
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 
มหาวทิยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 3/2564 
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 

ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
                                …………….……………….. 

 

ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
1.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที ่2/2564 เมื่อวันพุธที่ 11 
สิงหาคม 2564 

 

ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 2.1 รายชื่อผู้เข้ารับของที่ระลึก เกยีรติบัตร และทุนการศึกษา ในงานวันคล้ายวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี  

พ.ศ. 2564 
4.2 การตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 
4.3 ประธานคณะอนุกรรมการแตล่ะฝ่ายรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน 

 ฝ่ายพิธีทางศาสนา และสถานที่ 

 ฝ่ายพิธีการ 

 ฝ่ายปฏิคม 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 ฝ่ายการเงิน 

 ฝ่ายประเมินผล 

 ฝ่ายบันทึกข้อมูล 

 ฝ่ายรวบรวมคลิปวีดิทัศน์คณะวิชาเพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์
 

ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 



ระเบียบวาระที่ 1 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 3/2564 

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวนัคล้ายวนัสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที ่2/2564 เมื่อวนัพุธที ่11 
สิงหาคม 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 

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

 
  



รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่  2/2564 
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564  เวลา 11.00 น. 

ณ  ห้องประชมุนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองกลาง     กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวศศิธร นวสิมัยนาม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวสุปราณี โล่ภักดีสวัสดิ ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์    กรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 

แทน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
3. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี    กรรมการ 

และแทน  รองอธิการบดี เพชรบุรี 
4. นางสาวสุจิตรา จับใจ      กรรมการ 

แทน  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์   กรรมการ 
6. นายธีรภัทร์ เปรมพิพัฒน ์     กรรมการ 

แทน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร     
7. นางสาววทันยา ดูงาม      กรรมการ 

แทน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ  
และ  ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 

8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร    กรรมการ 
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง     กรรมการ 

10. นางสาวสุดารัตน์ จันทร์พุธ     กรรมการ 
แทน  คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

11. อาจารย์ยุทธ พฤฒาสัจธรรม     กรรมการ 
แทน  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์
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12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรศกัดิ์ เกื้อสมบัติ   กรรมการ 
แทน  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

13. อาจารย์ศศิธร ศิลป์วุฒยา     กรรมการ 
แทน  คณบดีคณะโบราณคด ี      

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ    กรรมการ 
แทน  คณบดีคณะมัณฑนศิลป ์

15.  อาจารย์ ดร.ปวริส มินา     กรรมการ 
แทน  คณบดีคณะอักษรศาสตร ์

16. อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.เอกชัย ภูมิระรื่น    กรรมการ 
แทน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย ์   กรรมการ 
แทน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

18. ดร.ทวีวรรณ อินดา      กรรมการ 
แทน  คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์

19. อาจารย์ ดร.ภมร ศิลาพันธ ์     กรรมการ 
แทน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

20. อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์     กรรมการ 
แทน  คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 

21. อาจารย์ ดร.รัชษาวรรณ์ มงคล     กรรมการ 
แทน  คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

22. อาจารย ์ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร    กรรมการ 
แทน  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์รพรรณ เชยจิตร    กรรมการ 
แทน  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

24. อาจารย์ ดร.อมรา วีระวัฒน์     กรรมการ 
แทน  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

25. ผู้อ านวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   กรรมการ 
26. ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลย ี    กรรมการ 
27. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง    กรรมการ 
28. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน    กรรมการ 
29. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์  กรรมการ 
30. นางสาวเกษณีย์ วันศร ี     กรรมการ 

แทน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
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31. ผู้อ านวยการกองกลาง     กรรมการ 
32. หัวหน้างานสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบด ี   กรรมการ  
33. หัวหน้างานส่งเสรมิและพฒันาศักยภาพนกัศึกษา กองกิจการนักศึกษา กรรมการ 
34. นายฉัตรชัย ศิริสมบูรณ์ลาภ     กรรมการ 

แทน  หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน กองแผนงาน 
35. หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
36. หัวหน้างานบริการกลาง กองกลาง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

และแทน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนกายภาพ 
37. นางสาวนฤมล ศรีเด่น         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
1. อาจารย์ ดร.อรรถพล เทียนทอง    คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
2. นางมณี เผือกหอม      คณะอักษรศาสตร ์
3. นางสาวแสงจันทร์ คงอิ่ม     กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 
4. นางสาวกาญจนา จุลโพธ์ิ     งานสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี 
5. นายวิศาล ศรีทัศนีย ์      งานสื่อสารองคก์ร ส านกังานอธิการบด ี

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายกสมาคมนกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร   ติดราชการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     ติดราชการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    ติดราชการ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม   ติดราชการ 
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ติดราชการ 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ    ติดราชการ 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ติดราชการ 
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   ติดราชการ 
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา    ติดราชการ 

10. ผู้อ านวยการส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค ์ ติดราชการ 
11. ที่ปรึกษาส านักงานอธิการบดี     ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา  11.10 น.  

