ที่่�ลิงค์ https://admission.
su.ac.th/fileupload/new/2205112040.pdf

SU-TCAS65 เปิดรับนั์กศึกษารอิบที� 3
จิำาน์วิน์รวิม 5,068 ที�นั์�ง
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Class 02 ให้เงินที่ำางานผู้่านกองทีุ่นรวม โดย คุณกิตติคุณ ธ์นรัตนพัฒนกิจ
ผูู้้บ้ริหารฝึ่ายกลยุที่ธ์์ผู้ลิตภัณฑ์การลงทีุ่น บ้ลจ. กสิกรไที่ย
เน่�อหา : เงินลงทีุ่นน้อย-ไม่ม่เวลา “กองทีุ่นรวม” ที่างเล่อกหนึ�งของนักลงทีุ่น

- สร้างพอร์ตลงทีุ่นอย่างไรให้อยู่รอดทีุ่กวิกฤต
- จัดพอร์ตลงทีุ่นแบ้บ้ไหนไม่ให้เจ็บ้
- แก้พอร์ตลงทีุ่นอย่างไรให้รอดจากดอย

เม่�อวันที่่� 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น.

The Young Entreprenuer Mastery 2022
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การประชุ่มประธ์าน์กรรมการเครือิข่ายบริหารการวิิจัิย 
(เครือิข่ายC) ครั�งที� 1

เม่�อวันท่ี่� 26 เมษายน พ.ศึ. 2565 รองศึาสตราจารย์ ดร.ศุึภกิจ สุที่ธิ์เร่องวงศ์ึ ผูู้้อำานวยการสำานักงาน
บ้ริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ รองประธ์านอนุกรรมการเคร่อข่ายวิจัยอุดมศึึกษา
ภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมการประชุั้มประธ์านกรรมการเคร่อข่ายบ้ริหารการวิจัย (เคร่อข่ายC) 
ครั�งท่ี่�1/2565 โดยสำานักงานปลัดกระที่รวงการอุดมศึึกษา วิที่ยาศึาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเที่พฯ เพ่�อติดตามการดำาเนินการโครงการของเคร่อข่ายบ้ริหารการ
วิจัยประจำาปีงบ้ประมาณ พ.ศึ. 2564 และพิจารณาทิี่ศึที่างการดำาเนินการของเคร่อข่ายบ้ริหารการ

วิจัยในอนาคต
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งาน์ประชุ่มวิิช่าการระดับช่าติ
เครือิข่ายวิิจัิยสถาบัน์อุิดมศึกษาทั�วิประเทศ ครั�งที� 15

เม่�อวันท่ี่� 27 เมษายน พ.ศึ. 2565 รอง
ศึาสตราจารย์ ดร.ศุึภกิจ สุที่ธิ์เร่องวงศ์ึ ผูู้้อำานวย
การสำานักงานบ้ริหารการวิจัยนวัตกรรม  และ
การสร้างสรรค์ รองประธ์านอนุกรรมการเคร่อ
ข่ายวิจัยอุดมศึึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วม
งานประชัุ้มวิชั้าการระดับ้ชั้าติเคร่อข่ายวิจัย
สถาบั้นอุดมศึึกษาทัี่�วประเที่ศึ ครั�งท่ี่� 15 หัวข้อ 

“รวมพลังสร้างสรรค์เคร่อข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึึกษาไที่ย เพ่�อการสร้างเสริมพลังสังคม
สู่รากแก้วของแผู่้นดิน” ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเที่พฯ เพ่�อเป็นเวท่ี่ให้คณาจารย์และนักวิจัย
ของสถาบั้นอุดมศึึกษาทัี่�วประเที่ศึเผู้ยแพร่ผู้ลงานวิจัย แลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ประสบ้การณ์ด้านการ
วิจัยซึึ่�งกันและกัน สร้างเคร่อข่ายความร่วมม่อด้านการวิจัยร่วมกัน ทัี่�งน่� ม่การนำาผู้ลงานวิจัยทุี่น
อุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐ
ร่วมเอกชั้นในเชิั้งพาณิชั้ย์ ประจำาปีงบ้ประมาณ 
พ.ศึ.2562    โครงการ “การพัฒนาผู้งส่ธ์รรมชั้าติ

