
  
 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มถิุนายน 2564 

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่งชัน 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 2.3 งบประมาณการจัดงาน วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 2.4  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 2.5 ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลปาฐกถาศิลป์  พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 การเชิญประธานในพิธีเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564  

 4.2 (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 4.3 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 4.4 การตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 1/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มถิุนายน 2564 
ณ ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 

----------------------------------------------- 
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 2.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564       

สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็น   
การร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์         
และเผยแพร่ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงถือเอาวันคล้ายวันเกิดของท่านศาสตราจารย์
ศิลป์  พีระศรี วันที่  15 กันยายน จัดให้มีกิจกรรมเรื่อยมาเป็นประจ า ทุกปี  และในปีนี้ตรงกับวันพุธที ่                 
15 กันยายน 2564  

ฉะนั้น เพ่ือให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันอังคารที่  16 กุมภาพันธ์ 2564 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี  พ.ศ. 2564 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม.............................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................................. .................
..................................................................................................................................................................... ......... 
 

 

 

 

 

 
 
 









 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มถิุนายน 2564 

ณ ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 
----------------------------------------------- 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันอังคารที่  
15 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี แล้วนั้น 
 กองกลางได้สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2563    
ซึ่งใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนโครงการงานวันศิลป์ พีระศรี 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 335,454 บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) ดังนี้  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 116,802.50   บาท 
2. ฝ่ายปฏิคม 20,000.00   บาท 
3. ฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ 114,559.50   บาท 
4. ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ  30,000.00   บาท 
5. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี พระราชวังสนามจันทร์ 34,092.00   บาท 
6. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี เพชรบุรี 20,000.00   บาท 
                         รวม 335,454.00   บาท 

  
  

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



ประมาณการท่ีได้รับจัดสรร

* งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 350,000.00 บาท

(งบประมาณเพ่ิมเติมจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองกลาง 

จ านวน 30,000 บาท)

15,739.90 บาท 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 395,739.90 บาท

** ยืมเงินทดรองราชการ 395,739.90 บาท

1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอย
1.1  ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์บัตรเชิญพร้อมซอง เป็นเงิน 6,420.00 บาท
1.2  ค่าจ้างเหมาจัดท าธงราว ธงญ่ีปุ่น Backdrop ไวนิล เป็นเงิน 40,000.00 บาท
1.3  ค่าจ้างเหมาจัดท าไวนิลร้อยท่อ เป็นเงิน 10,500.00 บาท
1.4  ค่าจ้างเหมานักดนตรีคณะดุริยางคศาสตร์ เป็นเงิน 10,000.00 บาท
1.5  ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายท า Live Streaming เป็นเงิน 35,000.00 บาท

รวม เป็นเงิน 101,920.00 บาท
ค่าวัสดุ

1.6  ค่ากระเช้าดอกไม้ จ านวน 4 กระเช้า เป็นเงิน 6,000.00 บาท

1.7  ค่า Olympus Battery เป็นเงิน 1,290.00 บาท

1.8  ค่า Microphone เป็นเงิน 490.00 บาท

1.9  ค่าของท่ีระลึกรูปหล่อศ.ศิลป์ พีระศรี เป็นเงิน 500.00 บาท

1.10 ค่าวัสดุท่ีใช้ในส่ือประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 6,602.50 บาท
รวม เป็นเงิน 14,882.50 บาท

รวมค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 116,802.50 บาท

2.  ฝ่ายปฏิคม
ค่าใช้สอย
2.1  ค่าอาหารเช้า/เย็น/นักศึกษาช่วยงาน เป็นเงิน 4,000.00 บาท
       (40 ชุด x 2 ม้ือ x 50 บาท)

รวม เป็นเงิน 4,000.00 บาท

                                            ณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

สรุปรายจ่ายโครงการวันศิลป์ พีระศรี

      วันท่ี 15 กันยายน 2563

* งบสนับสนุน ธ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เหลือจากปี 2562



ค่าวัสดุ
2.2  ค่ากระเช้าดอกไม้ประธาน เป็นเงิน 1,500.00 บาท
        (1 กระเช้า x 1,500 บาท)

2.3  ค่ากระเช้าดอกไม้นายกสภา/กก.สภา/อธิการบดี เป็นเงิน 3,000.00 บาท
        (3 กระเช้า x 1,000 บาท)

2.4  ค่ากระเช้าดอกไม้ผู้บริหาร เป็นเงิน 10,500.00 บาท
        (15 กระเช้า x 700 บาท)

2.5  ค่าพวงมาลา 1 พวง เป็นเงิน 500.00 บาท

2.6  ค่าดอกกุหลาบูกโบว์ เป็นเงิน 500.00 บาท
        (50 ดอก x 10 บาท)

รวม เป็นเงิน 16,000.00 บาท
รวมค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 20,000.00 บาท

3. ฝ่ายจัดสถานท่ีงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ
ค่าใช้สอย

3.1  ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ เป็นเงิน 11,000.00 บาท
        (1 รูป x 2,000 บาท, 9 รูป x 1,000 บาท )

3.2  ค่าจัดเล้ียงถวายพระเช้าและผู้บริหาร เป็นเงิน 3,000.00 บาท
3.3  ค่าอาหารกลางวันผู้บริหาร/คกก. เป็นเงิน 13,900.00 บาท
        (20 กล่อง x 120 บาท, 10 ชุด x 150 บาท, 50 กล่อง x 90 บาท, 50 กล่อง x 90 บาท  )

3.4  ค่าอาหารกลางวันนักศึกษาช่วยงาน เป็นเงิน 4,140.00 บาท
        (60 กล่อง x 69 บาท)

3.5  ค่าจ้างตกแต่งสถานท่ี เป็นเงิน 60,000.00 บาท

3.6  ค่าจ้างเหมาพ้ืนท่ีอดรถยนต์ราชนาวีสโมสร เป็นเงิน 3,000.00 บาท

3.7  ค่าจ้างซักผ้าปูโต๊ะ 20 ผืน/ผ้าคุลมเก้าอ้ี 100 ผืน เป็นเงิน 3,000.00 บาท

3.8  ค่าจ้างเก็บขยะมูลฝอย เป็นเงิน 1,000.00 บาท

3.9  ค่าจ้างรถขนของ เป็นเงิน 2,000.00 บาท

รวม เป็นเงิน 101,040.00 บาท
ค่าวัสดุ
3.1  ค่าวัสดุในพิธีสงฆ์ เป็นเงิน 4,549.50 บาท
3.2  ค่าวัสดุในการตกแต่งสถานท่ี เป็นเงิน 8,970.00 บาท

รวม เป็นเงิน 13,519.50 บาท
รวมค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 114,559.50 บาท

4. ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ

ค่าใช้สอย

4.1  ค่าอาหารเช้า/เย็น/นักศึกษาช่วยงาน เป็นเงิน 5,000.00 บาท
       (วันท่ี 12 ก.ย. 63 (25 ชุด x 2 ม้ือ x 50 บาท))
       (วันท่ี 13 ก.ย. 63 (25 ชุด x 2 ม้ือ x 50 บาท))



4.2  ค่าจ้างเหมาการแสดง เป็นเงิน 10,000.00 บาท
       (4 ชุด x 2500 บาท x 1 วัน)

4.3  ค่าเช่าเคร่ืองเสียงอุปกรณ์ดนตรี เป็นเงิน 15,000.00 บาท
รวม เป็นเงิน 30,000.00 บาท

รวมค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 30,000.00 บาท

5. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี พระราชวังสนามจันทร์
ค่าใช้สอย

5.1 ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ เป็นเงิน 3,200.00 บาท
      (1 รูป x 500 บาท, 9 รูป x 300 บาท )

5.2 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นเงิน 8,100.00 บาท

5.3 ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี เป็นเงิน 14,000.00 บาท
รวม เป็นเงิน 25,300.00 บาท

ค่าวัสดุ
5.4 ค่าวัสดุในการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี เป็นเงิน 8,792.00 บาท

รวม เป็นเงิน 8,792.00 บาท
รวมค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 34,092.00 บาท

6. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี เพชรบุรี
ค่าใช้สอย
6.1 ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี เป็นเงิน 6,000.00 บาท
6.2 ค่าชุดสังฆทาน จ านวน 10 ชุด เป็นเงิน 4,000.00 บาท
6.3 ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ เป็นเงิน 7,145.00 บาท
6.4 ค่าอาหารถวายพระสงฆ์ เป็นเงิน 2,855.00 บาท

รวม เป็นเงิน 20,000.00 บาท
รวมค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 20,000.00 บาท

รวมค่าใช้จ่ายในโครงการท้ังส้ิน เป็นเงิน 335,454.00 บาท

คงเหลือเงินในโครงการท้ังส้ิน เป็นเงิน 60,285.90 บาท



  
 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานวนัศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 1/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มถิุนายน 2564 
ณ ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 

----------------------------------------------- 
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  2.3  งบประมาณการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

สรุปเรื่อง 

 ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  ในวันที่ 15 กันยายน 
2564 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 
2564 จ านวน 315,739.90 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) จาก       
2 แหล่งเงิน ดังนี้ 

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

2. งบสนับสนุนการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี จากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 15,739.90 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์)  

 

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

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มถิุนายน 2564 

ณ ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 

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

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 2.4  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อ   
วันพุธที่ 15 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี นั้น 
  ฝ่ายประเมินผลได้ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี  พ.ศ. 
2563 พบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 2,000 คน การด าเนินโครงการส าเร็จตามเป้าหมาย โดยผลลัพธ์บรรลุ
เป้าหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส าหรับผลผลิตบรรลุตามเป้าหมายทั้ง 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
100.00 สรุปได้ดังนี้ 
  1. การประเมินผลลัพธ์ 
   1.1  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จ านวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย 7 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี (วังท่าพระ) 2) กิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี 
(พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม) 3) กิจกรรมการแสดงปาฐกถาเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 
2563 หัวข้อ “กายวิภาคมนุษย์ : ว่าด้วยเรื่องรูปแบบ” 4) นิทรรศการเนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งที่ 37 เรื่อง “การ
ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด : Surviving ” นิทรรศการสถาปัตย์-ปริวรรต ประจ าปี พ.ศ. 2563 เรื่อง “Collective 
Adaptation” โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะ
มัณฑนศิลป์ 5) กิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี)  6) กิจกรรมการแสดง
ดนตรี 7) กิจกรรมการออกร้านผลงานศิลปะและจ าหน่ายของที่ระลึกของนักศึกษา 
        1.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60 บรรลุตามแผนที่ก าหนด 
  2. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
   2.1  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม มีจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการประมาณ 2,000 คน ซึ่งบรรลุตามแผนที่ก าหนด 
   2.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  พบว่า เป็นโครงการ
ที่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 (ร้อยละ 84.20) 

/2.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา... 
 
