


Highlight
of the Month

สมเด็ จพระกนิษฐาธิ ราช เจ ้ ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ�าปีการ
ศึกษา ๒๕๖๓
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Highlight
of the Month

Spirit of NORA นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย
และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม “มรดก โนรา : 
Spirit of NORA” 
จัดขึึ้�นระหว่างวันที� 26 พ.ค. - 3 ก.ค. 2565 
ณ Palazzo Pisani Santa Marina นครเวนิส 
สาธารณรัฐอิิตาลี

โครงการประกวดวาดภาพดิจิทัลอิาร์ต 
หัวข้ึ้อิ “WANG THA PHRA IS NOW” 
ประจ�าปี พ.ศ.2565 
ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 80,000 บาท 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ขึ้่าวดีส�าหรับชาวศิลปากร SU4Life 
ร่วมกับ Klasssi เปิดให้เขึ้้าไปเรียน
คอิร์สอิอินไลน์กันแบบฟรี ๆ เรียนจบ
ตามเงื�อินไขึ้รับ e-Certificate ได้เลย 
Klasssi มีคอิร์สให้เลือิกหลากหลาย 
อิัดแน่นความรู้จากผู้เชี�ยวชาญ 
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รางวััลควัามสำำาเร็จ



มหาวิิทยาลััยศิิลัปากรติิด 5 อัันดับ มหาวิิทยาลััยไทย
สาขาวิิชาด้านศิิลัปะการแสดง/การแสดงแลัะการกำากับการ
แสดง/ส่�อัการแสดงร่วิมสมัย/การลัะคร 2564 ท่�นักเร่ยน 

ม.ปลัาย อัยากเข้าศึิกษามากท่�สุด
 
   

การจััดอัันดับมหาวิิทยาลััยไทยยอัดนิยม โดยผลัการสำำารวิจัประจัำาปี 2564
ผลัโหวิตจัากควิามคิดเห็นนักเรียน นักศึึกษา ผ้�ปกครอัง แลัะประชาชนทั�วิประเทศึ

(สำำารวิจัทางอัอันไลัน์) โดยสำถาบันจััดอัันดับด�านการศึึกษา Thailand Education Ranking 
(TER) www.thaitopu.com

   ขอัแนะนำาหลัักส้ำตรอ่ั�น ๆ ขอังมหาวิิทยาลััยศิึลัปากร ระดับปริญญาตรี
ประจัำาปีการศึึกษา 2565 เพ่ื่�อัให�น�อังๆใช�เป็นแนวิทางในการเล่ัอักสำาขา
ที�ตรงกับควิามสำนใจัสำามารถดาวิน์โหลัดได�ที� https://bit.ly/3sSFaG6
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มหาวิิทยาลััยศิิลัปากรติิด 10 อัันดับ มหาวิิทยาลััยไทย
ท่�ม่จำำานวินศิาสติราจำารย์มากท่�สุด

ที�มา https://bit.ly/3Nq75WG
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ขอัแสำดงควิามยินดีกับ
ผู้้้ช่วิยศิาสติราจำารย์มานะ ไทวัิฒนกุลั (ประติิมากร) 

อัาจำารย์คมสัน เพ็็ชรสิทธิิ์� (ผู้้้ช่วิยประติิมากร)
แลัะท่มงานทุก ๆ คน 

จััดทำาประติมากรรมเฉลิัมฉลัอังครบรอับมิตรภาพื่ 90 ปี 
แห่งควิามสัำมพัื่นธ์์ระหว่ิางประเทศึไทยแลัะสำวิิตเซอัร์แลันด์ 

ติดตั�ง ณ สำวินลุัมพิื่นี กรุงเทพื่ฯ
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คณะสถาปัติยกรรมศิาสติร์ มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร
ร้้สึกเป็นเก่ยรติิอัย่างยิ�ง แลัะขอัแสดงมุทิติาจิำติยินด่ต่ิอั

อัาจำารย์ภราเดช พ็ยัฆวิิเช่ยร

ในโอักาสำรับพื่ระราชทานปริญญาดุษฎีีบัณฑิิต
สำาขาวิิชาการจััดการมรดกทางสำถาปัตยกรรมกับการท่อังเที�ยวิ

(Architectural Heritage Management and Tourism) 
ในพิื่ธี์พื่ระราชทานปริญญาบัตรมหาวิิทยาลััยศิึลัปากร

ประจัำาปี พื่.ศึ. 2563 

วัินที� 10 มิถุนายน พื่.ศึ. 2565
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การประชุมคณะทำางาน
โครงการจัำดตัิ�งศ้ินย์การเร่ยนร้้เศิรษฐกิจำพ็อัเพ่็ยงแลัะ

นวัิติกรรมการเกษติรมหาวิิทยาลััยศิิลัปากร

วันที� 2 มิถุุนายน 2565 เวลา 9.30 น. อิาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม ผู้รักษาการแทนรอิงอิธิการบดี 
เพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะท�างานโครงการจัดตั�งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอิเพียงและ

นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ ห้อิงประชุมสามพระยา 1 และมีประชุมอิอินไลน์
ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีผู้เข้ึ้าร่วมประชุมทั�งสิ�น 15 คน เพื�อิหารือิการด�าเนินงาน
โครงการตามแผนเดิมและพิจารณาแผนการด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565-
กันยายน 2566)  โดยอิาจารย์ ดร.กฤษณะ เรือิงฤทธิ� คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ได้น�าเสนอิรายงานการผลิตเมลอินจากการด�าเนินโครงการ Talent Mobility ซึึ่�งที�ประชุมเห็นชอิบ
ร่วมกันให้น�ารูปแบบและอิงค์ความรู้ต่างๆ มาจัดท�าในพื�นที�โรงเรือินขึ้อิงมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
ใช้ชื�อิว่า “เมล่อินลายศิลปากร” โดยก�าหนดให้แล้วเสร็จก่อินเปิดภาคการศึกษา เพื�อิให้นักศึกษา

มีส่วนร่วมในการดูแลและได้รับอิงค์ความรู้จากการปฏิิบัติงานจริง ก่อินที�จะมีการเผยแพร่และ
ถุ่ายทอิดไปยังชุมชนในพื�นที�
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โครงการประชุมวิิชาการ Precision Pharmacy for 
Pharmacy Practice (4P) ครั�งท่� 1
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ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขึ้ียววิชัย รอิงอิธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ พร้อิมด้วย 
นายธัญญา มีอิยู่เต็ม หัวหน้างานกิจการพิเศษ นายกิตติศักดิ�  เสมอิสุขึ้ หัวหน้า
งานช่างและซึ่่อิมบ�ารุง และคณะ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการเขึ้้าร่วม
กิจกรรมตักบาตรขึ้้าวสารอิาหารแห้ง ถุวายเป็นพระราชกุศล เนื�อิงในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุุนายน 2565
โดยมี นายสุรศักดิ� เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน
วันศุกร์ที� 3 มิถุุนายน 2565 เวลา 7.30 น.
ณ อิงค์พระปฐมเจดีย์ อิ�าเภอิเมือิง จังหวัดนครปฐม
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 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อิธิบดีผู้พิพากษา
ภาค ๗ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที� ๑๑ ผู้
บัญชาการต�ารวจภูธรภาค ๗ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครปฐม นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้รักษาการแทน
อิธิการบดี รอิงอิธิการบดี คณบดี ผู้อิ�านวยการ
ศูนย์/สถุาบัน/ส�านัก อิาจารย์ ข้ึ้าราชการ นายกสโมสร
นักศึกษา นักเรียน และนักศึกษา เฝ้้า ฯ รับเสด็จ

จากนั�น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขึ้ศรี ศรีอิรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรกราบบังคม
ทูลส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกราบบังคมทูลถุวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอิกาสที�มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีมติทูลเกล้า ฯ ถุวายปริญญาปรัชญาดุษฎีีบัณฑิตกิตติมศักดิ� สาขึ้าวิชาการสอินภาษา
ไทย นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรทูลเกล้าฯ ถุวายปริญญาปรัชญาดุษฎีีบัณฑิตกิตติมศักดิ�สาขึ้า
วิชาการสอินภาษาไทย

สำมเด็จัพื่ระกนิษฐาธิ์ราชเจั�ากรมสำมเด็จัพื่ระเทพื่รัตนราชสุำดา เจั�าฟ้้ามหาจัักรีสิำรินธ์ร 

มหาวิชิราลังกรณวิรราชภักดีสิำริกิจัการิณีพีื่รยพัื่ฒน รัฐสีำมาคุณากรปิยชาติ สำยาม

บรมราชกุมารี เสำด็จัพื่ระราชดำาเนินไปพื่ระราชทานปริญญาบัตรแก่ผ้�สำำาเร็จัการศึึกษา

จัากมหาวิิทยาลััยศิึลัปากร ประจัำาปีการศึึกษา ๒๕๖๓
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โครงการอิบรมเชิงปฏิิบัติการพัฒนานักศึกษา
ผู้ประกอิบการ Startup boot Camp 
ครั�งที� 2 จัดขึ้ึ�นในวันที� 19-21 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถุาบันอิุดมศึกษา เครือิขึ้่าย
อิุดมศึกษาภาคกลางตอินล่าง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ณ ห้อิง SU Innovation Club by GSB Startup ภายใน
พื�นที� THE CONNECTOR ส�านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรโดยมีวัตถุุประสงค์จัดขึ้ึ�นเพื�อิส่งเสริมให้ผู้เขึ้้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเขึ้้าใจในเรื�อิงการ
เขึ้ียนแผนธุรกิจและการน�าเสนอิแนวคิดธุรกิจเชิงนวัตกรรม มีการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการ

คิด วิเคราะห์ เล็งเห็นความส�าคัญในการเขึ้ียนแผน
ธุรกิจเชิงนวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอิบการ
ธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ และพร้อิมที�จะเขึ้้าร่วมกิจกรรม
การแขึ้่งขึ้ัน Startup Thailand League 2022 มี
ผู้เขึ้้าร่วมอิบรม 20 คน ประกอิบด้วยวิทยากร 2 คน 
นักศึกษา 12 คน และคณะท�างาน 6 คน โดยผู้เขึ้้า
ร่วมโครงการมีความพึงพอิใจในภาพรวมในระดับ

โครงการอับรมเชิงปฏิิบัติิการพั็ฒนานักศึิกษา
ผู้้้ประกอับการ Startup boot Camp ครั�งท่� 2
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิิบัติิการมลัพิ็ษจำากการจุำดธ้ิ์ป
ในศิาลัเจ้ำาในพ่็�นท่�เยาวิราช

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิิบัติการซัึ่กซ้ึ่อิมความ
เข้ึ้าใจ (Kick off seminar) ภายใต้โครงการ
วิจัย “แนวทางจัดการมลพิษจากการจุดธูป
ในศาลเจ้า ในพื�นที�ย่านเยาวราช” ได้รับทุน
สนับสนุนจากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
โดยมี รอิงศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้ินแฉ่ง เป็น
หัวหน้าโครงการ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึึ้�นในวัน
ที� 29 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณหอิฉัน วัด

มังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี�) ถุนนเจริญกรุง แขึ้วงป้อิมปราบ เขึ้ตป้อิมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รอิงอิธิการบดีฝ่้ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับ
มอิบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอิธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เป็นผู้แทนกล่าวเปิดงาน 
 ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ขึ้วัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากส�านักงานการวิจัย
แห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวขึ้้อิ “เป้าหมายและความคาดหวังต่อิการแก้ไขึ้มลพิษจากการ
จุดธูปในศาลเจ้าในพื�นที�เยาวราช” และมีกิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวขึ้้อิ “การแก้ไขึ้มลพิษจากการ
จุดธูปในศาลเจ้า ในพื�นที�เยาวราช : บริบทเชิง
พื�นที� ประเพณีความเชื�อิ บูรณาการศาสตร์และ
การมีส่วนร่วม” ระหว่างคณะผู้วิจัย     จาก

คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุิตสาหกรรม
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและ

นักวิจัยจากวัดมังกรกมลาวาสร่วมกับเครือิขึ้่าย
ภาครัฐและประชาชนเครือิขึ้่ายนักวิชาการด้าน
สิ�งแวดล้อิม 
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ในวันที� 8 มิถุุนายน พ.ศ. 2565 อิาจารย์ ดร.ภวพล 
คงชุม ผู้รักษาการแทนรอิงอิธิการบดี เพชรบุรี 
ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รอิง
อิธิการบดีฝ่้ายวิจัย หัวหน้าหน่วยปฏิิบัติการส่วน
หน้าขึ้อิงกระทรวงการอุิดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อิว.ส่วนหน้า ประจ�าจังหวัด
ราชบุรี)และรอิงศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้ินแฉ่ง 
ผู้ช่วยอิธิการบดีฝ่้ายวิจัย เข้ึ้าร่วมการประชุมเพื�อิ
ให้ข้ึ้อิคิดเห็น ข้ึ้อิเสนอิแนะ เกี�ยวกับทิศทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรีพ.ศ. 2566-
2570 และแนวทางการจัดท�าแผนปฏิิบัติราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม 
ณ เวลา จังหวัดราชบุรี ในการนี�ได้มอิบหนังสือิ 
‘ราชบุรี’ เมือิงสร้างสรรค์ เศรษฐกิจยั�งยืน : 

บทบาทขึ้อิง อิว. ส่วนหน้า และโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบลสร้างรากแก้ว
ให้ประเทศ : U2T) จังหวัดราชบุรี และหนังสือิ Ratchaburi Creative Livable 
ให้แก่ นายรณภพ เหลือิงไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานต่าง ๆ 
ขึ้อิงจังหวัดราชบุรีเพื�อิน�าไปใช้ประโยชน์ต่อิไป

การประชุมเพ่็�อัให้ข้อัคิดเห็น ข้อัเสนอัแนะ เก่�ยวิกับทิศิทาง
การทบทวินแผู้นพั็ฒนาจัำงหวัิดราชบุร่ พ็.ศิ. 2566-2570
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ข่าวิด่สำาหรับชาวิศิิลัปากร SU4Life ร่วิมกับ Klasssi
เปิดให้เข้าไปเร่ยนคอัร์สอัอันไลัน์กันแบบฟร่ ๆ !
เร่ยนจำบติามเง่�อันไขรับ e-Certificate ได้เลัย !

