
 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 2/2565 

วันจันทร์ที ่25 กรกฎาคม 2565 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่งชัน 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์  พีระศรี 
                 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
2.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1    (ร่าง)  ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

 4.2    ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน 
  วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี  พ.ศ. 2565 
 

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

 4.3 การตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 
การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานวนัศลิป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 2/2565 
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 

ณ ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 

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

เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 
  ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที ่ 27 มิถุนายน 2565 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน
วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 
 มติที่ประชุม ................................................................................................................ ............... 
..................................................................................................... .............................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวนัศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 1/2565 
วันจันทร์ที ่27 มิถุนายน 2565 

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์  ส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ตลิ่งชัน 
------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 

1.  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ท าหน้าทีป่ระธานในที่ประชุม 
 2. นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร รองประธาน 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ 

และรักษาการแทน ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
กรรมการ 

4. นายณัฐสิทธิ์  ศรีกระหวัน 
แทน  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

กรรมการ 

5. นายวุฒิ  คงรักษา 
แทน  คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 

กรรมการ 

6. นางสาวเกษณีย์  วันศรี 
แทน  ผู้อ านวยการกองคลัง 

กรรมการ 

7. นางสาววราภรณ์  วิเศษพานิชกิจ 
แทน  หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน กองแผนงาน   

กรรมการ 

8. หัวหน้างานสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
9. อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรรมการ 

10. ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการ 
11. หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง กรรมการและเลขานุการ 
12. หัวหน้างานบริการกลาง  กองกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวสุปราณี  โล่ภักดีสวัสดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวศศิธร  นวสิมัยนาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวนฤมล  ศรีเด่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

1. รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

กรรมการ 

3. ว่าที ่ร.ต.เอกชัย ภูมิระรื่น 
แทน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

กรรมการ 

4. ดร.ทวีวรรณ  อินดา  
แทน  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

กรรมการ 

5. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
   
   



 - 2 - 

6. นางสาวฉัตรประภา  คล้ายกุ้ง 
แทน  อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

กรรมการ 

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
2. นายประทีป  รูปเหมาะดี 

และแทน  รองอธิการบดี  เพชรบุรี 
กรรมการ 

3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง กรรมการ 
6. นางสาวเชาวณีย์ แถมยงค์ 

แทน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
กรรมการ 

7. อาจารย์ยุทธ พฤฒาสัจธรรม 
แทน  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง 
แทน  คณบดีคณะโบราณคดี 

กรรมการ 

9. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน 
แทน  คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 

กรรมการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี 
แทน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กรรมการ 

11. อาจารย์ธนพล ยงค์โพธิ์ 
แทน  คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 

กรรมการ 
 

12. อาจารย์ ดร.รัชษาวรรณ์ มงคล 
แทน  คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

กรรมการ 

13. อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร 
แทน  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการ 

14. นายบุญช่วย  จันทร์เฮ้า 
แทน  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรรมการ 
 

15. ผู้อ านวยการหอศิลป์ กรรมการ 
16. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
17. ผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการ 
18. นายนิพนธ์  เรืองหิรัญวนิช 

แทน  ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 
กรรมการ 
 

19. นางอาทิตา  นกอยู่ 
แทน  ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

กรรมการ 

20. ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ 
21. นายประกาศ  ปานแด 

แทน  นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรรมการ 

22. อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร   
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายทวีศักดิ์  สุขนิรันดร์ กองกลาง 
2. นางสาววทันยา ดูงาม กองกิจการนักศึกษา 
3. นางสาวสุจิตรา  จับใจ กองกิจการนักศึกษา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. นายภานุพงศ์ เงาะล าดวน กองกจิการนักศึกษา 
2. นางกิ่งการ  วันเพ็ญ กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ ติดราชการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ ติดราชการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ ติดราชการ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ ติดราชการ 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร กรรมการ ติดราชการ 
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ ติดราชการ 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ ติดราชการ 
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา กรรมการ ติดราชการ 
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ ติดราชการ 

10. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ ติดราชการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.   

 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี  1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี  เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 

วาระที ่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี เป็นประจ าทุกปีและในปีนี้    
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมได้ประชุมหารือร่วมกับคณบดีคณะวิชาทางด้านศิลปะ เพ่ือเสนอชื่อ ฯพณฯ 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย เป็นผู้แสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565   
ซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และมีภาพยนตร์ที่ เกี่ยวข้องกับงานประติมากรรมของ
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการประสานงานกับฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี 
ประจ าประเทศไทย ในการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรีต่อไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
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วาระที่  2.1      การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็น    
การร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร 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  
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  ทั้งนี้เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกรรมการในคณะกรรมการ
อ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
  1.  ล าดับที่  53  จาก  นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็น  นายกองค์การ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
  2.  ล าดับที่  54  จาก  อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)  เป็น     
อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
  3.  ล าดับที่  55  จาก  อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์)  เป็น อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
  4.  ล าดับที่  56  จาก  อุปนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี)  เป็น อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 
วาระที่ 2.2   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  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 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่  2.3 งบประมาณการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 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  
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่  2.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อ       
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 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 นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์   
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติ หัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการสร้างสรรค์และวิจัยด้านศิลปะ : 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  มหาวิทยาลั ยศิลปากร และนิทรรศการ "The Memoirs of Prof. Silpa Bhirasri" โดย
ส านักหอสมุดกลาง วังท่าพระ 6) กิจกรรมการแสดงดนตรี โดยคณะดุริยางคศาสตร์ 
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        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 เป็นโครงการที่
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 (ร้อยละ 89.00) 
   2.3  ตัวชี้วัดเชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ผลการด าเนินงาน พบว่า โครงการ
ได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 100.00 บรรลุตามแผนที่
ก าหนด 
   2.4  ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร ผลการด าเนินงานพบว่า โครงการมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ทั้งสิ้น 297,800.80 บาท        
(สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทแปดสิบสตางค์) ซึ่งเป็นไปตามที่งบประมาณได้รับการจัดสรร 

