
           
 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 1/2565 
วันจันทร์ที ่27 มิถุนายน 2565 

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่งชัน 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 2.3 งบประมาณการจัดงาน วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 2.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 การเชิญประธานในพิธีเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 4.2 (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 4.3 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 4.4 การตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
       

ระเบียบวาระท่ี 2 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 1/2565 
วันจันทร์ที ่27 มิถุนายน 2565 

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

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 2.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565       

สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็น   
การร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลั ยศิลปากร รวมทั้งเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์         
และเผยแพร่ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงถือเอาวันคล้ายวันเกิดของท่านศาสตราจารย์
ศิลป์ พีระศรี วันที่ 15 กันยายน จัดให้มีกิจกรรมเรื่อยมาเป็นประจ าทุกปี และในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที ่                 
15 กันยายน 2565  

ฉะนั้น เพ่ือให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัด
งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี  พ.ศ. 2565 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม.............................................................................................. ............................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ที ่       /2565 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดงำนวันศิลป์ พีระศรี ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
---------------------------------- 

      ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที ่                   
15 กันยายน 2565 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
จัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งและมีรายชื่อต่อไปนี้  

1. อธิการบดี        ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม     รองประธานกรรมการ 
3. นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร   รองประธานกรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 
5. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์    กรรมการ 
6. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
7. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม   กรรมการ  
8. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
9. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 

10. รองอธิการบดี เพชรบุรี      กรรมการ  
11. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ    
12. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์    กรรมการ 
13. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร     กรรมการ 
14. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนกายภาพ    กรรมการ 
15. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      กรรมการ 
16. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  วังท่าพระ   กรรมการ 
17. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     กรรมการ 
18. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร     กรรมการ 
19. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 
20. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
21. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 
22. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา    กรรมการ 
23. ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี      กรรมการ 

/24. ผู้ช่วย... 
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24. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง      กรรมการ 
25. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการจัดการความรู้องค์กร  กรรมการ 
26. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      กรรมการ 
27. คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  กรรมการ 
28. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     กรรมการ 
29. คณบดีคณะโบราณคดี      กรรมการ 
30. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์      กรรมการ 
31. คณบดีคณะอักษรศาสตร์      กรรมการ 
32. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      กรรมการ 
33. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์      กรรมการ 
34. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
35. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ    
36. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์       กรรมการ   
37. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 
38. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
39. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
40. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ      กรรมการ 
41. ผู้อ านวยการหอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   กรรมการ 
42. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน    กรรมการ 
43. ที่ปรึกษาส านักงานอธิการบดี     กรรมการ 
44. ผู้อ านวยการกองกลาง      กรรมการ 
45. ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
46. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
47. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  กรรมการ 
48. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี    กรรมการ 
49. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง      กรรมการ 
50. ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี    กรรมการ 
51. หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน กองแผนงาน  กรรมการ 
52. หัวหน้างานสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี   กรรมการ 
53. นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร   กรรมการ 
54. อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร   กรรมการ 
 (วังท่าพระ) 
55. อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร   กรรมการ 
 (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) 
56. อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร   กรรมการ 
      (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 

/57. นาย...  
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57. นายประทีป  รูปเหมาะดี        กรรมการ 
   กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี      
58. ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองกลาง     กรรมการ   
59. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  กองกลาง    กรรมการและเลขานุการ 
60. หัวหน้างานบริการกลาง กองกลาง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
61. นางสาวสุปราณี  โล่ภักดีสวัสดิ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
62. นางสาวศศิธร  นวสิมัยนาม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
63. นางสาวนฤมล  ศรีเด่น      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       
  

สั่ง  ณ  วันที่               เมษายน   พ.ศ. 2565 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 



           
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 1/2565 
วันจันทร์ที ่27 มิถุนายน 2565 

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

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่     
15 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี แล้วนั้น 
 กองกลางได้สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564    
ซึ่งใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนโครงการงานวันศิลป์ พีระศรี 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,800.80 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทแปดสิบสตางค์) ดังนี้  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 47,304.00   บาท 
2. ฝ่ายปฏิคม 20,000.00   บาท 
3. ฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ 127,460.50   บาท 
4. ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ  45,000.00   บาท 
5. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี พระราชวังสนามจันทร์ 34,043.30   บาท 
6. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี เพชรบุรี 23,367.00   บาท 
7. ฝ่ายประเมินผล 626.00   บาท 
                         รวม 297,800.80   บาท 

  
  

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม ................................................................................................................ ............ 
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            ณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ประมาณการท่ีได้รับจัดสรร

* งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 300,000.00 บาท

* งบสนับสนุน ธ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เหลือจากปี 2562 15,739.90 บาท 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 315,739.90 บาท

** ยืมเงินทดรองราชการ 315,739.90 บาท

1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอย
1.1  ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์บัตรเชิญพร้อมซอง เป็นเงิน 4,815.00 บาท
1.2  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย PP Board ป้ายธงไวนิล เป็นเงิน 17,356.00 บาท
1.3  ค่าจ้างเหมาจัดท ากระถางกล้วยไม้ เป็นเงิน 10,750.00 บาท
       (3 กระถาง x 6,000 บาท, 3 กระถาง x 1,250 บาท, 2 กระถาง x 500 บาท)

รวม เป็นเงิน 32,921.00 บาท
ค่าวัสดุ

1.4  ค่าอัดรูปโปสเตอร์ โฟโต้พร้ินท์ เป็นเงิน 2,850.00 บาท

1.5 ค่าวัสดุท่ีใช้ในส่ือประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 11,533.00 บาท
รวม เป็นเงิน 14,383.00 บาท

รวมค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 47,304.00 บาท

2.  ฝ่ายปฏิคม
ค่าวัสดุ
2.1  ค่ากล้าไม้พร้อมกระถางประธาน เป็นเงิน 1,500.00 บาท
        (1 กระถาง x 1,500 บาท)

2.2  ค่ากล้าไม้พร้อมกระถางนายกสภา/กก.สภา/อธิการบดี เป็นเงิน 4,000.00 บาท
        (4 กระถาง x 1,000 บาท)

2.3  ค่ากล้าไม้พร้อมกระถางผู้บริหาร เป็นเงิน 10,000.00 บาท
        (20 กระถาง x 500 บาท)

สรุปรายจ่ายโครงการวันศิลป์ พีระศรี

      วันท่ี 15 กันยายน 2564

หน้าท่ี 1 สรุปค่าใช้จ่ายฝ่ายต่างๆ



2.4  ค่ากล้าไม้พร้อมกระถางส ารองผู้บริหาร เป็นเงิน 2,000.00 บาท
        (10 กระถาง x 200 บาท)

2.5  ค่าไม้สน เป็นเงิน 400.00 บาท

2.6  ค่าพวงมาลา 1 พวง เป็นเงิน 500.00 บาท

2.7  ค่าวัสดุใช้ในการปฏิคม เป็นเงิน 1,600.00 บาท

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

3. ฝ่ายจัดสถานท่ีงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ
ค่าใช้สอย

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

3.2  ค่าจัดเล้ียงถวายพระเช้า เป็นเงิน 5,000.00 บาท
3.3  ค่าอาหารกลางวันผู้บริหาร/คกก. เป็นเงิน 16,425.00 บาท
        (150 กล่อง x 90 บาท, 15 ชุด x 150 บาท, 15 กล่อง x 45 บาท)

