
 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 4/2564 

วันจันทร์ที ่6 กันยายน 2564 
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ Microsoft Teams 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์  พีระศรี 
                 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
   ไม่มี 
 

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 4/2564 
วันจันทร์ที ่6 กันยายน 2564 

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ Microsoft Teams 
----------------------------------------------- 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 
  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน
วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 
 มติที่ประชุม ................................................................................................................ ............... 
............................................................................ ......................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวนัศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 3/2564 

วันพุธที ่11 สิงหาคม 2564 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลยัศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการ 
4. หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวสุปราณี  โล่ภักดีสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร รองประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

และแทน  รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
กรรมการ 

3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

กรรมการ 

4. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุร ี
และแทน รองอธิการบดี เพชรบุรี 

กรรมการ 

5. นางสาวสุจิตรา  จับใจ 
แทน  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

กรรมการ 

6. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
7. นายธีรภัทร์  เปรมพิพัฒน์ 

แทน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
กรรมการ 

8. หัวหน้างานบริการกลาง  กองกลาง 
และแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนกายภาพ 

กรรมการ 

9. นางสาววทันยา  ดูงาม 
แทน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ 
และแทน  ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 

กรรมการ 

10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร กรรมการ 
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง กรรมการ 
12. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์พุธ 

แทน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
กรรมการ 
 

13. อาจารย์ยุทธ พฤฒาสัจธรรม 
แทน  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

กรรมการ 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ 
แทน  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

กรรมการ 
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15. อาจารย์ศศิธร  ศิลป์วุฒยา 
แทน  คณบดีคณะโบราณคดี 

กรรมการ 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 
แทน  คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 

กรรมการ 
 

17. อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา 
 แทน  คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 

กรรมการ 

18. ว่าที ่ร.ต.เอกชัย ภูมิระรื่น 
แทน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

กรรมการ 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ 
แทน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

กรรมการ 

20. ดร.ทวีวรรณ อินดา 
แทน  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  

กรรมการ 

21. อาจารย์ ดร.ภมร ศิลาพันธ์ 
แทน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กรรมการ 

22. อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ 
แทน  คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 

กรรมการ 

23. อาจารย์ ดร.รัชษาวรรณ์ มงคล 
แทน  คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

กรรมการ 

24. อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร 
แทน  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการ 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ เชยจิตร 
แทน  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรรมการ 

26. อาจารย์ ดร.อมรา วีระวัฒน์ 
แทน  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

กรรมการ 

27. ผู้อ านวยการหอศิลป์ กรรมการ 
28. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
29. ผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการ 

   30. นางสาวเกษณีย์  วันศรี 
แทน  ผู้อ านวยการกองคลัง 

กรรมการ 

31. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง กรรมการ 
32. นางสาววราภรณ์  วิเศษพานิชกิจ 

แทน  หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน กองแผนงาน 
กรรมการ 

33. หัวหน้างานสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
34. นางสาวอมลธิรา  เหล่าศักดิ์ศรี 

แทน อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) 
และแทน  นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

กรรมการ 
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35. นางสาวกัลยณพรรณ  ศิลป์เมือง 
แทน อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  
(วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) 

กรรมการ 

36. อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  
(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 

กรรมการ 

37. นายประทีป  รูปเหมาะดี  กรรมการ 
38. นางสาวศศิธร  นวสิมัยนาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
39. นางสาวนฤมล  ศรีเด่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลย ี  
2. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน คณะอักษรศาสตร์ 
3. อาจารย์ ดร.อรรถพล เทียนทอง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
4. นายภานุพงศ์ เงาะล าดวน กองกิจการนักศึกษา 
5. นายศศิวิมล  ใจซื่อ กองกิจการนักศึกษา 
6. นายธนตุลย์  เบ็งสงวน งานสื่อสารองค์กร 
7. นางสาวกาญจนา  จุลโพธิ์ งานสื่อสารองค์กร 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ ติดราชการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ ติดราชการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม กรรมการ ติดราชการ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ ติดราชการ 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ ติดราชการ 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ ติดราชการ 
7. ที่ปรึกษาส านักงานอธิการบดี กรรมการ ติดราชการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.   

