
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

คร้ังที่ 1/2563 
วันจันทรท์ี่ 10 สิงหาคม 2563 

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
…………….……………………………………………………………... 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 

 

 2.2 ประวัติย่อวัดบรมวงศ์อิศรวราราม ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เชิญร่วมงานกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน 

 

2.4 บัญชีรายงานถวายพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ณ พระอารามหลวง วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย 

 

2.5 งบประมาณในการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
2.6 ก าหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง  
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1 การด าเนินงานจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
- (ร่าง) ก าหนดการเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
- การก าหนดมาตรการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

4.2 การแต่งตั้งคณะท างานจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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วันจันทรท์ี่ 10 สิงหาคม 2563 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

-------------------------- 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดน าผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 ไป
ถวายพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจ าพรรษา ณ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ฉะนั ้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
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-------------------------- 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.2 ประวัติย่อวัดบรมวงศ์อิศรวราราม ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
สรุปเรื่อง 

วัดบรมวงศ์อิศรวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ก่อตั้งโดยกรมพระคชบาล 
เดิมมีชื่อว่าวัดทะเลหญ้าหรือวัดท าเลหญ้า ตั้งอยู่ที่  ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันมี พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส ป.ธ. 4) ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 

ภายในวัดประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมี  
พระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 พระมเหสี พระชายา และพระสหายที่หาชมได้ยากเป็ นจ านวนมาก 
นอกจากนั้นยังมีกลุ่มพระพุทธรูปที่ฉลองพระองค์ทรงเครื่องขัตติยราชแบบกษัตริย์ สวมมงกุฎ มีกรรเจียกจอน 
ตกแต่งเครื่องถนิมพิมพาพร มีกุณฑล พาหุรัด ข้อพระกร ธ ามรงค์ สร้อยสังวาล ทับทรวง รองพระบาท  
และที่โดดเด่นคือ พระพุทธรูปทรงเครื่องปางไสยาสน์ ที่หาชมได้ยาก และมีพุทธลักษณะที่งดงาม เครื่องทรง 
มีลวดลายที่ละเอียด 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
 
 
  



 
พระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 
วัดบรมวงศ์อิศรวราราม  
ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
เจ้าอาวาส :  
พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส ป.ธ. 4)  
 
หน่วยงาน/ผู้ขอรับพระราชทาน :  
บริษัท ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน)  
 
ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน :  
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์  
ประธานกรรมการบริษัท ทีบีเอสพี จ ากัด (มหาชน)  
 
จ านวนเงินถวายพระราชกุศล :  
1,354,376.73 บาท  
 
วันที่ถวายผ้าพระกฐิน :  
23 ตุลาคม 2562 เวลา 13.29 น. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดบรมวงศ์อิศรวราราม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วัดบรมวงศ์ อิศวรารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้ งอยู่ต าบลสวนพริก อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นโดยกรมคชบาล ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานี ตั้งอยู่ริมคลองน้ ายา ใกล้เพนียดคล้องช้าง แต่เดิมชื่อวัดทะเลหญ้า เพราะตั้งอยู่กลางทุ่งหญ้า  
พอถึงฤดูฝนน้ าท่วมบริเวณนี้ทุกปี  ต่อมาเมื่อปี 2419 สมเด็จกรมพระยาบ าราชปรปักษ์พระโอรสใน 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าเป็นวัดที่ช ารุด ทรุดโทรม จึงทรงบริจาคเงิน
บูรณะปฏิสั งขรณ์วิหารของวัดนี้ ใหม่ทั้ งหมดแล้วทรงถวายเป็นพระอารามหลวงพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดประทานชื่อใหม่ว่า “วัดบรมวงศ์อิศรวราราม”  