 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม  ดังนี้ 

วาระที ่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 
2564 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 
กรกฎาคม 2564 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม หน้า 6 วาระที่ 4.1 ย่อหน้าที่ 4 
บรรทัดแรก โดยให้ปรับแก้ไขข้อความ จาก “อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร เสนอที่ประชุมเพิ่มเติมว่า
ควรจัดท า Charity ครบรอบ 78 ปี…” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ เสนอที่ประชุมเพิ่มเติม
ว่าควรจัดท า Charity ครบรอบ 78 ปี…”  

แล้วรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไข 

วาระที ่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระที่  2.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศลิปากร 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 พร้อมหน้าที่ความรบัผิดชอบ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่  1/2564 วันศุกร์ที่  16 กรกฎาคม 2564 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งประธาน
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 และขอให้
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการในฝ่ายให้เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆ โดยแจ้ง
รายช่ือพร้อมหน้าที่มายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 น้ัน 

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมรายชื่อและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอ านวยการจัดงานวัน
คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1761/2564  
ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่ม ี

วาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  4.1 (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ได้เห็นชอบให้จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
กิจกรรมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง โดยก าหนดพื้นที่หลัก  
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้

  วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 
ตลิ่งชัน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และเมืองทองธานี (City Campus) 

- Big Cleaning Day 

 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 
 วังท่าพระ 

- พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าพ่อหอเชือก อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
เจ้าแม่เฮงหลุย และเจ้านายผู้ทรงงานช่าง 

- พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ ามหาวิทยาลัย ณ ลานหน้าส านักหอสมุดกลาง วังท่าพระ  
- พิธีสงฆ์ และพิธีบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  
บ าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแด่หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล พระยาอนุมานราชธน และนายธนิต อยู่โพธิ์  
ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ลานศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

- พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุม 304 
- พิธีมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุม 304 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
- พิธบีวงสรวงและถวายเครื่องราชสักการะ ณ เทวาลัยคเณศร์ พระบรมราชานุสาวรีย์ 

รัชกาลที่ 6 ศาลหลักเมือง จังหวัดนครปฐม อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อนุสาวรีย์หม่อมหลวงปิ่น  
และหน้าอาคารส านักงานอธิการบด ี

- พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ และถวายอาหารเพลส าหรับพระสงฆ์  
ณ หน้าอาคารส านักงานอธิการบด ี
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วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
- พิธีสักการะเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ อาคารบริหาร อนุสาวรีย์ลานศาสตราจารย์ศิลป์ 

พีระศรี และศาลตายาย 
- พิธีสักการะพระคเณศประจ ามหาวิทยาลัย ณ เทวาลัยพระคเณศ 
- กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปล่อยพันธุ์ปลา ณ สวนประติมากรรม

และด้านหน้าสนามฟุตบอล 
- พิธีสงฆ์ เลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ อาคารบริหาร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้คณะวิชาจัดท าคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิชาเพื่อ
เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยจะก าหนดรูปแบบให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน ซึ่งอาจเน้นถึง
การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อสังคม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ อาจ
เชิญผู้บริหาร คณบดี นักศึกษาเก่าและปัจจุบัน รวมถึงศิลปินแห่งชาติ ได้มีส่วนร่วมในคลิปวิดีโอดังกล่าวโดย
การพูดแนะน า เกี่ ยวกับคณะวิชาและวันคล้ ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรในครั้ งนี้ ด้ วย  
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเริ่มประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอของคณะวิชาตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2564 

 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 ซึ่งได้เพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยก าหนดพื้นที่หลัก ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ และคงรูปแบบเหมือนปีที่ผ่านมา หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID–19) คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น  
 ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวไม่คลี่คลายและกระทรวง
สาธารณสุขมีประกาศมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติตาม
มาตรการ โดยจ ากัดผู้เข้าร่วมงานและด าเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
รวมทั้งเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นหรือทั้งหมด โดยในช่วงการเปิดงานอาจจัดท าคลิป
วิดีโอของนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และอธิการบดีกล่าวเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศิลปากรประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนผู้เข้ารับของที่ระลึกอาจก าหนดให้เข้ารับในปีถัดไป 
หรืออาจจัดส่งของที่ระลึกให้ในภายหลัง ทั้งน้ี จะพิจารณาการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้งภายหลังการจัด
กิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี วันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 