 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 
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วาระท่ี  1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี  1.1      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 

2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564  
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัด
งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม หน้า 2 ในส่วนผู้มาประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ล าดับที่ 31 จาก “นางสาววราภรณ์ วิเศษพาณิชกิจ” เป็น “นางสาววราภรณ์ วิเศษพานิชกิจ”
  แล้วรับรองรายงานการประชุมตามท่ีได้แก้ไข 
 

วาระที ่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี  2.1     สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
   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.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 116,802.50 50,000.00  
2.  ฝ่ายปฏิคม 20,000.00 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 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้เพ่ิมงบประมาณด าเนินงานของฝ่ายประเมินผล จ านวน 1,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งรางวัลให้แก่ผู้ตอบแบบประเมินผลการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ทั้งนี้ ประธาน
ขอให้ทุกฝ่ายใช้งบประมาณอย่างประหยัดและปรับลดงบประมาณตามความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม  
แบบออนไลน์ด้วย 

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 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564        
ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของวังท่าพระ    
และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 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 
แสดงในเว็บไซตด์ังกล่าว 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 
และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
  ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า หากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ไม่คลี่คลายและกระทรวงสาธารณสุขมีประกาศ
มาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และเพ่ือ
ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว มหาวิทยาลัยก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  ดังนี้ 

- การท าบุญตักบาตรจะน าของท าบุญตักบาตรไปถวายที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์     
ราชวรมหาวิหาร 

- การวางช่อดอกไม้คารวะศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จะจัดในรูปแบบออนไลน์โดย      
งานสื่อสารองค์กรร่วมมือกับกลุ่ม viridian เพ่ือจัดท าเฟรมครบรอบ 129 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายการมอบดอกไม้ให้ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี แทนการเข้าร่วมวางช่อดอกไม้จากแขกผู้มีเกียรติที่
เคยปฏิบัติมา ซึ่งจะเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยและช่องทางการประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ  
เพ่ือให้สามารถดาวน์โหลดและน าไปใช้ได้ 
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- การแสดงดนตรี ก าหนดจัดการแสดงดนตรีแบบ New normal โดยคณะดุริยางคศาสตร์ 

ณ ห้องประชุม 304 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มีทั้งแบบบันทึกการแสดงและการถ่ายทอดสด         
แบบออนไลน์ ซ่ึงเป็นเพลงที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี   

- การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ณ ห้องประชุม 304 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
จัดท าในรูปแบบออนไลน์และมีการถ่ายทอดสดการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี  โดยได้รับการสนับสนุนการ
ถ่ายทอดสดจากส านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) ช่องโทรทัศน์วัฒนธรรม
ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ด้วย 

- การจุดเทียนร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จัดท าในรูปแบบการจุดเทียนแบบ
ออนไลน์ โดยเป็นคลิปวิดีโอแสงเทียน ซึ่งจะเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยและช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ   

- การออกร้านจ าหน่ายสินค้า เป็นรูปแบบการจ าหน่ายสินค้าแบบออนไลน์โดยทางฝ่าย
กิจกรรม วังท่าพระ และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรจะสร้าง Platform ให้ลงทะเบียนจ าหน่ายสินค้า
ออนไลน์ 
  อนึ่ง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า การจัดแสดงนิทรรศการของคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะมัณฑนศิลป์ ก าหนดจัดแสดงนิทรรศการแบบ Virtual gallery และ  
แบบ on side โดยให้คณะวิชาทางศิลปะและหอศิลป์ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดในเรื่องของจ านวนผู้เข้าชม
นิทรรศการให้มีไม่เกิน 5 คน เนื่องจากอาจมีผู้ไม่หวังดีถ่ายภาพบรรยากาศนิทรรศการที่มีผู้เข้าร่วมงานจ านวน
มากและน าไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายได้    
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
    จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 
 

มติ            ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 
2564 แบบ “NEW NORMAL” ของวังท่าพระ ในส่วนการจัดการแสดงนิทรรศการของคณะวิชาทางศิลปะ และ
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถจัดท าเว็บไซต์นิทรรศการแบบ Virtual gallery ได้เพ่ือลดความเสี่ยง
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และเพ่ือลดจ านวนของบุคลากรที่ต้อง   
เดินทางเข้ามาปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรื่อง ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุม 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่  14 ฉบับลงวันที่  19 กรกฎาคม         
พ.ศ. 2564 ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ท างานที่บ้านขั้นสูงสุดเต็มจ านวน (Work from Home 100%)   
 