ท่ี่�เตร่ยมจากสภาวะอ่อนเพ่�อผู้ลิตในอุตสาหกรรม
สำาหรับ้ประยุกต์    ใช้ั้ในเคร่�องสำาอาง” โดย ผูู้้
ช่ั้วยศึาสตราจารย์ ดร.สุธิ์น่ เกิดเที่พ คณะ
วิที่ยาศึาสตร์ มหาวิที่ยาลัยศิึลปากร เข้าร่วมจัด
แสดงนิที่รรศึการ ในงานประชุั้มวิชั้าการดังกล่าว
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งานวิัจัย นวััตกรรม
และการสำร้างสำรรค์



สาขามนุษยศึาสตร์ สังคมศึาสตร์ และศึิลปะ 
เชั้ิญนักศึึกษาระดับ้ปริญญาโที่ หร่อระดับ้
ปริญญาเอก อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชั้าการ
ของสถาบ้ันการศึึกษาต่าง ๆ สนใจสมัครส่ง
บ้ที่ความวิจัย วารสารวิชั้าการ The New 
Viridian Journal of Arts, Humanities 
and Social Sciences (สาขามนุษยศึาสตร์ 
สังคมศึาสตร์ และศึิลปะ)

สามารถดูรายละเอ่ยดการสมัครส่งบ้ที่ความวิจัยหร่อบ้ที่ความวิชั้าการเพ่�อ
พิจารณาเผู้ยแพร่ในวารสารวิชั้าการ ได้ที่่�เว็บ้ไซึ่ต์  https://so01.tci-thai-

jo.org/index.php/The_New_Viridian

วิารสารวิิช่าการ
THE NEW VIRIDIAN JOURNAL OF ARTS,
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 
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โครงการวิิจัิย “การพััฒน์าเมือิงราช่บุรีส่้การเป็น์เมือิง
แห่งการเรียน์ร้้ บน์ฐาน์เศรษฐกิจิท้อิงถิ�น์และวัิฒน์ธ์รรม”

เม่�อวันท่ี่� 22 เมษายน พ.ศึ. 2565 รองศึาสตราจารย์ ดร.รัฐพล 
อ้นแฉ่ง ผูู้้ชั้่วยอธิ์การบ้ด่ฝึ่ายวิจัย มหาวิที่ยาลัยศิึลปากร เข้า
ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาเม่องราชั้บุ้ร่สู่
การเป็นเม่องแห่งการเร่ยนรู้ บ้นฐานเศึรษฐกิจที่้องถิ�นและ
วัฒนธ์รรม” โดยม่ ผูู้้ชั้่วยศึาสตราจารย์ชั้วลิต ขาวเข่ยว ผูู้้
รักษาการแที่นคณบ้ด่ คณะโบ้ราณคด่ เป็นหัวหน้าโครงการ
โดยบู้รณาการร่วมกับ้คณะมัณฑนศิึลป์ นำาโดย ผูู้้ชั้่วย
ศึาสตราจารย์ ดร.ว่รวัฒน์ สิริเวสมาศึ รองคณบ้ด่ฝึ่ายวิจัย
และวิเที่ศึสัมพันธ์์ กิจกรรมประกอบ้ด้วยการเสวนา หัวข้อ 

“การพัฒนาเม่องราชั้บุ้ร่    สู่การเป็นเม่องแห่งการเร่ยนรู้บ้น
ฐานเศึรษฐกิจที่้องถิ�นและวัฒนธ์รรม” ณ โรงแรม ณ เวลา 
และนิที่รรศึการ “การพัฒนาเม่องราชั้บุ้ร่สู่การเป็นเม่อง

แห่งการเร่ยนรู้บ้นฐานเศึรษฐกิจที่้องถิ�นและวัฒนธ์รรม” ณ 
พิพิธ์ภัณฑสถานแห่งชั้าติราชั้บุ้ร่ โครงการวิจัยดังกล่าว ได้รับ้
ทุี่นอุดหนุนจาก หน่วยบ้ริหารและจัดการทุี่นด้านการพัฒนา
ระดับ้พ่�นท่ี่� (บ้พที่.)
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 เพ่�อพัฒนาโรงเร่ยนและเสริมสร้าง
สัมพันธ์ภาพท่ี่�ด่ระหว่างนักศึึกษาและชัุ้มชั้น 
ผู่้านกิจกรรม ซ่ึ่อมแซึ่มบู้รณะ บ้ำาเพ็ญ
ประโยชั้น์ สอนหนังส่อ และกิจกรรม
สันที่นาการเพ่�อสร้างสัมพันธ์ภาพท่ี่�ด่ระหว่าง
น้องพ่�ของนักศึึกษาคณะศึึกษาศึาสตร์ 
 นอกจากน่� อาจารย์ท่ี่�ปรึกษาฝ่ึาย
กิจการนักศึึกษาและผูู้้ปกครองโรงเร่ยนสาธิ์ต
มหาวิที่ยาลัยศิึลปากรได้เข้าร่วมกิจกรรม
บ้ริจาคของ เล่�ยงอาหารกลางวัน และวาดภาพ
ฝึาผู้นังในครั�งน่�ด้วย 