     3. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการประเมิน 
        จากการตอบแบบประเมินของผู้เข้าร่วมงานพบว่ามีผู้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงาน 
วันศิลป์ พีระศรี ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส าคัญของข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

 3.1  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  วังท่าพระ 
    3.1.1  ด้านความประทับใจ มีผู้ให้ความคิดเห็น ดังนี้  
    -  ประทับใจในการจัดงานทุกๆ ปี ถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    -  ได้แสดงความกตัญญูและชื่นชอบในการรักษาสิ่งเหล่านี้ให้คงไว้   
     -  ต่อให้ชาวศิลปากรอยู่ไกลกันแค่ไหนแต่นึกถึงทีไรก็อบอุ่นหัวใจเสมอ 
       3.1.2  ด้านความชอบในรูปแบบการจัดงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้ให้ความคิดเห็น ดังนี้  
    -  รูปแบบการจัดงานสวยงามน่าประทับใจ ถึงแม้ยังประสบปัญหากับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่งานก็ยังสวยงามและเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
       3.1.3  ด้านการถ่ายทอดสด (LIVE) มีผู้ให้ความคิดเห็น ดังนี้ 
       -  เข้ากับสถานการณ์การถ่ายทอดสด (LIVE) ท าให้รู้สึกถึงบรรยากาศของ
งานได้อีกทางหนึ่ง 
     -  ถึงจะไม่มีการจัดงานเหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมา แต่มีการถ่ายทอดสด
ออนไลน์ท าให้เห็นความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันและอัพเดตตลอดเวลา 
     -  ได้ดูผ่านไลฟ์หรืออนไลน์ท าให้รู้ถึงความตั้งใจในการจัดงานนี้ขึ้นมา 
     -  ในปีนี้ ไม่ ได้ เข้ าร่วมงานวันศิลป์  พี ระศรี  แต่ขอขอบคุณที่ มี การ
ถ่ายทอดสดในเฟสบุ๊คทดแทน 
        3.1.4  ด้านการแสดงดนตรีของคณะดุริยางคศาสตร์ มีผู้ให้ความคิดเห็น ดังนี้ 
      -  เป็นกิจกรรมการแสงดนตรีที่ดีมากและชอบกิจกรรมที่มีการร้องเพลง 
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        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  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงานวันวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

     -  ขอบคุณทีมงานทุกๆ คนที่ร่วมกันจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 
  -  กิจกรรมการถ่ายทอดสดดีมาก ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
  -  ดีทุกประการ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 

วาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 
 
 

วาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่  4.1 การเชิญประธานในพิธีเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดงานวันศิลป์ พีระศรี และมีการเชิญประธานเปิดงานและ  
เปิดการแสดงนิทรรศการของคณะวิชาและหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกต่างๆ             
เป็นประจ าทุกปี นั้น 
 ในการนี้  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาประธานในพิธีเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ซึ่งที่ผ่านมาได้เรียนเชิญ นายชวน  หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานรัฐสภาไทยและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าทุกปี (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524 - 
2564) ซึ่งท่านส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนศิลป์ศึกษา แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เตรียมมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (วิทยาลัยช่างศิลป์ในปัจจุบัน) ประกอบกับท่านเป็นผู้เหมาะสมและมีความเข้าใจทางด้านศิลปะ
โดยตรง อีกท้ังเป็นผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างดี 
   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เชิญ นายชวน หลีกภัย เป็นประธานพิธีเปิดงานวันศิลป์  
พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 เหมือนปีที่ผ่านมา 
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วาระที่  4.2 (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
   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 และ
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้ที่ประชุมพิจารณาหารือการด าเนินงานร่วมกัน ทั้งนี้ ได้แนบก าหนดการจัดงาน
วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของวังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 
   ทั้งนี้  รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดงานวันศิลป์      
พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ก าหนดจัดงานในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 โดยกิจกรรมมีพิธีสงฆ์      
การออกร้านจ าหน่ายสินค้าและกิจกรรมขององค์การนักศึกษา  
   นอกจากนี้ นายนิพนธ์  เรืองหิรัญวนิช  กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ก าหนดจัด งานในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565        
โดยในปีนี้จะมีการจ าหน่ายสินค้าและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ จะหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องและองค์การ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ต่อไป 
   อนึ่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ปีที่ผ่านมา   
กองกิจการนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่คัดกรองผู้เข้าร่วมงานในการเข้า-ออก งานวันศิลป์ พีระศรี 
จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวพบว่ามีผู้เข้าร่วมงานจ านวนมากท าให้ยากต่อการควบคุม ในปีนี้จึงขอความ
อนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยจัดหาบุคลากรหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย     
เพ่ือท าหน้าที่คัดกรองผู้เข้าร่วมงานบริเวณทางเข้า-ออก ทั้งนี้ ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษา
ภายในงานกองกิจการนักศึกษายังคงปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิม 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี    
พ.ศ. 2565 ทั้ง 3 วิทยาเขต โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับเวลาการปิดงานเป็นเวลา 21.00 น. และเพ่ิมก าหนดการ
ในส่วนของการมอบเหรียญรางวัลศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะวิชา/
หน่วยงานด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1.  มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ร่วมกับองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ภายใต้หัวข้อ “การกลับมา
เจอกันอีกครั้ง” และเสนอท่ีประชุมให้ทราบในครั้งต่อไป 
  2.  มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ร่วมกับงานบริการกลาง     
กองกลาง และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดการใช้พ้ืนที่การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ โดย
ก าหนดให้ประตูด้านถนนมหาราชเป็นทางเข้า-ออกหลัก และอาจก าหนดพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น    
การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก การแสดงดนตรี 
   3.  มอบหมายให้กองกลาง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองงานวิทยาเขต
เพชรบุรี จัดท าแผนผังพ้ืนที่การจัดงานแล้วรายงานในที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป 
   4.  ขอความร่วมมือคณะวิชาประชาสัมพันธ์การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ด้วย 
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วาระที่  4.3 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 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 
 ในการนี้ เพ่ือให้การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ พร้อมหน้าที่ ให้เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆ           
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
- ฝ่ายพิธีการ 

