
 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 3/2564 

วันพุธที ่11 สิงหาคม 2564 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่งชัน 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์  พีระศรี 
                 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  2.1 สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1    (ร่าง)  ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

 4.2    ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน 
  วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี  พ.ศ. 2564 
 

 ฝ่ายพิธีการ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 ฝ่ายปฏิคม 
 ฝ่ายจัดสถานที่งานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ 
 ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ 
 ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 ฝ่ายบันทึกข้อมูล 
 ฝ่ายประเมินผล  
 ฝ่ายการเงิน 

  

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานวนัศลิป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 3/2564 
วันพุธที ่11 สิงหาคม 2564 

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่งชัน 
----------------------------------------------- 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 
  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน
วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 
 มติที่ประชุม ................................................................................................................ ............... 
......................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 2/2564 

วันศุกร์ที ่16 กรกฎาคม 2564 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์  ส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุปราณี  โล่ภักดีสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นางสาวศศิธร  นวสิมัยนาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4. นางสาวนฤมล  ศรีเด่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รองประธาน 
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
กรรมการ 

4. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 
และแทน รองอธิการบดี เพชรบุรี 

กรรมการ 

5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
7. หัวหน้างานบริการกลาง  กองกลาง 

และแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนกายภาพ 
กรรมการ 

8. นางสาวเกษณีย์  วันศรี 
แทน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
และแทน  ผู้อ านวยการกองคลัง 

กรรมการ 

9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ 
และรกัษาการแทน ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 

กรรมการ 

10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร กรรมการ 
11. นางสาวเชาวณีย์ แถมยงค์ 

แทน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
กรรมการ 
 

12. อาจารย์ยุทธ พฤฒาสัจธรรม 
แทน  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

กรรมการ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ 
แทน  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

กรรมการ 

14. นางวลัยภรณ์ บริพนธ์ 
แทน  คณบดีคณะโบราณคดี 

กรรมการ 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 
แทน  คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 

กรรมการ 
 



 - 2 - 

16. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน 
แทน  คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 

กรรมการ 

17. ว่าที ่ร.ต.เอกชัย ภูมิระรื่น 
แทน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

กรรมการ 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ 
แทน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

กรรมการ 

19. ดร.ทวีวรรณ อินดา 
แทน  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  

กรรมการ 

20. อาจารย์ ดร.ภมร ศิลาพันธ์ 
แทน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กรรมการ 

21. อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ 
แทน  คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 

กรรมการ 

22. อาจารย์ ดร.รัชษาวรรณ์ มงคล 
แทน  คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

กรรมการ 

23. อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร 
แทน  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการ 

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ เชยจิตร 
แทน  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร 

กรรมการ 

25. อาจารย์ ดร.อมรา วีระวัฒน์ 
แทน  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

กรรมการ 

26. ผู้อ านวยการหอศิลป์ กรรมการ 
27. นางสาวจันทิมา เขมะนุเชษฐ์ 

แทน  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
กรรมการ 

28. ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองกลาง 
และรักษาการแทน  ผู้อ านวยการกองกลาง 

กรรมการ 

   29. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
30. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง กรรมการ 
31. นางสาววราภรณ์  วิเศษพาณิชกิจ 

แทน  หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน กองแผนงาน 
กรรมการ 

32. อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) 
และแทน  นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

กรรมการ 

33. นางสาวสุปวีณ์  รัตน์ปิยะภาภรณ์ 
แทน อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  
(วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) 

กรรมการ 

34. อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  
(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 

กรรมการ 

35. นายประทีป  รูปเหมาะดี  กรรมการ 
36. หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลย ี  
2. อาจารย์ ดร.อรรถพล เทียนทอง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
3. อาจารย์ธนพล ยงค์โพธิ์ คณะดุริยางคศาสตร์ 
4. นายภานุพงศ์ เงาะล าดวน กองกิจการนักศึกษา 
5. นางสาววทันยา ดูงาม กองกิจการนักศึกษา 
6. นางสาวอมลธิรา เหล่าศักดิ์ศรี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
7. นางสาวชิษณุชา ตะละภัฏ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร รองประธานกรรมการ ติดราชการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ ติดราชการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ ติดราชการ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม กรรมการ ติดราชการ 
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ ติดราชการ 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ ติดราชการ 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร  กรรมการ ติดราชการ 
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ ติดราชการ 
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ ติดราชการ 

10. ที่ปรึกษาส านักงานอธิการบดี กรรมการ ติดราชการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.45 น.   