Klasssi มีคอิร์สให้เลือิกหลากหลาย 

อัิดแน่นความรู้จากผู้เชี�ยวชาญ ไม่ว่า

จะเป็น
- Marketing
- การจัดการ
- การท�าธุรกิจ
- Ecommerce
- การจัดการข้ึ้อิมูล

- เทคโนโลยี
- การพัฒนาตนเอิง
- การอิอิกแบบ
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งานวิัจัย นวััตกรรม
และการสำร้างสำรรค์



สำานักงานการวิิจัำยแห่งชาติิแลัะคณะ
เดินทางมาเย่�ยมชมแลัะติิดติามประเมินผู้ลัโครงการวิิจัำย

พ็ลัาสติิกสลัายตัิวิได้ทางช่วิภาพ็

 ศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ผู้อิ�านวยการแผนงานศูนย์ขัึ้บเคลื�อินผลงานวิจัยฯ 
ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ และคณะ มาเยี�ยมชมและติดตามประเมินผลโครงการวิจัยพลาสติกที�
สลายตัวได้ทางชีวภาพ ที�ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึึ่�งมี รอิง
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรือิงวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุิตสาหกรรม เป็น
หัวหน้าโครงการวิจัย รอิงศาสตราจารย์ ดร.มนัส แซ่ึ่ด่าน (คณะวิทยาศาสตร์) เป็นผู้ร่วมวิจัย รวม
ทั�งรับฟังปัญหา อุิปสรรค และความเป็นไปได้ในการขึ้อิรับการสนับสนุนจาก วช. แก่นักศึกษาผู้
ประกอิบการสตาร์ทอัิพ บริษัท สมาร์ทไบโอิพลาสติก จ�ากัด ที�มีการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพขึ้อิง รอิงศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรือิงวงศ์ ไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื�อิอิอิกสู่ตลาดจริง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รอิงอิธิการบดีฝ่้าย
วิจัย รอิงศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้ินแฉ่ง ผู้ช่วยอิธิการบดีฝ่้ายวิจัย และรอิงศาสตราจารย์ ดร.กษมา 
ศิริสมบูรณ์ รอิงคณบดีฝ่้ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ให้การต้อินรับ และร่วมพูดคุย
 ในการเยี�ยมชมโครงการครั�งนี� นายมนตรี อุิดมฉวี นายณัฐพล เมือิงแก้ว และนายพร้อิมพล
พวงประโคน นักศึกษาผู้ประกอิบการสตาร์ทอัิพ มหาวิทยาลัยศิลปากร บริษัท สมาร์ทไบโอิ
พลาสติก จ�ากัด ได้ Pitching เรื�อิง ผลิตภัณฑ์ถุุงเพาะเชื�อิเห็ดย่อิยสลายได้ทางชีวภาพและน�าชม
ผลงานวิจัยที�ใช้ถุุงพลาสติกที�สลายตัวได้ทางชีวภาพในโรงเพาะเห็ดนางรมและเห็ดมิลกี�ด้วย ซึึ่�งได้มี
การแลกเปลี�ยน ซัึ่กถุาม และสอิบถุามถึุงความต้อิงการการสนับสนุนที�นักศึกษาต้อิงการ
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ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รอิงอิธิการบดีฝ้่ายวิจัย หัวหน้า
โครงการวิจัย “สมุทรสงครามอิยู่ดี : การขึ้ับเคลื�อินเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฐาน
นิเวศวัฒนธรรมและวิถุีชีวิตชุมชน” พร้อิมด้วยนักวิจัยโครงการจากคณะ

สถุาปัตยกรรมศาสตร์และคณะมัณฑนศิลป์ เข้ึ้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

“อิย่างแจ่ม” (8 อิัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมเมือิงแจ่ม: คน พุทธ ผี ผะหญา 
ไผ่ ผ้า นา ดอิย) จัดโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับ
พื�นที� (บพท.) ระหว่างวันที� 1-4 มิถุุนายน 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื�อิการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการวิจัยและเพื�อิการรวบรวมขึ้้อิคิดเห็นและ
ขึ้้อิเสนอิแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิขึ้อิง บพท.

กิจำกรรมแลักเปล่ั�ยนเร่ยนร้้ “อัย่างแจ่ำม”
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TEDxSilpakornU

เปิดรับสมัคร SPEAKER หน้าใหม่หัวใจเกินร้อิยที�จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ�ง
ขึ้อิงการส่งต่อิไอิเดียและมุมมอิงความคิดสุดเจ๋งขึ้อิงตนเอิงสู่เพื�อินๆในสังคม
กับเวที #TEDxSilpakornU2023 และยังมีการจัดงาน Workshop ให้กับ
ผู้ที�ผ่านการคัดเลือิกโดยมีพี�ๆ Adviser คนเก่งจากชาวเราคอิยช่วยเหลือิ
และซัึ่พพอิร์ตดูแล SPEAKER ทุกท่านเป็นอิย่างดีก่อินที�จะขึึ้�นเวทีจริง และ
แน่นอินว่างานนี�ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อิายุเท่าไหร่ เพศไหน จะยังเรียนอิยู่
หรือิท�างานแล้วก็สามารถุแวะมาจิ�มใบสมัครมาร่วมงานกับเราได้ทุกคนเลย 
เพราะพวกเราทีมงานทุกคนเชื�อิว่าเวทีนี�เป็นเวทีที�ไม่ว่าใครก็สามารถุมีส่วน
ร่วมไปด้วยกันกับเราได้ทั�งนั�น 
ปิดรับสมัครตามหาผู้กล้าที�จะมาร่วมเวทีไปกับเราแล้วตั�งแต่วันนี� - 7 มิถุุนายน 
2565 เท่านั�น