ประธานอนุกรรมการ – ผู้อ านวยการกองกลาง 
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ประธานอนุกรรมการ – รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
- ฝ่ายปฏิคม 

ประธานอนุกรรมการ – รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี  วังท่าพระ 

ประธานอนุกรรมการ –รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
- ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ 

ประธานอนุกรรมการ – ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ 
- ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

ประธานอนุกรรมการ – รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
- ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ประธานอนุกรรมการ – รองอธิการบดี เพชรบุรี 
- ฝ่ายบันทึกข้อมูล 

ประธานอนุกรรมการ – ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง   
- ฝ่ายประเมินผล 

ประธานอนุกรรมการ – หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน กองแผนงาน 
- ฝ่ายการเงิน 

ประธานอนุกรรมการ – ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
 
 

วาระที่  4.4 การตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
   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  
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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   

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ทั้งนี้มีมติเห็นชอบให้เพ่ิมงบประมาณของฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จ านวน 5,000 บาท เพ่ือใช้ในพิธีสงฆ์ต่อไป พร้อมทั้งให้ทุกฝ่ายเสนอ
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายและแจ้งรายละเอียดมายังฝ่ายเลขานุการ เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป  
 

 

วาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
  ประธานนัดประชุมครั้ งต่อไป ในวันจันทร์ที่  25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.                    

ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  14.30  น. 

 
      (นางสาวสุปราณี  โล่ภักดีสวัสดิ์) 
           ผู้จดรายงานการประชุม 



 
 

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

ครั้งที่ 2/2565 
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 

ณ ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 

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

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

           2.1  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

สรุปเรื่อง  
    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ได้แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และขอให้ประธาน
คณะอนุกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในฝ่ายเพ่ือจะได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป นั้น 

   บัดนี้  ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมรายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และจัดท าค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1392/2565 ลงวันที่  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 
งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 พร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติที่ประชุม................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
  

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ที ่       /2565 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ งำนวันศิลป์ พีระศรี ประจ ำปี 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  

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

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

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  วังท่าพระ อนุกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลย ี อนุกรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  สิริเวสมาศ อนุกรรมการ 
5. หัวหน้างานสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี อนุกรรมการ 
6. นางภริษา  ธรรมาจินดาภัทร อนุกรรมการ 
7. นางศรีวรรณ   ฤกษ์ชัยรัศมี อนุกรรมการ 
8. นางสาวนิธิวรรณ  เพิ่มพูล อนุกรรมการ 
9. นางสาวดลนภา  พัวพันธ์งาม อนุกรรมการ 

10. นางสาวกาญจนา   จุลโพธิ์ อนุกรรมการ 
11. นางสาวอัญธิการ์  คุณะวัฒนกุล  อนุกรรมการ 
12. นางสาวนัทธมน  ศรีสมัย อนุกรรมการ 
  /13. ……………….. 
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/คณะอนุกรรมการ... 

13. นางสาวอลิสา  โตชมบุญ อนุกรรมการ 
14. นางสาวจริยา  สัจจาพิทักษ์ อนุกรรมการ 
15. นายจตุพร  มัจฉา อนุกรรมการ 
16. นายศิริพงศ์  ชาติเผือก อนุกรรมการ 
17. นายธนตุลย์  เบ็งสงวน อนุกรรมการและเลขานุการ 
18. นายวิศาล   ศรีทัศนีย์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวธัญญรัศม์  วงษ์ธนานุรักษ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 
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. หัวหน้างานศิษย์เก่าและชุมชน อนุกรรมการ 

10. หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อนุกรรมการ 
11. นางสาวขจี  ชิดเชื้อ อนุกรรมการ 
12. นางสาวภัทรภร  เฉลยจรรยา อนุกรรมการ 
13. นางสาวกฤตชญา  มาสุข อนุกรรมการ 
14. นายธนวัฒน์  แผนสมบูรณ์ อนุกรรมการ 
15. นางมาลี  จะดอม  อนุกรรมการ 
16. นางสาวรัชติยา  ว่องไว อนุกรรมการ 
17. นางสาวสินีนาฎ แพรศรี  อนุกรรมการ 
18. นางสาวสกุลรัตน์  เอียดนุ้ย อนุกรรมการ 
19. นางสาวจารุณี  ร่มโพธิ์ธรรม อนุกรรมการ 
20. นางพนิดา  วิริยะอารี อนุกรรมการ 
21. นางสาวมัลลิกา  กาญจนครุฑ อนุกรรมการ 
22. นางสาวเสาวณีย์  ทรัพย์มาก อนุกรรมการ 
23. นางลาวัลย์  วสุธาวรรณ อนุกรรมการ 
24. นางสาวจารุวรรณ  สท้านพล   อนุกรรมการ 
25. นางสาวเจิมทิพย  ปฐมกนก อนุกรรมการ 
26. นายเอนก  จันทร์เครือ อนุกรรมการ 
27. นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการ 
28. อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ อนุกรรมการ 
29. ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ 
30. นางสาวสุจิตรา  จับใจ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
31. นางสาววทันยา ดูงาม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่จัดงำนวันศิลป์ พีระศรี วังท่ำพระ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ อนุกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองกลาง อนุกรรมการ 
4. หัวหน้างานบริการกลาง กองกลาง อนุกรรมการ 
5. นางสาวธารทิพย์  กลิ่นเปี่ยม อนุกรรมการ 
6. นางสาวลลิตา  เชื้อหนองปรง อนุกรรมการ 
7. นายณัฐพงศ์  กองกาไว อนุกรรมการ 
8. นายกิตติพงศ์  รุขชาติ อนุกรรมการ 
9. นายทวีศักดิ์  สุขนิรันดร์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

10. นางสาวสุอาภา  เปี่ยมฤทัยสุข อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นายปรมินทร์  บุญยะภาภรณ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรม วังท่ำพระ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ  ประธานอนุกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา รองประธานอนุกรรมการ 
4. นางสาวภัทรภร เฉลยจรรยา อนุกรรมการ 
5. นางสาวกฤตชญา   มาสุข  อนุกรรมการ 
6. นางมาลี จะดอม อนุกรรมการ 
7. นางสาวรัชติยา  ว่องไว อนุกรรมการ 
8. นางสาวสินีนาฎ  แพรศรี อนุกรรมการ 

 9. อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ อนุกรรมการ 
10. คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา วังท่าพระ อนุกรรมการ 
11. นายกสโมสรนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ อนุกรรมการ 
12. นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
13. นายกสโมสรนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ อนุกรรมการ 
14. นายกสโมสรนักศึกษาคณะโบราณคดี อนุกรรมการ 
15. นายกสโมสรนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
16. นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ อนุกรรมการ 
17. ประธานชมรมดนตรี อนุกรรมการ 
18. ประธานชมรมสืบศิลป์ถิ่นใต้ อนุกรรมการ 
19. ประธานชมรมล้านนา อนุกรรมการ 
20. ประธานชมรมอนุรักษ์ศิลปะ โบราณคดีและวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน อนุกรรมการ 
21. ประธานชมรมวัฒนธรรมภารตะ  อนุกรรมการ 
22. นางสาววทันยา  ดูงาม อนุกรรมการและเลขานุการ 
23. นางสาวสุจิตรา  จับใจ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นายธนวัฒน์  แผนสมบูรณ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  /คณะอนุกรรมการ... 
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คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดงำนวันศิลป์ พีระศรี  วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ 
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. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อนุกรรมการ 
13. หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา 
อนุกรรมการ 

14. หัวหน้างานศิษย์เก่าและชุมชน กองกิจการนักศึกษา อนุกรรมการ 
15. หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา 
อนุกรรมการ 

16. หัวหน้างานกิจการพิเศษ  
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

อนุกรรมการ 

17. หัวหน้างานจัดการทรัพย์สิน 
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

อนุกรรมการ 
 

18. หัวหน้างานช่างและซ่อมบ ารุง 
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

อนุกรรมการ 

19. หัวหน้างานบริการกลาง  
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

อนุกรรมการ 

20. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

อนุกรรมการ 

21. หัวหน้างานพัสดุ 
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

อนุกรรมการ 

22. นางศรีมาลา  รุ่งเรืองเสถียร อนุกรรมการ 
23. นายวสัน  จันทร์มั่น อนุกรรมการ 
24. นายศศิวิมล  ใจซื่อ อนุกรรมการ 
25. นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการ 
  /26. ................... 
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26. อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ 

อนุกรรมการ 

27. นายกสโมสรนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ อนุกรรมการ 
28. นายกสโมสรนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ อนุกรรมการ 
29. นายกสโมสรนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ อนุกรรมการ 
30. นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
31. นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อนุกรรมการ 
32. นายกสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ อนุกรรมการ 
33. นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
อนุกรรมการ 

34. ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ 
35. นางสาวรัชดาภรณ์  กองผุย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดงำนวันศิลป์ พีระศรี  วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
1. รองอธิการบดี  เพชรบุรี ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี อนุกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.รัชษาวรรณ์ มงคล 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
อนุกรรมการ 
 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล เทียนทอง 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

อนุกรรมการ 
 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพนธ์  ชุมเกตุ 
คณะวิทยาการจัดการ 

อนุกรรมการ 
 

6. อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร 
คณะวิทยาการจัดการ 

อนุกรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ  เอ่ียมสะอาด 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

อนุกรรมการ 

8. อาจารย์สุภาพร หนูก้าน 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

อนุกรรมการ 

 9. นายวีรยุทธ  สว่างจิตต ์ อนุกรรมการ 
10. นางนิลวรรณ  ไทยมะณี อนุกรรมการ 
11. นางกิง่การ  วันเพ็ญ อนุกรรมการ 
12. นายวิชัย  จันทร์ทอง อนุกรรมการ 
13. นายภควัต  โรจนโพธิ์ อนุกรรมการ 
14. นายรังสรรค์  เกิดรอด อนุกรรมการ 
15. นางสาวภัทรวดี  กลีบสุวรรณ์ อนุกรรมการ 
16. นายนิรันดร  ขุนณรงค์ อนุกรรมการ 
17. นายนิพนธ์  เรืองหิรัญวนิช อนุกรรมการ 
18. นายชาตรี  ค าเอก อนุกรรมการ 
19. นางสาวณฐมน  พัฒนา อนุกรรมการ 
20. นางสาวชัญญ์ฐกัญญ์  สือจันทรา อนุกรรมการ 
  /21. ................... 
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21. อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

