
 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 3/2565 

วันจันทร์ที ่22 สิงหาคม 2565 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่งชัน 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์  พีระศรี 
                 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  2.1 ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

  2.2 สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 

 4.1    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 

  

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

ครั้งที่ 3/2565 
วันจันทร์ที ่22 สิงหาคม 2565 

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

เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 
  ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน
วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 
 มติที่ประชุม ................................................................................................................ ............... 
........................................................................................................................................................ ..........................
......................................................................................................... ......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวนัศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 2/2565 
วันจันทร์ที ่25 กรกฎาคม 2565 

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

ผู้มาประชุม 

1.  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ท าหน้าทีป่ระธานในที่ประชุม 
 2. นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร รองประธาน 
3. นางสาวสายฝน  รัตนยัง 

และแทน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
กรรมการ 
 

4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ 

และรักษาการแทน ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
กรรมการ 

6. นางสาวเกษณีย์  วันศรี 
แทน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
และแทน  ผู้อ านวยการกองคลัง 

กรรมการ 
 

7. คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
8. นางสาวจันทิมา เขมะนุเชษฐ์ 

แทน  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
กรรมการ 
 

9. ผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการ 
10. หัวหน้างานสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
11. ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการ 
12. นางสาวสุปราณี  โล่ภักดีสวัสดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวศศิธร  นวสิมัยนาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวนฤมล  ศรีเด่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

1. รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
2. นายณัฐสิทธิ์  ศรีกระหวัน 

แทน  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
กรรมการ 

3. ว่าที ่ร.ต.เอกชัย ภูมิระรื่น 
แทน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

กรรมการ 

4. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
5. นายประกาศ  ปานแด 

แทน  นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรรมการ 

6. นางสาวฉัตรประภา  คล้ายกุ้ง 
แทน  อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

กรรมการ 
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ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

กรรมการ 

2. นายประทีป  รูปเหมาะดี 
และแทน รองอธิการบดี เพชรบุรี 

กรรมการ 

3. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
4. นางสาวเชาวณีย์ แถมยงค์ 

แทน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
กรรมการ 

5. อาจารย์ยุทธ พฤฒาสัจธรรม 
แทน  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

กรรมการ 

6. นายวุฒิ  คงรักษา 
แทน  คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 

กรรมการ 

7. นางสาวภัททิยา  นิมิตนิวัฒน์ 
แทน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

กรรมการ 

8. อาจารย์ ดร.ณัชพล  โชติกไกร 
แทน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กรรมการ 

9. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.รัชษาวรรณ์ มงคล 

แทน  คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
กรรมการ 

11. นางสาววิริน  เคนดี 
แทน  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

กรรมการ 
 

12. ผู้อ านวยการหอศิลป์ กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี กรรมการ 
14. นางอาทิตา  นกอยู่ 

แทน  ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
กรรมการ 

15. นางสาวกิตติยา  ภังคานนท์ 
แทน  ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 

กรรมการ 

16. นางสาววราภรณ์  วิเศษพานิชกิจ 
แทน  หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน กองแผนงาน   

กรรมการ 

17. อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรรมการ 
18. อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร   

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายทวีศักดิ์  สุขนิรันดร์ กองกลาง 
2. นางสาววทันยา ดูงาม กองกิจการนักศึกษา 
3. นายธนตุลย์  เบ็งสงวน งานสื่อสารองค์กร 
4. นางสาวธัญญรัศน์  วงษ์ธนานุรักษ์ งานสื่อสารองค์กร 
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ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

1. นายภานุพงศ์ เงาะล าดวน กองกิจการนักศึกษา 
2. นายศศิวิมล  ใจซื่อ กองกิจการนักศึกษา 
3. นางสาวอมริศรา  ศรีชมภู องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. อาจารย์ธนพล ยงค์โพธิ์ คณะดุริยางคศาสตร์ 
2. นายนฤเทพ  แก้วศิริ ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 
3. นางสาววนัสนันท์  อู่อ้น องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้ไม่มาประชุม 

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

10. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ ติดราชการ 
11. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ ติดราชการ 
12. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ ติดราชการ 
13. หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง กรรมการและเลขานุการ ลากิจ 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.   