 
 



 
 
 
 
   2.3  ตัวชี้วัดเชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ผลการด าเนินงาน พบว่า 
โครงการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 100.00 บรรลุ
ตามแผนที่ก าหนด 
   2.4  ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร ผลการด าเนินงานพบว่า โครงการมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ทั้งสิ้น 335,454 บาท        
(สามแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามที่งบประมาณได้รับการจัดสรร  

     3. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการประเมิน 
        จากการตอบแบบประเมินของผู้เข้าร่วมงานพบว่ามีผู้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงาน 
วันศิลป์ พีระศรี ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส าคัญของข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

 3.1  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  วังท่าพระ 
     -  ในปีต่อไป อยากให้มีร้านค้ามากกว่านี้และสามารถประกอบอาหารในสถานที่ได ้

   -  ไม่มีการประชาสัมพันธ์จุดเข้างานที่ชัดเจน ซึ่งจากเดิมมหาวิทยาลัยประกาศ
ว่าสามารถเข้าร่วมงานได้ 2 ช่องทาง แต่ปรากฏว่าสามารถเข้าได้เพียงประตูด้านหน้ากรมศิลปกรทางเดียว  
   -  รถสุขามีไม่เพียงพอ 

   -  บรรยากาศภายในงานเหมือนการออกร้านจ าหน่ายสินค้ามากกว่างานร่วมพ่ี
น้องศิษย์เก่าและงานร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (ตั้งแต่คณะมัณฑนศิลป์ ไปจนถงึคณะโบราณคดี) 
        3.2  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

     -  การจัดสถานที่ ไม่เอ้ืออ านวยต่อการนั่งสวดมนต์และการใส่บาตรของ
นักศึกษา เนื่องจากอากาศร้อนและแดดค่อนข้างแรง นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนั่งกลางแดดเป็นเวลานาน 
ควรมีการตั้งเต็นท์ส าหรับกันแดดด้วย 

     -  ควรมีการประชาสัมพันธ์แจ้งจุดการลงทะเบียนการเข้าร่วมงานให้ชัดเจน 
และควรให้มีการสแกนบัตรด้วย 

     -  ในช่วงของพิธีการมีการด าเนินงานที่ช้า 
     -  ดอกไม้ไม่พียงพอต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

            3.3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงานวันวันศิลป์ พีระศรี   
     วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

     -  จัดงานได้ดีมาก  
  -  อากาศร้อน ควรติดเครื่องปรับอากาศให้ทั่วบริเวณการจัดงาน 
  -  อยากให้มีการจัดงานตลอดทั้งวันและจัดงานให้ยิ่งใหญ่มากกว่านี้ 
  -  การจัดที่นั่งไม่เพียงพอต่อแขกผู้เข้าร่วมงาน 
     -  นักศึกษาที่คัดเลือกให้มาร่วมงานควรมีครบทุกคณะวิชาและทุกสาขาวิชา 

ไม่ใช่ให้คณะใดคณะหนึ่งมีส่วนร่วมเพียงคณะเดียว ทุกคณะควรมีนักศึกษามาร่วมงานเท่าๆ กัน 
3.4  ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆ 
  3.4.1 วังท่าพระ 
      -  พบปัญหาด้านระบบเครือข่ายสัญญาณขัดข้องระหว่างถ่ายทอดสด (ไม่มีเสียง) 

      -  การเชิญผู้มอบของที่ระลึกให้ประธานพิธีกรประกาศเชิญครั้งละ 3 รายชื่อ 
ท าให้ผู้มอบของที่ระลึกและผู้เชิญของที่ระลึกเกิดความสับสน ในปีต่อไปขอให้พิธีกรเรียกรายชื่อผู้มอบของที่
ระลึกให้ประธานเป็นรายบุคคล 

/ - ในช่วงการ... 
 

- 2     - 



 
 
 

-      3       - 
     

-   ในช่วงการวางกระเช้าดอกไม้ของแขกที่มาร่วมงานให้พิธีกรเชิญวาง     
ช่อดอกไม้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เว้นจังหวะเพ่ือให้การวางกระเช้าดอกไม้มีความกระชับ รวดเร็วและต่อเนื่อง     
ซึ่งจะท าให้ไม่เสียเวลาในการเปิดนิทรรศการของประธานและผู้ที่เก่ียวข้อง 

-   บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยเฉพาะเต็นท์พิธีการ
ไม่มีน้ าดื่มบริการแขกผู้ใหญ่ ในปีต่อไปขอให้ทางมหาวิทยาลัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์นักศึกษาและน้ าดื่ม
ของคณะวิทยาการจัดการมาให้ดูแลแขกผู้ใหญ่ในเต็นท์พิธีการ 

-   ผู้ตอบแบบประเมินมีจ านวนน้อย และในวันที่ 12-13 กันยายน 2563 มี
ฝนตกลงมาท าให้ป้ายประชาสัมพันธ์แบบประเมินและป้าย QR Code แบบประเมินหลุดออกจากบอร์ดที่ติดไว้
บริเวณทางเข้างาน ดังนี้ในปีต่อไปควรหาวัสดุที่คงทนแข็งแรงมาใช้ท าป้าย ทั้งนี้ควรของบประมาณเพ่ือจัดซื้อ
ของที่ระลึกส าหรับแจกผู้ตอบแบบประมิน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีผู้ตอบแบบประเมินมากข้ึน 

-   ในปีต่อไปขอให้มีการจัดท าแบบประเมินส าหรับการแสดงปาฐกถาศิลป์ 
พีระศรี ด้วย 

-   นักศึกษาที่เชิญกระเช้าดอกมไม้/ตะกร้าดอกไม้/แจกันดอกไม้ มาวางที่
หน้าลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ควรท าความเคารพอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ก่อน
การวางกระเช้าดอกมไม้/ตะกร้าดอกไม้/แจกันดอกไม้ 

3.4.2 วิทยาเขตสารสนเทสเพชรบุรี 
  -   ในช่วงเช้าพิธีท าบุญตักบาตรมีสภาพอากาศร้อนทั้งฝั่งโต๊ะผู้บริหารและ
โต๊ะผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้โต๊ะที่ใช้วางดอกไม้ไม่เพียงพอ 
 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติทีป่ระชุม ..................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................... ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจกิจกรรม  
หน้า ก 

วันศิลป์ พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2563 

  

บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานความพึงพอใจโครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

“วันศลิป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2563” 
 

 

สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร “วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2563”  มี

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยจ าแนกผลส าเร็จของโครงการเป็น 2 ระดับ  ดังนี้ 

 1. ระดับผลลัพธ์ มีการก าหนดเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการได้ครบถ้วน คิดเป็น

รอ้ยละ 100 

 2. ระดับผลผลิต มีการก าหนดเป้าหมาย จ านวน 4 ตัวชีว้ัด สามารถด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย

ในทุกตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 100  ทั้งนีม้ีรายละเอียดจ าแนกตามตัวชีว้ัดดังตาราง 
 

ตารางแสดงผลส าเร็จของการด าเนนิโครงการท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรม  

วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2563  จ าแนกตามตัวชี้วดั (ผลลัพธ์-ผลผลิต) 

ผลส าเร็จของโครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์-ผลผลิต) 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย 

(แผน) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลลัพธ ์     

ตัวชี้วัดเชงิปรมิาณ 

-  จ านวนกิ จกรรมที่ มี ก า ร เผยแพร่ ด้ า น กา รท านุ บ า รุ ง

ศลิปวัฒนธรรม ได้แก ่ 

  1. กจิกรรมวันศิลป์ พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2563 (วังท่าพระ)  

  2. กิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2563 (พระราชวังสนาม

จันทร ์จ.นครปฐม) 

  3. กิจกรรมการปาฐกถาเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2563 

หัวข้อ “กายวิภาคมนุษย์ : ว่าด้วยเรื่องรูปแบบ”  

  4. นิทรรศการเนื่องในวันศิลป์ พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2563 

      - นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์ คร้ังที่ 37 เรื่อง “การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด: Surviving” 

      - นิทรรศการสถาปัตย์–ปรวิรรต  ประจ าปี 2563 เร่ือง “Collective 

Adaptation” โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

      - นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

กิจกรรม 

 

4 

 

 

7 

 

 



 

รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจกิจกรรม  
หน้า ข 

วันศิลป์ พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2563 

  

ผลส าเร็จของโครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์-ผลผลิต) (ต่อ) 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย 

(แผน) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

  5. กจิกรรมวันศลิป์ พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2563 (วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุร ีจ.เพชรบุรี) 

  6. กจิกรรมการแสดงดนตร ี 

  7. กจิกรรมการออกร้านผลงานศลิปะและจ าหน่ายของทีร่ะลึก 

ของนักศึกษา 

    

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ 

- ความพงึพอใจของผูเ้ข้ารว่มโครงการตอ่ประโยชน์ของการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ร้อยละ 

 

 

80.00 

 

84.60 

 

 

1. กจิกรรมวันศลิป์ พีระศรี (วงัท่าพระ)  91.00 4.55  

2. กจิกรรมวันศลิป์ พีระศรี (พระราชวังสนามจันทร)์  83.80 4.19  

3. กจิกรรมวันศลิป์ พีระศร ี(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)  84.60 4.23  

ผลผลิต     

ตัวชี้วัดเชงิปรมิาณ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แบ่งเป็น 

   1. ผู้เข้ารว่มกจิกรรมวันศลิป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2563  

จ าแนกเป็น 

     1.1 ผู้เข้ารว่มกจิกรรมวันศิลป์ พีระศรี (วังทา่พระ)  

     1.2 ผู้เข้ารว่มกจิกรรมวันศิลป์ พีระศรี (พระราชวังสนามจันทร)์ 

     1.3 ผู้เข้ารว่มกจิกรรมวันศิลป์ พีระศรี (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 

 

คน 

 

 

1,000 

 

 

 

 

2,000 

 

 

1,000 

600 

400 

 

 
 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ 

- การบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกจิกรรม 

 

ร้อยละ 

 

100 

 

100 

 