3.4  ค่าจ้างจัดตกแต่งสถานท่ี เป็นเงิน 70,000.00 บาท

3.5  ค่าจ้างเหมาพ้ืนท่ีจอดรถยนต์ราชนาวีสโมสร เป็นเงิน 3,000.00 บาท

3.6  ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ เป็นเงิน 4,280.00 บาท

3.7  ค่าจ้างรถขนของ เป็นเงิน 2,000.00 บาท

3.8  ค่าจ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ/เก้าอ้ี เป็นเงิน 2,000.00 บาท

3.9  ค่าจ้างเก็บขยะมูลฝอย เป็นเงิน 3,000.00 บาท

รวม เป็นเงิน 116,705.00 บาท
ค่าวัสดุ
3.10  ค่าวัสดุในพิธีสงฆ์ เป็นเงิน 5,966.50 บาท
3.11  ค่าวัสดุงานช่าง เป็นเงิน 4,789.00 บาท

รวม เป็นเงิน 10,755.50 บาท
รวมค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 127,460.50 บาท

4. ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ
ค่าใช้สอย

4.1  ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรี เป็นเงิน 12,500.00 บาท
        (5 วง x 2,500 บาท)

หน้าท่ี 2 สรุปค่าใช้จ่ายฝ่ายต่างๆ



4.2  ค่าอาหารเช้า/เย็น/นักศึกษาช่วยงาน เป็นเงิน 7,500.00 บาท
        (วันท่ี 12 ก.ย. 64 (50 คน x 50 บาท))

        (วันท่ี 14 ก.ย. 64 (50 คน x 50 บาท))

        (วันท่ี 15 ก.ย. 64 (25 คน x 50 บาท))

        (วันท่ี 16 ก.ย. 64 (25 ชุด x 50 บาท))

4.3  ค่าเช่าสตูดิโอพร้อมเคร่ืองดนตรี เป็นเงิน 15,000.00 บาท

4.4  ค่าจ้างเหมาท าส่ือส่ิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวม เป็นเงิน 45,000.00 บาท

รวมค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 45,000.00 บาท

5. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี พระราชวังสนามจันทร์
ค่าใช้สอย

5.1  ค่าอาหารเช้าส าหรับพระสงฆ์ จ านวน 10 รูป เป็นเงิน 2,400.00 บาท

5.2  ค่าอาหารถวายพระสงฆ์ เป็นเงิน 2,000.00 บาท
      (10 ชุด x 200 บาท)

5.3  ค่าอาหารเช้าผู้เข้าร่วมงาน/เจ้าหน้าท่ี เป็นเงิน 2,500.00 บาท
       (50 คน x 50 บาท)

5.4  ค่าอาหารกลางวันนักศึกษาช่วยงาน เป็นเงิน 750.00 บาท
       (15 คน x 50 บาท)

5.5  ค่าอาหารว่าง นักศึกษาช่วยงาน เป็นเงิน 450.00 บาท
       (15 คน x 30 บาท/ชุด)

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

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

ค่าวัสดุ
5.8 ค่าวัสดุในการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี เป็นเงิน 8,743.30 บาท

รวม เป็นเงิน 8,743.30 บาท
รวมค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 34,043.30 บาท

6. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี เพชรบุรี 
ค่าใช้สอย
6.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เป็นเงิน 875.00 บาท
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6.2 ค่าเช่าเต็นท์ เป็นเงิน 1,600.00 บาท
6.3 ค่าจ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ/เก้าอ้ี เป็นเงิน 635.00 บาท

รวม 3,110.00 บาท
ค่าวัสดุ
6.4 ค่าต้นไม้พร้อมกระถาง เป็นเงิน 20,257.00 บาท

รวม เป็นเงิน 20,257.00 บาท
รวมค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 23,367.00 บาท

7. ฝ่ายประเมินผล
ค่าใช้สอย
7.1 ค่าการจัดส่งไปรษณียากรท่ีระลึก เป็นเงิน 626.00 บาท

รวม 626.00 บาท
รวมค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 626.00 บาท

รวมค่าใช้จ่ายในโครงการท้ังส้ิน เป็นเงิน 297,800.80 บาท

คงเหลือเงินในโครงการท้ังส้ิน เป็นเงิน 17,939.10 บาท

หน้าท่ี 4 สรุปค่าใช้จ่ายฝ่ายต่างๆ



           
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานวนัศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 1/2565 
วันจันทร์ที ่27 มิถุนายน 2565 

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

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  2.3  งบประมาณการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

สรุปเรื่อง 

 ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  ในวันที่ 15 กันยายน 
2565 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 
2564 จ านวน 315,739.90 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) จาก       
2 แหล่งเงิน ดังนี้ 

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 300,000 บาท  
(สามแสนบาทถ้วน)  

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





          
 

ระเบียบวาระท่ี 2 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 1/2565 
วันจันทร์ที ่27 มิถุนายน 2565 

ณ ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 

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

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 2.4  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อ   
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี นั้น 
  ฝ่ายประเมินผลได้ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี  พ.ศ. 
2564 พบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 4,750 คน การด าเนินโครงการส าเร็จตามเป้าหมาย โดยผลลัพธ์บรรลุ
เป้าหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส าหรับผลผลิตบรรลุตามเป้าหมายทั้ง 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
100.00 สรุปได้ดังนี้ 
  1. การประเมินผลลัพธ์ 
   1.1  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จ านวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี (วังท่าพระ) 2) กิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี 
(พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม) 3) กิจกรรมงานวันศิลป์ พีระศรี (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี) 4) กิจกรรมการแสดงปาฐกถาเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 หัวข้อ “สานสร้าง
ทางไทย” 4) นิทรรศการเนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติ หัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
ส ร้ า งส ร รค์ แ ล ะวิ จั ย ด้ าน ศิ ล ป ะ  : Digital Technology for Artistic Creativity  and  Research ”
นิทรรศการสถาปัตย์-ปริวรรต 2564 หัวข้อ "Reclaiming Our Norm(al)" โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะมัณฑนศิลป์ 
นิทรรศการ“ปฐมบทสู่ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์  พีระศรี   Prelude to Silpa Bhirasri Creativity 
Grants” โดยหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนิทรรศการ "The Memoirs of Prof. Silpa Bhirasri" โดย
ส านักหอสมุดกลาง วังท่าพระ 6) กิจกรรมการแสดงดนตรี โดยคณะดุริยางคศาสตร์ 
        1.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.20 บรรลุตามแผนที่ก าหนด 
  2. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
   2.1  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม มีจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการประมาณ 4,750 คน ซึ่งบรรลุตามแผนที่ก าหนด 
   2.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  พบว่า เป็นโครงการ
ที่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 (ร้อยละ 89.00) 

/2.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา... 
 