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

   ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1583/2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 
ได้รับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี  พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งได้พิจารณามอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการท าหนังสือถึงกรมศิลปากรแจ้งว่ามีบุคคลภายนอกจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรมศิลปากร เพ่ือจะได้หาแนวทางป้องกันต่อไป 

2. ให้รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
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2.1  การจัดเตรียมกระเช้าดอกไม้เปลี่ยนเป็นกระถางต้นไม้ เพ่ือเป็นการใช้งบประมาณ   
ให้เกิดความคุ้มค่าซึ่งเม่ือเสร็จพิธีแล้วสามารถน าไปปลูกต่อได้ 

2.2  ร่วมหารือกับนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้ช่วยอธิการบดี  
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ เพ่ือก าหนดรูปแบบและการตกแต่งสถานที่ในการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี และ
ให้น 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 

 ฝ่ายพิธีการ 
นางสาวนลินรัตน์ ปัจฉิมพัทธพงษ์ อนุกรรมการฝ่ายพิธีการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า      

ได้ด าเนินการขออนุมัติโครงการและงบประมาณด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การยืมเงินทดรองราชการซึ่งคาดว่าจะแจกจ่ายให้กับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้ในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้       
จะน าก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 แบบ “NEW NORMAL” หารือร่วมกับฝ่ายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องและจัดเตรียมล าดับขั้นตอนในส่วนของพิธีการต่อไป 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
   รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี ดังนี้ 
1. การประชาสัมพันธ์การจัดงานแบบออนไลน์เป็นหลัก โดยเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม   

ไปจนถึงวันจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  
2. จัดเตรียมของที่ระลึกให้ประธาน ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ า

ประเทศไทย ผู้แสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี และผู้สนับสนุนการจัดงานแล้ว 
3. จัดเตรียมแท่นไม้พร้อมผ้าปูโต๊ะส าหรับวางเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตรและของ

รางวัลในพิธีมอบของที่ระลึกต่างๆ 
4. จัดเตรียมกระถางต้นไม้/ดอกไม้/กล้วยไม้ ให้กับประธานและแขกผู้ใหญ่ส าหรับคารวะ

อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยจะวางไว้บนแท่นหรือโต๊ะหน้าขาวที่มหาวิทยาลัยได้จัดตกแต่งไว้
เรียบร้อยแล้ว และจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะน าให้ประธานและแขกผู้ใหญ่ตามล าดับ พร้อมทั้งมีป้ายชื่อและล าดับ
ติดไว้ที่กระถางต้นไม้/ดอกไม้/กล้วยไม้ ส าหรับผู้เข้าร่วมงานให้ถือกระถางต้นไม้/ดอกไม้ ด้วยตนเองเพ่ือลด
ความเสี่ยงและการสัมผัสให้น้อยที่สุด  

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้จัดเตรียมของที่ระลึก ของรางวัล รวมถึงเจ้าหน้าที่อยู่ประจ าจุดโต๊ะวาง
กระถางต้นไม้/ดอกไม้/กล้วยไม้ จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือตามมาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

 นอกจากนี้ การวางช่อดอกไม้คารวะศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ขอความร่วมมือให้
คณะอนุกรรมการทุกฝ่ายประชาสัมพันธ์ไปยังทุกคณะวิชา หน่วยงาน สถาบัน ศูนย์ ส านัก จากเดิมเป็นกระเช้า
ดอกไม้ แจกันดอกไม้ เปลี่ยนเป็นต้นไม้หรือกล้าไม้ เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้น าไปปลูกไว้บริเวณรอบลาน
อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ต่อไป 
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 ฝ่ายปฏิคม 
นางสาวสุจิตรา จับใจ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า      

จะประสานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้       
1. หารือกับฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดเตรียมกระถางต้นไม้/ดอกไม้/ดอกกล้วยไม้ ส าหรับ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและแขกเชิญต่างๆ  
2. หารือกับฝ่ายพิธีการในการจัดท าแผนผังที่นั่ง ป้ายชื่อผังที่นั่งในเต็นท์พิธีการ และเต็นท์

ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
ทั้งนี้ ในปีนี้จะลดจ านวนนักศึกษาที่มาช่วยงานและเน้นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 

 ฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ 
นางสาวสายฝน รัตนยัง อนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ     

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ประสานงานกับกรมศิลปากรในการขอใช้ประตูของกรมศิลปากรส าหรับประธาน
และ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว ส าหรับเต็นท์พิธีการจะลด
จ านวนเก้าอ้ีให้น้อยลงและจัดแบบเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มากข้ึน และจะจัดโต๊ะหน้าขาว
ส าหรับวางกระเช้าดอกไม้ให้อยู่ในพ้ืนที่โล่งที่สุด เพ่ือลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 (COVID–19) ทั้งนี้ จะน าก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 แบบ “NEW 
NORMAL” หารือร่วมกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 ฝ่ายจัดกิจกรรม วังท่าพระ 
นางสาววทันยา  ดูงาม อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ แจ้งให้ที่

ประชุมทราบว่า จะด าเนินการประสานงานร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี      
วังท่าพระ หารือก าหนดการจัดกิจกรรมแบบ NEW NORMAL ต่อไป 
     ทั้งนี้ อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
วังท่าพระ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ ได้เตรียมการ ดังนี้  

1. ก าหนดรูปแบบการจัดงานศิลปะแนวฟลอเรนซ์อิตาลี (Firenze) และจะประชาสัมพันธ์
ผ่านทาง Platform ของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อไป 

2. ธงประดับภายในงานจะประดับตกแต่งตามสถานที่ต่างๆ ของวังท่าพระ รวมถึงธง
ประดับบริเวณประตูด้านหน้าพระลาน แม้ว่าในปีนี้จะเน้นการจัดงานในรูปแบบ  NEW NORMAL ลดจ านวน
นักศึกษามาร่วมงานให้น้อยลง แต่ทางสโมสรนักศึกษาต้องการให้เห็นถึงบรรยากาศการจัดงานจึงยังคงประดับ
ตกแต่งธงเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ทั้ งนี้  จะมีการจ าหน่ายธงให้กับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านทางสื่อออนไลน์ 

3. การแสดงดนตรีของนักศึกษามีการถ่ายทอดสดการแสดงดนตรีวงละไม่เกิน 5 คน      
โดยถ่ายท า ณ ห้องประชุม 304 และลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในส่วนการแสดงของชมรมต่างๆ 
มีการบันทึกการแสดงไว้ล่วงหน้าก่อนและน ามาถ่ายทอดสดในวันจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 

4. กิจกรรมการประกวดต่างๆ เน้นให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีส่วนร่วม ดังนี้ 
4.1 การประกวดออกแบบกรอบโปรไฟล์การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 
4.2 การประกวดติดแอชแท็ก (#) เล่าถึงความประทับใจในงานของวันศิลป์ พีระศรี ซึ่งจะ

จัดประกวดในวันที่ 15 กันยายน 2564 
5. ร้านค้าออนไลน์ ด าเนินการจัดท า Platform ออนไลน์และโปรไฟล์ร้านค้าของนักศึกษา

ผ่านทางเพจของสโมสรนักศึกษาหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ  
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6. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) มีดังนี้ 

6.1 จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนบันทึกการแสดง บริการเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือในพ้ืนที่จัดกิจกรรม จุดแจกและเปลี่ยนหน้ากากอนามัย (สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับ
กองกิจการนักศึกษา) 

6.2 ผู้จัดกิจกรรมทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ face shield ตลอดการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

6.3 การจัดวางเครื่องดนตรีในแต่ละประเภทมีการจัดวางแบบระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) อย่างน้อย 1-2 เมตร 

 ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อนุกรรมการฝ่ายจัดงานวันศิลป์       

พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จะปรับแต่งพ้ืนที่และภูมิทัศน์บริเวณ
ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันศิลป์ พีระศรีต่อไป 

 ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี อนุกรรมการฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี รายงานที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้ของดเว้นพิธีสงฆ์ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมาตรการ    
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ของกระทรวงสาธารณสุข และ
ประกาศของจังหวัดเพชรบุรีที่อยู่ ในพ้ืนที่ เข้มงวดสูงสุด  แต่จะจัดตกแต่งสถานที่บริเวณลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และเรียนเชิญผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมวางกระถางต้นไม้/ดอกไม้             
โดยก าหนดช่วงเวลารอบละ 5 คน ทั้งนี้ จะประชุมกับคณะอนุกรรมการในฝ่ายเพ่ือเตรียมการจัดงานให้เหมาะสม
ต่อไป 