 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 

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

2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565  
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัด
งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเพ่ิมเติมข้อความหน้าที่ 3 เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
  จาก ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด... และมีภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานประติมากรรม
ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี...  เป็น ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด... และมีภาพยนตร์  Me And The 
Magic Door ที่เก่ียวข้องกับงานประติมากรรมของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี... 
  และรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
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วาระที่  2.1      การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ได้แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และขอให้ประธาน
คณะอนุกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในฝ่ายเพ่ือจะได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป นั้น 
  บัดนี้  ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมรายชื่ อคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 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  
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
 

วาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 
 
 

วาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่  4.1 (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565   
  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 
ประกอบการพิจารณา 
  ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า การแสดงดนตรีขับร้องเพลงซานตาลูเซีย โดยนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์  ในช่วงพิธีการเช้าจะใช้          
วงดนตรีขนาดเล็ก และจะแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
  นอกจากนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบการก าหนดใช้พ้ืนที่และทางเส้นทางสัญจรภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ดังนี้ 
  1. ห้องประชุม 508 ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี วังท่าพระ ส าหรับรับรองและรับประทาน
อาหารกลางวันของประธาน ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  2. ห้องประชุม 410 ชั้น 4  ส านักงานอธิการบดี วังท่าพระ ส าหรับรับรองผู้ติดตามของ
ประธาน และ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย 
  3. ห้องประชุม 303 อาคารหอประชุม ส าหรับรับรอง ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
อิตาลี ประจ าประเทศไทย 
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  4.  ห้องโถงล่าง อาคารหอประชุม ส าหรับจัดแสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ Me And 
The Magic Door ทั้งนี้ ห้องประชุม 304 อาคารหอประชุมจะติดตั้งจอภาพยนตร์ขนาดจริงเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ใน
การฉายภาพยนตร์ดังกล่าว 
  5.  ก าหนดเส้นทางเดินชมนิทรรศการคณะวิชาทางศิลปะและหอศิลป์ของประธาน โดย
ก าหนดให้นิทรรศการของหอศิลป์เป็นจุดสุดท้าย และไปยังอาคารส านักงานอธิการบดี เพ่ือรับประทานอาหาร
กลางวัน 
 อนึ่ง  อุปนายกองค์การนักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แจ้งรายละเอียด
การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี โดยในปีนี้ได้ก าหนดรูปแบบการจัดงานภายใต้หัวข้อ Come back to the Future 
เป็นแนวคิดการก้าวสู่อนาคตหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)    
เริ่มคลี่คลาย โดยสีหลักท่ีใช้ในการจัดงานประกอบไปด้วยสีขาวงาช้าง สีเขียวมิ้นต์ สีแดงเลือดหมู 
  นอกจากนี้ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าธงราวและการตกแต่งสถานที่การจัดงาน
วันศิลป์ พีระศรี พ้ืนที่วังท่าพระ ทั้งนี้ ในส่วนงบสนับสนุนของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรขอประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรก่อนแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง 
   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

 

มติ       ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 
2565 ของวังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พร้อมทั้งมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้  
    1.  มอบหมายให้ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ ด าเนินขั้นตอนการวางกระถางต้นไม้ (ต้นไม้ปลูก)   
ตามรูปแบบเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา โดยให้แขกผู้เข้าร่วมงานน ากระถางต้นไม้ของตนเองมาวางบนโต๊ะหน้าขาวที่
จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ ฝ่ายปฏิคมจะดูแลยกกระถางต้นไม้ให้แก่แขกอาวุโสและแขกพิเศษ เพ่ือน าไปวางหน้า
อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  
    2.  มอบหมายให้ฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ ก าหนดจุดจอดรถยนต์
ประธาน และฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย และก าหนดเส้นทางสัญจรไปยัง              
ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศร ีต่อไป 
    3.  มอบหมายให้สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรดูแลรับผิดชอบเก็บค่าเช่าพ้ืนที่
จ าหน่ายสินค้าโดยรอบลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นเงิน จ านวน 500 บาท/ร้านค้า 
  