ส าหรับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอของคณะวิชา/หน่วยงาน ที่ประชุมขอความ
อนุเคราะห์ให้คณะวิชาจัดท าคลิปวิดีโอ จ านวน 2 ชุด โดยชุดแรกเป็นคลิปวิดีโอแนะน ามหาวิทยาลัยเนื่องใน
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งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 และชุดสองเป็นคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์
หลักสูตรของคณะวิชา โดยจะเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)  และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 
YouTube ซึ่งมหาวิทยาลัยจะก าหนดรูปแบบคลิปวิดีโอให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน และเริ่มประชาสัมพันธ์ตั้งแต่
เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ หากคณะวิชา/หน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือในการจัดท าคลิปวิดีโอ
ดังกล่าว สามารถแจ้งไปยังรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม คณะมัณฑนศิลป์ และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 อนึ่ง ที่ประชุมได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมด าเนินการ ดังนี ้
1. ก าหนดรูปแบบการจัดท าและช่วงระยะเวลาของคลิปวิดีโอให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน  

โดยประสานงานกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรในการจัดท าคลิปวิดีโอช่วงเริ่มต้นและช่วงท้าย เพื่อให้
คณะวิชา/หน่วยงานสามารถน าไปตัดต่อได้ ส่วนเนื้อหาของวิดีโอให้คณะวิชาด าเนินการตามความเหมาะสม
ต่อไป 

2. วางแผนส ารองในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ยังไม่คลี่คลาย  
โดยอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม และเสนอที่ประชุมทราบต่อไป 

นอกจากนี ้ได้มอบหมายให้ฝ่ายต่างๆ ด าเนินการเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

- จัดท าบันทึกขอความอนุเคราะห์ไฟล์คลิปวิดีโอจากคณะวิชา/หน่วยงานเพื่อเผยแพร่
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง YouTube 

2. ฝ่ายเลขานุการ 
- ประสานงานกับนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอทราบจ านวน

และรายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นที่เข้ารับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

วาระที่  4.2 การตั้งประมาณการค่าใช้จา่ยของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ได้รับทราบงบประมาณจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 จากงบประมาณในการ
ด าเนินการ 2 แหล่งเงิน ดังน้ี 

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 179,482.20 
บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) (คงเหลือจากการจัดกิจกรรมวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2563) 

2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน ………… บาท 
(รอพิจารณาจัดสรรงบประมาณในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564) ซึ่งในการจัดกิจกรรมวันคล้าย 
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วันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 410,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

พร้อมทั้งขอให้ประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ พิจารณาเสนอประมาณการค่าใช้จ่าย นั้น 

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามที่ประธานอนุกรรมการแต่ละฝ่ายเสนอมา ดังนี ้

ฝ่าย ค่าใช้จ่าย  ประมาณการ หมายเหต ุ
  ปี 2563 ปี 2564   

งบประมาณที่ได้รับ       
- งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 จ านวน 179,482.20 บาท       
- งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 จ านวน ……………………. บาท       
(อยู่ระหว่างเสนอขอต้ังงบประมาณ) 
 

   
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ       

  1.  ฝ่ายพิธีการทางศาสนาและสถานที ่       

      - วังท่าพระ 102,456.60 120,500.00   
      - พระราชวังสนามจันทร ์ 20,000.00 30,200.00   

      - เพชรบุรี 14,859.00 15,000.00   

  2.  ฝ่ายพิธีการ     

      - ค่าหมึกพิมพ์และวัสดุอ่ืนๆ 3,615.00 4,000.00   

      - จัดท าของที่ระลึกให้แก่ผู้ท าคุณฯ 61,652.40 63,000.00   

      - จัดท าของที่ระลึกให้แก่บุคลากรดีเด่น 8,025.00 20,000.00   

  3.  ฝ่ายปฏิคม 2,000.00 2,000.00   

  4.  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ 17,909.80 45,000.00   

  5.  ฝ่ายการเงิน 0.00 0.00   
  6.  ฝ่ายประเมินผล 0.00 0.00   
  7.  ฝ่ายบันทกึข้อมูล 0.00 0.00   
  8.  ฝ่ายรวบรวมคลิปวีดิทัศน์คณะวิชา 

      เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่สังคมออนไลน์ 

- 20,000.00 

 

รวมทั้งสิ้น 230,517.80 319,700.00 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายต่างๆ เป็นจ านวนเงิน 319,700 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

ทั้งนี้ ประธานมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ฝ่ายพิธีการส ารวจราคาของเหรียญที่ระลึกที่จะมอบ
ให้แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ท าชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร หากพิจารณาจัดท า 
ในปริมาณที่มากขึ้น เป็น 500 เหรียญ เพื่อลดต้นทุนของเหรียญที่ระลึกดังกล่าว และให้เสนอที่ประชุมทราบ 
ในครั้งต่อไป 

วาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 
  ประธานนัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อติดตามผลการด าเนินงานในครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 10.30 น. (ภายหลัง
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี) ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน และประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams 

เลิกประชุมเวลา 12.15 น. 