อนุกรรมการ 

22. นายกสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อนุกรรมการ 
23. นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  อนุกรรมการ 
24. นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
อนุกรรมการ 

25. นายประทีป  รูปเหมาะดี อนุกรรมการและเลขานุการ 
26. นางสุภาพร  แสไพศาล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยบันทึกข้อมูล 
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 นางสาวจุฑามาศ  ถึงนาค อนุกรรมการ 
9. นางสาววรารัตน์  วีรเดชก าพล อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
1. หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน  กองแผนงาน ประธานอนุกรรมการ 
2. นายฉัตรชัย  ศิริสมบูรณ์ลาภ อนุกรรมการ 
3. นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการ 
4. นางสาววราภรณ์  วิเศษพานิชกิจ อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
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 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย) 

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  รักษาการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 



 

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 
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- จัดเตรียมนักศึกษาชาย – หญิง เข้าแถวต้อนรับประธานในพิธี และถือกระเช้าดอกไม้ส าหรับประธาน    
ในพิธี 

- จัดเตรียมนักศึกษาที่มีความสามารถภาษาอังกฤษ ฯลฯ ในการดูแลต้อนรับอ านวยความสะดวก      
แขกเชิญ ผู้ร่วมงานชาวต่างประเทศ จนกระท่ังเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นงาน 

- ดูแลต้อนรับผู้เข้าร่วมฟังปาฐกถาศิลป์ พีระศรี เชิญแขกเข้าที่นั่ง ในช่วงการแสดงปาฐกถาศิลป์          
พีระศรี  

- ดูแลการส่งและเรียกรถส่งประธานในพิธี ผู้บริหาร และแขกเชิญเมื่อเสร็จสิ้นงาน 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

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

การจัดงาน 
- จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ และจัดสถานที่บริเวณพิธีเปิด โดยประสานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ     

จัดงานวันศิลป์ พีระศรี  
- จัดท าแผนผังบริเวณการจัดงาน และเตรียมสถานที่ส าหรับพิธีทางศาสนา ปาฐกถาศิลป์ พีระศรี  

และกิจกรรมอ่ืนๆ 
- ประสานงานกับนักศึกษาเรื่องสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และเรื่อง

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

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

5. คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ 
- ประสานงานกับนักศึกษาเรื่องสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

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

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

การจัดงาน 
- นิมนต์พระสงฆ์ / จัดอาหารและหรือปัจจัยถวายพระสงฆ์ 
- ด าเนินการในส่วนของพิธีการวางช่อดอกไม้บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

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

ขนย้ายอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
- ประสานงานในด้านการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดกิจกรรมของนักศึกษา รวมทั้งดูแลความสงบเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. คณะอนุกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- บันทึกการจัดกิจกรรมของโครงการในรูปแบบของสื่อ ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ และถ่ายทอดสดการ

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

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

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

10. คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการ

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

 
 

http://love.su.ac.th/


 
 
 
 

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

ครั้งที่ 2/2565 
วันจันทร์ที ่25 กรกฎาคม 2565 

ณ ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

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

สรุปเรื่อง  

    ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์       
พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ทั้ง 3 วิทยาเขต โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับเวลาการปิดงานเป็นเวลา 21.00 น.    
และเพ่ิมก าหนดการในส่วนของการมอบเหรียญรางวัลศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 นั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยได้ปรับแก้รายละเอียดเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้แนบ (ร่าง) ก าหนดการจัดงาน     
วันศิลป์ พีระศรี ของวังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประกอบการ
พิจารณา 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 

ประเด็นพิจารณา 

เสนอพิจารณา (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
1. วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร 
2. วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

จังหวัดนครปฐม วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
    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  

- การแสดงดนตรีขับร้องเพลงซานตาลูเซีย  บรรเลงโดย Saxophone  Quartet  ฉบับภาษาอิตาเลียน  
  โดยนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ 
- นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรมอบของที่ระลึกให้ประธาน ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

• ประธานรับของที่ระลึกจากผู้แทนหน่วยงาน ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
  - อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงานการจัดงานวนัศิลป์ พีระศร ี
  - ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย กล่าวถึงศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี 

- รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวถึง H.E. Mr. Lorenzo Galanti   
  ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย ผู้แสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี  
  คร้ังที่ 27  เนื่องในงานวนัศิลป์  พีระศรี  ประจ าปี 2565 
- ประธานในพิธีมอบเหรียญเกียรติคุณศิลป์ พีระศร ีและเกียรติบตัรให้ผู้แสดงปาฐกถาศลิป์ พีระศรี  ประจ าปี 2565   
- ผู้อ านวยการหอศิลป์  มหาวทิยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการด าเนินการจัดการแสดงศลิปกรรมร่วมสมัย 
  ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38  เชิญศิลปินผู้ได้รบัรางวลัศิลป์ พรีะศรี เข้ารับเหรียญรางวัล “ศิลป์  พีระศรี”  
  และเชิญศิลปินผูไ้ด้รับทุนสรา้งสรรค์ศิลปกรรม “ศิลป์  พีระศร”ี คร้ังที่ 21 ประจ าปี 2565 เข้ารับเหรียญรางวัล         
  “ศิลป์ พีระศรี” จากประธาน 
- ประธานกล่าวเปิดงานและเปดิการแสดงนิทรรศการของคณะวิชา มหาวทิยาลัยศิลปากร 
- ประธานน าผู้ร่วมในพิธยีืนสงบนิ่งเพื่อร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  เป็นเวลา 1 นาท ี
- ประธานวางกระถางดอกกล้วยไม้คารวะอนสุาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศร ี 
  ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี   