 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี  1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี  1.1      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 

2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564  
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัด
งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม หน้า 8 บรรทัดที่ 6 โดยให้ปรับแก้ไข
ข้อความ จาก “…ขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมประวัติองค์ปาฐกเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม…” เป็น 
“…ขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมประวัติผู้แสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี เป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม…” 
แล้วรับรองรายงานการประชุมตามท่ีได้แก้ไข 
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วาระที ่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี  2.1     การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ได้แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และขอให้ประธาน
คณะอนุกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในฝ่ายเพื่อจะได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป นั้น 

 บัดนี้  ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมรายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และจัดท าค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1583/2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่าย
ต่างๆ งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 พร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

วาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

วาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่  4.1 (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564   
  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์    
พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ทั้ง 3 วิทยาเขต โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับเพ่ิมก าหนดการในส่วนของการเปิด     
หอเกียรติภูมิศิลป์ พีระศรี ณ ชั้น 2 หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
และการเยี่ยมชมนิทรรศการของส านักหอสมุดกลาง วังท่าพระ นั้น 
   ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยได้ปรับแก้รายละเอียดเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้แนบ (ร่าง) ก าหนดการจัดงาน     
วันศิลป์ พีระศรี ของวังท่าพระ และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประกอบการพิจารณา 
  ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า หากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ไม่คลี่คลายและกระทรวงสาธารณสุขมีประกาศมาตรการ
ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติตามมาตรการ โดย
จ ากัดผู้เข้าร่วมงานและด าเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การก าหนดทาง      
เข้า-ออก และการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมงาน  
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
    จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 
 

มติ            ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 
2564 ของวังท่าพระและวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมทั้งได้พิจารณามอบหมายให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท า (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ ในกรณีที่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ยังไม่คลี่คลายเพ่ือประกอบการ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปด้วย 

2. ให้ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรีจัดท าก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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3. ให้ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยีรับผิดชอบดูแลการจัดท าเว็บไซต์นิทรรศการ     
แบบ Virtual gallery โดยน านิทรรศการของคณะวิชาทางศิลปะ หอศิลป์ และส านักหอสมุดกลาง วังท่าพระ 
แสดงในเว็บไซด์ดังกล่าว เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี 

 

วาระที่  4.2  ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ได้มอบหมายให้คณะวิชา/หน่วยงานด าเนินการในส่วนที่   
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ให้หอศิลป์ คณะวิชา/หน่วยงาน จ ากัดจ านวนผู้เข้าชมนิทรรศการเพ่ือปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

2. ให้คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ก าหนดเส้นทางสัญจรการเข้า -ออก และ
การข้ึน-ลง ของประธานในการเปิดหอเกียรติภูมิศิลป์ พีระศรี ด้วย 

3. ให้คณะดุริยางคศาสตร์ดูแลรับผิดชอบการแสดงดนตรีในช่วงพิธีการเช้า และการแสดง
ดนตรีในเวลา 15.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นวงดนตรีประเภทแจ๊สและเครื่องสาย 
พร้อมทั้งจัดล าดับการแสดงดนตรีและคัดเลือกวงดนตรีร่วมกับกองกิจการนักศึกษา และให้ควบคุมการใช้เสียง 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มีพ้ืนที่ตั้งใกล้กับพระบรมมหาราชวัง 

4. ให้กองกลางดูแลรับผิดชอบการห้ามน าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ และให้ตรวจตราบริเวณด้านหลังกรมศิลปากร หน้าอาคารหอประชุม เนื่องจากง่ายต่อการ
ส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. ให้กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เพ่ิมเติมการจัดแสดงนิทรรศการของนักศึกษา
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  ไว้ใน
ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
  ในการนี้ เพ่ือให้การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงเสนอให้ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้าการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 
2564 ดังนี้ 

• ฝ่ายพิธีการ 
นางสาวนลินรัตน์ ปัจฉิมพัทธพงษ์ อนุกรรมการฝ่ายพิธีการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า      

ได้ด าเนินการประสานงานเบื้องต้นกับเลขานุการของประธานในพิธี (นายชวน หลีกภัย) และจัดท าหนังสือ   
เรียนเชิญเรียบร้อยแล้ว ส าหรับหนังสือเรียนเชิญผู้บริหาร คณะวิชา สถาบัน ศูนย์ ส านัก และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานวันศิลป์ พีระศรี อยู่ระหว่างรอก าหนดการเพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 

• ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบว่า การจัดท าบัตรเชิญร่วมงานวันศิลป์ พีระศรีจะด าเนินการจัดท าในรูปแบบออนไลน์และประชาสัมพันธ์
การจัดงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ ได้เตรียมการถ่ายทอดสดการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ไว้เบื้องต้นแล้ว 
โดยอาจถ่ายทอดสดผ่านทางจอ Broadcast ซึ่งติดตั้งอยู่ที่วังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี City Campus เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้ เข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถา ณ ห้องประชุม 304 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID–19) 
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• ฝ่ายปฏิคม 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 