พ.ศ.2444 หลังจากสมเด็จกรมพระยาบ าราชปรปักษ์สิ้นพระชนม์แล้ว 15 ปี ปรากฎว่า ผนังอุโบสถ
ด้านทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทรุด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงช่วยเหลือ ซ่อมแซม 
ส่วนเสนาสนะอ่ืน ๆ นั้น พระยาปริยัติวงศาจารย์ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิริมงคลส าคัญ
ของวัดบรมวงศ์อิศวรารามวรวิหาร คือ ประวัติศาสตร์ของวัดกับรัชกาลที่ 5 มีรูปหล่อเคารพพระองค์ในวิหาร 
นอกจากนี้ยังมีพระต าหนักของพระองค์นี้เป็นที่เก็บรูปภาพโบราณของพระองค์และพระมเหสี เจ้าจอม 
พระโอรสและพระธิดาของพระองค์ ตลอดจนพระราชประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงสวรรคตของพระองค์ 
นอกจากนี้ยังมีรูปหล่อเคารพพระองค์ในวิหารด้วย ทั้งนี้วัดบรมวงศ์อิศวรารามวรวิหาร มีความส าคัญต่อ
ราชวงศ์จักรี ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้ร่วมสร้างและท านุบ ารุงมาโดยตลอด 



ระเบียบวาระที่ 2 
การประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
คร้ังที่ 1/2563 

วันจันทรท์ี่ 10 สิงหาคม 2563 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

-------------------------- 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เชิญร่วมงานกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มหาวิทยาลัยศิลปากรน าไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  
ที่จ าพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดบรมวงศ์อิศรวราราม ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที ่16 ตุลาคม 2563 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าว ด้วยการบริจาคทรัพย์ตามก าลังศรัทธา และขอความกรุณารวบรวมส่งไปยัง 
กองคลัง (ตลิ่งชัน) หรือกองคลัง (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) หรือกองคลัง (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................   
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-------------------------- 
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2.4 บัญชีรายงานถวายพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ณ พระอารามหลวง วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปถวาย
แด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งจ าพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดศรีสุทธาวาส อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ในวันศุกร์ที่ 8 
พฤศจิกายน 2562 แล้วนั้น 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รายงานยอดจ านวนเงินโดยเสด็จพระราชกุศลไปยังกรมศาสนา
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจ านวนเงินเสด็จพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,576,489.21 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ด
หมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค)์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ถวายพระภิกษุ จ านวน 42 รูป            24,500.00   บาท 
- ถวายสามเณร จ านวน 67 รูป             13,400.00   บาท 
- ถวายบ ารุงและบูรณะพระอาราม         1,477,960.21   บาท 
- บ ารุงโรงเรียน                      15,000.00   บาท 
- ค่าใช้จ่ายในพิธีฯ                    45,629.00   บาท 

รวม                  1,576,489.21   บาท 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
  





ระเบียบวาระที่ 2 
การประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
คร้ังที่ 1/2563 

วันจันทรท์ี่ 10 สิงหาคม 2563 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

-------------------------- 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.5 งบประมาณในการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เตรียมการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี  

พ.ศ. 2563 ณ พระอารามหลวง วัดบรมวงศ์อิศรวราราม ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 จากงบประมาณในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน) *อยู่ในระหว่างการด าเนินการของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
  



ระเบียบวาระที่ 2 
การประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
คร้ังที่ 1/2563 

วันจันทรท์ี่ 10 สิงหาคม 2563 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

-------------------------- 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.6 ก าหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เตรียมการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี  

พ.ศ. 2563 ณ พระอารามหลวง วัดบรมวงศ์อิศรวราราม ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งก าหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี  
พ.ศ. 2563  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

 
 
 

  



 
ก ำหนดกำร 

พิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนของมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ณ พระอำรำมหลวง วัดบรมวงศ์อิศรวรำรำม  

ต ำบลสวนพริก อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
วันศุกร์ที่ 16 ตุลำคม 2563 

------------------------------- 
เวลา  09.00  น.   คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ  
เวลา  09.39  น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เดินทางถึงบริเวณพระอุโบสถ   
 - อธิการบดีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โต๊ะหมู่ 
       เปิดกรวยดอกไม้ และท าความเคารพอีกครั้ง 
 - อธิการบดีรับผ้าพระกฐิน อุ้มประคอง ยืนตรง (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) จบแล้ว 
  - อธิการบดีเดินเข้าสู่พระอุโบสถ วางผ้าพระกฐินที่พานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2  

 -   อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระประธานพระอุโบสถ กราบ 3 ครั้ง 
 -   อธิการบดีลุกไปที่พานแว่นฟ้า หยิบผ้าห่มพระประธานให้เจ้าหน้าที่ของวัด 