ช่อิงทางการติดตามข่ึ้าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ 
ขึ้อิง TEDxSilpakornU
Facebook  : https://bit.ly/3PEEBKK
Instagram : https://bit.ly/3MU9KYW
TikTok : https://bit.ly/3PMa8ub
Twitter : https://bit.ly/3a5ba4s
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กิจกรรมพิิเศษ



วันพุธที� 8 มิถุุนายน 2565 
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอิบพระชนมพรรษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขึ้ตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

บรรยากาศิการซ้้อัมใหญ่่
พิ็ธ่ิ์พ็ระราชทานปริญ่ญ่าบัติร มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร

ประจำำาปีการศึิกษา 2563
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พิธีเปิดนิทรรศการ  side by side (เคียงกัน) ใน
วันที� 8 มิ.ย. 2565 เวลา 17.00 น.
ความหมายคือิ การอิยู่ขึ้้าง ๆ กัน เคียงบ่าเคียง
ไหล่กันทั�ง 5 คน ที�ได้ร่วมสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ
แลกเปลี�ยนประสบการณ์ อีิกทั�งยังหมายถึุงท่าน

อิาจารย์ ผู้สอินทุกท่านที�คอิยให้ค�าปรึกษาอิยู่ขึ้้าง ๆ 
จนเกิดเป็นนิทรรศการ นี� เหมือินกับค�าว่า side 
by side
โดยนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ชั�นปีสุดท้าย 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์  และ
คณะ ศึกษาศาสตร์
- จิตราพร โชติจิรพรรณ
- นฤมล ศิริพัฒน์
- เดชา คงเกิดลาภ
- ธนวิชญ์ มีเนตรทิพย์
- ยุทธภูมิ อิุดพรม
จัดเเสดงระหว่างวันที�  1-15 มิถุุนายน 2565
เปิดทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. 

หยุดทุกวันเสาร์-วันอิาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัึ้ตฤกษ์

จัดเเสดง ณ หอิศิลป์บรมราชกุมารี ชั�น 1 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขึ้ตพระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม

นิทรรศิการ  side by side (เค่ยงกัน)
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โดย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในวันอิาทิตย์ที� 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 - 17.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA Bangkok
- เยี�ยมชมผลงานศิลปกรรมขึ้อิงผู้ช่วยศาสตราจารย์เขึ้ียน ยิ�มศิริ
- เสวนา “พัฒนาการความเป็นไทยสู่สากลในผลงานศิลปกรรมขึ้อิงผู้ช่วยศาสตราจารย์
เขึ้ียน ยิ�มศิริ” โดย อิาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ สาขึ้าทัศนศิลป์ พ.ศ. 

2557) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวัสสวัส วิสิษฐกัมพล จากภาควิชาศิลปไทย คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

“รำาลึัก 100 ปี ชาติกาลั
ผู้้้ช่วิยศิาสติราจำารย์เข่ยน ยิ�มศิิริ”
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น�าเสนอิผลงานขึ้อิงทั�ง 16 ศิลปิน ที�ได้รับคัดเลือิก

ให้ได้รับทุนสร้างสรรค์ เพื�อิด�าเนินโครงการ

เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่ึ�งเป็นโครงการที�ได้รับคัด
เลือิกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี� ที�
ล้วนแสดงอิอิกถุึงกระบวนการสร้างสรรค์ที�มี
ความโดดเด่นและมีความน่าสนใจ ผ่านผลงาน
ศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบ รวมถุึงประเภท

การประพันธ์ดนตรี ซึ่ึ�งได้รับการสนับสนุนจาก
บริษัท ไอิคอินสยาม จ�ากัด และคณะ

ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โดยในครั�งนี�นิทรรศการจัดแสดง 2 พื�นที�
ณ พิพิธภัณฑสถุานแห่งชาติ หอิศิลป์ ถุนนเจ้าฟ้า : 1 – 26 มิถุุนายน พ.ศ. 2565
วันพุธ – อิาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันจันทร์–อิังคารและวันหยุดราชการ)
ณ หอิศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ : 1 – 30 มิถุุนายน พ.ศ. 2565
วันจันทร์ - เสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. (เว้นวันอิาทิตย์และวันหยุดราชการ) 

พิธีเปิดนิทรรศการจัดขึ้ึ�นในวันอิาทิตย์ที� 5 มิถุุนายน พ.ศ.2565
เวลา 14.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถุานแห่งชาติ หอิศิลป์ ถุนนเจ้าฟ้า