วาระที่  4.2 ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี
   ประจ าปี พ.ศ. 2565 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ได้มอบหมายให้คณะวิชา/หน่วยงานด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
  1.  มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ร่วมกับองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ภายใต้หัวข้อ “การกลับมา
เจอกันอีกครั้ง” และเสนอท่ีประชุมให้ทราบในครั้งต่อไป 
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  2.  มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ร่วมกับงานบริการกลาง     
กองกลาง และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดการใช้พ้ืนที่การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ        
โดยก าหนดให้ประตูด้านถนนมหาราชเป็นทางเข้า-ออกหลัก และอาจก าหนดพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ      
เช่น  การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก การแสดงดนตรี 
   3.  มอบหมายให้กองกลาง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองงานวิทยาเขต
เพชรบุรี จัดท าแผนผังพ้ืนที่การจัดงานแล้วรายงานในที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป 
   4.  ขอความร่วมมือคณะวิชาประชาสัมพันธ์การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ด้วย 
  ในการนี้ เพ่ือให้การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
จึงเสนอให้ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้าการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 
2565 

• ฝ่ายพิธีการ 
ผู้อ านวยการกองกลาง ประธานอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า          

ได้ด าเนินการประสานงานกับเลขานุการของประธานในพิธี (นายชวน หลีกภัย) และจัดท าหนังสือเรียนเชิญ
เรียบร้อยแล้ว ส าหรับหนังสือเรียนเชิญผู้บริหาร คณะวิชา สถาบัน ศูนย์ ส านัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ า
ร่วมงานวันศิลป์ พีระศรี อยู่ระหว่างรอบัตรเชิญ บัตรจอดรถยนต์ จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ขอให้ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์จัดส่งให้ฝ่ายพิธีการในช่วงกลางเดือนสิงหาคม และจะด าเนินการประชุมร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 

• ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบว่า อยู่ระหว่างการคัดเลือกรูปภาพศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่จะน ามาใช้ในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
และโปสเตอร์ต่างๆ จากศิลปิน และจะได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์รูปภาพจากศิลปินต่อไป 

• ฝ่ายปฏิคม 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแขกเชิญผู้เข้าร่วมงานวันศิลป์ พีระศรี 
• ฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ 
    นางสาวสายฝน รัตนยัง อนุกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ      

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ประสานงานการใช้สถานที่และการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
เบื้องต้นแล้วและอยู่ระหว่างการประสานงานพ้ืนที่จอดรถยนต์พร้อมทั้งจะประชุมร่วมกับฝ่ายต่างๆ                
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

• ฝ่ายจัดกิจกรรม วังท่าพระ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา วังท่าพระ ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม       

วังท่าพระ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
 1.  กองกิจการนักศึกษา ก าหนดให้มีการประกวดออบแบบธงราว และจะน าผลงานที่ชนะ

การประกวดจัดท าธงราวและธงญี่ปุ่นประดับตกแต่งสถานที่ ทั้งนี้จะได้น าข้อมูลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ 
ประชุมหารือร่วมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป  

 2.  พ้ืนที่สวนแก้ว ลานสนามบาสเกตบอล พ้ืนที่ด้านหน้าอาคารทัศนศิลป์ เป็นพ้ืนที่
จ าหน่ายสินค้าของนักศึกษาปัจจุบัน ชมรมจากคณะวิชาต่างๆ โดยกองกิจการนักศึกษาและองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรจะดูแลรับผิดชอบการรับสมัครร้านค้าและการเก็บค่าเช่าพื้นที่จ าหน่ายสินค้า  
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3.  พ้ืนที่รอบลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นพื้นที่จ าหน่ายสินค้าของสมาคม

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และของคณะวิชาต่างๆ  โดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร      
จะดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีและเก็บค่าเช่าพื้นที่จ าหน่ายสินค้า 
         ทั้งนี้ พ้ืนที่บริเวณฝั่งตรงข้ามตึกพรรณรายหากสามารถใช้พ้ืนที่ได้จะมีการจัดพ้ืนที่
จ าหน่ายสินค้าเพ่ิมเติมต่อไป 