 ฝ่ายบันทึกข้อมูล 
    ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ประธานอนุกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล รายงานให้         
ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายบันทึกข้อมูลได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการจัดงานวันศิลป์     
พีระศรี ในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเหมือนทุกปี  

 ฝ่ายประเมินผล 
  นางสาววราภรณ์ วิเศษพานิชกิจ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล รายงานให้  
ที่ประชุมทราบว่า ได้ด าเนินการหารือร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรในการจัดท าแบบประเมินใน
รูปแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายประเมินผลจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวไปยังวิทยาเขตพระราชวัง    
สนามจันทร์และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีต่อไป 
  นอกจากนี้ นายภานุพงศ์  เงาะล าดวน อนุกรรมการฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของพิธีกรภาคสนามกองกิจการนักศึกษาจะจัดหา
นักศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นพิธีกรภาคสนามในกับการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ
ต่อไป 
   จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

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

1.1  ร่วมหารือประสานกับฝ่ายจัดสถานที่การจัดงานวันศิลป์  พีระศรี วังท่าพระ          
การก าหนดพ้ืนที่เข้า-ออก ของบุคคลภายนอกและแขกผู้มาร่วมงาน พร้อมทั้งเส้นทางสัญจรไปยังพ้ืนที่จอด
รถยนต์บริเวณราชนาวีสโมสร 

1.2   ประสานงานกับฝ่ายจัดสถานที่การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ จัดเตรียม
พ้ืนที่ส ารองให้กับแขกเชิญ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จะเข้ามาร่วมงานในวันศิลป์ พีระศรี 

1.3   ประสานงานกับผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของ
ส านักหอสมุดกลางเนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี กิจกรรมเข้าร่วมอวยพรวันเกิดของศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี 
ทางออนไลน์ไดเ้พ่ือให้สังคมภายนอกรับทราบมากขึ้น 

1.4   ประสานงานกับฝ่ายประเมินผลในการจัดเตรียมแสตมป์ครบรอบ 70 ปี  ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเป็นของรางวัลให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 30 ดวง 

2.  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการท าหนังสือเพ่ือมหาวิทยาลัยสามารถก าหนด
แนวทางและมาตรการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ต่อไปได้ดังนี้ 

2.1  ขออนุญาตจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  ที่มีการรวมกลุ่มไม่เกิน 50 คน ไปยังส านัก
อนามัยกรุงเทพมหานคร  

2.2  สอบถามความสะดวกการเข้าร่วมงานวันศิลป์ พีระศรี แบบ NEW NORMAL ไปยัง
ประธานในพิธีและนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางจัดหาพิธีกรหญิงที่เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษา     
อังกฤษเป็นพิธีกรในช่วงพิธีการเช้าร่วมกับอาจารย์ ดร.ปวริส มินา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร  คณะอักษรศาสตร์  

4.  มอบหมายให้นางสาววทันยา ดูงาม ด าเนินการจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดท าธง
ประดับภายในงานของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  แล้วน าเรียนนายกสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบต่อไป 
 

วาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
   ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams 
 
 

เลิกประชุมเวลา  11.00  น. 

 

 
      (นางสาวสุปราณี  โล่ภักดีสวัสดิ์) 
           ผู้จดรายงานการประชุม 



 
 
 
 

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

ครั้งที่ 3/2564 
วันจันทร์ที ่6 กันยายน 2564 

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ Microsoft Teams 
------------------------------------ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

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

สรุปเรื่อง  

    ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์     
พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 แบบ “NEW NORMAL” ของวังท่าพระ ในส่วนการจัดการแสดงนิทรรศการของ  
คณะวิชาทางศิลปะและหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถจัดท าเว็บไซต์นิทรรศการแบบ Virtual gallery ได้ 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และเพ่ือลดจ านวนของ
บุคลากรที่ต้องเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และการควบคุม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 14 ฉบับลงวันที่ 
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ท างานที่บ้านขั้นสูงสุดเต็มจ านวน (Work from 
Home 100%)   
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้เสนอ (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 
2564 ของวังท่าพระ แบบ “NEW NORMAL” ให้ที่ประชุมพิจารณาหารือการด าเนินงานร่วมกัน พร้อมทั้งแผนผัง
การจัดงานของวังท่าพระประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ได้แนบก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ของวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