 

(นางสาวศศิธร นวสิมัยนาม) 
ผู้จดรายงานการประชุม 



ระเบียบวาระที่ 2 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 
คร้ังที่ 3/2564 

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

2.1 รายชื่อผู้เข้ารับของที่ระลึก เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ในงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ก าหนดให้มีพิธีมอบของที่ระลึกแก่ 
ผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ ผู้ท าชื่อเสียง บุคลากรดีเด่น และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัย
และผลงานสร้างสรรค์  มอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งมอบเหรียญและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น ในงาน 
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี  พ.ศ. 2564 ในวัน อังคารที่  12 ตุลาคม 2564  
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แล้วนั้น 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมรายชื่อผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ ผู้ท าชื่อเสียง 
บุคลากรดีเด่น ผู้เข้ารับของที่ระลึก เกียรติบัตร และผู้เข้ารับทุนการศึกษา ในงานวันดังกล่าว รวมจ านวน 56 คน 
ทั้งนี้ ส าหรับรางวัลผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
จะด าเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 และรายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น สมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยศิลปากรจะด าเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เข้ารับของที่ระลึกในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันอังคารท่ี 12 ตุลาคม 2564 
(31 คน) 

 

          ประเภทผูท้ าคุณประโยชน์ / ผู้มีอุปการคุณ   
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
2. บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด 
3. อาจารยธ์งชัย ศรีสุขประเสริฐ 
4. Nomad Media Co., Ltd 
5. กองทุนการศึกษา "FOFYE" 
6. กองทุนศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกลุ 
7. ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
8. ทุนการศึกษาปริญญาตรีต่อเนือ่งเพื่อนชุมชน 
9. บริษทั ดุสิตธาน ีจ ากัด (มหาชน) 

10. บริษทั ธีระ มิวสิค จ ากัด 
11. บริษทั นิภา เทคโนโลยี จ ากัด 
12. บริษทั บราเธอร์ แอนด์ บราเธอร์ จ ากัด 
13. บริษทั สยามดนตรียามาฮ่า จ ากัด 
14. บริษทั สยามพิวรรธน์ จ ากัด 
15. บริษทั ไอคอนสยาม จ ากัด 
16. มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึง่ 
17. มูลนิธิเอสซีจ ี
18. สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 
19. อาจารยเ์ฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ์
20. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ 
21. ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง 
22. นายภูษิต ศศิธรานนท์ ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร รุ่นที ่17 
23. คุณศุภจี สุธรรมพันธุ ์
24. นางสารจันทร์ วิภาตพงษ ์

 
 ประเภทผู้ท าชือ่เสียง 

1. อาจารย์ชนุตร์  เตชธนนันท ์
2. ผศ.ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง 
3. ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง 
4. ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม 
5. รศ.ดร.ประเสริฐ อินทร์รกัษ ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศริินคราภรณ์ 
7. อาจารยอ์ ามฤทธิ์ ชูสุวรรณ  



รายชื่อบุคลากรดีเด่น 
เข้ารับของที่ระลึกและเกียรติบัตรในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 
(23 คน) 

 

กลุ่มข้าราชการ จ านวน 5 ราย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล (คณะมัณฑนศิลป์) 
2. รองศาสตราจารย์นัทธีรา สรรมณี (คณะวิทยาศาสตร์) 
3. นางสาวกัญรณี จันทิพย์วงษ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
4. นางกฤษณา สุภชัยพานิชพงศ์ (บัณฑิตวิทยาลัย) 
5. นางสาวสุนันทา ธรรมกิจวัฒน์ (ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี) 

กลุ่มลูกจ้างประจ า จ านวน 3 ราย 
1. นายบุญเลิศ คเชนทรก าแหง (คณะมัณฑนศิลป์) 
2. นายสัมฤทธิ์ อายุยืน (คณะศึกษาศาสตร์) 
3. นายประทุม รุ่งแจ้ง (ส านักงานอธิการบดี) 

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  จ านวน 5 ราย 
1. อาจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร (คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์) 
2. รองศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล (คณะอักษรศาสตร์) 
3. อาจารย์อรกานต์ เพชรคุ้ม (โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์ (คณะวิทยาศาสตร์) 
5. รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  จ านวน 10 ราย 
1. นางสาวมัณฑนา ศรีเทพ  (คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์) 
2. นางสาวชุติญาณ์ พงษ์สูงเนิน (คณะมัณฑนศิลป์) 
3. นางสุวรรณี ชินเพียร (คณะอักษรศาสตร์) 
4. นางสาววารุณีย์ ตั้งศุภธวัช (คณะศึกษาศาสตร์) 
5. นางศิริพร เทวฤทธิ์เรืองศรี (คณะวิทยาศาสตร์) 
6. นางสาวพัชรินทร์ สายพัฒนะ (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 
7. นางกรรยา ดอกกลอย (บัณฑิตวิทยาลัย) 
8. นางสาวเมธาวี กิตติอาภรณ์พล (หอศิลป์) 
9. นางจรินทร์ คิดหมาย (ส านักหอสมุดกลาง) 