 -   อธิการบดีอุ้มประคองผ้าพระกฐิน ประนมมือหันหน้าไปทางพระประธานพระอุโบสถ  
     กล่าว นะโม (3 จบ) แล้ว หันหน้ามาทางพระสงฆ์ กล่าวค าถวายผ้าพระกฐิน จบแล้ว 

- อธิการบดีวางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2 ยกท้ังพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2
และประเคนเทียนพระปาติโมกข์ กลับไปนั่ง ณ เก้าอ้ีที่จัดไว้ 

- พระสงฆ์กระท าพิธีอปโลกนกรรม และลงไปครองผ้า เสร็จแล้วขึ้นมานั่ง ณ อาสนะสงฆ์ 
- อธิการบดีถวายเครื่องพระกฐินแดพ่ระสงฆ์องค์ครอง 
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
- เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศิลปากรประกาศจ านวนยอดเงินที่บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล  

เพ่ือถวายพระภิกษุ และถวายบ ารุงพระอาราม 
- อธิการบดีถวายใบปวารณาแด่เจ้าอาวาส 
- พระสงฆ์อนุโมทนา  
- อธิการบดีกรวดน้ า และรับพร 
- อธิการบดีกราบพระรัตนตรัย  
- อธิการบดีกราบลาพระสงฆ์ และรับมอบของที่ระลึกจากประธานสงฆ์ 
- อธิการบดีมอบเงินสนับสนุนบ ารุงโรงเรียนและทุนการศึกษา 
- อธิการบดีเดินไปท าความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โต๊ะหมู่

หน้าพระอุโบสถ 
- เสร็จพิธี 

เวลา 11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพล 
 
หมำยเหตุ   :   ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบปกติขาว  
                   ประชาชนทั่วไป แต่งกายชุดสุภาพ 
 
 



ระเบียบวาระที่ 4 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
คร้ังที่ 1/2563 

วันจันทรท์ี่ 10 สิงหาคม 2563 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

--------------------------- 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การด าเนินงานจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563  

ณ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 16 
ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวาย 
ผ้ากฐินพระราชทาน และเพ่ือสนับสนุนเผยแพร่การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม นั้น 

เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการ
เดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

ประเด็นพิจารณา 
เสนอพิจารณา  
1.  (ร่าง) ก าหนดการเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
2. การก าหนดมาตรการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
 
  





การก าหนดมาตรการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ณ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 
---------------------------------------------------------- 

1. การปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
- การเว้นระยะห่าง social distancing  

o การจัดที่นั่งในโบสถ ์และบริเวณโดยรอบ 
 เว้นระยะห่าง 1 เมตร 
 สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากอนามัย 

o การจัดที่นั่งบนรถบัสส าหรับผู้เดินทาง 
 จัดที่นั่งตัวเว้นตัว 
 สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากอนามัย 
 มีผลิตภัณฑ์ส าหรับท าความสะอาด 

ทั้งนี้ทางวัดจะจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธีฯ โดยก าหนดให้การวัดอุณหภูมิ
ร่างกายและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน  

2. การก าหนดผู้แทนจากคณะวิชา ศูนย์ สถาบัน ส านัก  เพื่อเข้าร่วมพิธีฯ จ านวน 59 คน เนื่องจากต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ตลิ่งชัน/วังท่าพระ 

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์   
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
3. คณะโบราณคดี      
4. คณะมัณฑนศิลป์      
5. คณะดุริยางคศาสตร์      
6. วิทยาลัยนานาชาติ      
7. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร    
8. กองกฎหมาย      
9. กองกลาง       
10. กองคลัง       
11. กองทรัพยากรมนุษย์      
12. กองประกันคุณภาพการศึกษา     
13. หอศิลป์       
14. งานสื่อสารองค์กร      

 



วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

1. คณะอักษรศาสตร์      
2. คณะศึกษาศาสตร์      
3. คณะวิทยาศาสตร์      
4. คณะเภสัชศาสตร์      
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
6. บัณฑิตวิทยาลัย      
7. ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมฯ    
8. ส านักหอสมุดกลาง      
9. ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี     
10. กองกิจการนักศึกษา      
11. กองบริหารงานวิชาการ     
12. กองงานวิทยาเขตพระราชวังสามจันทร์    