 
 
 



 
                                                     -   2    - 
 
- ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร อธิการบดี
มหาวิทยาลยัศิลปากร ผู้สนับสนุนการจัดงาน ผู้บริหารกรมศิลปากร ผู้บริหารสถาบนัการศึกษา ผู้บริหารคณะวชิา 
สถาบนั ศูนย์ ส านัก  กระถางตน้ไม้/ดอกไม้คารวะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  ณ ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์  ศิลป์ พีระศรี  

 - ประธานชมนิทรรศการของคณะวิชาทางศิลปะและหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

• คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  
และเครือข่ายศิลปินนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 39  
หัวข้อ : โลกเสมือน [Virtual World] 
   ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2565 
   ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

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

• คณะมัณฑนศิลป์ 
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
SILPA Creative Works Exhibition 2022 
   ระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2565 
  ณ หอศิลปะและการออกแบบ  คณะมัณฑนศลิป ์

• หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นิทรรศการ Existence of Void โดย ธวัชชัย  พันธุ์สวัสดิ์ 
ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม  –  17 กันยายน 2565 
ณ หอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ   

14.00   น.            -    การแสดงปาฐกถาศิลป์  พีระศรี คร้ังที่  27  เร่ือง “Beyond Soft Power: The Value Creation in 
     Cultural Encounters. Reflections on Cultural Diplomacy”  (onsite และ online)  

โดย H.E. Mr. Lorenzo Galanti  ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย 
ณ  หอประชุม  มหาวิทยาลัยศลิปากร วังทา่พระ 

14.45 – 15.45 น.   -   เสวนาเกี่ยวกับ เบื้องหลังการถ่ายท าภาพยนตร์อิตาลีกับงานสถาปตัยกรรมไทย 
โดยวิทยากรชาวตา่งประเทศ  
ณ  หอประชุม  มหาวิทยาลัยศลิปากร วังทา่พระ 

16.00 – 17.00 น.   -   รับชมภาพยนตร์สารคดี เรื่อง “Me And The Magic Door” 
ณ  หอประชุม  มหาวิทยาลัยศลิปากร วังทา่พระ 

16.00 น.    -    การแสดงดนตรี โดยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
18.00  น.    -    พิธีร าลึกถึงศาสตราจารยศ์ิลป์  พีระศรี ณ ลานอนสุาวรียศ์าสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
21.00   น.    -   ปิดงาน 

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



(ร่าง) 
     ก าหนดการจัดงานวันศิลป์  พีระศร ีประจ าปี 2565  

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 
ณ. ลานอนุสาวรีย์ศาสตราศิลป์  พีระศรี มหาวิทยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

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

เวลา 06.00 – 07.00 น.           พระสงฆ์ 10 รูป ฉันมื้อเช้า ณ อาคารส านักงานอธิการบดี 
เวลา 06.30 – 07.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 
เวลา 07.00 – 08.30 น.    นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นอาสนะพิธี 

      - ประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
                         - ไวยาวัจกรน ากล่าว บูชาพระ อาราธนาศีล /พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ 
     - ไวยาวัจกรน ากล่าวค าถวายผ้าบังสุกุล / ถวายเครื่องไทยธรรม 
    - ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร บุคลากร ถวายผ้าบังสุกุล / ถวายเครื่องไทยธรรม 
    - กรวดน้ า รับพร จากพระภิกษุสงฆ์ 
    - พระสงฆ์ 10 รูป ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง      

เวลา 08.30 - 10.30 น.  พิธีวางช่อดอกไม้ 
    - ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ กล่าวต้อนรับ 
    - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน 
    - นักศึกษากล่าวสุนทรพจน์ เชิดชูเกียรติ 
    - รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ กล่าวเกียรติคุณ 
    - ประธานมอบของที่ระลึกแก่องค์การนักศึกษา 
    - ประธานมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน 
    - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วางช่อดอกไม้ร าลึก 
    - นักศึกษา นักศึกษาเก่าวางช่อดอกไม้ร าลึก 

********************* เสร็จพิธีการช่วงเช้า ****************** 

เวลา 15.00 - 16.00 น.  ลงทะเบียนร้านค้าของนักศึกษา   
เวลา 16.00 – 16.30 น.   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 
เวลา 17.00 – 19.00 น.  การแสดงจากชมรมดนตรีสากล   
เวลา 19.00 – 19.30 น.  ผู้บริหารและผู้ร่วมงานจุดเทียนร าลึก 
เวลา 19.30 – 20.30 น.  การแสดงจากชมรมดนตรีสากล 
เวลา 20.30 – 22.00 น.  การแสดงจากศิลปินและคณะดุริยางคศาสตร์   

********************* เสร็จสิ้นพิธีการ **********************     
 
หมายเหตุ       ตั้งแต่เวลาเวลา 17.00 – 22.00 น. มีการจ าหน่ายสินค้าของนักศึกษาคณะวิชาต่างๆ 



 
 
 
 

(ร่าง)  
ก าหนดการจัดงานวันศิลป ์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565  