ได้จัดเตรียมนักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาอิตาลี ดูแลอ านวยความสะดวก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
อิตาลี ประจ าประเทศไทย และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับแขกเชิญทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่
มหาวิทยาลัยเชิญเข้าร่วมงานวันศิลป์ พีระศรี 

• ฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ 
    นางสาวสายฝน รัตนยัง อนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ      

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ประสานงานรายละเอียดกับกองทัพเรือในการจอดรถยนต์บริเวณราชนาวีสโมสร
และนิมนต์พระสงฆ์จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหารเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ก าหนดให้ผู้เข้า  
ร่วมงานเข้า-ออกประตูด้านถนนหน้าพระลานเพียงประตูเดียว ส าหรับประธานและฯพณฯ เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย ก าหนดให้เข้า-ออก ประตูของกรมศิลปากรและจะประชุมหารือ
เตรียมการจัดงานต่อไป 

• ฝ่ายจัดกิจกรรม วังท่าพระ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา วังท่าพระ ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม       

วังท่าพระ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้หารือร่วมกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวางแผนจัดเตรียมการ
จัดพื้นทีจ่ าหน่ายสินค้าของนักศึกษาไว้เบื้องต้นแล้ว 
   อนึ่ง อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แจ้งรายละเอียดให้ที่
ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า การจัดพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้า ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จะปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยก าหนดพื้นท่ี ดังนี้ 

- พ้ืนที่สวนแก้วเป็นพ้ืนที่ของนักศึกษาปัจจุบันและชมรมจากคณะวิชาต่างๆ 
- พ้ืนที่ลานสนามบาสเกตบอล เป็นพื้นที่ของนักศึกษาที่สนใจจ าหน่ายสินค้า 

   ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 19.00 น. ก าหนดให้มีพิธีจุดเทียนร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ไม่คลี่คลายอาจ
ก าหนดให้มีการจุดเทียนร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี แบบออนไลน์ และจะประชุมหารือร่วมกับ       
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา วังท่าพระ เพ่ือค านึงถึงความเหมาะสมต่อไป 

• ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขต               
พระราชวังสนามจันทร์ ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 โดยจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)  กิจกรรมการจัดงานประกอบด้วย ช่วงเช้าพิธีท าบุญตักบาตร
อาหารแห้ง พระสงฆ์ จ านวน 10 รูป และเรียนเชิญอธิการบดีเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าตึกส านักงาน
อธิการบดี และพิธีวางช่อดอกไม้ เพ่ือร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และจะด าเนินการเพ่ิมเติมการจัดแสดง
นิทรรศการของนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม ไว้ในก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ทั้งนี้  จะจัดประชุม
คณะอนุกรรมการในฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือเตรียมการจัดงานต่อไป 

อนึ่ง หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ไม่คลี่คลาย
ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุญาตจัดงานวัน
ศิลป์ พีระศรี ไปยังจังหวัดนครปฐม และจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมงานต่อไป 
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• ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี อนุกรรมการฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี รายงานที่ประชุมทราบว่า วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีก าหนดจัดงานวันศิลป์ พีระศรี          
ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีการตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จ านวน    
10 รูป ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) คลี่คลายจะจัด
นักศึกษาเข้าร่วมพิธีวางช่อดอกไม้เพ่ือร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ต่อไป 

• ฝ่ายบันทึกข้อมูล 
    ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ประธานอนุกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล รายงานให้         
ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายบันทึกข้อมูลได้เตรียมการบันทึกข้อมูลการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ในรูปแบบภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวเหมือนทุกปี และจะน าไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป 

• ฝ่ายประเมินผล 
  นางสาววราภรณ์ วิเศษพาณิชกิจ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล รายงานให้  
ที่ประชุมทราบว่า ได้ด าเนินการจัดท าร่างแบบประเมินผลเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และจะหารือร่วมกับผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรในการจัดท าแบบประเมินในรูปแบบออนไลน์ต่อไป 

• ฝ่ายการเงิน 
  นางสาวเกษณีย์  วันศรี อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน รายงานที่ประชุมทราบว่า 
การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ในปีนี้มีงบประมาณในการด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 315,739.90 บาท (สามแสน   
หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) และจะได้ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการเกี่ยวกับ
รายละเอียดในการด าเนินโครงการที่มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เพ่ิมเติมต่อไป 
  นอกจากนี้ อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ ผู้แทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ รายงานให้ที่ประชุม
ทราบว่า ในช่วงเวลา 15.00 น. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 
ยังไม่คลี่คลายจะก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีบริเวณห้องประชุม 304 และถ่ายทอดสดผ่านจอ 
Broadcast ต่อไป 
  อนึ่ง อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เสนอแนะที่ประชุมว่า   
การจัดงานของสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) มีการจัดท าตารางเวลาและก าหนดรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งจะท าให้สามารถควบคุม
การจัดงานได้ง่ายขึ้น รวมถึงช่วงเวลาการจุดเทียนร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อาจก าหนดให้จุดเทียน
ร าลึกผ่านระบบ ZOOM เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 
   จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ      ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามที่
คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงาน พร้อมทั้งได้พิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ   
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการท าหนังสือถึงกรมศิลปากรแจ้งว่ามีบุคคลภายนอกจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่กรมศิลปากร เพ่ือจะได้หาแนวทางป้องกันต่อไป 