**การจัดโครงการอยู ่ภายใต้การปฏิบ้ัติตาม
ข้อกำาหนดมาตรการเฝึ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบ้คุม เพ่�อป้องกันการแพร่ระบ้าดของเชั้่�อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

สโมสรนั์กศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ พัร้อิมทั�งโรงเรียน์สาธิ์ต
มหาวิิทยาลัยศิลปากร ร่วิมกับ Central Group 

จัิดโครงการศึกษาพััฒน์า ครั�งที� 14 และ
โครงการควิามร้้ส่้น้์อิง ครั�งที� 18 

ระหว่ิางวัินที� 25-28 เมษาย์น 2565 ณ์ โรงเรีย์นตำารวิจัตระเวิน
ชาย์แดนบ้านถำ�าหิน อำาเภอสัวินผึ�ง จัังหวัิดราชบุรี
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งานแถลงการเปิดตัวโครงการ  มรดก โนรา 
(SPIRIT OF NORA)   ในวันที่่� 30 เม.ย. 65 
เวลา 18.00-19.00 น. 
ณ บ้้านนครนอก

นอกจากน่�ยังม่ถนนสายวัฒนธ์รรมพร้อมกิจกรรมที่่�น่าสนใจมากมายในงาน 
“โนรา” ศิึลปะการแสดงไร้พรมแดน กร่ดกรายร่ายรำาให้โลกจำา 
“The Ultimate Performance Art of NORA Deliberate Dance to Remember”
ระหว่างวันที่่� 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 15.00 - 19.00 น. ณ ถนนนครนอก 
- ถนนนครใน ย่านเม่องเก่าสงขลา อำาเภอเม่องสงขลา จังหวัดสงขลา
จากโนรามรดกโลกที่างวัฒนธ์รรมสู่นครมรดกโลกเวนิส อิตาล่ 
ในรูปแบ้บ้นิที่รรศึการศึิลปะร่วมสมัยและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธ์รรม ปี 2022
.
ดำาเนินการโดย สงขลาพาวิเล่ยน 
ร่วมจัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธ์รรม กระที่รวง
วัฒนธ์รรม สภาวัฒนธ์รรมไที่ยในสาธ์ารณรัฐ
อิตาล่ 
ฝึ่ายศึิลปวัฒนธ์รรม มหาวิที่ยาลัยศึิลปากร
และมูลนิธ์ิสงขลาเม่องเก่า 
สนับ้สนุนโดย โรงพยาบ้าลศึิครินที่ร์

มรดก โน์รา (Spirit of Nora)
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สิ�น์สุดการรับสมัครกิจิกรรมการประกวิด Smart Start IDEA 
แต่ยังเหลือิ กิจิกรรมจิัดตั�ง Smart Startup Company

ขอเชั้ิญชั้วนนักศึึกษาทีุ่กระดับ้ชั้ั�น และนักศึึกษาที่่�จบ้การศึึกษาไปแล้วไม่เกิน 
5 ปี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ GSB Micropreneur Academy By GSB 
Startup ของธ์นาคารออมสิน เพ่�อชั้ิงทีุ่นการศึึกษาและทีุ่นสนับ้สนุนในการ
ประกอบ้ธ์ุรกิจ