 
ตัวชี้วัดเชงิเวลา 

- โครงการท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

 

ร้อยละ 

 

100 

 

100 

 

 
ตัวชี้วัดเชงิต้นทุน 

- ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 

  1. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 

ประจ าปี พ.ศ.2563  โดยไดร้ับงบประมาณจาก 

 

 

 

บาท 

 

 

 

 

395,739.90 

 

 

 

335,454 

 

 

 

 

 

     1.1 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้                        350,000   

     1.2 งบประมาณสนับสนนุ (จากมหาวิทยาลยัศิลปากร) 

     1.3 งบประมาณสนับสนุน (จากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 30,000 

15,739.90 

  



 

รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจกิจกรรม  
หน้า ค 

วันศิลป์ พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2563 

  

 
 

 

1. ผลการประเมินในระดับผลลัพธ์ 

 1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

      การจัดกจิกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2563  มี

จ านวนทั้งสิน้ 7 กจิกรรม คอื  

   1. กจิกรรมวันศิลป์ พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2563 (วังท่าพระ  กรุงเทพมหานคร)   

       กจิกรรมเพื่อการร าลึกถงึศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เช่น พิธีตักบาตรพระสงฆ์ พิธีวางช่อดอกไม้  

พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร พิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีจุดเทียนร าลึกศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศร ี 

   2. กจิกรรมวันศิลป์ พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2563 (พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม) 

   3. กิจกรรมการปาฐกถาเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2563 หัวข้อ “กายวิภาคมนุษย์ : 

ว่าด้วยเรื่องรูปแบบ” โดยศาสตราจารย์ลูกา  วิเวียนิ  (หลานชายคนเดียวของศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศร)ี 

  4. นิทรรศการเนื่องในวันศิลป์ พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 3 นิทรรศการ ดังนี้ 

             - นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร คร้ังที่ 37  เรื่อง “การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด : Surviving” ระหว่างวันที่  15–12 ตุลาคม  2563 ณ 

หอศิลป์ PSG Art Gallery  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ วังท่าพระ 

      - นิทรรศการสถาปัตย์–ปริวรรต  ประจ าปี 2563  เรื่อง “Collective Adaptation” ระหว่างวันที่ 

15–22 กันยายน 2563  ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจติร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

      - นิทรรศการผลงานสรา้งสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง

วันที่ 15–26  กันยายน  2563  ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  วังท่าพระ    

     5. กจิกรรมวันศิลป ์พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2563 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี) 

      6. กจิกรรมการแสดงดนตร ี 

      7. กจิกรรมการออกร้านผลงานศิลปะและจ าหน่ายของที่ระลึกของนักศึกษา 

  ซึ่งทุกกิจกรรมมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

 

 

 

 

ผลการประเมินวันศลิป ์พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2563 



 

รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจกิจกรรม  
หน้า ง 

วันศิลป์ พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2563 

  

 1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

•   ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมต่อประโยชน์ของกิจกรรมการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม (วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2563)  เป็นค่าความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2563 (หรือ “ความส าเร็จการจัดกิจกรรม”) พบว่า ในภาพรวมทุก

กิจกรรมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.23  (ร้อยละ 84.60)  ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายก าหนด (แผนก าหนดไว้ 

รอ้ยละ 80.00)  โดยจ าแนกตามกจิกรรมดังนี้ 

   1. ร้อยละความส าเร็จการจัดกิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี (วังท่าพระ) ในภาพรวมผู้เข้าร่วมงานมี

ความพึงพอใจ รอ้ยละ 91.00 (คา่เฉลี่ย 4.55) 

   2. ร้อยละความส าเร็จการจัดกิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี (พระราชวังสนามจันทร์) ผู้เข้าร่วมงานมี

ความพึงพอใจ รอ้ยละ 83.80 (คา่เฉลี่ย 4.19) 

  3. ร้อยละความผลส าเร็จการจัดกิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)  

ผู้เข้ารว่มงานมีความพึงพอใจ รอ้ยละ 84.60  (คา่เฉลี่ย 4.23) 

 

2. การประเมินในระดับผลผลิต 

   2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

          จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2563 พบว่า มี

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยประมาณ 2,000 คน  ซึ่งถือว่าบรรลุตามแผนที่ก าหนด (มีการตั้งเป้าหมายใน

แผน จ านวน 1,000 คน) ซึ่งจ าแนกตามกจิกรรม ดังนี้ 

         1 . ผู้เข้ารว่มกจิกรรมวันศิลป ์ พีระศรี (วงัท่าพระ) จ านวนโดยประมาณ 1,000 คน (รวม 3 วนั) 

             2. ผู้เข้ารว่มกจิกรรมวันศิลป์ พีระศร ี(พระราชวังสนามจันทร)์ จ านวนประมาณ 600-700 คน 

             3. ผู้เข้ารว่มกจิกรรมวันศิลป์ พีระศรี (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) จ านวนประมาณ 400-500 คน 

 

     2.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

  โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า ในภาพรวมทุกกิจกรรมสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม (ร้อยละ 100)  และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม ที่

คา่เฉลี่ย 4.21 (รอ้ยละ 84.20)  ซึ่งการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม (รวมทั้ง 3 วิทยาเขต) มี

การประเมินในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการร าลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  มีค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.22 (รอ้ยละ 84.40) 

2. กจิกรรมที่จัดขึน้เป็นการสร้างความตระหนัก ส่งเสรมิ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.22 (รอ้ยละ 84.40) 



 

รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจกิจกรรม  
หน้า จ 

วันศิลป์ พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2563 

  

3. กิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นการส่ง เสริมการสื่อสารองค์กร โดยการเผยแพร่ผลงาน

ศิลปวัฒนธรรม และผลงานสรา้งสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่สาธารณชน  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยูใ่น

ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.21 (รอ้ยละ 84.20) 

4. กิจกรรมที่จัดขึ้นส่งเสริมความสามัคคีของประชาคมชาวศิลปากร เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า 

นักศึกษาปัจจุบัน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรระหว่างคณะวิชาได้พบปะและท างานร่วมกัน  มี

คา่เฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.20 (รอ้ยละ 84.00) 
 

 2.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา 

                     1. โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ผลการด าเนินงาน พบว่ า ทุกกิจกรรมสามารถ

ด าเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คดิเป็นร้อยละ 100  ซึ่งถอืว่าบรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 

2.4 ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน 

     1. ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการ

ด าเนินงาน พบว่า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2563  มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 

335,454 บาท ซึ่งน้อยกวา่แผนที่ก าหนดไว้ (งบประมาณที่ก าหนดไว้ตามแผน จ านวน 395,739.90 บาท) และ

ถอืว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

3. ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2563 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดกิจกรรมเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2563 มี

ผู้เข้ารว่มกจิกรรมให้ความคดิเห็นจ าแนกรายกจิกรรม ดังนี้ 

3.1 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2563 

(ภาพรวมทุกกจิกรรม) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยมีผูใ้ห้ความคดิเห็น จ านวน 2 คน ดังนี้ 

1. อยากให้ครัง้ต่อ ๆ ไปมีจ านวนรา้นคา้มากกวา่นีแ้ละให้มีการประกอบอาหารในสถานที่ได้ 

2. การบรหิารจัดงานยังไม่พร้อมเท่าที่ควร เนื่องจาก 

    - ทางเข้างาน ไม่มีการประชาสัมพันธ์จุดเข้างานให้ชัดเจน (จากเดิมประกาศว่าสามารถเข้า

งานได้ 2 ช่องทาง แต่ปรากฏว่าเข้าได้เพียงประตูของกรมศิลปากรเพียงทางเดียว) 

   - ไม่มีการบรกิารรถสุขาจากกรุงเทพมหานคร (ห้องน้ าไม่เพียงพอ) 

   - บรรยากาศภายในงาน เหมือนงานออกร้านขายของมากกวา่งานรวมพี่น้องและงานร าลึกถึง

อาจารย์ศิลป์ (ฝั่งตั้งแต่คณะมัณฑนศิลป์ ลานหน้าคณะโบราณคดี) 

 



 

รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจกิจกรรม  
หน้า ฉ 

วันศิลป์ พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2563 

  

  3.2 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2563 

พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โดยมีผูใ้ห้ความคดิเห็น จ านวน 11 คน ดังนี้ 

1.การจัดสถานที่ไม่เอื้อต่อการนั่งรอสวดมนต์และใส่บาตรของนักศึกษา เนื่องจากอากาศร้อน

และแดดคอ่นข้างแรง  นักศึกษานั่งกลางแดดเป็นเวลานาน  ควรมีการจัดเตรียมเต็นท์ส าหรับกันแดดด้วย (รวม

จ านวน 3 คน) 

2. จัดช่องทางส าหรับการสแกนบัตรด้วย (จ านวน 2 คน) 

3. ควรประชาสัมพันธ์แจ้งจุดลงทะเบียนให้ชัดเจน (จ านวน 2 คน) 

4. ควรมีการเตรียมการลงทะเบียนให้ดีกว่านี้ ควรมีการจัดการเรื่องการลงทะเบียนเข้างานให้

ดีกว่านี ้(รวมจ านวน 2 คน) 

5. การด าเนินพิธีการช้า (จ านวน 1 คน) 

6. ดอกไม้ไม่เพียงพอต่อผู้เขา้ร่วมกิจกรรม (จ านวน 1 คน) 
  

   3.3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2563 ที่

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีผูใ้ห้ความคดิเห็น จ านวน 9 คน ดังนี้ 
 

1 . จัดงานดี ดีมาก ชอบ (รวมจ านวน 3 คน) 

2. อากาศรอ้นเกินไป ควรติดแอรใ์ห้ทั่วบริเวณงาน (รวมจ านวน 2 คน) 

3. อยากให้จัดงานตลอดทั้งวัน (จ านวน 1 คน) 

4. อยากให้จัดงานใหญ่กว่านี้ (จ านวน 1 คน) 

5. ที่นั่งไม่เพียงพอ (จ านวน 1 คน) 

6. การคัดเลือกนักศึกษามาร่วมงานควรให้นักศึกษามาร่วมงานให้ครบทุกคณะทุกสาขาวิชา  

ไม่ใช่ให้แค่คณะใดคณะหนึ่งออกมาร่วมงานเพียงคณะเดียว หรืออกมาร่วมงานเยอะเพียงสาขาเดียว ทุกคณะ