กองคลัง (นฐ) สภาคณาจารย์และพนักงาน 
13. ส านักงานบริการวิชาการ     

 

 หมายเหตุ มีร่วมเดินทางกับรถวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน 6 คน 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

1. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   
2. คณะวิทยาการจัดการ      
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
4. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี  

ส านักหอสมุดกลาง 
 

 หมายเหตุ มีผู้ร่วมเดินทางจากวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 6 คน 

  



ระเบียบวาระที่ 4 
การประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
คร้ังที่ 1/2563 

วันจันทรท์ี่ 10 สิงหาคม 2563 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

--------------------------- 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2 การแต่งตั้งคณะท างานจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 255/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะน าผ้าพระกฐิน
พระราชทานไปถวาย ณ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นั้น  

เพ่ือให้การด าเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายต่างๆ เพ่ือด าเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ได้แนบ 
(ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

ประเด็นพิจารณา 
เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างานจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
 

 
 
 
 
 
 



(ร่าง) 

 
 
 
 

 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที ่         /2563 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะท างานจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 

---------------------------------- 

  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 255/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะน าผ้าพระกฐิน
พระราชทานไปถวาย ณ พระอารามหลวง วัดบรมวงศ์อิศรวราราม ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที ่16 ตุลาคม 2563 นั้น 

เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดถวาย 
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งและมีรายชื่อ ต่อไปนี้ 

 คณะท างานฝ่ายการเงินและรับบริจาค 
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ประธานคณะท างาน 
2. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
3. นางดุษณี  คล้ายปาน     คณะท างาน 
4. นางสาวอรอารีย์  สุขหงษ์    คณะท างาน 
5. นางสาววิจิตรา  เพิ่มผล    คณะท างาน 
6. นางสาวพัชรภรณ์  วิจิตรสมบูรณ์   คณะท างาน 
7. นางสาวดวงแก้ว  สุวรรณดี    คณะท างาน 
8. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนเพิ่มพูนผล   คณะท างาน 
9. นางสาวอัญชลี  มีศิลป์    คณะท างาน 
10. นางสาวปรียาภรณ์  ทองค า    คณะท างาน 

11. นางสาวริญญากานต ์ กล้าหาญ   คณะท างาน 
12. นางยุพิณ  หลายชั้น     คณะท างาน 
13. นางสาวสุวภัทร  เกตสม    คณะท างาน 
14. นายขวัญชัย  หวังวิวรรธน์    คณะท างาน 
15. นายกฤษดา  ฐิตวดี     คณะท างาน 
16. นางสาวประคอง  ผิวงาม    คณะท างาน 
17. นางสาวพราวนภางค์  วงจ าปา   คณะท างานและเลขานุการ 

 คณะท างานฝ่ายพิธีการและสถานที่ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ประธานคณะท างาน 
2. ผู้อ านวยการกองกลาง    คณะท างาน 
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3. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์   คณะท างาน 
4. นางสาวรัตทิกร  คงทอง    คณะท างาน 
5. นางสาวสายฝน  รัตนยัง    คณะท างาน 
6. นางสาวทัศนีย์  หลีกอาญา    คณะท างาน 
7. นายวัชรินทร์  จั๊บโกรย    คณะท างาน   
8. นายทวีศักดิ์  สุขนิรันดร์    คณะท างาน 
9. นางสาวเพรียว  บางเขม็ด    คณะท างาน 

10. นายณัฐพงศ์  กองกาไว    คณะท างาน 
11. นายนนท์พัทธ์ ระย้าอินทร์ คณะท างาน 
12. นางสาวสุปราณี  โล่ภักดีสวัสดิ์   คณะท างาน 
13. นางสาวนฤมล  ศรีเด่น    คณะท างานและเลขานุการ 
14. นางสาวสุกัญญา  ภู่แย้ม    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นายปรมินทร์  บุญยะภาภรณ์    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม   ประธานคณะท างาน 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร   รองประธานคณะท างาน 
3. นางสาวขจี  ชิดเชื้อ     คณะท างาน 
4. นางกัญจราภา  แจ่มสวัสดิ์    คณะท างาน 
5. นางสาวแสงจันทร์  คงอ่ิม    คณะท างาน 
6. นายธนตุลย์  เบ็งสงวน    คณะท างาน 
7. นายจตุพร  มัจฉา     คณะท างาน 
8. นางสาวริญญากานต์  กล้าหาญ   คณะท างาน 
9. นางสาวพรธิภัสร์  จารุเรืองพงศ์   คณะท างาน 