10. นายมนตรี มหาวรการ (ส านักงานอธิการบดี) 



ผู้เข้ารบัทุนการศึกษา 

ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 

 

ทุนโบราณคดีทัศนาจร 

1. นายพันธกานต์  คงดี   สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 

2. นางสาวเมลดา  มณีโชติ   สาขาวิชาโบราณคดี 
 



ระเบียบวาระที่ 4 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 3/2564 

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันคลา้ยวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี  
พ.ศ. 2564 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันคล้าย
วันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยก าหนด
พื้นที่หลัก ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และคงรูปแบบเหมือนปีที่ผ่านมา หากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น  
  ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวไม่คลี่คลายและกระทรวง
สาธารณสุขมีประกาศมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติตาม
มาตรการ โดยจ ากัดผู้เข้าร่วมงานและด าเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
รวมทั้งเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นหรือทั้งหมด โดยในช่วงการเปิดงานอาจจัดท าคลิป
วิดีโอของนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และอธิการบดีกล่าวเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศิลปากรประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนผู้เข้ารับของที่ระลึกอาจก าหนดให้เข้ารับในปีถัดไป 
หรืออาจจัดส่งของที่ระลึกให้ในภายหลัง ทั้งน้ี จะพิจารณาการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้งภายหลังการจัด
กิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี วันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 

ส าหรับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอของคณะวิชา/หน่วยงาน ที่ประชุมขอความ
อนุเคราะห์ให้คณะวิชาจัดท าคลิปวิดีโอ จ านวน 2 ชุด โดยชุดแรกเป็นคลิปวิดีโอแนะน ามหาวิทยาลัยเนื่องใน
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 และชุดสองเป็นคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์
หลักสูตรของคณะวิชา โดยจะเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 
YouTube ซึ่งมหาวิทยาลัยจะก าหนดรูปแบบคลิปวิดีโอให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน และเริ่มประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ หากคณะวิชา/หน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือในการจัดท า 
คลิปวิดีโอดังกล่าว สามารถแจ้งไปยังรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม คณะมัณฑนศิลป์ และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 



  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
ประเดน็พิจารณา 

เสนอพิจารณา (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศลิปากร  

ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 

 
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 

  ตลิ่งชัน เมืองทองธานี (City campus)  

เวลา กิจกรรม สถานที ่

08.00 - 12.00 น. Big Cleaning Day ตลิ่งชัน,  
เมืองทองธานี  

(City campus) 
 
 

 

 

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

เวลา กิจกรรม สถานที ่

13.00 - 16.30 น. - Big Cleaning Day 

- กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวทิยาลัย วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ ปลกูต้นไม้ยืนต้นให้เกิดความร่มรืน่ ร่มเย็น  
เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

ปลูกต้นไม้บริเวณรอบสระแก้ว 
 

 

 

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 

  วังท่าพระ 

เวลา กิจกรรม สถานที ่

08.00 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร คณบดี ผูอ้ านวยการศูนย ์/ 
สถาบัน / ส านกั พร้อมคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้าง นกัศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน พร้อมกัน 

ลาน ศ.ศิลป์ พีระศรี 

08.09 - 09.19 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  น าพวงมาลัยและดอกไม้
สักการะสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร และประกอบพิธี
บวงสรวง 

ศาลเจ้าพ่อหอเชือก, 
อนุสาวรีย์ ศ.ศิลป์ พีระศรี, 

เจ้าแม่เฮงหลุย  และ      
เจ้านายผู้ทรงงานช่าง        

ณ ลาน ศ.ศิลป์ พีระศร ี

11/8/64 

(ร่าง) 
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เวลา กิจกรรม สถานที ่

09.30 น. พิธีสงฆ ์ 
-   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จดุธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
-   พิธีกรอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล 
-   พิธีกรอาราธนาพระปริต 
-   พระสงฆ์เจรญิพระพทุธมนต์  
-   ถวายจตุปัจจัยไทยทาน 
-  เสร็จพิธีสงฆ ์

พิธีบ าเพ็ญกศุล 

- บ าเพ็ญกุศลเพือ่ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดตวิงศ์ 

- บ าเพ็ญกุศลทกัษิณานุปทานแดห่ม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  
พระยาอนุมานราชธน และนายธนิต อยู่โพธิ์ ผูม้ีอุปการคุณ
ต่อมหาวทิยาลยัศิลปากร 