กิจกรรมจัดตั�ง Smart Startup Company  
สินค้า/บ้ริการ ที่่�สามารถดำาเนินธ์ุรกิจได้จริง 
โดยมหาวิที่ยาลัยฯ ที่ำาการคัดเล่อก สินค้า/
บ้ริการ เพ่�อขอรับ้ทีุ่นสำารองสนับ้สนุนใน
การสร้างผู้ลิตภัณฑ์/บ้ริการ ที่่มละไม่เกิน 
200,000 บ้าที่ (ค่นทีุ่นภายใน 3 ปี)
ต้องม่อาจารย์ที่่�ปรึกษา อย่างน้อย 1 คน
สมัครได้ตั�งแต่วันน่� รับ้จำานวนจำากัด
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“Florere of Oriana”

นิที่รรศึการแสดงวิที่ยานิพนธ์์โดยนักศึึกษา
ระดับ้ปริญญาโที่ หลักสูตรศึิลปะมหาบ้ัณฑิต 
สาขาวิชั้าที่ัศึนศึิลป์ ภาควิชั้าภาพพิมพ์ คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิที่ยาลัยศึิลปากร

จัดแสดงตั�งแต่วันที่่� 3 - 12 พฤษภาคม 2565

โดยนักศึกึษาปริญญาโที่ชั้ั�นปี ที่่� 2 จำานวน 2 
คน และนักศึกึษาปริญญาโที่ชั้ั�นปีที่่� 3 จำานวน 
6 คน หลกัสตูรศิึลปะมหาบ้ณัฑติ สาขาวชิั้า
ที่ศัึนศึลิป์ วิชั้าเอกภาพพมิพ์ คณะจติรกรรม 
ประตมิากรรมและภาพพมิพ์ มหาวทิี่ยาลยั
ศึลิปากร ชั้่�อนิที่รรศึการ “Florere of Oriana”
Florere มาจากภาษาละติน หมายถึง การ

ผู้ลิดอกออกผู้ล การเบ้่งบ้าน ความเจริญรุ่งเร่อง Oriana มาจากภาษา
ละติน หมายถึง การเริ�มต้นที่่�ด่ รุ่งอรุณวันใหม่ florere of Oriana แปล
ว่า “ผู้ลิดอกออกผู้ลและเบ้่งบ้านไปสู่รุ่งอรุณแห่งใหม่” ซึ่ึ�งในความหมายน่�
หมายถึงการก้าวเริ�มต้นที่่�จะแสดงตัวตนจากฤดูการแห่งการบ้่มเพาะเมล็ด
พันธ์ุ์ที่่�ต่างได้เร่ยนรู้มา การผู้ลิดอกออกผู้ลเป็นผู้ลงานศึิลปะของแต่ละคน 
เพ่�อที่่�จะนำาไปสู่การสร้างสรรค์ผู้ลงานสู่ในอนาคตต่อไป
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ERIA ART THESIS EXHIBITION

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ ขอร่วมแสดงความยินด่กับ้
นิที่รรศึการศึิลปนิพนธ์ ์ โดยฝึ ีม่อของ
นักศึึกษาปริญญาตร่ ชั้ั�นปีสุดที่้าย คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิที่ยาลัยศึิลปากร
ERIA ART THESIS EXHIBITION

พิธ์่เปิดนิที่รรศึการวันที่่� 6 พฤษภาคม 
2565
ณ บ้ริเวณหน้าลานอาจารย์ศึิลป์ พ่ระศึร่ 
มหาวิที่ยาลัยศึิลปากร วังที่่าพระ  
จัดแสดงถึงวันที่่� 27 พฤษภาคม 2565
สามารถรับ้ชั้มผู้ลงานได้ที่ั�งหมด 5 หอศึิลป์ 
ได้เเก่

- หอศิึลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมเเละภาพพิมพ์ มหาวิที่ยาลัยศิึลปากร
- หอศิึลปะเเละการออกเเบ้บ้ คณะมัณฑนศิึลป์ 
- หอศิึลป์สถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร
- หอศิึลป์ ณ บั้านเจ้าพระยา
- RCAC BKKนิที่รรศึการศิึลปะร่วมสมัย ชัั้�น 1
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Ceramic Art and Design Exhibition 2022