 



 
 
 
   2.3  ตัวชี้วัดเชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ผลการด าเนินงาน พบว่า 
โครงการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 100.00 บรรลุ
ตามแผนที่ก าหนด 
   2.4  ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร ผลการด าเนินงานพบว่า โครงการมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 297,800.80 บาท        
(สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทแปดสิบสตางค์) ซึ่งเป็นไปตามที่งบประมาณได้รับการจัดสรร  

     3. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการประเมิน 
        จากการตอบแบบประเมินของผู้เข้าร่วมงานพบว่ามีผู้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงาน 
วันศิลป์ พีระศรี ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส าคัญของข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

 3.1  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  วังท่าพระ 
    3.1.1  ด้านความประทับใจ มีผู้ให้ความคิดเห็น ดังนี้  
    -  ประทับใจในการจัดงานทุกๆปี ถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    -  ได้แสดงความกตัญญูและชื่นชอบในการรักษาสิ่งเหล่านี้ให้คงไว้   
     -  ต่อให้ชาวศิลปากรอยู่ไกลกันแค่ไหนแต่นึกถึงทีไรก็อบอุ่นหัวใจเสมอ 
        3.1.2  ด้านความชอบในรูปแบบการจัดงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้ให้ความคิดเห็น ดังนี้  
    -  รูปแบบการจัดงานสวยงานน่าประทับใจ ถึงแม้ยังประสบปัญหากับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่งานก็ยังสวยงามและเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
        3.1.3  ด้านการถ่ายทอดสด (LIVE) มีผู้ให้ความคิดเห็น ดังนี้ 
       -  เข้ากับสถานการณ์การถ่ายทดสด (LIVE) ท าให้รู้สึกถึงบรรยากาศของาน
ได้อีกทางหนึ่ง 
     -  ถึงจะไม่มีการจัดงานเหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมา แต่มีการถ่ายทอดสด
ออนไลน์ท าให้เห็นความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันและอัพเดตตลอดเวลา 
     -  ได้ดูผ่านไลฟ์หรืออนไลน์ท าให้ถึงความตั้งใจในการจัดงานนี้ขึ้นมา 
     -  ในปีนี้ ไม่ ได้ เข้ าร่วมงานวันศิลป์  พีระศรี  แต่ขอขอบคุณที่ มีการ
ถ่ายทอดสดในเฟสบุ๊คทดแทน 
        3.1.4  ด้านการแสดงดนตรีของคณะดุริยางคศาสตร์ มีผู้ให้ความคิดเห็น ดังนี้ 
      -  เป็นกิจกรรมการแสงดนตรีที่ดีมากและชอบกิจกรรมที่มีการร้องเพลง
        3.1.5  ด้านอื่นๆ มีผู้ให้ความคิดเห็น ดังนี้ 
      -  โครงการที่ดีเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของศาสตราจารย์ศิลป์       
พีระศรี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
        -  เป็นการสร้างความสามัคคีในประชาคมชาวศิลปากร บุคลากร นักศึกษา 
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักความสามัคคีการเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ของชาวศิลปากร 
     -  ได้ร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี สถานที่ในการจัดงานมีความ
สวยงามเรียบหรู 

/3.2 ข้อเสนอแนะ... 
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            3.2  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงานวันวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

     -  ขอบคุณทีมงานทุกๆ คนที่ร่วมกันจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 
  -  กิจกรรมการถ่ายทอดสดดีมาก ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
  -  ดีทุกประการ 

 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติทีป่ระชุม ........................................................................................... ............................. 
.................................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ....................................................................... 
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รายงานผลการประเมนิความพงึพอใจกจิกรรม วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 หน้า ก 

บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานความพึงพอใจโครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

“วันศลิป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564” 
 

 

สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร “วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564”  มี

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยจ าแนกผลส าเร็จของโครงการเป็น 2 ระดับ  ดังนี้ 

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

รอ้ยละ 100 

 2. ระดับผลผลิต มีการก าหนดเป้าหมาย จ านวน 4 ตัวชีว้ัด สามารถด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย

ในทุกตัวชี้วัด คดิเป็นร้อยละ 100  ทั้งนีม้ีรายละเอียดจ าแนกตามตัวชีว้ัดดังตาราง 
 

ตารางแสดงผลส าเร็จของการด าเนนิโครงการท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรม  

วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564  จ าแนกตามตัวชี้วดั (ผลลัพธ์-ผลผลิต) 

ผลส าเร็จของโครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์-ผลผลิต) 

หน่วย

นับ 

เป้าหมาย 

(แผน) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลลัพธ ์     

ตัวชี้วัดเชงิปรมิาณ 

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

ศลิปวัฒนธรรม ได้แก ่ 

  1. กิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 (พระราชวังสนาม

จันทร ์จ.นครปฐม)  

  2. กจิกรรมวันศิลป์ พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2564 (วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี จ.เพชรบุรี) 

  3. กจิกรรมวันศิลป์ พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2564 (วังท่าพระ) 

  4. กิจกรรมการปาฐกถาเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 

หัวข้อ “สานสรา้งทางไทย” โดย อ.วนิดา พึ่งสุนทร (ศิลปินแห่งชาติ) 

  5. นิทรรศการเนื่องในวันศิลป์ พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2564 

     5.1 นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ์ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างสรรค์และวิจัยด้านศิลปะ 

(Digital Technology for Artistic Creativity and Research)  

 

 

กิจ 

กรรม 

 

4 

 

 

6 

 

 



รายงานผลการประเมนิความพงึพอใจกจิกรรม วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 หน้า ข 

ผลส าเร็จของโครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด (ผลลัพธ-์ผลผลิต) (ต่อ) 

หน่วย

นับ 

เป้าหมาย 

(แผน) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

      5.2 นิทรรศการสถาปัตย์-ปริวรรต 2564 หัวข้อ Reclaiming Ous 

Normcal  

     5.3 นิทรรศการผลงานสรา้งสรรคข์องคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์  

     5.4 นิทรรศการปฐมบทสู่ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี 

(Prelude to Silpa Bhirasri Creativity Grants)  

     5.5 นิทรรศการในสายตาอาจารยศ์ิลป ์(In the Sight of Silpa 

Bhirasri) 

  6. กจิกรรมการแสดงดนตร ีโดยคณะดุรยิางคศาสตร ์

    

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ 

- ความพงึพอใจของผูเ้ข้ารว่มโครงการตอ่ประโยชน์ของการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หรอื “ความส าเร็จการจัดกิจกรรม”) 

 

ร้อยละ 

 

 

80.00 

 

89.20 

 

 

1. กจิกรรมวันศลิป์ พีระศรี (วงัท่าพระ)   89.80  

2. กจิกรรมวันศลิป์ พีระศรี (พระราชวังสนามจันทร)์   87.60  

3. กจิกรรมวันศลิป์ พีระศร ี(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)   88.00  

ผลผลิต     

ตัวชี้วัดเชงิปรมิาณ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แบ่งเป็น 

   1. ผู้เข้ารว่มกจิกรรมวันศลิป์ พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2564 (ประมาณ

การจากการถา่ยทอดสด)  

จ าแนกเป็น  

     1.1 ผู้เข้ารว่มกจิกรรมวันศิลป์ พีระศรี(วังท่าพระ)  

     1.2 ผู้เข้ารว่มกจิกรรมวันศิลป์ พีระศรี(พระราชวังสนามจันทร)์ 

     1.3 ผู้เข้ารว่มกจิกรรมวันศิลป์ พีระศรี(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 

 

คน 

 

 

2,000 

 

 

 

 

4,750 

 

 

 

3,900 

100 

750 

 

 
 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ 

- การบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกจิกรรม 

 

ร้อยละ 

 

100 

 

100 

 

 

ตัวชี้วัดเชงิเวลา 

- โครงการท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

 

ร้อยละ 

 

100 

 

100 

 

 



รายงานผลการประเมนิความพงึพอใจกจิกรรม วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 หน้า ค 

ผลส าเร็จของโครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์-ผลผลิต) (ต่อ) 