10. นางสาวจริยา  สัจจาพิทักษ์    คณะท างาน 
11. นายวิศาล ศรีทัศนีย์     คณะท างาน 
12. นางสาวดลนภา  พัวพันธ์งาม    คณะท างาน 
13. นางสาวกาญจนา  จุลโพธิ์    คณะท างาน 
14. นางสาวนิธิวรรณ  เพ่ิมพูล    คณะท างาน 
15. นางศรีวรรณ  ฤกษ์ชัยรัศมี    คณะท างานและเลขานุการ 

 คณะท างานฝ่ายทัศนศึกษา 
1. ผู้อ านวยการกองกลาง    ประธานคณะท างาน 
2. นางสาวแสงจันทร์  คงอ่ิม    คณะท างาน 
3. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์   คณะท างาน 
4. นางสาวรัตทิกร  คงทอง    คณะท างาน 
5. นางสาวสายฝน  รัตนยัง    คณะท างาน 
6. นายวัชรินทร์  จั๊บโกรย    คณะท างาน 
7. นายทวีศักดิ์  สุขนิรันดร์    คณะท างาน 
8. นางสาวเพรียว  บางเขม็ด    คณะท างาน 
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9. นายณัฐพงศ์  กองกาไว    คณะท างาน 
10. นายนนท์พัทธ์ ระย้าอินทร์    คณะท างาน 
11. นางสาวสุปราณี  โล่ภักดีสวัสดิ์   คณะท างาน 
12. นางสาวนฤมล  ศรีเด่น    คณะท างานและเลขานุการ 
13. นางสาวทัศนีย์  หลีกอาญา    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นายปรมินทร์  บุญยะภาภรณ์    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะท างานฝ่ายจัดหาเงินบริจาค 
1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ประธานคณะท างาน 
3. ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา   คณะท างาน 
4. นางสาวศรีสอางค์  บุณยกิตติโกวิท   คณะท างาน 
5. นายสุริยะ  เชาว์วัย     คณะท างาน 
6. นางสาวเจิมทิพย  ปฐมกนก      คณะท างาน 
7. นายวสัน  จันทร์มั่น     คณะท างาน 
8. นายภานุพงศ์ เงาะล าดวน    คณะท างาน 
9. นายศศิวิมล  ใจซื่อ     คณะท างาน 

10. นายประทีป  รูปเหมาะดี    คณะท างาน 
11. นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะท างาน 
12. อุปนายกสโมสรนักศึกษา วังท่าพระ คณะท างาน 
13. อุปนายกสโมสรนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ คณะท างาน 
14. อุปนายกสโมสรนักศึกษา เพชรบุรี คณะท างาน 
15. หัวหน้านักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรม คณะท างาน 

และภาพพิมพ์ 
16. หัวหน้านักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะท างาน 
17. หัวหน้านักศึกษาคณะโบราณคดี คณะท างาน 
18. หัวหน้านักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ คณะท างาน 
19. หัวหน้านักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ คณะท างาน 
20. หัวหน้านักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คณะท างาน 
21. หัวหน้านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะท างาน 
22. หัวหน้านักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ คณะท างาน 
23. หัวหน้านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะท างาน 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
24. หัวหน้านักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ คณะท างาน 
25. หัวหน้านักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ คณะท างาน 

และเทคโนโลยีการเกษตร 
26. หัวหน้านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คณะท างาน 
27. หัวหน้านักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างาน 

และการสื่อสาร 
28. หัวหน้านักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ คณะท างาน 
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29. ประธานคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก คณะท างาน 
30. นางสาวนงคราญ  สระทองหน คณะท างานและเลขานุการ 
31. นางสาววทันยา  ดูงาม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 

สั่ง    ณ    วันที่             สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 