ภาควิชั้าเคร่�องเคล่อบ้ดินเผู้า ชัั้�นปีท่ี่� 1 - 4 คณะ

มัณฑนศิึลป์ มหาวิที่ยาลัยศิึลปากร ร่วมม่อกับ้

ที่าง เซึ่นที่รัล ศึาลายา จัดแสดงนิที่รรศึการ 

ผู้ลงานนักศึึกษา ภาควิชั้าเคร่�องปั�นดินเผู้า 

ชัั้�นปีท่ี่� 1-4 คณะมัณฑนศิึลป์

โดยม่พิธ่์เปิดในวันท่ี่� 23 เมษายน พ.ศึ. 2565

จัดแสดงผู้ลงานตั�งแต่วันที่่� 23 เมษายน – 5 

พฤษภาคม พ.ศึ.2565 ณ เซึ่นที่รัล ศึาลายา 

ชั้ั�น 2
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ชั้วนมาสนุกกับ้ 6 ผู้ลงานอินเที่อร์แอคที่่ฟเชั้ิงโต้ตอบ้ที่่�ม่แนวคิดและแรงบ้ันดาลใจจากเที่ศึกาลเด่น

ของญ่�ปุ่น ประกอบ้ด้วยผู้ลงาน Taiko Drum Festival (ไที่โกะดรัม) ต่กลองไที่โกะปกป้องปราสาที่

จากศึัตรู ณ ปราสาที่มัสสึโมโต้มรดกแห่งชั้าติของญ่�ปุ่น, Tanabata (ที่านาบ้าตะ) เข่ยนขอพรใน

วันแห่งการฉลองดวงดาว เพ่�อความสุขสมหวัง, Setsubun (เซึ่ตซึ่ึบ้ัน) ขับ้ไล่สิ�งชั้ั�วร้ายที่่�เข้ามาใน

ชั้่วิตและเปิดรับ้ความโชั้คด่, Motonosu-

mi Inari Shrine (โมโตโนสึมิ อินาริ) โยน

เหร่ยญขอพรสิ�งศัึกดิ์สิที่ธ์ิ์ที่่�ศึาลเจ้าเสา

แดง, Yoshida Himatsuri (โยชั้ิดะ ฮิมัตสึ

ริ) จุดประกายไฟโยชั้ิดะ บ้วงสรวงขอบ้คุณ

เที่พเจ้าแห่งภูเขาไฟฟูจิ และ Mochitsuki 

(โมจิสึกิ) ที่ำาโมจิด้วยวิธ์่ดั�งเดิมเพ่�อสักการะ

เที่พเจ้าในชั้่วงส่งที่้ายปีเก่า

ผู้ลงานการออกแบ้บ้และพัฒนาโปรแกรม

โดยนักศึึกษาปีที่่� 3 ซึ่ึ�งเป็นส่วนหนึ�ง

ของรายวิชั้า 802323 การออกแบ้บ้ส่�อ

ปฏิสัมพันธ์์ 4 วิชั้าเอกการออกแบ้บ้อินเที่

อร์แอคที่่ฟแอปพลิเคชั้ัน สาขาเที่คโนโลย่

ดิจิที่ัลเพ่�อการออกแบ้บ้ คณะเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศึและการส่�อสาร มหาวิที่ยาลัย

ศึิลปากร

นิที่รรศึการจัดขึ�นระหว่างวันอังคารและ

พุธ์ที่่� 26-27 เมษายน 2565 เวลา 10:00-

21:00 น. ณ ลาน Atrium 2 ชั้ั�น G 

ศึูนย์การค้าสยามเซึ่็นเตอร์ กรุงเที่พฯ

น์ิทรรศการอิิน์เทอิร์แอิคทีฟ HiOmatsuri 2022
(ไฮโอิมัตสึริ)
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“ชุ่มช่น์ช่าวิจีิน์ใน์เพัช่รบุรี: การศึกษาผ่าน์งาน์ศิลปกรรม”

ภาควิชั้าประวัติศึาสตร์ศิึลปะ คณะโบ้ราณคด่ มหาวิที่ยาลัยศิึลปากร 
จัดที่ำาโครงการบ้รรยายวิชั้าการด้านประวัติศึาสตร์ศิึลปะ เร่�อง “ชุั้มชั้นชั้าวจ่นในเพชั้รบุ้ร่: การศึึกษา
ผู่้านงานศิึลปกรรม” โดย ผู้ศึ. ดร.พัสว่สิริ เปรมกุลนันท์ี่ 
ในวันศุึกร์ท่ี่� 6 พฤษภาคม พ.ศึ.2565 เวลา 13.30-16.20 น.
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คณะอัิกษรศาสตร์ มหาวิิทยาลัยศิลปากร
ได้รับควิามเชื่�อิมั�น์และไว้ิวิางใจิให้ก่อิตั�ง 