ควรจะหาคนมาให้เท่าๆ กัน (จ านวน 1 คน) 

 

ข้อเสนอแนะพิเศษจากท่านอธกิารบด ี 

1. นักศึกษาที่เชิญกระเช้าดอกไม้/ตะกร้าดอกไม้มาวางที่หน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

ควรท าความเคารพก่อนวางกระเชา้/ตะกรา้ 

 

ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ  

 คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลได้จัดส่งบันทึกข้อความพร้อมแนบแบบประเมินผลการด าเนินงาน

และข้อเสนอแนะ ไปยังคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้รับแบบประเมินตอบกลับมา จ านวน 5 ฝ่าย ดังนี้ 

1. ฝ่ายบันทกึข้อมูล   

   ผลการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี  

   ปัญหา-อุปสรรค พบปัญหาด้านระบบเครอืข่ายขัดข้องระหว่างถา่ยทอดสด (ไม่มีเสียง) 
 



 

รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจกิจกรรม  
หน้า ช 

วันศิลป์ พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2563 

  

2. ฝ่ายพิธกีาร  

   ปัญหา-อุปสรรค  การเชิญผู้มอบของที่ระลึกให้ประธานครั้งละ 3 รายชื่อ  ท าให้ผู้มอบของและ    

ผู้เชิญของ   ที่ระลึกเกิดความสับสน   

   แนวทางในการพัฒนา/แก้ไขในครั้งต่อไป  ในปีต่อไปขอให้พิธีกรเรียกรายชื่อผู้มอบของที่ระลึกให้

ประธานเป็นรายบุคคล 

   ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

         1. ในช่วงการวางกระเช้าดอกไม้ของแขกที่มาร่วมงาน ให้พิธีกรเชิญแขกวางช่อดอกไม้อย่าง

ต่อเนื่อง  โดยไม่เว้นจังหวะ  เพื่อให้การวางกระเช้าดอกไม้มีความกระชับ  รวดเร็ว  และต่อเนื่อง  ซึ่งจะท าให้

ไม่เสียเวลาในการไปเปิดนิทรรศการของประธานและผู้เกี่ยวข้อง  

         2. ในงานบริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยเฉพาะเต็นท์พิธีการไม่มีน้ าดื่ม

บริการแขกผู้ใหญ่  ในปีต่อไปให้ทางมหาวิทยาลัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์นักศึกษาและน้ าดื่มของคณะ

วิทยาการจัดการมาให้บริการดูแลแขกผู้ใหญ่ในเต็นท์พธิีการ 
 

3. วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี  

    ผลการด าเนินงาน ในภาพรวมออกมาเรียบร้อยดี  

    ปัญหา-อุปสรรค  ในช่วงใส่บาตรมีแดดร้อน ทั้งฝั่งโต๊ะผู้บริหารและโต๊ะอื่น ๆ  ผู้ร่วมงานต้องรอ

นาน  และที่วางดอกไม้ไม่เพียงพอ   
 

4. ฝ่ายประเมินผล  

    ปัญหา-อุปสรรค  ผู้ตอบแบบประเมินมีจ านวนน้อยมาก (วังท่าพระ)  และในระหว่างจัดงานวันที่ 

12-13 กันยายน มีฝนตกลงมา ท าให้ป้ายประชาสัมพันธ์แบบประเมินและป้าย QR Code แบบประเมินหลุด

ออกจากบอรด์บริเวณทางเข้างาน (ทั้งนี้ ฝ่ายประเมินผลขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ที่แจ้งมาและ

น าป้ายไปเปลี่ยนให้ใหม่ในวันถัดไป)  

   ข้อเสนอแนะ   

        1. ในปีต่อไปเห็นควรของบประมาณ เพื่อจัดซื้อของที่ระลึกส าหรับแจกผูต้อบแบบประเมิน  เพื่อเป็น

การกระตุ้นให้มีผูต้อบแบบประเมินมากขึน้  

        2. ปีต่อไปควรหาวัสดุและที่ติดตั้งป้ายให้มีความคงทนแข็งแรงมากขึน้ 
 

5. ฝ่ายสื่อสารองค์กร   

    ข้อเสนอแนะ  ในปีต่อไปฝ่ายสื่อสารองค์กรต้องการให้มีการจัดท าแบบประเมินเฉพาะส าหรับงาน

ปาฐกถาศิลป์  พีระศร ี โดยเฉพาะ (แยกต่างหากจากแบบประเมินภาพรวม) 

 
 

 

 

 



 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มถิุนายน 2564 

ณ ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 

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

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 2.5   ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลปาฐกถาศิลป์  พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

สรุปเรื่อง 

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ได้ก าหนดให้มีการ
คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลปาฐกถาศิลป์ พีระศรี เป็นประจ าทุกปี นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ ได้รับรางวัลปาฐกถาศิลป์  พีระศรี ประจ าปี          
พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาตัดสินให้ อาจารย์วนิดา  พ่ึงสุนทร เป็นผู้ได้รับรางวัลปาฐกถาศิลป์ พีระศรี และเป็น  
องค์ปาฐก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในหัวข้อเรื่อง “สานสร้างทางไทย” โดยมีก าหนดการแสดงปาฐกถา ในวันพุธที่ 
15 กันยายน 2564 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม................................................................................................................. ............ 
.................................................................................................................................. ............................................
..............................................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระท่ี 4 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มถิุนายน 2564 

ณ ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 
---------------------------------------------- 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 4.1   การเชิญประธานในพิธีเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดงานวันศิลป์ พีระศรี และมีการเชิญประธานเปิดงานและ
เปิดการแสดงนิทรรศการของคณะวิชาและหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกต่างๆ        
เป็นประจ าทุกปี นั้น 
 ในการนี้  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาประธานในพิธีเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งที่ผ่านมาได้เรียนเชิญ นายชวน  หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานรัฐสภาไทย
และประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าทุกปี (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2524 - 2563) ซึ่งท่านส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนศิลป์ศึกษา แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เตรียมมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (วิทยาลัยช่างศิลป์ในปัจจุบัน) ประกอบกับท่านเป็นผู้เหมาะสมและมีความเข้าใจทางด้านศิลปะ
โดยตรง อีกท้ังเป็นผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างดี 

ประเด็นพิจารณา 

 เสนอพิจารณาประธานในพิธีเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564  
 มติที่ประชุม ................................................................................................................ ............ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
การประชุมคณะกรรมการด าเนินการจดังานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มถิุนายน 2564 

ณ ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2  (รา่ง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ขึ้นในวันที่ 15 กันยายน     
เป็นประจ าทุกปี ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี     
 ในการนี้ เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการได้เสนอ 
(ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของวังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้ที่ประชุมพิจารณาหารือการด าเนินงานร่วมกัน ทั้งนี้ ได้แนบก าหนดการจัด
งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2563 ของวังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ประกอบการพิจารณา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นพิจารณา 

 เสนอพิจารณาสถานทีจ่ัดงาน และ (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564  
 มติที่ประชุม................................................................................................................. ............ 
......................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(ร่าง) 
ก ำหนดกำร 

งำนวันศิลป์ พีระศรี ประจ ำปี 2564 
วันพุธที่  15  กันยำยน  2564 

ณ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ กรุงเทพฯ 
………………………………….. 

 

07.00  น. - ตักบาตรพระสงฆ์  10 รูป  ณ  ลานอนสุาวรีย์ศาสตราจารย์ศลิป์  พีระศร ี
08.45  น. - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้บริหารกรมศิลปากร ผู้บริหารคณะวิชา สถาบนั ศูนย์ ส านัก          

  นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร แขกรับเชิญ ศิษย์เก่าและศิษย์ปจัจุบนั   
  น าช่อดอกไม้มาพร้อมกัน ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป ์พีระศรี 
- แขกผู้มีเกียรติเข้ำที่นั่งประจ ำที่ตำมจุดที่ก ำหนดไว้ให้โดยมีกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม  (Social Distancing) 

09.25  น.            –  ฯพณฯ  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ  
                        ประจ าประเทศไทย  มาถึงบริเวณมหาวิทยาลัย  ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศร ี 
09.30  น. - นำยชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมำถึงบริเวณมหำวิทยำลัย  

และกราบอัฐิศาสตราจารย์ศิลป ์พีระศร ีณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศร ีหลังจากนัน้ไปยังลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

- ประธำนในพิธีนั่งประจ ำที่ภำยในเต็นท์พิธีกำร  
- การแสดงดนตรีขับร้องเพลงซานตาลูเซีย ฉบับภาษาอิตาเลียนและฉบับภาษาไทย โดยนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ 

  - อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร กล่ำวรำยงำนกำรจัดงำนวันศิลป์ พีระศรี 
  - ฯพณฯ เอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐอิตำลี ประจ ำประเทศไทย กล่ำวถึงศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี 

- รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม กล่ำวถึง อำจำรย์วนิดำ  พ่ึงสุนทร   องค์ปำฐก 
  กำรแสดงปำฐกถำศิลป์ พีระศรี  ครั้งที่ 26   เนื่องในงำนวันศิลป์  พีระศรี  ประจ ำปี 2564 
- ประธำนในพิธีมอบเหรียญเกียรติคุณศิลป์ พีระศรี และเกียรติบัตรให้ผู้แสดงปาฐกถาศิลป์ พรีะศรี   

ประจ าปี 2564  
- ผู้อ านวยการหอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประธานกรรมการด าเนินการจัดการแสดงศลิปกรรมร่วมสมัย 
  ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 เชิญศิลปนิผูไ้ด้รับรางวัลศิลป์ พีระศรี เข้ารับ……………………………  และเชิญศิลปิน 
  ผู้ได้รับทนุสรา้งสรรค์ศิลปกรรม “ศิลป์  พีระศรี” ประจ าปี 2564 เข้ารับ........................................ จากประธาน 

  - ประธำนกล่ำวเปิดงำนและเปดิกำรแสดงนิทรรศกำรของคณะวิชำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
- ประธำนน ำผู้ร่วมในพิธียืนสงบนิ่งเพื่อร ำลึกถึงศำสตรำจำรย์ศิลป์  พีระศรี  เป็นเวลา 1 นาที 
- นำยกสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกร มอบของที่ระลึกให้ประธำน / ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย/ผู้แทนหน่วยงำน  
  มอบของที่ระลึกให้ประธำนในพิธี   ณ  ลำนอนุสำวรีย์ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี 
- ประธำนวำงช่อดอกไม้คำรวะอนุสำวรีย์ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี  
  ณ ลำนอนุสำวรีย์ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี 