ณ ลานด้านหน้าอนุสาวรียศ์าสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี 
---------------------------- 

 
เวลา 08.00 น. รองอธิการบดี เพชรบุรี  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะวิชา และผู้เข้าร่วมพิธี  

พร้อมกันบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี 
 

เวลา 08.30 น. พิธีตักบาตร อาหารแห้งและถวายปิ่นโต พระสงฆ์ จ านวน 10 รูป  
 พิธีสงฆ์  
 - อาจารย์ ดร.ภวพล  คงชุม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี  
  (ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)   
 - ศาสนพิธีกร กล่าวค าอาราธนาศีล ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีรับศีล 
 - ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโทนียกถา ศาสนพิธีกร กล่าวค าถวายสังฆทาน  
 - พระสงฆ์ อนุโมทนา ประธานและผู้เข้าร่วมพิธี ถวายสังฆทาน  อาหาร 
 - พระสงฆ์ อนุโมทนา ประธานและผู้เข้าร่วมพิธี กรวดน  า รับพร  
 - ผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวลาพระสงฆ์เสร็จแล้ว พระสงฆ์เดินทางกลับ 
 
เวลา 19.00 น พิธีร าลึกและวางช่อดอกไม้ ด้านหน้ารูปปั้นศาสตราจารย์ ศิลป์  พีระศรี 
 - อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
     กล่าวรายงานการจัดงานวันศิลป์  พีระศรี 

- อาจารย์ ดร.ภวพล  คงชุม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี ประธานในพิธี 
  กล่าวประวัติศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี พร้อมกล่าวเปิดงาน  
- ประธานให้ผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเพ่ือร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี 
- ประธานวางช่อดอกไม้คารวะศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ และผู้เข้าร่วมพิธีวางช่อดอกไม้ 
    (ขณะวางช่อดอกไม้ จะมีการเปิดเพลงซานต้าลูเซีย ศิลปากรนิยม กลิ่นจันทร์) 
 
    ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 

หมายเหตุ : ภายในงานมีการจ าหน่ายสินค้า (ถนนคนเดินศิลปากรเพชรบุรี) และการแสดงนิทรรศการวันศิลป์ พีระศร ี



 
 
 

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

ครั้งที่ 2/2565 
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 

ณ ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

                4.2  ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้าการด าเนนิงานวันศิลป์ พีระศรี 
                      ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

สรุปเรื่อง 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันจันทร์ที ่27 มิถุนายน 2565 ไดม้อบหมายให้คณะวิชา/หน่วยงานด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1.  มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ร่วมกับองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ภายใต้หัวข้อ “การกลับมาเจอ
กันอีกครั้ง” และเสนอท่ีประชุมให้ทราบในครั้งต่อไป 
  2.  มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ร่วมกับงานบริการกลาง     
กองกลาง และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดการใช้พ้ืนที่การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ        
โดยก าหนดให้ประตูด้านถนนมหาราชเป็นทางเข้า-ออกหลัก และอาจก าหนดพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ      
เช่น  การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก การแสดงดนตรี 
   3.  มอบหมายให้กองกลาง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 
จัดท าแผนผังพ้ืนที่การจัดงานแล้วรายงานในที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป 
   4.  ขอความร่วมมือคณะวิชาประชาสัมพันธ์การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ด้วย 
  ในการนี้ เพ่ือให้การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
จึงเสนอให้ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้าการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 
2565 
 

ประเด็นพิจารณา 
 

  เสนอพิจารณาให้ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน   
วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

➢ ฝ่ายพิธีการ   (ประธาน : ผู้อ านวยการกองกลาง) 
➢ ฝ่ายประชาสัมพันธ์   (ประธาน : รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม) 
➢ ฝ่ายปฏิคม   (ประธาน : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
➢ ฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ  (ประธาน : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา) 
➢ ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
      (ประธาน : รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์) 
➢ ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
 (ประธาน : รองอธิการบดี  เพชรบุรี) 

/ฝ่ายบันทึกข้อมูล... 
 

 



 
 
 
 
 
➢ ฝ่ายบันทึกข้อมูล   (ประธาน : ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง) 
➢ ฝ่ายประเมินผล   (ประธาน : หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน กองแผนงาน) 
➢ ฝ่ายการเงิน   (ประธาน : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง) 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2     - 



 
ระเบียบวาระท่ี 4 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานวนัศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 2/2565 

วันจันทร์ที ่25 กรกฎาคม 2565 
ณ ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 

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

เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 
 

            4.3  การตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

สรุปเรื่อง  

  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบให้เพ่ิมงบประมาณของฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จ านวน 5,000 บาท เพ่ือใช้ในพิธีสงฆ์ต่อไป พร้อมทั้งให้ทุกฝ่ายเสนอรายละเอียด
ประมาณการค่าใช้จ่ายและแจ้งรายละเอียดมายังฝ่ายเลขานุการ นั้น  
  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ตามที่ประธานอนุกรรมการแต่ละฝ่ายเสนอมา ดังนี้    

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 

คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ปี 2564 
ประมาณการ (บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณที่
เพิ่มข้ึน (บาท) 

1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 47,304.00 55,000.00 7,696.00 
2. ฝ่ายปฏิคม 20,000.00 20,000.00  -  
3. ฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ 127,460.50 155,000.00 27,539.50 
4. ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ 45,000.00 52,500.00 7,500.00 
5. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  
   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

34,043.30 50,000.00 15,956.70 

6. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  
   วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