4.  เวทีการแสดงดนตรี ก าหนดให้อยู่ทางขึ้นโรงอาหาร โดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกวงดนตรีของศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป  

ทั้งนี้  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การคัดกรองผู้เข้าร่วมงานในการเข้า -ออกงาน      
จะด าเนินการประสานงานให้อาจารย์ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และอาจารย์ของ        
คณะมัณฑนศิลป์มาช่วยในการคัดกรองด้วย 

• ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขต               
พระราชวังสนามจันทร์ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 กิจกรรมการจัดงานประกอบด้วย ช่วงเช้าพิธีท าบุญ      
ตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จ านวน 10 รูป และพิธีวางช่อดอกไม้ เพ่ือร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  
กิจกรรมช่วงเย็นเป็นกิจกรรมขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร การจุดเทียนร าลึกถึงศาสตราจารย์   
ศิลป์ พีระศรี การออกร้านจ าหน่ายสินค้าและการการแสดงดนตรีของนักศึกษา และปิดงานเวลา 22.00 น. 

• ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี อนุกรรมการฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี รายงานที่ประชุมทราบว่า วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ก าหนดจัดงานวันศิลป์ พีระศรี          
ในวันพธุที่ 14 กันยายน 2565 ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีการตักบาตร
อาหารแห้ง และเวลา 19.00 น. พิธีร าลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีการประกวดร้องเพลงการแสดงดนตรี
ของนักศึกษา และร้านค้าของนักศึกษาและบุคคลภายบริเวณถนนคนเดิน โดยปิดงานในเวลา 21.00 น. 

• ฝ่ายบันทึกข้อมูล 
    นางอาทิตา นกอยู่  แทนผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า 
ฝ่ายบันทึกข้อมูลได้เตรียมการบันทึกข้อมูลการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
และจะประสานงานกับส านักดิจิทัลเทคโนโลยีเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ต่อไป 

• ฝ่ายประเมินผล 
 นางสาววราภรณ์ วิเศษพานิชกิจ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล รายงานให้  

ที่ประชุมทราบว่า รอรายละเอียดกิจกรรมที่ครบถ้วนทั้ง 3 วิทยาเขต เพ่ือจัดท าแบบประเมินให้ที่ประชุม
พิจารณาในครั้งต่อไป 

• ฝ่ายการเงิน 
  นางสาวเกษณีย์  วันศรี อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน รายงานที่ประชุมทราบว่า 
การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ได้ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการในการด าเนินการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม
โครงการงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว และด าเนินการน าเสนอผู้บริหารพิจารณา
อนุมัตติ่อไป 
   จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
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มติ      ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามที่
คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงาน พร้อมทั้งได้พิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

1. มอบหมายให้ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ ประสานงานกับฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี 
วังท่าพระ จัดท าแผนผังร้านค้าของวังท่าพระ และเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

2. มอบหมายให้ฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ  ประสานงานไปยังกองพัน   
ทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ.11) เพ่ือขอสารวัตรทหารในการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดการ      
จัดงานวันศิลป์ พีระศรี จ านวน 5 นาย และของบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจ้างสารวัตรทหารจากสมาคมนักศึกษา
เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและรองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นพิธีกรในช่วงพิธีการเช้าและนักศึกษาจากชมรมพิธีกรและนักจัดรายการวิทยุเป็นพิธีกร
ภาคสนาม 
 

วาระที่  4.3 การตั้งประมาณการใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบให้เพ่ิมงบประมาณของฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จ านวน 5,000 บาท เพ่ือใช้ในพิธีสงฆ์ต่อไป พร้อมทั้งให้ ทุกฝ่ายเสนอ
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายและแจ้งรายละเอียดมายังฝ่ายเลขานุการ นั้น  
  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ตามที่ประธานอนุกรรมการแต่ละฝ่ายเสนอมา ดังนี้  