(ต่อหน้ำ 2) 
 
 
 



 
 
 
 
 
- ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย นายกสภามหาวทิยาลัยศิลปากร อธิการบดี

มหาวิทยาลยัศิลปากร ผู้สนับสนุนการจัดงาน ผู้บริหารกรมศิลปากร ผู้บริหารสถาบนัการศึกษา ผู้บริหารคณะวชิา 
สถาบนั ศูนย์ ส านัก  วางช่อดอกไม้คารวะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์  
ศิลป์ พีระศร ี

- ประธำนชมนิทรรศกำรของคณะวิชำทำงศิลปะและหอศิลป์   มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

• คณะจิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์ 
* นิทรรศกำรศิลปกรรมอำจำรย์คณะจิตรกรรม   ประติมำกรรมและภำพพิมพ์  
   มหำวิทยำลัยศิลปำกร  คร้ังที่  38  เรื่อง .................................................. 
   ระหว่างวันที่ .................................................................................................. 
   ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

• คณะสถำปัตยกรรมศำสตร ์
* นิทรรศกำรสถำปัตย์-ปริวรรต 2564 เรื่อง ................................................ 
ระหว่างวันที่ ...................................................................................................... 
ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

• คณะมัณฑนศิลป์ 
* นิทรรศกำรผลงำนสร้ำงสรรค์ของคณำจำรย์คณะมัณฑนศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ระหว่างวันที่ ................................................................. 
ณ หอศิลปะและการออกแบบ  คณะมัณฑนศลิป ์

• ประธานตดัริบบิ้นมอบใบประกาศแก่ผู้สนับสนุน ศิลปิน กรรมการ และเปิดงานชมการแสดงนิทรรศการ
ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์  คร้ังที่ 38 

 ระหว่างวันที่ ……………………………………………………  ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา่พระ   
 

13.30  น.     -   กำรแสดงปำฐกถำศิลป์  พีระศรี   คร้ังที่  26   เรื่อง “สำนสร้ำงทำงไทย” 
โดย อำจำรย์วนิดำ  พ่ึงสุนทร  ศิลปินแห่งชำติ สำขำศิลปะสถำปัตยกรรม (แบบประเพณี) ประจ ำปี
พุทธศักรำช 2546    ณ  หอประชุม  มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ 

15.00 – 20.30 น.  -  การแสดงดนตรี โดยคณะดุรยิางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
19.00  น.    -  พิธีร ำลึกถึงศำสตรำจำรย์ศิลป์  พีระศรี  ณ ลำนอนุสำวรีย์ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี                        
    -  นักศึกษำเก่ำและนักศึกษำปัจจุบันร่วมร้องเพลง “ซำนตำลูเซีย” 
21.00   น.   -  ปิดงำน 

********************************************************* 
 

- กำรแต่งกำย   
      ข้ำรำชกำรทหำร ต ำรวจ :  ชุดเครื่องแบบ 
      ประชำชน/ผู้ร่วมงำน : ชดุไทย ชุดสำกลนิยม ชุดสุภำพ 

 

- 2      - 



(ร่าง) 
ก าหนดการโครงการวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 2564 

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
ในส่วนของกิจกรรมนักศึกษา 

 
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 
 06.00 น.  เตรียมอาหารและน ้าดื่ม ส้าหรับนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน 
 07.00 น.  ช่วยงานพิธีการของมหาวิทยาลัย 
 12.00 น.  เตรียมอาหารและน ้าดื่ม ส้าหรับนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน 
 13.00 – 15.00 น. จัดเตรียมสถานที่ร้านค้า 
 15.00 น.  ร้านค้า Zone 1 – 2 เริ่มออกร้าน 
 16.00 น.  ดนตรี ฝั่งลานกีฬาอเนกประสงค์เริ่มเล่นวงแรก สลับกับการแสดงของชมรม 

18.00 น.  เตรียมอาหารและน ้าดื่ม ส้าหรับนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน 
 19.00 น.  ร้องเพลงซานต้าลูเซียร่วมกัน วางดอกไม้ 
 19.30 น.  ร้านค้าเก็บของ วงดนตรีบนเวทีเล่นวงสุดท้าย ขอบคุณผู้ร่วมงาน 
    ขอความร่วมเริ่มทยอยกลับ 
 20.00 น.  ปิดงาน 
 
หมายเหตุ วันที่ 13,14 กองกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา วังท่าพระ คณะวิชาวังท่าพระ ร่วมกันตกแต่งสถานที่ 
 



 

 

(ร่าง) 
ก าหนดการงานวันอาจารย์ศิลป์  พีระศรี ประจ าปี 2564 

“ 129 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี ” 
วันที่ 14 กันยายน 2564 

ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
เวลา 06.00 – 07.00 น. นิมนต์พระสงฆ์ ฉันเช้า ณ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 
เวลา 06.30 – 07.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 07.00 – 09.00 น. นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นสู่อาสนะพิธี 

- ประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
- ไวยาวัจกร บูชาพระ อาราธนาศีล / พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ 
- ไวยาวัจกร น ากล่าวค าถวายผ้าบังสุกุลและเครื่องไทยธรรม  
- ประธานในพิธี บุคลากร เจ้าหน้าที่ ถวายผ้าบังสุกุล / ถวายเครื่องไทยธรรม 
- กรวดน้ า รับพร จากพระภิกษุสงฆ์ 
- ไวยาวัจกร น ากราบพระ 
- ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง 

เวลา 09.00 – 09.10 น.  กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน 
   โดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
เวลา 09.10 – 09.20 น.  กล่าวบทสดุดีและเปิดงาน 
   โดย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ 
เวลา 09.20 – 09.40 น.  มอบของที่ระลึกแก่องค์กรนักศึกษา 
  มอบของที่แก่ผู้สนับสนุนในการจัดงาน 
เวลา 09.40 – 10.30 น.  พิธีร าลึก (วางช่อดอกไม้) 
เวลา 10.30 น.  เสร็จสิ้นพิธีภาคเช้า 
เวลา 18.00 – 18.30 น.  ลงทะเบียนรับเทียน รับของที่ระลึก 
เวลา 18.30 – 18.45 น.   พิธีร าลึก 
  สโมสรนักศึกษา กล่าวต้อนรับ เชิญชวนเข้าลานกิจกรรม 
  เรียนเชิญผู้บริหารบริเวณลานพิธี 
เวลา 18.45 – 18.55 น.  อ่านค าประพันธ์ ในหัวข้อ “ศิลปะ ศิลปิน ศิลปากร” 
   โดย ..................................................  
เวลา 18.55 – 19.05 น.  กล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ศาสตร์แห่งศิลปะ” 
   โดย .................................................  
เวลา 19.09 – 19.30 น.  ผู้แทนผู้บริหารและผู้ร่วมงานจุดเทียน 

- ขับร้องบทเพลง SANTA LUCIA  
เวลา 19.30 น.  เสร็จสิ้นพิธี 



 
 

(ร่าง) 
ก าหนดการ 

งานศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 2564 
วัน............. ที่........ กันยายน 2564  

 ณ ลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี   
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   

 
 

 

       เวลา             กิจกรรม 
07.30 – 08.00 น.  ขอเชิญร่วมตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 2564 

พระสงฆ ์จ านวน 10 รูป ณ ลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี   
08.00 – 08.15 น.   พิธีกล่าวค าร าลึกถึง ท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จอมภัค  คลังระหัด รองอธิการบดี  เพชรบุรี 
08.15 – 08.30 น.                 พิธีวางช่อดอกไม้และจุดเทียนร าลึก 
    โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษา   
   
หมายเหตุ: มีการแสดงนิทรรศการ ประวัติ ท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  

   บริเวณด้านหลังอาคารบริหารและห้องสามพระยารังสรรค์ อาคารเรียนรวม 2 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เรื่องเดิม  

ก ำหนดกำร 
งำนวันศิลป์ พีระศรี ประจ ำปี 2563 
วันอังคำรที่  15  กันยำยน  2563 

ณ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ กรุงเทพฯ 
………………………………….. 

 

07.00  น. - ตักบาตรพระสงฆ์  10 รูป  ณ  ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศร ี
08.45  น. - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้บริหารกรมศิลปากร ผู้บริหารคณะวิชา สถาบนั ศูนย์ ส านัก          

  นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร แขกรับเชิญ ศิษย์เก่าและศิษย์ปจัจุบนั   
  น าช่อดอกไม้มาพร้อมกัน ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป ์พีระศรี 

09.25  น.            –  ฯพณฯ  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ  
                        ประจ าประเทศไทย  มาถึงบริเวณมหาวิทยาลัย  ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศร ี 
09.30  น. - นำยชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมำถึงบริเวณมหำวิทยำลัย  

และกราบอัฐิศาสตราจารย์ศิลป ์พีระศร ีณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศร ีหลังจากนัน้ไปยังลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

- การแสดงดนตรขีับร้องเพลงซานตาลูเซีย  บรรเลงโดย saxophone  Quartet  ฉบับภาษาอิตาเลียน  
  โดยนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ 
- ประธำนในพิธีนั่งประจ ำที่ภำยในเต็นท์พิธีกำร  

  - อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร กล่ำวรำยงำนกำรจัดงำนวันศิลป์ พีระศรี 
  - ฯพณฯ เอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐอิตำลี ประจ ำประเทศไทย กล่ำวถึงศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี 
  - รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม กล่ำวถึงศำสตรำจำรย์ลูกำ วิเวียนิ  องค์ปำฐก   

  กำรแสดงปำฐกถำศิลป์  พีระศรี  ครั้งที่  25   เนื่องในงำนวันศิลป์  พีระศรี  ประจ ำปี 2563 
  และเรียนเชิญประธำนในพิธมีอบเหรียญที่ระลึกศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี ให้แก่ผู้สนับสนุนกำรจัดงำน 
  วันศิลป์ พีระศรี ได้แก่  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด   (มหาชน)   
- ผู้อ ำนวยกำรหอศิลป์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ประธานกรรมการด าเนินการจัดการแสดงศลิปกรรมร่วมสมัย 
ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 37  เชิญศิลปนิผูไ้ด้รับรางวัลศิลป์ พีระศรี เข้ารับประกาศนียบัตรจากประธาน 