หน่วย

นับ 

เป้าหมาย 

(แผน) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเชงิต้นทุน 

- ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 

  1. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 

ประจ าปี พ.ศ.2564  โดยไดร้ับงบประมาณจาก 

 

 

 

บาท 

 

 

 

 

315,739.90 

 

 

 

297,800.80 

 

 

 

 

 

     1.1 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564                       300,000 297,800.80  

     1.2 งบประมาณสนับสนนุ (จากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  15,739.90   

 

 
 

 

1. ผลการประเมินในระดับผลลัพธ์ 

 1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

      การจัดกจิกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564  มี

จ านวนทั้งสิน้ 7 กจิกรรม คอื  

   1 .  กิจกรรมวันศิลป์  พีระศรี  ประจ าปี  พ.ศ.256 4 (มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  

กรุงเทพมหานคร)   

   2. กิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 (มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

จ.นครปฐม) 

   3. กิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 (มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี จ.เพชรบุรี) 

 4. กิจกรรมการปาฐกถาเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564  หัวข้อ “สานสร้างทางไทย” 

โดยอาจารย์วนิดา  พึ่งสุนทร (ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม) 

 

  5. นิทรรศการเนื่องในวันศิลป์ พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 5 นิทรรศการ ดังนี้ 

     5.1 นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เทคโนโลยีดิจิทลั

เพื่อการสร้างสรรคแ์ละวิจัยด้านศิลปะ (Digital Technology for Artistic Creativity and Research)  

     5.2 นิทรรศการสถาปัตย์-ปรวิรรต 2564 หัวข้อ Reclaiming Ous Normcal  

ผลการประเมินวันศลิป ์พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 



รายงานผลการประเมนิความพงึพอใจกจิกรรม วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 หน้า ง 

     5.3 นิทรรศการผลงานสรา้งสรรคข์องคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์  

     5.4 นิทรรศการปฐมบทสู่ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี (Prelude to Silpa Bhirasri 

Creativity Grants)  

     5.5 นิทรรศการในสายตาอาจารย์ศิลป์ (In the Sight of Silpa Bhirasri)  

6. กจิกรรมการแสดงดนตรี  โดยคณะดุรยิางคศาสตร์  

     ซึ่งทุกกิจกรรมมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

 
 1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

•   ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมต่อประโยชน์ของกิจกรรมการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม (วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564) เป็นค่าเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 ทั้งสามวิทยาเขต (หรือเรียกว่า “ความส าเร็จการจัดกิจกรรม”) 

พบว่า ในภาพรวมทุกกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.46 (ร้อยละ 89.20)  ซึ่งบรรลุตามเป้าหมาย

ก าหนด (แผนก าหนดไว้ ร้อยละ 80.00)  โดยจ าแนกตามวิทยาเขต ดังนี้ 

   1. ร้อยละความส าเร็จการจัดกิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี (วังท่าพระ) ในภาพรวมผู้เข้าร่วมงานมี

ความพึงพอใจ รอ้ยละ 89.80 (คา่เฉลี่ย 4.49) 

   2. ร้อยละความส าเร็จการจัดกิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี (พระราชวังสนามจันทร์) ผู้เข้าร่วมงานมี

ความพึงพอใจ รอ้ยละ 87.60 (คา่เฉลี่ย 4.38) 

  3. ร้อยละความผลส าเร็จการจัดกิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)  

ผู้เข้ารว่มงานมีความพึงพอใจ รอ้ยละ 88.00 (คา่เฉลี่ย 4.40) 

 

2. การประเมินในระดับผลผลิต 

   2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

          จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 พบว่า มี

จ านวนผู้เข้ารว่มกจิกรรมโดยประมาณ 4,750 คน  ซึ่งถอืว่าบรรลุตามแผนที่ก าหนด (โดยมีการตั้งคา่เป้าหมาย

ในแผน จ านวน 2,000 คน)  ทั้งนี ้การจัดกจิกรรมวันศิลป์ พีระศร ีประจ าปี พ.ศ.2564 ได้ด าเนินกจิกรรมตาม

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  จึงก าหนดให้มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมแทนการเข้า

รว่มงานตามปกติ  ดังนั้น การพจิารณาจ านวนผู้เข้ารว่มกจิกรรมจึงใช้จ านวนจากยอดผู้เข้าชมการถา่ยทอดสด

ของแต่ละวิทยาเขต โดยจ าแนก ดังนี้ 

         1. ผู้เข้ารว่มกจิกรรมวันศิลป์ พีระศรี (วังท่าพระ) จ านวนประมาณ 3,900 คน  

             2. ผู้เข้ารว่มกจิกรรมวันศิลป์ พีระศร ี(พระราชวังสนามจันทร)์ จ านวนประมาณ 100 คน 

             3. ผู้เข้ารว่มกจิกรรมวันศิลป์ พีระศรี (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) จ านวนประมาณ 750 คน 

 



รายงานผลการประเมนิความพงึพอใจกจิกรรม วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 หน้า จ 

     2.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

  โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า ในภาพรวมทุกกิจกรรมสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม ที่

ค่าเฉลี่ย 4.45 (ร้อยละ 89.00)  ซึ่งการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม (รวมทั้ง 3 วิทยาเขต) 

จ าแนกตามวิทยาเขต ดังนี้ 

1. ร้อยละการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม (วังท่าพระ) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่

คา่เฉลี่ย 4.51 (รอ้ยละ 90.20) 

2. ร้อยละการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม (พระราชวังสนามจันทร์) มีค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจที่ค่าเฉลี่ย 4.33 (รอ้ยละ 86.60) 

3. ร้อยละการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) มีค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจที่ค่าเฉลี่ย 4.41 (รอ้ยละ 88.20) 
 

 2.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา 

                     1. โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ผลการด าเนินงาน พบว่ า ทุกกิจกรรมสามารถ

ด าเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คดิเป็นร้อยละ 100  ซึ่งถอืว่าบรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 

2.4 ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน 

     1. ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการ

ด าเนินงาน พบว่า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564  มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 

297,800.80 บาท ซึ่งน้อยกว่าแผนที่ก าหนดไว้ (งบประมาณที่ก าหนดไว้ตามแผน จ านวน 315,739.90 บาท) 

และถอืว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

3. ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดกิจกรรมเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 มี

ผู้เข้ารว่มกจิกรรมให้ความคดิเห็นจ าแนกแต่ละวิทยาเขต ดังนี้ 

3.1 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 ที่

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยมีผูใ้ห้ความคดิเห็น จ านวน 18 คน ดังนี้ 

1. ด้านความประทับใจ (มีจ านวนผู้ตอบ 5 คน) โดยให้ความคิดเห็นดังนี้ “ประทับใจทุกปี // 

ประทับใจในการจัดงานสถานการณ์โควิด // ประทับใจทุกปี เหมือนได้แสดงความกตัญญู // ประทับใจทุกๆ ปี 

และชื่นชอบในการรักษาสิ่งเหล่านีค้งไว้ // ความประทับใจปีนี้ ต่อให้ชาวศิลปากรอยู่ไกลกันแคไ่หนแต่นึกถงึทีไร

ก็อบอุ่นหัวใจเสมอ” 



รายงานผลการประเมนิความพงึพอใจกจิกรรม วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 หน้า ฉ 

   2. ด้านความชอบในรูปแบบการจัดงานในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 (จ านวนผู้ตอบ 2 คน) 