โครงการงานวันศิลป์ พีระศร ี
- 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 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี       
รวมเป็นเงิน 370,500 บาท โดยแบ่งเป็นแต่ละฝ่าย ดังนี้ 

1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  55,000 บาท 
2. ฝ่ายปฏิคม  จ านวน  20,000 บาท 
3. ฝ่ายจัดสถานที่งานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ จ านวน 155,000 บาท 
4. ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ จ านวน 61,500 บาท 
5. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 50,000 บาท 
6. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน 25,000 บาท 
7. ฝ่ายบันทึกข้อมูล  จ านวน 1,000 บาท 
8. ฝ่ายประเมินผล  จ านวน 3,000 บาท  

 ทั้งนี้  ฝ่ายเลขานุการจะด าเนินการจัดท าบันทึกเสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมจาก       
เงินสนับสนุนการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี และยืมเงินทดรองราชการต่อไป 
 
วาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

  ประธานนั ดประชุมครั้ งต่ อไป ในวันจันทร์ที่  22 สิ งหาคม 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 3/2565 
วันจันทร์ที ่22 สิงหาคม 2565 

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

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

            2.1  ก ำหนดกำรจัดงำนวันศิลป์ พีระศรี ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

สรุปเรื่อง  
  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ของวังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พร้อมทั้ง
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้  
  1.  มอบหมายให้ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ ด าเนินขั้นตอนการวางกระถางต้นไม้ (ต้นไม้ ปลูก)      
ตามรูปแบบเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา โดยให้แขกผู้เข้าร่วมงานน ากระถางต้นไม้ของตนเองมาวางบนโต๊ะหน้าขาวที่
จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ ฝ่ายปฏิคมจะดูแลยกกระถางต้นไม้ให้แก่แขกอาวุโสและแขกพิเศษ เพื่อน าไปวางหน้าอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  
  2.  มอบหมายให้ฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ ก าหนดจุดจอดรถยนต์ประธาน 
และฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี  ประจ าประเทศไทย และก าหนดเส้นทางสัญจรไปยัง              
ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ต่อไป 
  3.  มอบหมายให้สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรดูแลรับผิดชอบเก็บค่าเช่าพ้ืนที่
จ าหน่ายสินค้าโดยรอบลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นเงิน จ านวน 500 บาท/ร้านค้า 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมทราบก าหนดการจัดงาน วันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี    
พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร 
2. วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
3. วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  มติที่ประชุม ........................................................... ........................................................................ . 
...................................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
 

 

 



 
 

ก ำหนดกำร 
งำนวันศิลป์ พีระศรี ประจ ำปี 2565   
วันพฤหัสบดีที่  15  กันยำยน  2565 

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 
- 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  ฉบับภาษาอิตาเลียน โดยนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ 
- นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรมอบของที่ระลึกให้ประธาน ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
•  ประธานรับของที่ระลึกจากผู้แทนหน่วยงาน ณ ลานอนุสาวรียศ์าสตราจารย์ศิลป์ 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  เนื่องในงานวันศิลป์  พีระศรี  ประจ าปี 2565 
- ประธานในพิธีมอบเหรียญเกียรติคุณศิลป์ พีระศรี 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   
- ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจ าประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร อธิการบดี
มหาวิทยาลยัศิลปากร ผู้สนับสนุนการจัดงาน ผู้บริหารกรมศิลปากร ผู้บริหารสถาบนัการศึกษา ผู้บริหารคณะวชิา 
สถาบนั ศูนย์ ส านัก  กระถางตน้ไม้/ดอกไม้คารวะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  ณ ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ 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 

(ต่อหน้าหลัง) 
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• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
นิทรรศการ Architecture & … “เพราะสถาปัตยกรรมเกี่ยวข้องกับทุกสิ่ง” 
   ระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2565 
   ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

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

• 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 

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

• มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์
วันพุธท่ี 14 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.00 น. 
ณ มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

• มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
วันพุธท่ี 14 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 21.00 น. 
ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี  มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

 
 

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



 
 
 
 