2. ให้รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1  การจัดเตรียมกระเช้าดอกไม้เปลี่ยนเป็นกระถางต้นไม้ เพ่ือเป็นการใช้งบประมาณให้

เกิดความคุ้มค่าซ่ึงเมื่อเสร็จพิธีแล้วสามารถน าไปปลูกต่อได้ 
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2.2 ร่วมหารือกับนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ เพ่ือก าหนดรูปแบบและการตกแต่งสถานที่ในการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี และ
ให้น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป  

3. มอบหมายให้ฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ จัดท าแผนผังการจัดงาน      
วันศิลป์ พีระศรี ของวังท่าพระ เพ่ือประกอบการพิจารณาสถานที่ในการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 
2564 ต่อไป  
 

วาระที่  4.3 การตั้งประมาณการใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ได้รับทราบงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 315,739.90 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) 
พร้อมทั้งให้ทุกฝ่ายเสนอรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน และแจ้งรายละเอียดมายังฝ่ายเลขานุการ
ทั้งนี้ ประธานขอให้คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายควบคุมการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและประหยัด นั้น  
  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ตามที่ประธานอนุกรรมการแต่ละฝ่ายเสนอมา ดังนี้  

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 

คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ปี 2563 
ประมาณการ (บาท) 

ปี 2564 
คงเหลือ 

1.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 116,802.50 50,000.00  
2.  ฝ่ายปฏิคม 20,000 20,000.00  
3.  ฝ่ายจัดสถานที่งานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ 114,559.50 145,000.00  
4.  ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ 30,000.00 45,000.00  
5.  ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 

 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
34,092.00 34,092.00 

 

6.  ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  
    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

20,000.00 20,000.00 
 

รวมทั้งสิ้น 335,454.00 314,092.00   1,647.90 
 

          ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์        
พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 รวมเป็นเงิน 314,092 บาท โดยแบ่งเป็นแต่ละฝ่าย ดังนี้ 

1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  50,000 บาท 
2. ฝ่ายปฏิคม  จ านวน  20,000 บาท 
3. ฝ่ายจัดสถานที่งานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ จ านวน 145,000 บาท 
4. ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ จ านวน 45,000 บาท 
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5. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 34,092 บาท 
6. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน  20,000 บาท  

 

วาระท่ี  4.4 รายช่ือหน่วยงานและบุคคลที่มหาวิทยาลัยเชิญวางช่อดอกไม้ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดจัดงานวันศิลป์  พีระศรี ในวันที่  15 กันยายน           
เป็นประจ าทุกปี และได้จัดให้มีการวางช่อดอกไม้คารวะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี นั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมรายชื่อหน่วยงานและบุคคลที่มหาวิทยาลัยศิลปากร     
เชิญเข้าร่วมงาน วันศิลป์ พีระศรี และวางช่อดอกไม้เพ่ือเป็นเกียรติและร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี       
ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรและเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาศิลปะร่วมสมัยของไทยเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
  1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารของคณะวิชา ศูนย์/สถาบัน/ส านักของมหาวิทยาลยัศิลปากร 
  2. นักศึกษาปัจจุบัน 
  3. สมาคม ชมรม มูลนิธิอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  4. สถาบันสอนศิลปะ (อุดมศึกษา) 
  5. สถาบันสอนศิลปะ (ปวช. – ปวส.) 
  6. สถาบันที่เก่ียวข้องและสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
  7. สมาคมวิชาชีพ/วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
  ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อหน่วยงานและบุคคลที่มหาวิทยาลัยเชิญ
วางช่อดอกไม้ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้เชิญบุคคลเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าประเทศไทย 
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
3. อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

 
 

วาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
   ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
นริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน และประชุมผ่าน Microsoft Teams 
 
 

เลิกประชุมเวลา  11.00  น. 