โดยให้ความเห็นดังนี ้“รูปแบบการจัดสวยงาม น่าประทับใจ แม้อยู่ในช่วงโควดิ // ถงึแม้จะยังประสบปัญหากับ

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควดิ แต่งานก็ยังสวยงาม และเหมาะสม”  

   3. เป็นโครงการที่ดี (จ านวนผู้ตอบ 2 คน) โดยให้ความคดิเห็นดังนี ้“การระลึกถงึคุณงามความดี

และสืบสานประเพณี // เป็นโครงการที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร”  

   4. เป็นการสร้างความสามัคคีในประชาคมชาวศิลปากร (จ านวนผู้ตอบ 2 คน) โดยให้ความ

คดิเห็นดังนี ้“บุคลากร และนักศึกษา  ได้มีส่วนรวมในการท ากิจกรรมร่วมกัน  โดยเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นได้

ถงึความรักและความสามัคคีกันในหมู่พวกเราชาวศิลปากร // รว่มใจเป็นหนึ่ง”  

   5. ด้านการถ่ายทอดสอด (Live) (จ านวนผู้ตอบ 4 คน) โดยให้ความคิดเห็นดังนี้ “เข้ากับ

สถานการณ์มีถ่ายทอดสด (Live) ท าให้รู้สึกสัมผัสบรรยากาศของงานได้อีกทางหนึ่ง // ถึงจะไม่มีการจัดงานที่

เหมือนในทุกๆ ปี  แต่ทางช่องทางออนไลน์ก็มีความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันอัพเดทตลอดเวลา // ถึงจะดูผ่าน

ไลฟ์หรือออนไลน์แต่ก็ท าให้เห็นถึงความตั้งใจในการจัดงานนีข้ึ้นมา // ถึงปีนี้จะไม่ได้ไปคณะ แต่ขอบคุณมากๆ 

ที่มีถา่ยทอดสดในเฟสบุ๊คทดแทนไปกอ่น 

   6. ด้านการแสดงดนตรีของคณะดุริยางค์ (มีผู้ตอบ จ านวน 2 คน) โดยให้ความคิดเห็นดังนี้ 

“การแสดงดนตรขีองคณะดุรยิางค์ // ชอบกจิกรรมการรอ้งเพลง” 

   7. ได้ร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี สถานที่จัดงานมีความสวยงามเรียบหรู (มีผู้ตอบ

จ านวน 1 คน) 
   

   3.2 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.2564 ที่

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีผูใ้ห้ความคดิเห็น จ านวน 4 คน ดังนี้ 
 

1. ขอบคุณทีมงานทุกๆ คนมาก 

2. การท างานรว่มกันของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อจัดงานวันศิลป์ พีระศร ี 

3. กจิกรรมถา่ยทอดสดดีมาก ทันสมัยเขา้กับสถานการณป์ัจจุบัน 

4. ดีทุกประการ 

 

 
 

 

 

 



 
           

 
ระเบียบวาระท่ี 4 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 1/2565 

วันจันทร์ที ่27 มิถุนายน 2565 
ณ ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 4.1   การเชิญประธานในพิธีเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดงานวันศิลป์ พีระศรี และมีการเชิญประธานเปิดงานและ
เปิดการแสดงนิทรรศการของคณะวิชาและหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกต่างๆ        
เป็นประจ าทุกปี นั้น 
 ในการนี้  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาประธานในพิธีเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 
2565 ซึ่งที่ผ่านมาได้เรียนเชิญ นายชวน  หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานรัฐสภาไทย
และประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าทุกปี (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2524 - 2564) ซึ่งท่านส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนศิลป์ศึกษา แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เตรียมมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (วิทยาลัยช่างศิลป์ในปัจจุบัน) ประกอบกับท่านเป็นผู้เหมาะสมและมีความเข้าใจทางด้านศิลปะ
โดยตรง อีกท้ังเป็นผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างดี 

ประเด็นพิจารณา 

 เสนอพิจารณาประธานในพิธีเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 มติที่ประชุม .................................................................... ........................................................ 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



           
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
การประชุมคณะกรรมการด าเนินการจดังานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 1/2565 
วันจันทร์ที ่27 มิถุนายน 2565 

ณ ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2  (รา่ง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ขึ้นในวันที่ 15 กันยายน     
เป็นประจ าทุกปี ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี     
 ในการนี้ เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการได้เสนอ 
(ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ของวังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้ที่ประชุมพิจารณาหารือการด าเนินงานร่วมกัน ทั้งนี้ ได้แนบก าหนดการจัด
งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของวังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ประกอบการพิจารณา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นพิจารณา 

 เสนอพิจารณาสถานทีจ่ัดงาน และ (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 มติที่ประชุม................................................................................................................. ............ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(ร่าง) 
ก าหนดการ 

งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 2565   
วันพฤหัสบดีที่  15  กันยายน  2565 

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 
………………………………….. 

 

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

  นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร แขกรับเชิญ ศิษย์เก่าและศิษย์ปจัจุบนั   
  น ากระถางตน้ไม/้ดอกไม้มาพร้อมกัน ณ ลานอนสุาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
- แขกผู้มีเกียรติเข้าที่นั่งประจ าที่ตามจุดที่ก าหนดไว้ให้โดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม  (Social Distancing) 

09.25  น.            –  ฯพณฯ  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย มาถึงบริเวณมหาวิทยาลัย   
                         ณ ลานอนสุาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  
09.30  น. - นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานในพิธีมาถึงบริเวณมหาวิทยาลัย 

และกราบอัฐิศาสตราจารย์ศิลป ์พีระศร ีณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศร ี  
หลังจากนัน้ไปยังลานอนสุาวรียศ์าสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

- ประธานในพิธีนั่งประจ าที่ภายในเต็นท์พิธีการ    
- นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรมอบของที่ระลึกให้ประธาน ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี   

- การแสดงดนตรีขับร้องเพลงซานตาลูเซีย  บรรเลงโดย Saxophone  Quartet  ฉบับภาษาอิตาเลียน  

  โดยนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ 
  - อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงานการจัดงานวนัศิลป์ พีระศร ี
  - ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย กล่าวถึงศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี 

- รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวถึง.............................................ผู้แสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี  
  คร้ังที่ 27  เนื่องในงานวนัศิลป์  พีระศรี  ประจ าปี 2565 
- ประธานในพิธีมอบเหรียญเกียรติคุณศิลป์ พีระศร ีและเกียรติบตัรให้ผู้แสดงปาฐกถาศลิป์ พีระศรี  ประจ าปี 2565   
- ประธานในพิธีมอบของที่ระลกึให้แก่ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย 
  และผู้สนับสนนุการจัดงาน ไดแ้ก่  ....................................................... ............................................................... 
- ผู้อ านวยการหอศิลป์  มหาวทิยาลัยศิลปากร เชิญศิลปินผู้ได้รบัทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม “ศิลป์  พีระศรี”   

ประจ าปี 2565 เข้ารับเหรียญศิลป์ พีระศรี จากประธาน 
- ประธานกล่าวเปิดงานและเปดิการแสดงนิทรรศการของคณะวิชา มหาวทิยาลัยศิลปากร 
- ประธานน าผู้ร่วมในพิธยีืนสงบนิ่งเพื่อร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  เป็นเวลา 1 นาท ี
- ประธานวางกระถางดอกกล้วยไม้คารวะอนสุาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศร ี 
  ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี   
- ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร อธิการบดี
มหาวิทยาลยัศิลปากร ผู้สนับสนุนการจัดงาน ผู้บริหารกรมศิลปากร ผู้บริหารสถาบนัการศึกษา ผู้บริหารคณะวชิา 
สถาบนั ศูนย์ ส านัก  กระถางตน้ไม้/ดอกไม้คารวะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  ณ ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์  ศิลป์ พีระศรี  