และ เวลา 17.00 น. ณ หอิศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

นิทรรศิการทุนสร้างสรรค์ศิิลัปกรรม ศิิลัป์ พ่็ระศิร่
ครั�งท่� 19 แลัะ 20
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กิจกรรม International Documentation Camp of 

Vernacular Architecture (THAI VERNADOC 2022) ใน

วันที� 29 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพิมพ์บ�ารุงนุกูลกิจ

โดยมีการเสวนาเรื�อิง “Printery Awakening_Bumrung 

Nukulkij Printing House : รับรู้ เรื�อิงราว โรงพิมพ์บ�ารุงนุ

กูลกิจ” โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือิ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ คณะ

สถุาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. รอิงศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. นายลีนวัตร  ธีระพงษ์รามกุล สถุาปนิก ส�านักงานสถุาปนิก บานาน่า สตูดิโอิ จ�ากัด

4. นายสันธาน เวียงสิมา ที�ปรึกษาหลักสูตรอิบรมงานไม้สถุาปัตยกรรมเพื�อิการอินุรักษ์ คณะสถุาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5. นางสาวจุฑามาศ ถุึงนาค บรรณารักษ์ช�านาญการพิเศษ รักษาการแทนหัวหน้าฝ้่ายหอิสมุดวังท่าพระ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ด�าเนินการเสวนาโดย อิาจารย์ พิมลพรรณ์ วงศ์อิร่าม รอิงผู้อิ�านวยการส�านักหอิสมุดกลางฝ้่ายกลยุทธ์และ

พัฒนาอิงค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร

รวมทั�งในกิจกรรมยังมี (1) การแสดงดนตรี Jazz Trio / 

Saxophone / Bass / Guitar โดยคณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2) การแสดงนิทรรศการภาพ Ver-

nadoc โรงพิมพ์บ�ารุงนุกูลกิจ (3) พิธีมอิบประกาศนียบัตร

แก่ผู้เขึ้้าร่วมอิบรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต (เศวต

จินดา) สนั�นไหว

กิจกรรมต่าง ๆ เริ�มตั�งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. เป็นต้นไป

THAI VERNADOC 2022
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รับมอับผู้ลังานสร้างสรรค์ จำากคณะมัณฑนศิิลัป์

 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขึ้ียววิชัย รอิงอิธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ พร้อิมด้วย รอิง
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอิธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ นายสมหมาย ตันธุวปฐม 
ผู้อิ�านวยการกอิงงานวิทยาเขึ้ต รับมอิบผลงานสร้างสรรค์ จากคณะมัณฑนศิลป์ น�าโดย อิาจารย์ 
ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ตามด�าเนินการนโยบาย “มัณฑนศิลป์เพื�อิสังคม” 
 เป็นผลงานประติมากรรมกลุ่ม CERAMIC จ�านวน 6 ชิ�น ชื�อิผลงาน “พรรณไม้แห่งจินตนาการ 
๓๐๕๖๕” สร้างสรรค์โดย ผูู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี เมือิงแก้ว รอิงคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
พระราชวังสนามจันทร์
 วัตถุุประสงค์เพื�อิส่งเสริมภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยศิลปากรให้มีบรรยากาศความเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์และศิลป์ รวมถึุงเป็นแหล่งเรียนรู้นอิกห้อิงเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา 
และบุคคลทั�วไปที�สนใจ 

 ผลงานชุดนี�ได้รับการสนับสนุนการจัดท�าโดย ภาควิชาเครื�อิงเคลือิบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ 

และ โรงงานเถุ้าฮงไถุ่ โดยคุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ โดยผู้สร้างสรรค์ผลงานและ ผู้สนับสนุไนหวัง
เป็นอิย่างยิ�งว่าผลงานสร้างสรรค์นี�จะเกิดประโยชน์ในการสร้างเสริมความมีสุนทรียภาพในจิตใจ รวม
ถึุงอิยากมอิบเป็นขึ้อิงขึ้วัญให้กับบัณฑิตใหม่ศิลปากรทุกคน และเป็นสิ�งที�เตรียมต้อินรับการเปิดให้

เข้ึ้ามาเรียน ปฏิิบัติงานในพื�นที�มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้กับนักศึกษาและบุคลากรศิลปากร ทุกคน 

เมื�อิวันจันทร์ ที�30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:39 น.
ณ แยกอิาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขึ้ตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

Silpakorn News June, 2022  |  27



Fotoclub Bkk ร่วมกับ 5 นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัย
นานาชาติสาขึ้า Digital communication art and design (เอิก ฟิล์ม) 
จัดแสดงนิทรรศการภาพถุ่าย “ปล่อิย-วาง” ในวันที� 4-18 มิถุุนายน 
2565