 

 
      (นางสาวสุปราณี  โล่ภักดีสวัสดิ์) 
           ผู้จดรายงานการประชุม 



 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันพุธที ่11 สิงหาคม 2564 

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่งชัน 
----------------------------------------------- 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

            2.1  สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

สรุปเรื่อง  
  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 มีมติให้ความเห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์        
พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 รวมเป็นเงิน 314,092 บาท โดยแบ่งเป็นแต่ละฝ่าย ดังนี้ 

1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  50,000 บาท 
2. ฝ่ายปฏิคม  จ านวน  20,000 บาท 
3. ฝ่ายจัดสถานที่งานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ จ านวน 160,000 บาท 
4. ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ จ านวน 45,000 บาท 
5. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 34,092 บาท 
6. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน  20,000 บาท  

 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมและสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 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 

คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ปี 2563 
ประมาณการ (บาท) 

ปี 2564 
คงเหลือ 

1.  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ 116,802.50 50,000.00  
2.  ฝ่ายปฏิคม 20,000.00 20,000.00  
3.  ฝ่ายจัดสถานที่งานวนัศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ 114,559.50 145,000.00  
4.  ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ 30,000.00 45,000.00  
5.  ฝ่ายจัดงานวนัศิลป์ พีระศรี 
    วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์ 

34,092.00 34,092.00 
 

6.  ฝ่ายจัดงานวนัศิลป์ พีระศรี  
    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุี 

20,000.00 20,000.00 
 

รวมทั้งสิ้น 335,454.00 314,092.00   1,647.90            

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



ฝ่าย รายละเอียด

315,739.90     บาท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1) ค่าจ้างเหมาป้ายไวนิล 10,000.00        บาท

2) ค่าพิมพ์การด์เชิญพร้อมซองสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร                             5,000.00 บาท

ประธานในพิธี สถานเอกอัครราชฑูต แขกเชิญพิเศษของมหาวิทยาลัย

3) ค่าพิมพ์ธงราว 15,000.00        บาท

4) ค่าของท่ีระลึกมอบให้ประธานในพิธี 2,000.00         บาท

5) ค่าอัดภาพโฟโต้พร้ินท์ (โปสเตอร์กระดาษอัดรูป) 1,000.00         บาท

6) ค่ากระถางกล้วยไม้ส าหรับแขกเชิญพิเศษของฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 4,500.00         บาท

จ านวน 3 กระถาง ได้แก่ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี

ประจ าประเทศไทยและภริยา ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในทหารบก

7) ค่าวัสดุอ่ืน ๆ 12,500.00        บาท

50,000.00 บาท

ฝ่ายปฏิคม 1) ค่ากระถางต้นไม้/ดอกไม้ส าหรับประธานในพิธี จ านวน 1 กระถาง 1,500.00         บาท

2) ค่ากระถางต้นไม้/ดอกไม้ส าหรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (15 กระถาง) 12,000.00        บาท

3) ค่าพวงมาลัย ส าหรับเคารพอัฐิ อ.ศิลป์ พีระศรี จ านวน 1 พวง 1,000.00         บาท

4) ค่าดอกไม้ส ารองส าหรับแขกท่ีไม่ได้เตรียมดอกไม้มา 1,500.00         บาท

5) ค่าอาหารนักศึกษาช่วยงาน 4,000.00         บาท

20,000.00 บาท

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

พีระศรี วังท่าพระ 2) ค่าของสังฆทานและสบง (10 รูป x 500 บาท) 5,000.00         บาท

3) ค่าอาหารถวายพระเช้า พระเพล (20 รูป x 400 บาท) 8,000.00         บาท

4) ค่าดอกไม้ถวายพระ (20 รูป x 50 บาท) 1,000.00         บาท

5) ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้บริหารและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  (150 คน x 200 บาท)	 30,000.00        บาท

6) ค่าเช่ารถส าหรับขนของ (14 ,15 กันยายน 2564) 2,000.00         บาท

7) ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี (ลานอ.ศิลป์,หอประชุม) 70,000.00        บาท

8) ค่าจอดรถ (ราชนาวี) 3,000.00         บาท

9) ค่าเช่าเต็นท์ 5,000.00         บาท

10) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (เก็บขยะ,ค่าซักผ้า) 5,000.00         บาท

11) ค่าวัสดุ 5,000.00         บาท

145,000.00     บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายฝ่ายต่างๆ การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564

วันพุธท่ี 15 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่าย (บาท)

รวม

รวม

งบประมาณโครงการงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564

รวม



ฝ่าย รายละเอียด

ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ 1) ค่าจ้างเหมาการแสดง (5 ชุดการแสดง x 2,500 บาท) 12,500.00        บาท

2) ค่าจ้างเหมาส่ิงพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ในงาน 10,000.00        บาท

3) ค่าเช่าเคร่ืองเสียง/อุปกรณ์ดนตรี 15,000.00        บาท

4) ค่าอาหารนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน และ Security

3,000.00         บาท   -  วันที่ 14 กันยายน 2564 (60 คน x 50 บาทา

   -  วันที่ 15 กันยายน 2564 (80 คน x 50 บาท) 4,000.00         บาท

5) ค่าน้ าด่ืมส าหรับนักศึกษาช่วยงาน วันเก็บธงประดับ (16 กันยายน 2564) 500.00            บาท