ลานศาสตราจารย์ศิลป์  
พีระศร ี

10.30 น. คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง นกัศึกษา  
ผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคณุ และผู้ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวทิยาลัย
ศิลปากร บุคลากรดีเด่น ผู้ได้รับรางวัลผลงานวจิยัเชิงวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค ์นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาตรี ที่รบัทุน นักศึกษาเก่า
ดีเด่น  ประจ าปี 2564 และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน  

ห้อง 304 หอประชุม 

10.30 น. พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลยัศิลปากร 
- นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานในพิธีมาถึง 
- อธิการบดี กล่าวรายงาน 

ความเป็นมาของการจัดงานแกป่ระธานในพธิ ี
- ประธานกล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ   

และให้โอวาทแก่บุคลากรของมหาวทิยาลัย 

ห้อง 304 หอประชุม 



 - 3 -  

 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

10.40 น. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิธีมอบของที่ระลึก 
-  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รายงานชื่อผู้เข้ารับของ   

ที่ระลึกจากนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตามล าดับ ดังนี ้
 1) ผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคณุ และผู้ท าชื่อเสียงให้แก่

มหาวิทยาลัยศลิปากร จ านวน  31  คน 
 2) บุคลากรดีเด่น จ านวน  24  คน 
 3) ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ จ านวน ….. คน 

-  พิธีกรแนะน าประวัติของศาสตราจารย์ หม่อมเจา้สุภัทรดิศ ดิศกุล 
-  ฉายวีดิทัศน์แนะน าที่มาของทุนศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า           

 สุภัทรดิศ ดิศกลุ 
-  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เรียนเชญิทายาทของ   

 ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล มอบทุนการศึกษา 
-  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รายงานชื่อผู้เข้ารับทุน  

 ดังนี ้
1) นักศึกษาปริญญาโทของบัณฑติวิทยาลัย เข้ารับทุน

โบราณคดีทัศนาจรของศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ  
ดิศกุล จ านวน  2  คน 

-  นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรมอบของที่ระลึกใหก้ับ  
 ทายาท ของ ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล 

-  นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร รายงานชื่อ  
   นักศึกษาเก่าดีเด่นเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภา 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน ..... คน 

ห้อง 304 หอประชุม 

12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  
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  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์

เวลา กิจกรรม สถานที ่

06.00 - 07.30 น. รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์ พร้อมคณาจารย์ ข้าราชการ   
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง และนักศึกษา  ประกอบพธิีบวงสรวง  
และถวายเครื่องราชสักการะ  

 

เทวาลัยคเณศร์, พระบรม       
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 
ศาลหลักเมือง จ.นครปฐม 
อนุสาวรีย์หม่อมหลวงปิ่น 

อนุสาวรีย์ ศ.ศิลป์ พีระศรี และ
หน้าอาคารส านักงานอธิการบดี 

08.00 – 09.00 น. - พิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป  
- ทอดผ้าบังสกุุลอุทิศให้ผู้มีคุณปูการ 
- เครื่องสงัฆทานส าหรับพระสงฆ์ 10 รูป พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต  
  ข้าวสารอาหารแห้ง 

หน้าอาคารส านกังาน
อธิการบดี ม.ศลิปากร 
พระราชวังสนามจันทร ์

 

 

  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

เวลา กิจกรรม สถานที ่

06.00 น. สักการะเจ้าที่และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจ ามหาวทิยาลัย อาคารบริหาร อนุสาวรีย์  
ศ.ศิลป์ พีระศรี และศาลตายาย 

06.30 น. สักการะพระคเณศประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร เทวาลัยพระคเณศ 

09.30 น. ปล่อยพันธุ์ปลาน้ าจืด และปลูกต้นพะยูง สวนประติมากรรมและ
ด้านหน้าสนามฟุตบอล 

10.15 น. พิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  จ านวน 10 รูป ชั้น 2 อาคารบรหิาร  
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 4 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 3/2564 

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2 การตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ครั้งที่  2/2564 เมื่อวันพุธที่  11 สิงหาคม 2564 มีมติให้ความเห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่ายของ
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เป็นจ านวนเงิน 319,700 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

ทั้งนี้ ประธานมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ฝ่ายพิธีการส ารวจราคาของเหรียญที่ระลึกที่จะมอบ
ให้แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ท าชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร หากพิจารณาจัดท า ใน
ปริมาณที่มากขึ้น เป็น 500 เหรียญ เพื่อลดต้นทุนของเหรียญที่ระลึกดังกล่าว และให้เสนอที่ประชุมทราบใน
ครั้งต่อไป น้ัน 