 



 
 
                                                       -   2   - 
 

 - ประธานชมนิทรรศการของคณะวิชาทางศิลปะและหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

• คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
นิทรรศการ............................................................................................... 
   ระหว่างวันที่............................2565  – ..........................................2565 
   ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
นิทรรศการ.................................................................................................. 
   ระหว่างวันที่............................2565  – ..........................................2565 
   ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

• คณะมัณฑนศิลป์ 
นิทรรศการ.................................................................................................. 
   ระหว่างวันที่............................2565  – ..........................................2565 
  ณ หอศิลปะและการออกแบบ  คณะมัณฑนศลิป ์

• หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นิทรรศการ.................................................................................................. 
ระหว่างวันที่............................2565  – ..........................................2565 
ณ ท้องพระโรง  หอศิลป์  มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ   

13.30  น.     -   การแสดงปาฐกถาศิลป์  พีระศรี คร้ังที่  27  เรื่อง “.....................................” (onsite และ online) 
โดย.................................................................................................................. 
ณ  หอประชุม  มหาวิทยาลัยศลิปากร วังทา่พระ 

16.00 น. -  การแสดงดนตรี โดยคณะดุรยิางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
18.00  น.     -  พิธีร าลึกถึงศาสตราจารยศ์ิลป์  พีระศรี ณ ลานอนสุาวรียศ์าสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
19.00   น.    -  ปิดงาน 

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

 
 
 
 
 
 
 

- การแต่งกาย   
      ข้าราชการทหาร ต ารวจ :  ชุดเครื่องแบบ 
      ประชาชน/ผู้ร่วมงาน : สทูสากลนิยม หรือชุดผ้าไทย 



 

 

(ร่าง) 
ก าหนดการงานวันอาจารย์ศิลป์  พีระศรี ประจ าปี 2565 

วัน.................ที่ .......... กนัยายน 2565 
ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

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

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

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

- ขับร้องบทเพลง SANTA LUCIA  
เวลา 19.30 น.  เสร็จสิ้นพิธี 



 
 

(ร่าง) 
ก าหนดการ 

งานศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 2565  
 วัน..............ที่ .............. กันยายน 2565  

 ณ ลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี   
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   

 

 
 

 

       เวลา             กิจกรรม 
  

08.00 – 08.15 น.   พิธีกล่าวค าร าลึกถึง ท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
    โดย อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี  เพชรบุรี 
08.15 – 08.30 น.                 พิธีวางช่อดอกไม้ 
    โดย คณะผู้บริหาร  
08.30 – 09.30 น.  คณาจารย์ บุคลากร  วางช่อดอกไม้ 
09.30 – 16.30 น.  นักศึกษา วางช่อดอกไม้ 
 
 
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังไม่คลี่คลาย  

    จึงจัดเฉพาะช่วงระยะเวลาในการวางช่อดอกไม้ร าลึก เพ่ือลดความเสี่ยงโดยจ ากัดจ านวนคนร่วมกิจกรรม
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
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 ากระถางตน้ไม/้ดอกไม้มาพร้อมกัน ณ ลานอนสุาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
- แขกผู้มีเกียรติเข้ำที่นั่งประจ ำที่ตำมจุดที่ก ำหนดไว้ให้โดยมีกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม  (Social Distancing) 

09.25  น.            –  ฯพณฯ  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย มาถึงบริเวณมหาวิทยาลัย   
                         ณ ลานอนสุาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  
09.30  น. - นำยชวน  หลีกภัย  ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  ประธำนในพิธีมำถึงบริเวณมหำวิทยำลัย 

และกราบอัฐิศาสตราจารย์ศิลป ์พีระศร ีณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศร ี  
หลังจากนัน้ไปยังลานอนสุาวรียศ์าสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

- ประธานในพิธีนั่งประจ าที่ภายในเต็นท์พิธีการ    
- อธิการบดี มอบของที่ระลึกให้ประธาน ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี   

- 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 าปี 2564   
- ประธานในพิธีมอบของที่ระลกึให้แก่ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย 
  และผู้สนับสนนุการจัดงาน ไดแ้ก่  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  และส านักงานส่งเสริม 
 การจัดประชุมและนทิรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB)  
- ผู้อ านวยการหอศิลป์  มหาวทิยาลัยศิลปากร เชิญศิลปินผู้ได้รบัทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม “ศิลป์  พีระศรี”   

ประจ าปี 2564 เข้ารับเหรียญศิลป์ พีระศรี จากประธาน 
- ประธานกล่าวเปิดงานและเปดิการแสดงนิทรรศการของคณะวิชา มหาวทิยาลัยศิลปากร 
- ประธานน าผู้ร่วมในพิธยีืนสงบนิ่งเพื่อร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  เป็นเวลา 1 นาท ี
- ประธานวางกระถางดอกกล้วยไม้คารวะอนสุาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศร ี 
  ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี   
- ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร อธิการบดี
มหาวิทยาลยัศิลปากร ผู้สนับสนุนการจัดงาน ผู้บริหารกรมศิลปากร ผู้บริหารสถาบนัการศึกษา ผู้บริหารคณะวชิา 
สถาบนั ศูนย์ ส านัก  กระถางตน้ไม้/ดอกไม้คารวะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  ณ ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์  ศิลป์ พีระศรี  

เรื่องเดิม 



 
                                                       -   2   - 
 

 - ประธำนชมนิทรรศกำรของคณะจิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์  

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

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

    นิทรรศกำรคณะวิชำทำงศิลปะและหอศิลป์  มหำวิทยำลยัศิลปำกร แบบ Virtual gallery 

• คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ นิทรรศการแบบ Virtual gallery 
* นิทรรศการสถาปัตย์-ปริวรรต 2564 หัวข้อ "Reclaiming Our Norm(al)" 
คณะมัณฑนศลิป์ นิทรรศการแบบ Virtual gallery 
* นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 
   เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน 2564 

• นิทรรศการแบบ Virtual gallery “ปฐมบทสูทุ่นสรา้งสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี  
Prelude to Silpa Bhirasri Creativity Grants”  
หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

• นิทรรศการแบบ Virtual gallery "The Memoirs of Prof. Silpa Bhirasri" 
ส านักหอสมุดกลาง วังทา่พระ 

13.30  น.     -   กำรแสดงปำฐกถำศิลป์  พีระศรี คร้ังที่  26  เรื่อง “สานสร้างทางไทย” (onsite และ online) 
โดย อาจารย์วนิดา  พึ่งสนุทร  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี)  
ประจ าปีพุทธศักราช 2546 ณ  หอประชุม  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

16.00 น. -  บันทึกการแสดงดนตรีของคณะดุริยางคศาสตร์ (ถ่ายทอดสดออนไลน์) 
18.00  น.     -   พิธีร าลึกถึงศาสตราจารยศ์ิลป์  พีระศรี การจุดเทียนแบบออนไลน์  
19.00   น.    -  ปิดงำน 

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

 
 
 
 