45,000.00 บาท

ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 1) ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 8,100.00         บาท

วิทยาเขตพระราชวัง 2) ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ (1 รูป x 500 บาท, 9 รูป x 300 บาท) 3,200.00         บาท

สนามจันทร์ 3) ค่าจ้างเหมาบริการจัดดอกไม้ประดับอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ 14,000.00        บาท

พีระศรี และจัดกระเช้าดอกไม้

4) ค่าวัสดุอ่ืนๆ 8,792.00         บาท

34,092.00 บาท

ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 1) ค่าตกแต่งสถานท่ี 10,000.00        บาท

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 2) ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ 8,000.00         บาท

3) ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 2,000.00         บาท

20,000.00 บาท

314,092.00     บาท

1,647.90        บาท

ค่าใช้จ่าย (บาท)

คงเหลือเงินในโครงการ

รวม

รวม

รวมค่าใช้จ่าย

รวม



 
 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันพุธที ่11 สิงหาคม 2564 

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่งชัน 
------------------------------ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

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

สรุปเรื่อง  

    ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ได้
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของวังท่าพระและ    
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมทั้งได้พิจารณามอบหมายให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท า (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ ในกรณีที่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ยังไม่คลี่คลายเพ่ือประกอบ         
การพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปด้วย 

2. ให้ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรีจัดท าก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี     
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

3. ให้ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยีรับผิดชอบดูแลการจัดท าเว็บไซต์นิทรรศการ     
แบบ Virtual gallery โดยน านิทรรศการของคณะวิชาทางศิลปะ หอศิลป์ และส านักหอสมุดกลาง วังท่าพระ 
แสดงในเว็บไซด์ดังกล่าว เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้เสนอ (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 
2564 ของวังท่าพระหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ยังไม่
คลี่คลาย ให้ที่ประชุมพิจารณาหารือการด าเนินงานร่วมกัน  พร้อมทั้งแผนผังการจัดงานของวังท่าพระ
ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ได้แนบก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และ
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

ประเด็นพิจารณา 

เสนอพิจารณา (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 การใช้พ้ืนที่และ
ก าหนดแผนผังการจัดงาน รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ 
    มติที่ประชุม ................................................................................................................ ............... 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

 
 
 

 
 
 



 
ฉบับที่ 1  (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  พีระศรี  
09.30  น. - นำยชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมำถึงบริเวณมหำวิทยำลัย  

และกราบอัฐิศาสตราจารย์ศิลป ์พีระศร ีณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ศิลป ์พีระศร ีหลังจากนัน้ไปยังลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป ์พีระศรี 

- ประธำนในพิธีนั่งประจ ำที่ภำยในเต็นท์พิธีกำร  
- นำยกสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกร มอบของที่ระลึกให้ประธำน ณ เต็นท์พิธีกำร ลำนอนุสำวรีย์ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี 

- การแสดงดนตรีขับร้องเพลงซานตาลูเซีย  บรรเลงโดย Saxophone  Quartet  ฉบับภาษาอิตาเลียน  
  โดยนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ 

  - อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร กล่ำวรำยงำนกำรจัดงำนวันศิลป์ พีระศรี 
  - ฯพณฯ เอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐอิตำลี ประจ ำประเทศไทย กล่ำวถึงศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี 

- รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม กล่ำวถึง อำจำรย์วนิดำ  พ่ึงสุนทร  ผู้แสดงปำฐกถำแสดงปำฐกถำศิลป์ พีระศรี  
  คร้ังที่ 26  เนื่องในงำนวันศิลป์  พีระศรี  ประจ ำปี 2564 
- ประธำนในพิธีมอบเหรียญเกียรติคุณศิลป์ พีระศรี และเกียรติบัตรให้ผู้แสดงปาฐกถาศิลป์ พรีะศร ี  

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

  - ประธำนกล่ำวเปิดงำนและเปดิกำรแสดงนิทรรศกำรของคณะวิชำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
- ประธำนน ำผู้ร่วมในพิธียืนสงบนิ่งเพื่อร ำลึกถึงศำสตรำจำรย์ศิลป์  พีระศรี  เป็นเวลา 1 นาที 
- 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) 
 



 

ฉบับที่ 1 

 
 

 
- ประธำนชมนิทรรศกำรของคณะวิชำทำงศิลปะและหอศิลป์   มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 คณะจิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์ 
* นิทรรศกำรศิลปกรรมอำจำรย์คณะจิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์  
   มหำวิทยำลัยศิลปำกร และเครือข่ำยมหำวิทยำลัยนำนำชำติ คร้ังที่  38 ประจ ำปี พ.ศ. 2564    
  หัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อกำรสร้ำงสรรค์และวิจัยด้ำนศิลปะ : Digital Technology for Artistic     