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของแต่ละฝ่าย ดังนี ้

ฝ่าย ค่าใช้จ่าย  ประมาณการ หมายเหต ุ
  ปี 2563 ปี 2564   

งบประมาณที่ได้รับ       
งบประมาณที่ได้รับ จ านวน 599,482.20 บาท    
- งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี  
  พ.ศ. 2564 (กันเหลื่อมปี) จ านวน 179,482.20 บาท       
- งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี  
  พ.ศ. 2565 จ านวน 420,000.00 บาท       

คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ       
  1.  ฝ่ายพิธีการทางศาสนาและสถานที ่       
      - วังท่าพระ 102,456.60 120,500.00   
      - พระราชวังสนามจันทร ์
      - เพชรบุรี 

20,000.00 
14,859.00 

30,200.00 
15,000.00 

  
  



ฝ่าย ค่าใช้จ่าย  ประมาณการ หมายเหต ุ
  ปี 2563 ปี 2564   

  2.  ฝ่ายพิธีการ       

      - ค่าหมึกพิมพ์และวัสดุอ่ืนๆ 3,615.00 4,000.00   

      - จัดท าของที่ระลึกให้แก่ผู้ท าคุณฯ 61,652.40 108,850.00   

      - จัดท าของที่ระลึกให้แก่บุคลากรดีเด่น 8,025.00 37,305.00   

  3.  ฝ่ายปฏิคม 2,000.00 2,000.00   

  4.  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ 17,909.80 45,000.00   

  5.  ฝ่ายการเงิน 0.00 0.00   
  6.  ฝ่ายประเมินผล 0.00 0.00   
  7.  ฝ่ายบันทกึข้อมูล 0.00 0.00   
  8.  ฝ่ายรวบรวมคลิปวีดิทัศน์คณะวิชา 
      เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่สังคมออนไลน์ 

  20,000.00 
 

รวมทั้งสิ้น 230,517.80  382,855.00  216,627.20 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
ประเดน็พิจารณา  

เสนอพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในแต่ละฝ่าย และฝ่ายเลขานุการจะได้เตรียมการยืมเงินทดรองเพื่อ
ใช้ในการด าเนินงานต่อไป 

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



ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ของฝ่ายต่างๆ 

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 
ฝ่าย รายละเอยีด ค่าใช้จ่าย (บาท) 

งบประมาณที่ได้รับ จ านวน 599,482.20 บาท 
- งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 (กันเหลื่อมปี) จ านวน 179,482.20 บาท 
- งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 420,000.00 บาท 

 
 

1. ฝ่ายพิธีการทางศาสนาและสถานที่    
    - วังท่าพระ 1. ค่าใช้จ่ายพิธีบวงสรวง  

   - เครื่องสงัเวยพิธีบวงสรวง  
2. ค่าใช้จ่ายพิธีสงฆ์  
  - ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์  
    (1 รูป รูปละ 2,000 บาท (9 รูป รูปละ 1,000 บาท)  
  - ค่าสังฆทานและสบง (10 รูป รูปละ 500 บาท) 
  - ค่าปัจจัยถวายวัด 
  - ค่าอาหารถวายพระเพล 10 รูป  
3. ค่าวัสดุและดอกไม้ตกแต่งสถานที่  
  - ศาลเจ้าพ่อหอเชือก , ศาลเจ้าแม่เฮงหลุย  
  - อนุสาวรีย์ ศ.ศิลป์ พีระศร,ี โต๊ะหมู่บูชาพระรูปเจ้านาย  
  - พวงมาลัยสกัการะตามสถานที่ต่าง ๆ 
  - ดอกไมถ้วายพระ ,โต๊ะหมู่บูชา  
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (กลางวัน)  
(ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ / ผูร้่วมงาน จ านวน 200 คน)  
5. ค่าจอดรถ จ านวน 30 คน (ราชนาวี)  
6. ค่าเช่าเต็นท ์
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าขนขยะ, ค่าซักผ้า) 
                                     รวม  

 
30,000.00 

 
11,000.00 

 
5,000.00 
1,000.00 
3,000.00 

25,000.00 
 
 
 
 

30,000.00 
 

4,500.00 
6,000.00 
5,000.00 

120,500.00 

 

    - พระราชวังสนามจันทร ์ 1. ค่าเครื่องบวงสรวงและเครื่องสักการะ จ านวน 5 ที่ ได้แก่ 1) พระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 2) เทวาลัยพระพิฆเนศ 3) ศาลหลักเมือง  
4) อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 5) บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานอธกิารบดี (สิ่งศักดิ์สทิธิ์ประจ ามหาวทิยาลัย) 
2. ค่าอาหารเชา้ถวายพระสงฆ์ จ านวน 10 รูป  
3. ข้าวสารอาหารแห้งส าหรับผู้บริหาร 40 ชุด ใส่บาตรพระสงฆ์ จ านวน 10 
รูปชุดละ 50 บาท 
4. ทอดผ้าบังสกุุลอุทิศให้ผู้มีคุณูปการ พระสงฆ์ 10 รูป  
5. อาหารเช้ารับรองผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ จ านวน 50 คน  