- กำรแต่งกำย   
      ข้ำรำชกำรทหำร ต ำรวจ :  ชุดเครื่องแบบ 
      ประชำชน/ผู้ร่วมงำน : สำกลนิยม หรือชุดผ้ำไทย 

เรื่องเดิม 



 

 
 

ก ำหนดกำรงำนวันอำจำรย์ศิลป์  พีระศรี ประจ ำปี 2564 
“ 129 ปี ศำสตรำจำรย์ศิลป์  พีระศรี ” 

วันจันทรท์ี่ 13 กันยำยน 2564 
ณ ลำนอนุสำวรีย์ศำสตรำจำรย์ศิลป์  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 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
เวลา 09.10 – 09.20 น.  กล่าวบทสดุดีและเปิดงาน 
   โดย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ 
เวลา 09.20 – 09.40 น.  มอบของที่ระลึกแก่องค์กรนักศึกษา 
  มอบของทีร่ะลึกแก่ผู้สนับสนุนในการจัดงาน 
เวลา 09.40 – 10.30 น.  พิธีร าลึก (วางช่อดอกไม้) 
เวลา 10.30 น.  เสร็จสิ้นพิธีภาคเช้า 
เวลา 18.00 – 18.30 น.  ลงทะเบียนรับเทียน รับของที่ระลึก 
เวลา 18.30 – 18.45 น.   พิธีร าลึก 
  สโมสรนักศึกษา กล่าวต้อนรับ เชิญชวนเข้าลานกิจกรรม 
  เรียนเชิญผู้บริหารบริเวณลานพิธี 
เวลา 18.45 – 18.55 น.  อ่านค าประพันธ์ ในหัวข้อ “ศิลปะ ศิลปิน ศิลปากร” 
เวลา 18.55 – 19.05 น.  กล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ศาสตร์แห่งศิลปะ” 
เวลา 19.09 – 19.30 น.  ผู้แทนผู้บริหารและผู้ร่วมงานจุดเทียน 

- ขับร้องบทเพลง SANTA LUCIA  
เวลา 19.30 น.  เสร็จสิ้นพิธี 

เรื่องเดิม 



 
 

ก ำหนดกำร 

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

 ณ ลำนอนุสำวรีย์ ศำสตรำจำรย์ศิลป์ พีระศรี   
 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 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่องเดิม 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 1/2565 
วันจันทร์ที ่27 มิถุนายน 2565 

ณ ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.3  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565  

สรุปเรื่อง 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 636/2565 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น 
 ในการนี้ เพ่ือให้การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ พร้อมหน้าที่ ให้เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆ          
ทั้งนี้ ได้แนบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานวันศิลป์ พีระศรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 พร้อมรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นพิจารณา 

 เสนอพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ.
2565 พร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 
 มติที่ประชุม.............................................................................................. ............................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



- ร่าง  -  
 
  

ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที ่       /2565 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
---------------------------------- 

  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 636/2565 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การจัดงานดังกล่าว      
ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยประกอบ  
ด้วยผู้ด ารงต าแหน่งและมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้  

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

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

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  วังท่าพระ อนุกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลย ี อนุกรรมการ 
4. หัวหน้างานสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี อนุกรรมการ 
5. นางภริษา  ธรรมาจินดาภัทร อนุกรรมการ 
6. นางฐิติรัตน์   ขันทอง อนุกรรมการ 
7. นางสาวนิธิวรรณ  เพิ่มพูล อนุกรรมการ 
8. นางสาวจริยา  สัจจาพิทักษ์ อนุกรรมการ 
9. นายธนตุลย์  เบ็งสงวน อนุกรรมการ 

10. นายวิศาล  ศรีทัศนีย์ อนุกรรมการ 
11. ประธานชมรมพิธีกรและนักจัดรายการวิทยุ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อนุกรรมการ 

  /12. ....................... 
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12. นางสาวกาญจนา  จุลโพธิ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
13. นางศรีวรรณ  ฤกษ์ชัยรัศมี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวดลนภา  พัวพันธ์งาม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม 
1. นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรึกษา 
2. นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรม 

และภาพพิมพ์ 
ที่ปรึกษา 

3. นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษา 
4. นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี ที่ปรึกษา 
5. นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมัณฑนศิลป์ ที่ปรึกษา 
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานอนุกรรมการ 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ รองประธานอนุกรรมการ 
8. หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา อนุกรรมการ 
9. หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อนุกรรมการ 

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

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
อนุกรรมการ 

6. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ  

คณะโบราณคดี 
อนุกรรมการ 

8. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ อนุกรรมการ 
9. ผู้อ านวยการกองกลาง อนุกรรมการ 

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

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ  ประธานอนุกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา รองประธานอนุกรรมการ 
4. นางสาวภัทรภร เฉลยจรรยา อนุกรรมการ 
5. นางสาวกฤตชญา   มาสุข  อนุกรรมการ 
6. นางสาวสินีนาฎ  แพรศรี อนุกรรมการ 
7. นางมาลี จะดอม อนุกรรมการ 
8. นางสาวมัศยา  ประสิทธิ์ อนุกรรมการ 
9. อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ อนุกรรมการ 

10. หัวหน้านักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ อนุกรรมการ 
11. หัวหน้านักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
12. หัวหน้านักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ อนุกรรมการ 
13. หัวหน้านักศึกษาคณะโบราณคดี อนุกรรมการ 
14. หัวหน้านักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
15. หัวหน้านักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ อนุกรรมการ 
16. นางสาวอมลธิรา  เหล่าศักดิ์ศรี อนุกรรมการ 
17. นางสาวชิษณุชา  ตะละภัฏ อนุกรรมการ 
18. นายปฏิญญา  โมนัยกุล  อนุกรรมการ 
19. นางสาวพรปวีณ์ ฤทธิรงค์ขจร อนุกรรมการ 
20. นายบุญชัย  อัศวพรชัย อนุกรรมการ 
  /21. ..................... 



 
 

- 4 - 

21. นายเมธัส  เลิศล ายอง อนุกรรมการ 
22. นางสาววทันยา  ดูงาม อนุกรรมการและเลขานุการ 
23. นางสาวสุจิตรา  จับใจ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นายธนวัฒน์  แผนสมบูรณ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

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

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
อนุกรรมการ 

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

คณะศึกษาศาสตร์ 
อนุกรรมการ 

9. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

อนุกรรมการ 

10. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

อนุกรรมการ 

11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อนุกรรมการ 

12. หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
กองกิจการนักศึกษา 

อนุกรรมการ 

13. หัวหน้างานศิษย์เก่าและชุมชน กองกิจการนักศึกษา อนุกรรมการ 
14. หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา 
อนุกรรมการ 

15. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อนุกรรมการ 
16. หัวหน้างานกิจการพิเศษ  

กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
อนุกรรมการ 

17. หัวหน้างานจัดการทรัพย์สิน 
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

อนุกรรมการ 
 

18. หัวหน้างานช่างและซ่อมบ ารุง 
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

อนุกรรมการ 

19. หัวหน้างานบริการกลาง  
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

อนุกรรมการ 

20. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

อนุกรรมการ 

21. นางศรีมาลา  รุ่งเรืองเสถียร อนุกรรมการ 
22. นายภานุพงศ ์ เงาะล าดวน อนุกรรมการ 
  /23. ..................... 