ประเด็นพิจารณา 

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

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
(ร่าง) 

ก ำหนดกำร 
งำนวันศิลป์ พีระศรี ประจ ำปี 2564  “NEW  NORMAL” 

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  ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  ประธำนในพิธีมำถึงบริเวณมหำวิทยำลัย  

และกราบอัฐิศาสตราจารย์ศิลป ์พีระศร ีณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ศิลป ์พีระศร ี  
หลังจากนัน้ไปยังลานอนสุาวรียศ์าสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

- ประธานในพิธีนั่งประจ าที่ภายในเต็นท์พิธีการ  
- นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบของที่ระลึกให้ประธาน ณ เต็นท์พิธีการ  

- การแสดงดนตรีขับร้องเพลงซานตาลูเซีย  บรรเลงโดย Saxophone  Quartet  ฉบับภาษาอิตาเลียน  
  โดยนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ 

  - อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงานการจัดงานวนัศิลป์ พีระศร ี
  - ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย กล่าวถึงศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี 

- รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวถึง อาจารย์วนดิา  พึง่สุนทร  ผู้แสดงปาฐกถาศิลป์ พรีะศรี  
  คร้ังที่ 26  เนื่องในงานวนัศิลป์  พีระศรี  ประจ าปี 2564 
- ประธานในพิธีมอบเหรียญเกียรติคุณศิลป์ พีระศร ีและเกียรติบตัรให้ผู้แสดงปาฐกถาศลิป์ พีระศรี  ประจ าป ี2564   
- ประธานในพิธีมอบของที่ระลกึให้แก่ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย 
  และผู้สนับสนนุการจัดงาน ไดแ้ก่  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  และส านักงานส่งเสริม 
 การจัดประชุมและนทิรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB)  
- ผู้อ านวยการหอศิลป์  มหาวทิยาลัยศิลปากร เชิญศิลปินผู้ได้รบัทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม “ศิลป์  พีระศรี”   

ประจ าปี 2564 เข้ารับประกาศนียบัตร จากประธาน 
  - ประธานกล่าวเปิดงานและเปดิการแสดงนิทรรศการของคณะวิชา มหาวทิยาลัยศิลปากร 

- ประธานน าผู้ร่วมในพิธยีืนสงบนิ่งเพื่อร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศร ี เป็นเวลา 1 นาท ี
- ประธานวางช่อดอกไม้คารวะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พรีะศร ี 
  ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี   
- ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร อธิการบดี
มหาวิทยาลยัศิลปากร ผู้สนับสนุนการจัดงาน ผู้บริหารกรมศิลปากร ผู้บริหารสถาบนัการศึกษา ผู้บริหารคณะวชิา 
สถาบนั ศูนย์ ส านัก  วางช่อดอกไม้คารวะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์  
ศิลป์ พีระศรี   



 
 

                                                     -     2     - 
 

 - ประธานชมนิทรรศการของคณะวิชาทางศิลปะและหอศิลป์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

    และการจัดนิทรรศการแบบ Virtual gallery 

 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 ์นิทรรศกำรแบบ Virtual gallery 
* 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 ์

 นิทรรศกำรแบบ Virtual gallery “ปฐมบทสูทุ่นสร้ำงสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี  
Prelude to Silpa Bhirasri Creativity Grants” 

 ณ ท้องพระโรง  หอศิลป์  มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ   
 นิทรรศกำรแบบ Virtual gallery "In the sight of Silpa Bhirasri  ในสำยตำอำจำรย์ศิลป์ " 

ณ  ส านักหอสมุดกลาง วังทา่พระ   
13.30  น.     -   กำรแสดงปำฐกถำศิลป์  พีระศรี คร้ังที่  26  เรื่อง “สานสร้างทางไทย” (onside และ online) 

โดย อาจารย์วนิดา  พึ่งสนุทร  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี)  
ประจ าปีพุทธศักราช 2546 ณ  หอประชุม  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

16.00 น.     -   การแสดงดนตรี โดยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
        ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (ถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ของมหาวทิยาลัยศลิปากร) 