“ศ้น์ย์ฝึึกอิบรมคร้สอิน์ภาษาเกาหลี” แห่งแรกใน์โลกที�อิย่้
น์อิกสาธ์ารณรัฐเกาหลี

วันท่ี่� 11 พฤษภาคม พ.ศึ.2565 ผูู้้ชั้่วยศึาสตราจารย์ ดร.สุมาล่ ลิ�ม
ประเสริฐ คณบ้ด่คณะอักษรศึาสตร์ มหาวิที่ยาลัยศิึลปากรร่วมลงนาม
ใน “ข้อตกลงและแผู้นการดำาเนินงานของศูึนย์ฝึึกอบ้รมครูสอนภาษา

เกาหล่ประจำาประเที่ศึไที่ย”กับ้ Mr. KIM Young Jin ผูู้้อำานวยการ
ศูึนย์การศึึกษาภาษาเกาหล่แห่งประเที่ศึไที่ย (Korean Education 
Center in Thailand, KEC) ให้ก่อตั�ง “ศูึนย์ฝึึกอบ้รมครูสอนภาษา
เกาหล่ประจำาประเที่ศึไที่ย” ขึ�น ณ คณะอักษรศึาสตร์ มหาวิที่ยาลัย
ศิึลปากร และเป็นศูึนย์ฝึึกอบ้รมครูสอนภาษาเกาหล่แห่งแรกในโลก
ท่ี่�อยู่นอกสาธ์ารณรัฐเกาหล่ โดยม่วัตถุประสงค์เพ่�อพัฒนาผูู้้สอน
ภาษาเกาหล่ในระดับ้มัธ์ยมศึึกษาและระดับ้อุดมศึึกษา ทัี่�งความรู้

เชิั้งวิชั้าการและทัี่กษะการสอน ตลอดจนเพ่�อยกระดับ้คุณภาพการ
เร่ยนการสอนภาษาและวัฒนธ์รรมเกาหล่ในประเที่ศึไที่ยผู้่านการจัด
กิจกรรมลักษณะต่าง ๆ
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 Prof. Maria Raquel Lucas , Prof. Isabel 
Ramos และ Ms. Dalia Cristovao จาก Uni-
versity of Évora เข้าเย่�ยมชั้มคณะวิที่ยาศึาสตร์ 
มหาวิที่ยาลัยศึิลปากร ภายใต้โครงการ Eras-
mus+ Mobility โดยในชั้่วงเชั้้า คณบ้ด่และผูู้้
บ้ริหารคณะวิที่ยาศึาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับ้และ

พูดคุยเพ่�อแสวงหาความร่วมม่อ ณ ห้องประชัุ้ม 1135 อาคารวิที่ยาศึาสตร์ 1 หลังจากนั�นผูู้้บ้ริหาร
และที่่มงานได้พาเย่�ยมชั้มวิที่ยาเขตพระราชั้วังสนามจันที่ร์ พระราชั้วังสนามจันที่ร์ และองค์พระ
ปฐมเจด่ย์
 3 พฤษภาคม 2565 ได้ศึึกษาดูงานด้านพลังงานแสงอาที่ิตย์และแสวงหาความร่วมม่อ ณ 
ภาควิชั้าฟิสิกส์ และศึึกษาดูงานด้านการเพาะเล่�ยงเน่�อเย่�อและแสวงหาความร่วมม่อ ณ ภาควิชั้า
ชั้่ววิที่ยา
 5-6 พฤษภาคม 2565 ได้ม่การนำาเสนอ
และอภิปรายเก่�ยวกับ้การจัดอันดับ้ QS แผู้น
และประกันคุณภาพการศึึกษา ผูู้้บ้ริหารและที่่ม

งานได้พาเย่�ยมชั้มพระราชั้วังสนามจันที่ร์ หลัง
จากนั�นได้ศึึกษาดูงานด้านพลังงานแสงอาทิี่ตย์
และแสวงหาความร่วมม่อ ณ ภาควิชั้าฟิสิกส์ 
และศึึกษาดูงานด้านการเพาะเล่�ยงเน่�อเย่�อและ
แสวงหาความร่วมม่อ ณ ภาควิชั้าชั้่ววิที่ยา

โครงการ Erasmus+ Mobility
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