นิทรรศการภาพถุ่าย “ปล่อิย-วาง” จะน�าเสนอิเรื�อิงราว ในสังคมขึ้อิงคน
สมัยใหม่ ที�มีความกดดัน ความคาดหวังจากคนรอิบขึ้้าง จนรู้สึกเหนื�อิย
กับตัวเอิง ผ่านผลงานภาพถุ่าย จากน้อิงๆ ทั�ง 5 คน ที�ผสมผสานความ

รู้สึก ความคิดสร้างสรรค์ ชีวิตและจิตวิญญาณขึ้อิงคนรุ่นใหม่

นิทรรศิการภาพ็ถ่าย “ปล่ัอัย-วิาง”
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วิทยากร:
Ruby Law
Founder of RULA Studio. 
ร่วมรับฟัง แลกเปลี�ยนประสบการณ์
การท�างานในโปรเจคระดับนานาชาติ 
กับ Ruby Law: สถุาปนิก ศิลปิน 
และนักอิอิกแบบจัดแสดง, ผู้ก่อิตั�ง 
RULA Studio 
ผู้ซึ่ึ�งจะมาเล่าประสบการณ์

- การอิอิกแบบเวทีการแสดงให้ศิลปิน
ระดับโลกอิย่าง Billie Eilish และ 
Jorja Smith

- การจัดแสดง Net Zero Campaign, Scotland
- การเป็น Project Architect ให้กับ UK Pavilian @ Dubai Expo 
2020

ศ้ึนย์บ้รณาการเทคโนโลัยีอัาคารแลัะการก่อัสำร�าง มหาวิิทยาลััยศิึลัปากร

ขอัเชิญ่ผู้้้ท่�สนใจำเข้าร่วิมการสัมมนาอัอันไลัน์ครั�งท่� 7 (CIBCT#7) 
หัวิข้อั International Project Experience: “Getting lost in 

the right direction” 

วัินเสำาร์ที� 11 มิถุนายน 2565 เวิลัา 15.00-17.00 น.
สัำมมนาอัอันไลัน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (ไม่เสีำยค่าใช�จ่ัาย)
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โครงการประกวิดวิาดภาพ็ดิจำิทัลัอัาร์ติ
“WANG THA PHRA IS NOW” 

ประจำำาปี พ็.ศิ.2565 

มหาวิทยาลัยศิลปากรและแพลตฟอิร์ม
ศิลปะ thesilpa.com จัดโครงการประกวด
วาดภาพดิจิทัลอิาร์ส�าหรับบุคคลทั�วไป
ในหัวขึ้้อิ “WANG THA PHRA IS NOW” 
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท

โดยมีไอิเดียมาจากการที� “วังท่าพระ” นั�น

เป็นสถุานที�ที�มีความส�าคัญ สวยงาม และมี
เรื�อิงราวในประวัติศาสตร์มาอิย่างยาวนาน 
และปัจจุบันนี�วังท่าพระได้มีการปรับปรุง
ทัศนียภาพใหม่ให้มีความร่วมสมัย พร้อิม
ปรับตัวให้เขึ้้ากับยุคสมัยดิจิทัล ไม่เลือินหาย
ไปตามกาลเวลา

เปิดให้ลงทะเบียนสมัครได้ตั�งแต่ วันที� 9 

มิ.ย. 2565 ไปจนถุึง 9 ก.ค. 2565
คัดเลือิก 10 รางวัล ดังนี� 

รางวัลชนะเลิศ   จ�านวน  1  รางวัล  เงินรางวัล 30,000 บาท                           
รางวัลรอิงชนะเลิศอัินดับ 1  จ�านวน  1 รางวัล   เงินรางวัล 20,000 บาท                                                                         
รางวัลรอิงชนะเลิศอัินดับ 2  จ�านวน  1  รางวัล  เงินรางวัล 15,000 บาท             
รางวัลรอิงชนะเลิศอัินดับ 3  จ�านวน  1  รางวัล  เงินรางวัล 7,500 บาท          
รางวัลรอิงชนะเลิศอัินดับ 4  จ�านวน  1  รางวัล  เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย    จ�านวน  5  รางวัล  เงินรางวัลละ  2,000 บาท          

#SUStyle #WANGTHAPHRAISNOW #ทีมศิลปากร
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กิจกรรมการคัดเลือิกทีมนักศึกษา 5 ทีม เพื�อิ
เขึ้้าร่วมกิจกรรมการแขึ้่งขึ้ัน Startup Thai-
land League 2022 ระดับภูมิภาค อิบรมผ่าน
ระบบอิอินไลน์ โปรแกรม Zoom และห้อิง SU 
Innovation Club by GSB Startup ภายใน
พื�นที� THE CONNECTOR ส�านักงานบริหารการ
วิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในวันที� วันที� 30 พฤษภาคม พ.ศ. 
2565 เวลา 09.30-16.30 น.
มีทีมนักศึกษาเขึ้้าร่วมทั�งหมด 12 ทีม ประกอิบ
ไปด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร อิีกทั�ง
มีอิาจารย์และผู้ประกอิบการร่วมเป็นคณะ
กรรมการตัดสินพิจารณาคัดเลือิกทีม โดย 5 ทีม
ที�ผ่านการคัดเลือิกแล้วจะต้อิงไปแขึ้่ง Pitching 