Creativity and Research ”  
   ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564 
   ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์

 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร ์
* นิทรรศกำรสถำปัตย์-ปริวรรต 2564 หัวข้อ “Reclaiming Ous Normcal” 
ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 22 กันยายน 2564 
ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 คณะมัณฑนศิลป์ 
* นิทรรศกำรผลงำนสร้ำงสรรค์ของคณำจำรย์คณะมัณฑนศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
   เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยำยน 2564 
ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564 
ณ หอศิลปะและการออกแบบ  คณะมัณฑนศลิป ์

 นิทรรศการ “ปฐมบทสู่ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี  
Prelude to Silpa Bhirasri Creativity Grants” 

 ณ ท้องพระโรง หอศิลป์ มหาวทิยาลัยศลิปากร วังท่าพระ   
 นิทรรศการ "In the sight of Silpa Bhirasri ในสายตาอาจารย์ศิลป์ " 

ณ ส านักหอสมุดกลาง 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 : ชุดไทย ชุดสำกลนิยม ชุดสุภำพ 

- 2      - 



 
ฉบับที่ 2  (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  พีระศรี  
09.30  น. - นำยชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมำถึงบริเวณมหำวิทยำลัย  

และกราบอัฐิศาสตราจารย์ศิลป ์พีระศร ีณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ศิลป ์พีระศร ีหลังจากนัน้ไปยังลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป ์พีระศรี 

- ประธำนในพิธีนั่งประจ ำที่ภำยในเต็นท์พิธีกำร  
- นำยกสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกร มอบของที่ระลึกให้ประธำน ณ เต็นท์พิธีกำร ลำนอนุสำวรีย์ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี 

- การแสดงดนตรีขับร้องเพลงซานตาลูเซีย  บรรเลงโดย Saxophone  Quartet  ฉบับภาษาอิตาเลียน  
  โดยนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ 

  - อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร กล่ำวรำยงำนกำรจัดงำนวันศิลป์ พีระศรี 
  - ฯพณฯ เอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐอิตำลี ประจ ำประเทศไทย กล่ำวถึงศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี 

- รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม กล่ำวถึง อำจำรย์วนิดำ  พ่ึงสุนทร  ผู้แสดงปำฐกถำแสดงปำฐกถำศิลป์ พีระศรี  
  คร้ังที่ 26  เนื่องในงำนวันศิลป์  พีระศรี  ประจ ำปี 2564 
- ประธำนในพิธีมอบเหรียญเกียรติคุณศิลป์ พีระศรี และเกียรติบัตรให้ผู้แสดงปาฐกถาศิลป์ พรีะศร ี  

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

  - ประธำนกล่ำวเปิดงำนและเปดิกำรแสดงนิทรรศกำรของคณะวิชำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
- ประธำนน ำผู้ร่วมในพิธียืนสงบนิ่งเพื่อร ำลึกถึงศำสตรำจำรย์ศิลป์  พีระศรี  เป็นเวลา 1 นาที 
- 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) 
 



 
ฉบับที่ 2  

 
 

- ประธำนชมนิทรรศกำรของคณะวิชำทำงศิลปะและหอศิลป์   มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 คณะจิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์ 
* นิทรรศกำรศิลปกรรมอำจำรย์คณะจิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์  
   มหำวิทยำลัยศิลปำกร และเครือข่ำยมหำวิทยำลัยนำนำชำติ คร้ังที่  38 ประจ ำปี พ.ศ. 2564    
  หัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อกำรสร้ำงสรรค์และวิจัยด้ำนศิลปะ : Digital Technology for Artistic     

Creativity and Research ”  
   ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564 
   ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์

 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร ์
* นิทรรศกำรสถำปัตย์-ปริวรรต 2564 หัวข้อ “Reclaiming Ous Normcal” 
ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 22 กันยายน 2564 
ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 คณะมัณฑนศิลป์ 
* นิทรรศกำรผลงำนสร้ำงสรรค์ของคณำจำรย์คณะมัณฑนศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
   เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยำยน 2564 
ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564 
ณ หอศิลปะและการออกแบบ  คณะมัณฑนศลิป ์

 นิทรรศการ “ปฐมบทสู่ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี  
Prelude to Silpa Bhirasri Creativity Grants” 

 ณ ท้องพระโรง หอศิลป์ มหาวทิยาลัยศลิปากร วังท่าพระ   
 นิทรรศการ "In the sight of Silpa Bhirasri ในสายตาอาจารย์ศิลป์ " 