  - ประธำนกล่ำวเปิดงำนและเปดิกำรแสดงนิทรรศกำรของคณะวิชำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
- ประธำนน ำผู้ร่วมในพิธียืนสงบนิ่งเพื่อร ำลึกถึงศำสตรำจำรย์ศิลป์  พีระศรี  เป็นเวลา 1 นาที 
- นำยกสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกร มอบของที่ระลึกให้ประธำน / ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย/ผู้แทนหน่วยงำน  
  มอบของที่ระลึกให้ประธำนในพิธี   ณ  ลำนอนุสำวรีย์ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี 
- ประธำนวำงช่อดอกไม้คำรวะอนุสำวรีย์ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี  
  ณ ลำนอนุสำวรีย์ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี 
- ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย นายกสภามหาวทิยาลัยศิลปากร อธิการบดี

มหาวิทยาลยัศิลปากร ผู้สนับสนุนการจัดงาน ผู้บริหารกรมศิลปากร ผู้บริหารสถาบนัการศึกษา ผู้บริหารคณะวชิา 
สถาบนั ศูนย์ ส านัก  วางช่อดอกไม้คารวะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์  
ศิลป์ พีระศร ี  

(ต่อหน้ำ 2) 
 



 

เรื่องเดิม 
 
 
 
 

- ประธำนชมนิทรรศกำรของคณะวิชำทำงศิลปะ   มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

• คณะจิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์ 
* นิทรรศกำรศิลปกรรมอำจำรย์คณะจิตรกรรม   ประติมำกรรมและภำพพิมพ์  
   มหำวิทยำลัยศิลปำกร  คร้ังที่  37  เร่ือง “ปรับตัวเพื่ออยู่รอด : Surviving” 
   ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 12 ตุลาคม 2563 
   ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

• คณะสถำปัตยกรรมศำสตร ์
* นิทรรศกำรสถำปัตย์-ปริวรรต 2563 เร่ือง “Collective Adaptation” 
ระหว่างวันที่ 15 – 22 กันยายน  2563 
ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

• คณะมัณฑนศิลป์ 
* นิทรรศกำรผลงำนสร้ำงสรรค์ของคณำจำรย์คณะมัณฑนศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ระหว่างวันที่ 15 – 26 กันยายน 2563 
ณ หอศิลปะและการออกแบบ  คณะมัณฑนศลิป ์

13.30  น.     -   กำรแสดงปำฐกถำศิลป์  พีระศรี   คร้ังที่  25   เรื่อง “กำยวิภำคมนุษย์ : ว่ำด้วยเรื่องรูปแบบ”  
       โดย Professor Luca  Viviani 
        ณ   ห้องประชุม 3004   อำคำรศูนย์เรียนรวม 3  มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ 

15.00 – 20.30 น.  -  การแสดงดนตรี โดยคณะดุรยิางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
17.00 – 17.30 น.  -  งำนแนะน ำอัลบั้ม   “คีตธร  รฦก  ศิลปำกร” 
   โดยสมำคมนักศึกษำเก่ำมหำวิทยำลัยศิลปำกร คณะดุริยำงคศำสตร์และส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
      ณ ลำนอนุสำวรีย์ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี 
19.00  น.    -  พิธีร ำลึกถึงศำสตรำจำรย์ศิลป์  พีระศรี  ณ ลำนอนุสำวรีย์ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี                        
    -  นักศึกษำเก่ำและนักศึกษำปัจจุบันร่วมร้องเพลง “ซำนตำลูเซีย” 
21.00   น.   -  ปิดงำน 

********************************************************* 

- กำรแต่งกำย   
      ข้ำรำชกำรทหำร ต ำรวจ :  ชุดเครื่องแบบ 
      ประชำชน/ผู้ร่วมงำน : ชดุไทย ชุดสำกลนิยม ชุดสุภำพ 

• มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ 
     วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 12.00 น. 
     ณ มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

• มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
     วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563  ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 10.30 น. 
     ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ีจังหวัดเพชรบุรี 

- 2      - 



 

เรื่องเดิม  

ก ำหนดกำร 
วันศิลป์ พีระศรี ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
ณ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ 

 
❖ วันเสำร์ที่ 12 กันยำยน 2563 

10.00 – 15.00 น. จัดเตรียมสถานที่ ร้านค้า  
15.00 น.  ร้านค้า zone 1 – 2 เริ่มออกร้าน 
16.00 น.  ดนตรี ฝั่งลานกีฬาเอนกประสงค์เริ่มเล่นวงแรก สลับกับการแสดงของชมรม 
19.00 น.  ร้องเพลงซานต้าลูเซียร่วมกัน วางดอกไม้ (งดจุดเทียน ให้จุดเฉพาะวันจริง) 
19.30 น.  ร้านค้าเก็บของ วงดนตรีบนเวทีเล่นวงสุดท้าย ขอบคุณผู้ร่วมงาน ขอความร่วมมือเริ่มทยอยกลับ 
20.00 น.  ปิดงาน 
 

❖ วันอำทิตย์ท่ี 13 กันยำยน 2563 
10.00 – 15.00 น. จัดเตรียมสถานที่ ร้านค้า  
15.00 น.  ร้านค้า zone 1 – 2 เริ่มออกร้าน 
16.00 น.  ดนตรี ฝั่งลานกีฬาเอนกประสงค์เริ่มเล่นวงแรก สลับกับการแสดงของชมรม 
19.00 น.  ร้องเพลงซานต้าลูเซียร่วมกัน วางดอกไม้ (งดจุดเทียน ให้จุดเฉพาะวันจริง) 
19.30 น.  ร้านค้าเก็บของ วงดนตรีบนเวทีเล่นวงสุดท้าย ขอบคุณผู้ร่วมงาน ขอความร่วมมือเริ่มทยอยกลับ 
20.00 น.  ปิดงาน 

 
❖ วันอังคำรที่ 15 กันยำยน 2563 

13.00 - 15.00 น. จัดเตรียมสถานที่ ร้านค้า  
15.00 น.  ร้านค้า zone 1 – 2 เริ่มออกร้าน 
16.00 น.  ดนตรี ฝั่งลานกีฬาเอนกประสงค์เริ่มเล่นวงแรก สลับกับการแสดงของชมรม 
19.00 น.  ร้องเพลงซานต้าลูเซียร่วมกัน วางดอกไม้ จุดเทียนที่ลาน อ.ศิลป์ 
19.30 น.  ร้านค้าเก็บของ วงดนตรีบนเวทีเล่นวงสุดท้าย ขอบคุณผู้ร่วมงาน ขอความร่วมมือเริ่มทยอยกลับ 
20.00 น.  ปิดงาน 

 
หมำยเหตุ วันที่ 10 , 11 , 14 กองกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะวิชาวังท่าพระ ร่วมกันตกแต่งสถานที ่



 
 
 

ก ำหนดกำรวันศิลป์ พีระศรี ประจ ำปี 2563 วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ 
วันจันทร์ที ่14  กันยำยน 2563 

ณ ลำนอนุสำวรีย์ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์   
----------------------------- 

 

07.00 – 07.30 น.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อ านวยการ แขกผู้มีเกียรติ บุคลากรและนักศึกษา 
 พร้อมกัน ณ ส านักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  
07.30 – 09.00 น.  พิธีสงฆ์    
 ถวายสังฆทาน ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ จ านวน 10 รูป  
  - ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
  ประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อนุศาสนาจารย์ อาราธนาศีล 
  - ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีฯ รับศีล 
  - ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา จบแล้ว 
  - อนุศาสนาจารย์ กล่าวน าค าถวายสังฆทาน 
  - ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีฯ ถวายสังฆทาน อาหารและเครื่องไทยธรรม  
  - พระสงฆ์ อนุโมทนา ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีฯ กรวดน  า รับพร 
  - พระสงฆ์ 10 รูป ออกรับบิณฑบาต เสร็จแล้วเดินทางกลับ 
 พิธีร ำลึกและวำงช่อดอกไม้   

 - อาจารย์ ดร.วิชิต  อ่ิมอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
 กล่าวรายงานการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

  - ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
  กล่าวเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และน าผู้ร่วมในพิธี 
  ยืนสงบนิ่งเพ่ือร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
  - ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 

วางช่อดอกไม้คารวะศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จากนั นผู้เข้าร่วมพิธีฯ วางช่อดอกไม้
ตามล าดับ 

  - อาจารย์ ดร.วิชิต อ่ิมอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดีคณะจิตรกรรมฯ  
มัณฑนศิลป์ อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 - ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ 
    การสร้างสรรค์ ส านักงานบริการวิชาการ ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี กองงานวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ และโรงเรียนสาธิต 
- หัวหน้านักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มัณฑนศิลป์ อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บุคลากร
และนักศึกษา 

(ขณะวางช่อดอกไม้ นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ขับร้องเพลงซานตาลูเซีย ศิลปากรนิยม กลิ่นจันทร์)   
 

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

เรื่องเดิม 



 
 

ก ำหนดกำร 

งำนศิลป์ พีระศรี ประจ ำปี 2563  
วันจันทร์ที่ 14 กันยำยน 2563  

 ณ ลำนอนุสำวรีย์ ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี   
 มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี   

 
 
 

       เวลำ             กิจกรรม 
07.30 – 08.00 น.  ขอเชิญร่วมตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 2563 

พระสงฆ ์จ านวน 10 รูป ณ ลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี   
08.00 – 08.15 น.   พิธีกล่าวค าร าลึกถึง ท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จอมภัค  คลังระหัด รองอธิการบดี  เพชรบุรี 
08.15 – 08.30 น.                 พิธีวางช่อดอกไม้และจุดเทียนร าลึก 
    โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษา   
   
หมำยเหตุ: มีการแสดงนิทรรศการ ประวัติ ท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  

   บริเวณด้านหลังอาคารบริหารและห้องสามพระยารังสรรค์ อาคารเรียนรวม 2 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องเดิม 



  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มถิุนายน 2564 

ณ ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.3  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564  

สรุปเรื่อง 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 759/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการจดังานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น 
 ในการนี้ เพ่ือให้การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ พร้อมหน้าที่ ให้เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆ          
ทั้งนี้ ได้แนบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานวันศิลป์ พีระศรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 พร้อมรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นพิจารณา 

 เสนอพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.
2564 พร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 
 มติที่ประชุม.............................................................................................. ............................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



(ร่าง) 
 

 
  

ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที ่       /2564 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
---------------------------------- 

  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ 759/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ . 2564 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การจัดงานดังกล่าว      
ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยประกอบ  
ด้วยผู้ด ารงต าแหน่งและมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้  

คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ 
1. ผู้อ านวยการกองกลาง ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ อนุกรรมการ 
3. นางสาวรัตทิกร  คงทอง อนุกรรมการ 
4. นางศศิวิมล  สันติราษฎร์ภักดี อนุกรรมการ 
5. นางสาวสมฤดี  เพ็ชรทอง อนุกรรมการ 
6. นางอารยา  เลิศกิจอนันต์ อนุกรรมการ 
7. นางสาวทัศนีย์  หลีกอาญา อนุกรรมการ 
8. นายวัชรินทร์  จั๊บโกรย อนุกรรมการ 
9. นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ์ อนุกรรมการ 

10. นางสาวศศิธร  นวสิมัยนาม อนุกรรมการ 
11. นางสาวเพรียว  บางเขม็ด อนุกรรมการ 
12. นางสาวนฤมล  ศรีเด่น อนุกรรมการ 
13. นางสาวสุปราณี  โล่ภักดีสวัสดิ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  วังท่าพระ อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วีรวฒัน์   สิริเวสมาศ อนุกรรมการ 
4. หัวหน้างานสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี อนุกรรมการ 
5. นางสาวจริยา  สัจจาพิทักษ์ อนุกรรมการ 
6. นางกัญจราภา  แจ่มสวัสดิ์ อนุกรรมการ 
7. นางสาวนิธิวรรณ  เพิ่มพูล อนุกรรมการ 
8. นางฐิติรัตน์   ขันทอง อนุกรรมการ 
9. นายจตุพร   มัจฉา อนุกรรมการ 

10. นายธนตุลย์  เบ็งสงวน อนุกรรมการ 
  /11. ……………… 
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11. นายวิศาล  ศรีทัศนีย์ อนุกรรมการ 
12. ประธานชมรมพิธีกรและนักจัดรายการวิทยุ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อนุกรรมการ 

13. นางสาวดลนภา  พัวพันธ์งาม อนุกรรมการและเลขานุการ 
14. นางศรีวรรณ  ฤกษ์ชัยรัศมี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวกาญจนา  จุลโพธิ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม 
1. นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรึกษา 
2. นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรม 

และภาพพิมพ์ 
ที่ปรึกษา 

3. นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษา 
4. นายกสมาคมนักศกึษาเก่าคณะโบราณคดี ที่ปรึกษา 
5. นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมัณฑนศิลป์ ที่ปรึกษา 
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานอนุกรรมการ 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานอนุกรรมการ 
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ รองประธานอนุกรรมการ 
9. นางสาวขจี  ชิดเชื้อ อนุกรรมการ 

10. นางสาวภัทรภร  เฉลยจรรยา อนุกรรมการ 
11. นางสาวกฤตชญา  มาสุข อนุกรรมการ 
12. นายธนวัฒน์  แผนสมบูรณ์ อนุกรรมการ 
13. นางสาวสินีนาฎ แพรศรี  อนุกรรมการ 
14. นางสาวนุชรดี  โชติกเสถียร อนุกรรมการ 
15. นางสาวดวงเดือน  แก้วมณี อนุกรรมการ 
16. นางสาวรัชดาภรณ์  กองผุย อนุกรรมการ 
17. นางสาวสกุลรัตน์  เอียดนุ้ย อนุกรรมการ 
18. นางสาวจารุณี  ร่มโพธิ์ธรรม อนุกรรมการ 
19. นางพนิดา  วิริยะอารี อนุกรรมการ 
20. นางสาวมัลลิกา  กาญจนครุฑ อนุกรรมการ 
21. นางสาวเสาวณีย์  ทรัพย์มาก อนุกรรมการ 
22. นางลาวัลย์  วสุธาวรรณ อนุกรรมการ 
23. นางสาวจารุวรรณ  สท้านพล   อนุกรรมการ 
24. นายเอนก  จันทร์เครือ อนุกรรมการ 
25. นายพชรพล  แดงอุไร อนุกรรมการ 
26. อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ อนุกรรมการ 
27. นางสาวนงคราญ  สระทองหน อนุกรรมการ 
28. ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ 
29. นางสาวสุจิตรา  จับใจ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
30. นางสาววทันยา ดูงาม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  / คณะอนุกรรมการ... 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ 
1. นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรึกษ 
2. นายประสพชัย  แสงประภา ที่ปรึกษา 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนกายภาพ ประธานอนุกรรมการ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ อนุกรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
อนุกรรมการ 

6. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ  

คณะโบราณคดี 
อนุกรรมการ 

8. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ อนุกรรมการ 
9. ผู้อ านวยการกองกลาง อนุกรรมการ 

10. หัวหน้างานบริการกลาง กองกลาง อนุกรรมการ 
11. นายทวีศักดิ์  สุขนิรันดร์ อนุกรรมการ 
12. นายณัฐพงศ์  กองกาไว อนุกรรมการ 
13. นายกิตติพงศ์  รุขชาติ อนุกรรมการ 
14. นายปรมินทร์  บุญยะภาภรณ์ อนุกรรมการ 
15. นางสาวสุอาภา  เปี่ยมฤทัยสุข อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ  ประธานอนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานอนุกรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา รองประธานอนุกรรมการ 
5. นางสาวภัทรภร เฉลยจรรยา อนุกรรมการ 
6. นายขันติชัย  ซื่อสัตย์ อนุกรรมการ 
7. นางสาวกฤตชญา   มาสุข  อนุกรรมการ 
8. อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ อนุกรรมการ 
9. หัวหน้านักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ อนุกรรมการ 

10. หัวหน้านักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
11. หัวหน้านักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ อนุกรรมการ 
12. หัวหน้านักศึกษาคณะโบราณคดี อนุกรรมการ 
13. หัวหน้านักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
14. หัวหน้านักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ อนุกรรมการ 
15. นางสาววศินี  สุนทรพิทักษ์กูล อนุกรรมการ 
16. นายศุภกร  ดวงตะวัน อนุกรรมการ 
17. นายศิวกร  รอดสังวาลย์ อนุกรรมการ 
18. นางสาวชิษณุชา  ตะละภัฏ อนุกรรมการ 
  /19. .................. 
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19. นายปฏิญญา  โมนัยกุล  อนุกรรมการ 
20. นางสาวพงศ์พัชรา พจนา อนุกรรมการ 
21. นางสาวอมลธิรา  เหล่าศักดิ์ศรี อนุกรรมการ 
22. นางสาววทันยา  ดูงาม อนุกรรมการและเลขานุการ 
23. นางสาวสุจิตรา  จับใจ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นายธนวัฒน์  แผนสมบูรณ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ประธานอนุกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานอนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์ อนุกรรมการ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อนุกรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
อนุกรรมการ 

6. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ อนุกรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ อนุกรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
อนุกรรมการ 

9. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

อนุกรรมการ 

10. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

อนุกรรมการ 

11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อนุกรรมการ 

12. หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
กองกิจการนักศึกษา 

อนุกรรมการ 

13. หัวหน้างานศิษย์เก่าและชุมชน กองกิจการนักศึกษา อนุกรรมการ 
14. หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา 
อนุกรรมการ 

15. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อนุกรรมการ 
16. หัวหน้างานกิจการพิเศษ  

กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
อนุกรรมการ 

17. หัวหน้างานจัดการทรัพย์สิน 
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

อนุกรรมการ 
 

18. หัวหน้างานช่างและซ่อมบ ารุง 
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

อนุกรรมการ 

19. หัวหน้างานบริการกลาง  
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

อนุกรรมการ 

  /20. ………………… 
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20. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

อนุกรรมการ 

21. นางศรีมาลา  รุ่งเรืองเสถียร อนุกรรมการ 
22. นายภานุพงศ ์ เงาะล าดวน อนุกรรมการ 
23. นายวสัน  จันทร์มั่น อนุกรรมการ 
24. นายศศิวิมล  ใจซื่อ อนุกรรมการ 
25. นายกมล  สังข์เกิด อนุกรรมการ 
26. นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการ 
27. อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

(วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) 
อนุกรรมการ 

28. หัวหน้านักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ อนุกรรมการ 
29. หัวหน้านักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ อนุกรรมการ 
30. หัวหน้านักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ อนุกรรมการ 
31. หัวหน้านักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
32. หัวหน้านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อนุกรรมการ 
33. หัวหน้านักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ อนุกรรมการ 
34. หัวหน้านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุกรรมการ 
35. ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ 
36. นางสาวรัชดาภรณ์  กองผุย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
1. รองอธิการบดี  เพชรบุรี ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี อนุกรรมการ 
3. รองผู้อ านวยการส านักงานจัดการทรัพย์สิน อนุกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ  เอ่ียมสะอาด 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อนุกรรมการ 

5. อาจารย์สุภาพร หนูก้าน 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

อนุกรรมการ 

6. อาจารย์รัชมงคล  ทองหล่อ 
คณะวิทยาการจัดการ 

อนุกรรมการ 

7. นายธนภูมิ  อยู่เจริญ อนุกรรมการ 
8. นายวีรยุทธ  สว่างจิตต ์ อนุกรรมการ 
9. นายจารุกิตต์  สมโสภณ อนุกรรมการ 

10. นางนิลวรรณ  ไทยมะณี อนุกรรมการ 
11. นางกิง่การ  วันเพ็ญ อนุกรรมการ 
12. นายวิชัย  จันทร์ทอง อนุกรรมการ 
13. นายภควัต  โรจนโพธิ ์ อนุกรรมการ 
14. นายรังสรรค์  เกิดรอด อนุกรรมการ 
15. นางสาวภัทรวดี  กลีบสุวรรณ ์ อนุกรรมการ 
  /16. ...................... 
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16. นายนิรันดร  ขุนณรงค์ อนุกรรมการ 
17. นายนิพนธ์  เรืองหิรัญวนิช อนุกรรมการ 
18. อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
อนุกรรมการ 