ในรอิบต่อิไป ณ 88 Sandbox มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจำกรรมการคัดเล่ัอักท่ม เพ่็�อัเข้าร่วิมกิจำกรรม
การแข่งขัน Startup Thailand League 2022

ระดับภ้มิภาค

Silpakorn News June, 2022  |  31



Silpakorn News June, 2022  |  32

5
ทำำานุบำำารุง

ศิลปวััฒนธรรม



Spirit of NORA

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยและกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรม “มรดก โนรา : Spirit of NORA” 
จัดขึ้ึ�นระหว่างวันที� 26 พ.ค. - 3 ก.ค. 2565 
ณ Palazzo Pisani Santa Marina นครเวนิส 
สาธารณรัฐอิิตาลี โดยเป็นรูปแบบเทศกาลศิลปะ
ร่วมสมัยเบียนนาเล่ (Biennale) ซึ่ึ�งประเทศไทย
มีโอิกาสได้มีส่วนร่วมกับเทศกาลยิ�งใหญ่ครั�งนี� 
ผ่านนิทรรศการ Spirit of NORA: Intangible 
Culture Heritage Of Thailand
ความส�าเร็จครั�งนี� เกิดขึ้ึ�นได้จากด้วยความร่วม
มือิขึ้อิง มูลนิธิอิารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
มูลนิธิสงขึ้ลาเมือิงเก่า สงขึ้ลาพาวิเลียน สภา
วัฒนธรรมไทยแห่งสาธารณรัฐอิิตาลี แห่งเมือิง

เวนิส ฝ้่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รวมถุึงศิลปินชั�นครู และทีมงานทุกคน ที�ได้น�า
ศิลปวัฒนธรรมไทยไปปรากฏิสู่สายตาชาวโลก 
ณ. เมือิงท่อิงเที�ยวระดับโลกอิย่างเวนิส
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คณะอิาจารย์และนักศึกษา โครงการแลก
เปลี�ยนฯ ขึ้อิงหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล 
ได้เดินทางไปเขึ้้าเยี�ยมชม Multimedia 
University,  Cyberjaya Campus เพื�อิ
เข้ึ้าพบท่านอิธิการบดี และผู้บริหาร และ
เยี�ยมชม Siti Hasmah Digital Library, 
Melaka campus  นอิกจากนี�แล้ว ผศ.ดร.
วรลักษณ์ฯ ได้บรรยายในเรื�อิง ICT cross 
cultural for ux ui design ให้กับนักศึกษา  
จ�านวน 40 ท่านและคณาจารย์ที�คณะ
บริหารธุรกิจ 10 ท่าน ขึ้อิง Multimedia 
University รวมถึุงนักศึกษาที�ร่วมโครงการ
แลกเปลี�ยนด้วย  คณะ ICT มีความร่วมมือิ
ทางวิชาการกับ Multimedia University

มาเป็นเวลาหลายปี และได้ด�าเนินกิจกรรมทางวิชาการมาอิย่างต่อิเนื�อิง 
ขึ้อิขึ้อิบคุณ Prof. Gerald Goh คณาจารย์และเจ้าหน้าที�ทุกท่านในการ
ต้อินรับ หวังเป็นอิย่างยิ�งว่าจะมีกิจกรรมทางวิชาการและวิจัยเกิดขึึ้�นตลอิด
ไปส�าหรับนักศึกษาทั�งสอิงมหาวิทยาลัยในอินาคต

ควิามร่วิมม่อัทางวิิชาการระหว่ิาง
คณะเทคโนโลัย่สารสนเทศิแลัะการส่�อัสาร ม.ศิิลัปากร
แลัะ Multimedia University, Cyberjaya Campus
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พ็ิธิ์่ลังนามควิามร่วิมม่อัระหวิ่าง
คณะเทคโนโลัย่สารสนเทศิแลัะการส่�อัสาร ม.ศิิลัปากร แลัะ 
Razak faculty of technology & informatics(UTM)

พิธีลงนามความร่วมมือิระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อิสาร มหาวิทยาศิลปากร
และ Razak faculty of technology & informatics(UTM) โดย ผศ.ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ 

และ Assoc. Prof. Dr. Mohd Naz’ri Mahrin คณบดีขึ้อิงทั�งสอิงคณะวิชา โดยมี Prof. Dr. Abdul 
Latif (ProVC of UTMKL) ร่วมเป็นสักขีึ้พยาน ณ เวลา 11.00 น. วันอัิงคารที� 7 มิถุุนายน 
2565 อิาคาร UTMKL Menara Tun Razak, University Technology Malaysia (UTM) 
กัวลาลัมเปอิร์ มาเลเซีึ่ย
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