 
 

- 5 - 

23. นายวสัน  จันทร์มั่น อนุกรรมการ 
24. นายศศิวิมล  ใจซื่อ อนุกรรมการ 
25. นายกมล  สังข์เกิด อนุกรรมการ 
26. นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการ 
27. อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

(วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) 
อนุกรรมการ 

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

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
1. รองอธิการบดี  เพชรบุรี ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี อนุกรรมการ 
3. รองผู้อ านวยการส านักงานจัดการทรัพย์สิน อนุกรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.รัชษาวรรณ์ มงคล 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
อนุกรรมการ 
 

5. อาจารย์ ดร.อรรถพล เทียนทอง 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

อนุกรรมการ 
 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ  เอ่ียมสะอาด 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

อนุกรรมการ 

7. อาจารย์สุภาพร หนูก้าน 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

อนุกรรมการ 

8. อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร 
คณะวิทยาการจัดการ 

อนุกรรมการ 

9. นายธนภูมิ  อยู่เจริญ อนุกรรมการ 
10. นายวีรยุทธ  สว่างจิตต ์ อนุกรรมการ 
11. นายจารุกิตต์  สมโสภณ อนุกรรมการ 
12. นางนิลวรรณ  ไทยมะณี อนุกรรมการ 
13. นางกิง่การ  วันเพ็ญ อนุกรรมการ 
14. นายวิชัย  จันทร์ทอง อนุกรรมการ 
15. นายภควัต  โรจนโพธิ ์ อนุกรรมการ 
16. นายรังสรรค์  เกิดรอด อนุกรรมการ 
17. นางสาวภัทรวดี  กลีบสุวรรณ ์ อนุกรรมการ 
18. นายนิรันดร  ขุนณรงค์ อนุกรรมการ 
  /19. ..................... 
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19. นายนิพนธ์  เรืองหิรัญวนิช อนุกรรมการ 
20. อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
อนุกรรมการ 

21. หัวหน้านักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อนุกรรมการ 
22. หัวหน้านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ อนุกรรมการ 
23. หัวหน้านักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการ 
24. นายประทีป  รูปเหมาะดี อนุกรรมการและเลขานุการ 
25. นางสาวสุภาพร  เต็งสกุล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

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

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

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

 

ทั้งนี้  ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังเอกสารแนบท้ายค าสั่ง 
 

สั่ง  ณ  วันที่                กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชยั  สุทธะนันท์) 
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 



 

หน้าที่คณะอนุกรรมการจัดงาน วันศิลป์ พีระศรี  ประจ าป ีพ.ศ. 2565 

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

ในส่วนขั้นตอนพิธีการการเข้ารับรางวัล ก าหนดจุดการเข้ารับรางวัลและจัดเจ้าหน้าที่ส าหรับส่งให้ประธาน 
- เตรียมของที่ระลึกเพ่ือมอบให้ประธานในพิธี 
- ประสานงานเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และด าเนินการเบิกค่าใช้จ่าย 

รวมถึงติดตามและรวบรวมใบส าคัญการเบิกจ่ายส่งคืนคลัง 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

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

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

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

-   อ านวยความสะดวกแขกเชิญ และสื่อมวลชน  
-   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร  พร้อมทั้งประสานงานดูแลรายชื่อ แขกรับเชิญ ผู้บริหาร ผู้สนับสนุนการจัดงาน
และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ประสานงานในการจัดแผนผังที่นั่งพิธีเปิดพร้อมติดรายชื่อส าหรับประธานในพิธี  ผู้บริหาร ผู้สนับสนุน   
การจัดงาน แขกรับเชิญ ผู้ได้รับรางวัล ผู้มาร่วมงาน  

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

- จัดเตรียมกระเช้าดอกไม้ส าหรับประธานในพิธี นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี อธิบดีกรมศิลปากร       
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ที่ได้รับเชิญเป็นพิเศษ  พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ช่วยถือกระเช้าดอกไม้ 

- น าประธานในพิธี  รวมถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ที่
มหาวิทยาลัยเชิญมาร่วมพิธีวางกระเช้าดอกไม้ 



 
 

- 2 - 

- จัดเตรียมนักศึกษาชาย – หญิง เข้าแถวต้อนรับประธานในพิธี และถือกระเช้าดอกไม้ส าหรับประธาน    
ในพิธี 

- จัดเตรียมนักศึกษาที่มีความสามารถภาษาอังกฤษ ฯลฯ ในการดูแลต้อนรับอ านวยความสะดวก      
แขกเชิญ ผู้ร่วมงานชาวต่างประเทศ จนกระท่ังเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นงาน 

- ดูแลต้อนรับผู้เข้าร่วมฟังปาฐกถาศิลป์ พีระศรี เชิญแขกเข้าที่นั่ง ในช่วงการแสดงปาฐกถาศิลป์          
พีระศรี  

- ดูแลการส่งและเรียกรถส่งประธานในพิธี ผู้บริหาร และแขกเชิญเมื่อเสร็จสิ้นงาน 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

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

การจัดงาน 
- จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ และจัดสถานที่บริเวณพิธีเปิด โดยประสานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ     

จัดงานวันศิลป์ พีระศรี  
- จัดท าแผนผังบริเวณการจัดงาน และเตรียมสถานที่ส าหรับพิธีทางศาสนา ปาฐกถาศิลป์ พีระศรี  

และกิจกรรมอ่ืนๆ 
- ประสานงานกับนักศึกษาเรื่องสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และเรื่อง

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

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

5. คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ 
- ประสานงานกับนักศึกษาเรื่องสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

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

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

การจัดงาน 
- นิมนต์พระสงฆ์ / จัดอาหารและหรือปัจจัยถวายพระสงฆ์ 
- ด าเนินการในส่วนของพิธีการวางช่อดอกไม้บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

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

ขนย้ายอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
- ประสานงานในด้านการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดกิจกรรมของนักศึกษา รวมทั้งดูแลความสงบเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. คณะอนุกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- บันทึกการจัดกิจกรรมของโครงการในรูปแบบของสื่อ ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ และถ่ายทอดสดการ

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

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

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

10. คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายต่างๆ การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 

http://love.su.ac.th/
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การประชุมคณะกรรมการด าเนินการจดังานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 1/2565 

วันจันทร์ที ่27 มิถุนายน 2565 
ณ ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.4  การตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 จ านวน 315,739.90 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้การเตรียมการและการด าเนินการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 
2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายเลขานุการจึงประสงค์ขอทราบประมาณการ
จัดงานวันศิลป์ พีระศรี ของแต่ละฝ่ายดังนี้ 

 

โครงการงานวันศิลป์ พีระศรี 
 - งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 300,000 บาท   
 - งบสนับสนุนการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี จากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี พ.ศ. 2562   
   จ านวน 15,739.90 บาท 
   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน  315,739.90 บาท 

คณะอนุกรรมการ 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ปี 2564 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ปี 2565 
หมายเหตุ 

 
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 47,304.00   
2. ฝ่ายปฏิคม 20,000.00   
3. ฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ 127,460.50   
4. ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ 45,000.00   
5. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  
   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

34,043.30   

6. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  
   วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

23,367.00   

7. ฝ่ายประเมินผล 626.00   
รวมทั้งสิ้น 297,800.80   

 

 

ประเด็นพิจารณา 

 เสนอพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายของฝ่ายต่างๆ เพ่ือฝ่ายเลขานุการจะได้เตรียมการยืม
เงินทดรองราชการเพ่ือใช้ในการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ต่อไป 
 มติที่ประชุม................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. .............................................................................................  
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