19. หัวหน้านักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อนุกรรมการ 
20. หัวหน้านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ อนุกรรมการ 
21. หัวหน้านักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการ 
22. นายประทีป  รูปเหมาะดี อนุกรรมการและเลขานุการ 
23. นางสาวสุภาพร  เต็งสกุล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล 
1. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ประธานอนุกรรมการ 
2. นางจรินทร์  คิดหมาย อนุกรรมการ 
3. นายนิรัตน์  บุตรเคน อนุกรรมการ 
4. นายนราพันธ์  บุญประคอง อนุกรรมการ 
5. นางสาวสุนิศา  รอดจินดา อนุกรรมการ 
6. นายนฤเทพ  แก้วศิริ อนุกรรมการ 
7. นางสาวกิติยา  ภังคานนท์ อนุกรรมการ 
8. นางสาวขจาริน  พริ้งพัฒนพงษ์ อนุกรรมการ 
9. นางสาววรารัตน์  วีรเดชก าพล อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล 
1. หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน  กองแผนงาน ประธานอนุกรรมการ 
2. นายฉัตรชัย  ศิริสมบูรณ์ลาภ อนุกรรมการ 
3. นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการ 
4. นางสาววราภรณ์  วิเศษพานิช อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง  ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการกองคลัง อนุกรรมการ 
3. นางดุษณี  คล้ายปาน อนุกรรมการ 
4. นางสาวเกษณีย์  วันศรี อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

          

ทั้งนี้  ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังเอกสารแนบท้ายค าสั่ง 
 

สั่ง  ณ  วันที่                มิถุนายน  พ.ศ.  2564 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 



 

หน้าที่คณะอนุกรรมการจัดงาน วันศิลป์ พีระศรี  ประจ าป ีพ.ศ. 2564 

1. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 
- จัดล าดับขั้นตอนพิธีเปิด (พิธีการ)  และการวางช่อดอกไม้ 
- ประสานงานในการจัดท าก าหนดการจัดงาน ค ากล่าวรายงาน และค ากล่าวพิธีเปิดงาน และพิธีการต่างๆ 
- ประสานงานกับหน่วยงาน / ฝ่ายต่างๆ ในการท าตารางการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ 
- ประสานงานกับหน่วยงาน / ฝ่ายต่างๆ ในการเตรียมของที่ระลึกและเหรียญรางวัล รวมถึงด าเนินการ     

ในส่วนขั้นตอนพิธีการการเข้ารับรางวัล ก าหนดจุดการเข้ารับรางวัลและจัดเจ้าหน้าที่ส าหรับส่งให้ประธาน 
- เตรียมของที่ระลึกเพ่ือมอบให้ประธานในพิธี 
- ประสานงานเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และด าเนินการเบิกค่าใช้จ่าย 

รวมถึงติดตามและรวบรวมใบส าคัญการเบิกจ่ายส่งคืนคลัง 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

2. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
-    ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ อาทิ บัตรเชิญ โปสเตอร์ แบนเนอร์ แผ่นพับ และคลิปวีดิทัศน์สั้น ๆ  
-    เผยแพร่ข่าวกิจกรรมตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
-    ด าเนินการจัดส่งบัตรเชิญตามกลุ่มรายชื่อในฐานข้อมูลที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ผู้บริหาร    

มหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิชาต่างๆ ผู้อ านวยการส านัก ศูนย์ สถาบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย สถานทูตที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารกรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม รวมทั้งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ แนบใบตอบรับ บัตรจอดรถ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเข้างาน  

-   รวบรวมรายชื่อแขกเชิญที่แจ้งการตอบรับเข้าร่วมงาน และจัดเตรียมกระเช้าดอกไม้ในส่วนที่เป็นแขกเชิญ
พิเศษที่เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยศิลปากรมานาน อาทิ สถานทูตอิตาลี (เอกอัครราชทูตอิตาลี ประจ า
ประเทศไทย พร้อมภรรยา)  

-   อ านวยความสะดวกแขกเชิญ และสื่อมวลชน  
-   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- ประสานงาน ดูแล ผู้ร่วมงานทั้งประธานในพิธี ผู้บริหาร ผู้สนับสนุนการจัดงาน แขกเชิญ และศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยศิลปากร  พร้อมทั้งประสานงานดูแลรายชื่อ แขกรับเชิญ ผู้บริหาร ผู้สนับสนุนการจัดงาน
และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ประสานงานในการจัดแผนผังที่นั่งพิธีเปิดพร้อมติดรายชื่อส าหรับประธานในพิธี  ผู้บริหาร ผู้สนับสนุน   
การจัดงาน แขกรับเชิญ ผู้ได้รับรางวัล ผู้มาร่วมงาน  

- ดูแลต้อนรับและอ านวยความสะดวกประธานในพิธี ผู้บริหาร ผู้สนับสนุนการจัดงาน แขกเชิญ และ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งน าเข้าที่นั่งที่จัดไว้ทั้งในพิธีสงฆ์ พิธีการมอบรางวัล จนกระทั่ง
เดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นงาน 

- จัดเตรียมกระเช้าดอกไม้ส าหรับประธานในพิธี นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี อธิบดีกรมศิลปากร       
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ที่ได้รับเชิญเป็นพิเศษ  พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ช่วยถือกระเช้าดอกไม้ 

- น าประธานในพิธี  รวมถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ที่
มหาวิทยาลัยเชิญมาร่วมพิธีวางกระเช้าดอกไม้ 
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- จัดเตรียมนักศึกษาชาย – หญิง เข้าแถวต้อนรับประธานในพิธี และถือกระเช้าดอกไม้ส าหรับประธาน    
ในพิธี 

- จัดเตรียมนักศึกษาที่มีความสามารถภาษาอังกฤษ ฯลฯ ในการดูแลต้อนรับอ านวยความสะดวก      
แขกเชิญ ผู้ร่วมงานชาวต่างประเทศ จนกระท่ังเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นงาน 

- ดูแลต้อนรับผู้เข้าร่วมฟังปาฐกถาศิลป์ พีระศรี เชิญแขกเข้าที่นั่ง ในช่วงการแสดงปาฐกถาศิลป์          
พีระศรี  

- ดูแลการส่งและเรียกรถส่งประธานในพิธี ผู้บริหาร และแขกเชิญเมื่อเสร็จสิ้นงาน 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- จัดและตกแต่งสถานที่บริเวณการจัดงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใน

การจัดงาน 
- จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ และจัดสถานที่บริเวณพิธีเปิด โดยประสานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ     

จัดงานวันศิลป์ พีระศรี  
- จัดท าแผนผังบริเวณการจัดงาน และเตรียมสถานที่ส าหรับพิธีทางศาสนา ปาฐกถาศิลป์ พีระศรี  

และกิจกรรมอ่ืนๆ 
- ประสานงานกับนักศึกษาเรื่องสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และเรื่อง

การจ าหน่วยสินค้าต่างๆ รวมถึงผลงานของนักศึกษา ศิษย์เก่า และของมหาวิทยาลัย 
- ประสานงานกับนักศึกษาในการช่วยรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด และด้านอ่ืนๆ 
     ที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรม 
- จัดกิจกรรมดนตรีและประสานงานเกี่ยวกับการจัดแสดงดนตรี 
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องขยายเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดงาน 
- ขอเปิดห้องพยาบาลพร้อมพยาบาล อยู่ปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ 
- จัดยานพาหนะส ารอง และจัดสถานที่จอดรถ ให้ประธานในพิธี ผู้สนับสนุนการจัดงาน ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับรางวัล และผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งก าหนดจุดติดตั้งป้ายจราจร พร้อมแผนผังจราจร 
- การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน  ส าหรับแขกมาร่วมงาน 
- จัดเครื่องดื่มบริการในช่วงพิธีเปิด 
- นิมนต์พระสงฆ์ / จัดอาหารและหรือปัจจัยถวายพระสงฆ์ 
- จัดหาเพลงเปิดในงาน 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ 
- ประสานงานกับนักศึกษาเรื่องสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

และการจัดจ าหน่ายสินค้าต่างๆ การแสดงงานของนักศึกษา บริเวณสนามบาสเกตบอลและสวนแก้ว 
- จัดกิจกรรมดนตรี และประสานงานเกี่ยวกับการจัดแสดงดนตรีของนักศึกษา บริเวณลานสนามบาสเกตบอล 
- จัดท าป้ายแผนผังงานและประชาสัมพันธ์งานวันศิลป์ พีระศรี 
- ประสานงานกับนักศึกษาในการช่วยรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด และด้านอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- จัดและตกแต่งสถานที่บริเวณการจัดงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใน

การจัดงาน 
- นิมนต์พระสงฆ์ / จัดอาหารและหรือปัจจัยถวายพระสงฆ์ 
- ด าเนินการในส่วนของพิธีการวางช่อดอกไม้บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- ประสานงานเรื่องการจ าหน่ายสินค้าและผลงานของนักศึกษา ศิษย์เก่า และของมหาวิทยาลัย 
- ประสานงานเรื่องสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมพร้อมอ านวยความสะดวกเรื่องการ  

ขนย้ายอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
- ประสานงานในด้านการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดกิจกรรมของนักศึกษา รวมทั้งดูแลความสงบเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. คณะอนุกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- บันทึกการจัดกิจกรรมของโครงการในรูปแบบของสื่อ ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ และถ่ายทอดสดการ

แสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี บนสื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊คของมหาวิทยาลัยศิลปากร ยูทูปของ      
ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี และหน้าเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (http://love.su.ac.th) เพ่ือใช้
ประโยชน์ ในการเก็บข้อมูล 

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน 
- จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายต่างๆ การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 
การประชุมคณะกรรมการด าเนินการจดังานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มถิุนายน 2564 

ณ ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.4  การตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 จ านวน 315,739.90 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์)  นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้การเตรียมการและการด าเนินการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 
2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายเลขานุการจึงประสงค์ขอทราบประมาณการ
จัดงานวันศิลป์ พีระศรี ของแต่ละฝ่ายดังนี้ 

 

โครงการงานวันศิลป์ พีระศรี 
 - งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 300,000 บาท   
 - งบสนับสนุนการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี จากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี พ.ศ. 2562   
   จ านวน 15,739.90 บาท 
   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน  315,739.90 บาท 

คณะอนุกรรมการ 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ปี 2563 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ปี 2564 
หมายเหตุ 

 
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 116,802.50   
2. ฝ่ายปฏิคม 20,000.00   
3. ฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ 114,559.50   
4. ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ 30,000.00   
5. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  
   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

34,092.00   

6. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  
   วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

20,000.00   

รวมทั้งสิ้น 335,454.00   
 

 

ประเด็นพิจารณา 

 เสนอพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายของฝ่ายต่างๆ เพ่ือฝ่ายเลขานุการจะได้เตรียมการยืม
เงินทดรองราชการเพ่ือใช้ในการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ต่อไป 
 มติที่ประชุม................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................. ............ 
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