23,367.00 25,000.00 1,633.00 

7. ฝ่ายบันทึกข้อมูล ไม่ของบประมาณ 1,000.00 1,000.00 
8. ฝ่ายประเมินผล 626.00 3,000.00 2,374.00 

รวมทั้งสิ้น 297,800.80 361,500.00 63,699.20 
  - 45,760.10             

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
ประเด็นพิจารณา 

  เสนอพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายของฝ่ายต่างๆ เพ่ือฝ่ายเลขานุการจะได้เตรียมการยืมเงิน
ทดรองราชการเพ่ือใช้ในการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี  พ.ศ. 2565 ต่อไป 
  มติที่ประชุม ................................................................................................................ ............... 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 



ฝ่าย รายละเอียด

315,739.90     บาท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1) ค่าจ้างเหมาท าส่ือประชาสัมพันธ์ 20,000.00        บาท

2) ค่าพิมพ์การ์ดเชิญพร้อมซอง 5,000.00         บาท

3) ค่าของท่ีระลึกมอบให้ประธานในพิธี 3,000.00         บาท

4) ค่าอัดภาพโฟโต้พร้ินท์ 3,000.00         บาท

5) ค่ากระถางกล้วยไม้ส าหรับแขกเชิญพิเศษของฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  14,000.00        บาท

ได้แก่ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี  

ประจ าประเทศไทยและภริยา ศาสตราจารย์ชาวอิตาลี และผู้อ านวยการส านักงาน

ตรวจสอบภายในทหารบก

6) ค่าวัสดุอ่ืน ๆ 10,000.00        บาท

55,000.00      บาท

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

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

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

4) ค่าดอกไม้ส ารองส าหรับแขกท่ีไม่ได้เตรียมดอกไม้มา 1,500.00         บาท

5) ค่าอาหารนักศึกษาช่วยงาน 4,000.00         บาท

20,000.00      บาท

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

พีระศรี วังท่าพระ 2) ค่าของสังฆทานและสบง (20 รูป x 500 บาท) 10,000.00        บาท

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

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

5) ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 150 คน 23,000.00        บาท

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

7) ค่าเช่าจอดรถยนต์แขกพิเศษ (ราชนาวี) 3,000.00         บาท

8) ค่าเช่าเต็นท์ 10,000.00        บาท

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

10) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 4,000.00         บาท

11) ค่าวัสดุ 10,000.00        บาท

155,000.00     บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายฝ่ายต่างๆ การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีท่ี 15 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่าย (บาท)

รวม

รวม

งบประมาณโครงการงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565

รวม



ฝ่าย รายละเอียด

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

2) ค่าเช่าเคร่ืองเสียง/อุปกรณ์ดนตรี 15,000.00        บาท

3) ค่าอาหารนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน และ Security 

   -  วันท่ี 13, 14 กันยายน 2565 (60 คน x 50 บาท)	 3,000.00         บาท

   -  วันท่ี 15 กันยายน 2565 (60 คน x 50 บาท x 2 ม้ือ) 6,000.00         บาท

4) ค่าน้ าด่ืมส าหรับนักศึกษาช่วยงาน วันเก็บธงประดับ (16 กันยายน 2565) 1,000.00         บาท

5) ค่าจ้างเหมาส่ิงพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ในงาน 10,000.00        บาท

6) ค่าวัสดุสีและแปรงทาสีในการวาดคัตเอาท์หน้าคณะวิชา 5,000.00         บาท

52,500.00      บาท

ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 1) ค่าอาหารเช้าถวายพระสงฆ์ จ านวน 10 รูป 2,000.00         บาท

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 2) ค่าอาหารเพลส าหรับพระสงฆ์ (ป่ินโต)  (10 ชุด x 500 บาท) 5,000.00         บาท

3) ค่าอาหารเช้าผู้เข้าร่วมงาน/เจ้าหน้าท่ี  (50 คน x 60 บาท) 3,000.00         บาท

4) ค่าอาหารแห้งส าหรับผู้บริหารใส่บาตรพระสงฆ์ (40 ชุด x 50 บาท) 2,000.00         บาท

5) ค่าอาหารกลางวันนักศึกษาช่วยงาน (15 คน x 60 บาท) 900.00            บาท

6) ค่าอาหารกลางวันนักศึกษาช่วยงาน (15 คน x 35 บาท) 525.00            บาท

7) ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ (1 รูป x 1,000 บาท, 9 รูป x 500 บาท) 5,500.00         บาท

8) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี 20,000.00        บาท

9) ค่าน้ าด่ืม ( 4 โหล x 45 บาท) 180.00            บาท

10) ค่าวัสดุในการจัดงาน 10,895.00        บาท

50,000.00      บาท

ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 1) ค่าจ้างเหมาเวทีและเคร่ืองเสียง      5,000.00         บาท

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 2) ค่าจ้างเหมาไฟประดับภายในงาน 5,000.00         บาท

3) ค่าใช้จ่ายพิธีสงฆ์ 5,000.00         บาท

4) ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 5,000.00         บาท

5) ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 5,000.00         บาท

25,000.00      บาท

ฝ่ายบันทึกข้อมูล 1) ค่าวัสดุ    1,000.00         บาท

1,000.00        บาท

ฝ่ายประเมินผล 1) ค่าไปรษณีย์จัดส่งของท่ีระลึก        1,000.00         บาท

2) ค่ากระดาษ 2,000.00         บาท

3,000.00        บาท

361,500.00  บาท

45,760.10-    บาท

ค่าใช้จ่าย (บาท)

คงเหลือเงินในโครงการ

รวม

รวม

รวมค่าใช้จ่าย

รวม

รวม

รวม
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