15,000.00 
 
 
         

2,000.00      
2,000.00 

 
1,500.00 
4,000.00 

 



ฝ่าย รายละเอยีด ค่าใช้จ่าย (บาท) 
6. ปัจจัยถวายพระสงฆ์ จ านวน 10 รูป องค์ประธาน 1,000 บาท   
   องค์สวด 9 รปู รูปละ 300 บาท 
7. เครื่องสังฆทานส าหรับพระสงฆ์จ านวน 10 รูป ชุดละ 300 บาท 
                                     รวม 

2,700.00 
 

3,000.00      
30,200.00       

    - เพชรบรุี 1. ค่าวัสดุในการสักการะสถานที่ส าคัญ 3 แห่ง และค่าใช้จา่ยในพิธีสงฆ ์
                                     รวม 

15,000.00 
15,000.00 

 

2.  ฝ่ายพิธีการ 
       
       

1. ค่าหมึกพิมพแ์ละวัสดุอื่นๆ 
2. จัดท าของที่ระลึกให้แก่ผู้ท าคุณฯ 
   - ค่ากล่องใส่เหรียญที่ระลึก (29*650 = 18,850 บาท) 
   - ค่าเหรียญทีร่ะลึก (300*250 = 75,000 บาท) 
   - ค่าผลงานศิลปกรรม (3*5000 = 15,000 บาท) 
3. จัดท าของที่ระลึกให้แก่บุคลากรดีเด่น 
   - ค่าเหรียญทีร่ะลึก (100*250 = 25,000 บาท)  
   - ค่าท าแฟ้มใส่ใบประกาศ (23*500 = 12,305 บาท) 
                                    รวม 

4,000.00 
108,850.00 

 
 
 

37,305.00 
 
 

150,155.00 

 

3.  ฝ่ายปฏิคม - ค่าอาหารนักศึกษาช่วยงาน 
                                    รวม 

2,000.00 
2,000.00 

 

4.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1. ค่าจ้างเหมาป้ายไวนิล  
2. ค่าพิมพ์การ์ดเชิญพร้อมซอง  
3. ค่าอัดภาพโฟโต้พริ้นท์ (โปสเตอรก์ระดาษอัดรูป)  
4. ค่าวัสดุอื่น ๆ  
                                    รวม 

25,000.00 
2,000.00 
3,000.00 

15,000.00 
45,000.00 

 

5.  ฝ่ายการเงิน - 0.00  
6.  ฝ่ายประเมนิผล - 0.00  
7.  ฝ่ายบันทึกข้อมูล - 0.00  
8.  ฝ่ายรวบรวมคลิปวีดิทัศน์ 
คณะวิชาเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 

1. ด าเนินการรวบรวมและจัดคลิปวีดิทัศน์คณะวิชาเพื่อประชาสัมพันธ์ 
   ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
                                    รวม 

20,000.00 
 

20,000.00 

 

รวมค่าใช้จ่าย 
คงเหลือเงินในโครงการ 

382,855.00 
216,627.20 

 

 



ระเบียบวาระที่ 4 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 3/2564 

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.3 คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงาน 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1761/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้แต่งตั้ง

คณะอนกุรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 น้ัน 
เพื่อให้การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

บรรลุวัตถุประสงค์ จึงเสนอให้คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้าในการด าเนินกิจกรรม 
เพื่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรจะได้พิจารณาหารือ
รว่มกันต่อไป 

ประเดน็พิจารณา 
คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้าในการด าเนินกิจกรรม ในการจัดงาน

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 ฝ่ายพิธีทางศาสนา และสถานที่ 
- วังท่าพระ (ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวางแผนกายภาพ) 
- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  (ประธาน : รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร)์ 
- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  (ประธาน : รองอธิการบดี เพชรบุร)ี 

 ฝ่ายพิธีการ (ประธาน : ผู้อ านวยการกองกลาง) 

 ฝ่ายปฏิคม (ประธาน : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  (ประธาน : รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม) 

 ฝ่ายการเงิน  (ประธาน : ผู้อ านวยการกองคลัง) 

 ฝ่ายประเมินผล  (ประธาน : หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน กองแผนงาน) 

 ฝ่ายบันทึกข้อมูล  (ประธาน : ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง) 

 ฝ่ายรวบรวมคลิปวีดิทัศน์คณะวิชาเพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์
  (ประธาน : รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม) 
มติที่ประชุม ..  .............................................................................................................................  