19.00  น.     -   พิธีร าลึกถึงศาสตราจารยศ์ิลป์  พีระศรี การจุดเทียนแบบออนไลน ์ 
20.00   น.    -  ปิดงำน 

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

-  
- กำรแต่งกำย   

      ข้ำรำชกำรทหำร ต ำรวจ :  ชุดเครื่องแบบ 
      ประชำชน/ผู้ร่วมงำน : ชุดไทย ชุดสำกลนิยม ชุดสุภำพ 



 
 

ก ำหนดกำร 

งำนศิลป์ พีระศรี ประจ ำปี 2564 “NEW  NORMAL”  
 วันอังคำรที่ 14 กันยำยน 2564  

 ณ ลำนอนุสำวรีย์ ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศร ี  
 มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี   

 

 
 

 

       เวลำ             กิจกรรม 
  

08.00 – 08.15 น.   พิธีกล่าวค าร าลึกถึง ท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค  คลังระหัด รองอธิการบดี  เพชรบุรี 
08.15 – 08.30 น.                 พิธีวางช่อดอกไม้ 
    โดย คณะผู้บริหาร  
08.30 – 09.30 น.  คณาจารย์ บุคลากร  วางช่อดอกไม้ 
09.30 – 16.30 น.  นักศึกษา วางช่อดอกไม้ 
 
 
หมำยเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังไม่คลี่คลาย  

    จึงจัดช่วงระยะเวลาในการวางช่อดอกไม้ร าลึก เพ่ือลดความเสี่ยงโดยจ ากัดจ านวนคนร่วมกิจกรรม 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

ครั้งที่ 4/2564 
วันจันทร์ที ่6 กันยายน 2564 

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนกิส์ Microsoft Teams 
---------------------------------- 

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 และครั้งที่ 
3/2564 เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้รับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี พ.ศ. 2564 
พร้อมทั้งได้พิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. มอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ด าเนินการ ดังนี้ 
1.1 ร่วมหารือประสานกับฝ่ายจัดสถานที่การจัดงานวันศิลป์  พีระศรี วังท่าพระ          

การก าหนดพ้ืนที่เข้า-ออก ของบุคคลภายนอกและแขกผู้มาร่วมงาน พร้อมทั้งเส้นทางสัญจรไปยังพ้ืนที่จอด
รถยนต์บริเวณราชนาวีสโมสร 

1.2   ประสานงานกับฝ่ายจัดสถานที่การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ จัดเตรียมพ้ืนที่
ส ารองให้กับแขกเชิญ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จะเข้ามาร่วมงานในวันศิลป์ พีระศรี 

1.3   ประสานงานกับผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของ
ส านักหอสมุดกลางเนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี กิจกรรมเข้าร่วมอวยพรวันเกิดของศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  
ทางออนไลน์ได้เพ่ือให้สังคมภายนอกรับทราบมากขึ้น 

1.4  ประสานงานกับฝ่ายประเมินผลในการจัดเตรียมแสตมป์ครบรอบ 70 ปี  ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเป็นของรางวัลให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 30 ดวง 

2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการท าหนังสือเพ่ือมหาวิทยาลัยสามารถก าหนด
แนวทางและมาตรการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ต่อไปได้ดังนี้ 

2.1  ขออนุญาตจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ที่มีการรวมกลุ่มไม่เกิน 50 คน  ไปยังส านักอนามัย
กรุงเทพมหานคร  

2.2  สอบถามความสะดวกการเข้าร่วมงานวันศิลป์ พีระศรี แบบ NEW NORMAL ไปยัง
ประธานในพิธีและนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางจัดหาพิธีกรหญิงที่เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษา     
อังกฤษเป็นพิธีกรในช่วงพิธีการเช้าร่วมกับอาจารย์ ดร.ปวริส มินา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร  คณะอักษรศาสตร์  

4. มอบหมายให้นางสาววทันยา ดูงาม ด าเนินการจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดท าธง
ประดับภายในงานของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร แล้วน าเรียนนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
ศิลปากรทราบต่อไป 
  ในการนี้ เพ่ือให้การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
จึงเสนอให้ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้าการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 
2564 

/ประเด็นพิจารณา... 
 



 
 
 
 
 
 
 

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 (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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