ณ ส านักหอสมุดกลาง วังทา่พระ   
 

13.30  น.     -   การแสดงปาฐกถาศิลป์  พีระศรี   คร้ังที่  26   เรื่อง “สานสร้างทางไทย” 
โดย อาจารย์วนิดา  พึ่งสุนทร  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) ประจ าปี
พุทธศักราช 2546 ณ  หอประชุม  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

15.00 – 20.30 น.  -  การแสดงดนตรี โดยคณะดุรยิางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
19.00  น.    -  พิธีร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี                        
    -  นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันร่วมร้องเพลง “ซานตาลูเซีย” 
21.00   น.   -  ปิดงำน 

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

- กำรแต่งกำย   
      ข้ำรำชกำรทหำร ต ำรวจ :  ชุดเครื่องแบบ 
      ประชำชน/ผู้ร่วมงำน : ชุดไทย ชุดสำกลนิยม ชุดสุภำพ 
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ก ำหนดกำรงำนวันอำจำรย์ศิลป์ พีระศรี ประจ ำปี 2564 
“129 ปี ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี” 

วันจันทร์ที่ 13  กันยำยน  2564 
ณ ลำนอนุสำวรีย์อำจำรย์ศิลป์ พีระศรี มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ 

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

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 รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
เวลา 09.10  - 09.20 น. กล่าวบทสดุดีและเปิดงาน 
    โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เวลา 09.20 – 09.40 น. มอบของที่ระลึกแก่องค์กรนักศึกษา 
   มอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนในการจัดงาน 
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 
เวลา 18.45 – 18.55 น. อ่านค าประพันธ์ ในหัวข้อ “ศิลปะ ศิลปิน ศิลปากร” โดยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  
เวลา 18.55 – 19.05 น. กล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ศาสตร์แห่งศิลปะ” โดยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  
เวลา 19.09 – 19.30 น. ผู้แทนผู้บริหารและผู้แทนนักศึกษาจุดเทียน 

- ขับร้องบทเพลง SANTA LUCIA 
เวลา 19.30 น.  เสร็จสิ้นพิธี 
 
➢ คณะจิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์  

• นิทรรศการผลงานนักศึกษาภาควิชาศิลปไทย และภาควิชาภาพพิมพ์ 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  
ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564 
ณ  หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์    
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
 



 
 

ก ำหนดกำร 

งำนศิลป์ พีระศรี ประจ ำปี 2564 
วันอังคำรที ่14 กันยำยน 2564  

 ณ ลำนอนุสำวรีย์ ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี   
 มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี   

 
 

 

       เวลำ             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   
   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันพุธที ่11 สิงหาคม 2564 

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่งชัน 
------------------------------ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

                4.2  ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้าการด าเนนิงานวันศิลป์ พีระศรี 
                      ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 
   ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1583/2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  
จัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ได้รับทราบความ
คืบหน้าการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งได้พิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการท าหนังสือถึงกรมศิลปากรแจ้งว่ามีบุคคลภายนอกจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรมศิลปากร เพ่ือจะได้หาแนวทางป้องกันต่อไป 

2. ให้รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1  การจัดเตรียมกระเช้าดอกไม้เปลี่ยนเป็นกระถางต้นไม้ เพ่ือเป็นการใช้งบประมาณ   

ให้เกิดความคุ้มค่าซึ่งเม่ือเสร็จพิธีแล้วสามารถน าไปปลูกต่อได้ 
2.2  ร่วมหารือกับนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้ช่วยอธิการบดี  

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ เพ่ือก าหนดรูปแบบและการตกแต่งสถานที่ในการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี และให้
น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป  

3. มอบหมายให้ฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ จัดท าแผนผังการจัดงานวัน
ศิลป์ พีระศรี ของวังท่าพระ เพ่ือประกอบการพิจารณาสถานที่ในการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ต่อไป  
  ในการนี้ เพ่ือให้การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
จึงเสนอให้ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้าการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 
2564 
 

ประเด็นพิจารณา 
 

  เสนอพิจารณาให้ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน   
วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

 ฝ่ายพิธีการ   (ประธาน : ผู้อ านวยการกองกลาง) 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์   (ประธาน : รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม) 
 ฝ่ายปฏิคม   (ประธาน : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
 ฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ   
      (ประธาน : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนกายภาพ) 

/ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ… 
 



 
 
 

  
 
 ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ (ประธาน : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ) 
 ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
      (ประธาน : รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์) 
 ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
 (ประธาน : รองอธิการบดี  เพชรบุรี) 
 ฝ่ายบันทึกข้อมูล   (ประธาน : ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง) 
 ฝ่ายประเมินผล   (ประธาน : หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน กองแผนงาน) 
 ฝ่ายการเงิน   (ประธาน : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง) 

   มติที่ประชุม ................................................................................................................ ............... 
..................................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... ....................................................................... .... 
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