ก ำหนดกำรจัดงำนวันศิลป์  พีระศรี ประจ ำปี 2565  
วันพุธ ที่ 14 กันยำยน 2565 

ณ. ลำนอนุสำวรีย์ศำสตรำศิลป์  พีระศรี มหำวิทยำลยัศิลปำกร วทิยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร ์
--------------------------------------- 

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 ********************** 
หมำยเหตุ       ตั้งแต่เวลาเวลา 17.00 – 22.00 น. มีการจ าหน่ายสินค้าของนักศึกษาคณะวิชาต่างๆ 



 
 
 
 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรจัดงำนวันศิลป ์ พีระศรี ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 

วันพุธที่ 14 กันยำยน 2565  
ณ ลำนด้ำนหน้ำอนุสำวรียศ์ำสตรำจำรย์ศิลป์  พีระศรี 

---------------------------- 
 
เวลำ 08.00 น. รองอธิการบดี เพชรบุรี  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะวิชา และผู้เข้าร่วมพิธี  

พร้อมกันบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี 
 

เวลำ 08.30 น. พิธีตักบำตร อำหำรแห้งและถวำยปิ่นโต พระสงฆ์ จ ำนวน 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 
 
เวลำ 19.00 น พิธีร ำลึกและวำงช่อดอกไม้ ด้ำนหน้ำรูปปั้นศำสตรำจำรย์ 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 2 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจดังานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 3/2565 

วันจันทร์ที ่22 สิงหาคม 2565 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวดัติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

            2.2  สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

สรุปเรื่อง  
  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 มีมติให้ความเห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์        
พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 รวมเป็นเงิน 370,500 บาท โดยแบ่งเป็นแต่ละฝ่าย ดังนี้ 

1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  55,000 บาท 
2. ฝ่ายปฏิคม  จ านวน  20,000 บาท 
3. ฝ่ายจัดสถานที่งานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ จ านวน 155,000 บาท 
4. ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ จ านวน 61,500 บาท 
5. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 50,000 บาท 
6. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน  25,000 บาท  
7. ฝ่ายบันทึกข้อมูล  จ านวน 1,000 บาท 
8. ฝ่ายประเมินผล  จ านวน 3,000 บาท  

 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะด าเนินการจัดท าบันทึกเสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมจาก       
เงินสนับสนุนการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี และยืมเงินทดรองราชการต่อไป 
 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมและสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ของแต่ละฝ่ายดังนี้    

โครงการงานวันศิลป์ พีระศรี 

- งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 300,000 บาท   
- งบสนับสนุนการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี จ านวน 70,500 บาท 
   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน  370,500 บาท 

คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ปี 2564 
ประมาณการ (บาท) 

ปี 2565 
หมายเหตุ 

1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 47,304.00 55,000.00  
2. ฝ่ายปฏิคม 20,000.00 20,000.00  
3. ฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ 127,460.50 155,000.00  
4. ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ 45,000.00 61,500.00  
5. ฝ่ายจัดงานวันศิลป ์พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์ 34,043.30 50,000.00  
6. ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 23,367.00 25,000.00  
7. ฝ่ายบันทึกข้อมูล ไม่ของบประมาณ 1,000.00  
8. ฝ่ายประเมินผล 626.00 3,000.00  

รวมทั้งสิ้น 297,800.80 370,500.00          

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



 
 

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

ครั้งที่ 3/2565 
วันจันทร์ที ่22 สิงหาคม 2565 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

                4.1  ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายรายงานความคืบหน้าการด าเนนิงานวันศิลป์ พีระศรี 
                      ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

สรุปเรื่อง 
   ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1392/2565 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ งานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 
ได้รับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานวันศิลป์ พีระศรี พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งได้พิจารณามอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องด าเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. มอบหมายให้ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ ประสานงานกับฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี 
วังท่าพระ จัดท าแผนผังร้านค้าของวังท่าพระ และเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

2. มอบหมายให้ฝ่ายสถานที่จัดงานวันศิลป์ พีระศรี วังท่าพระ ประสานงานไปยังกองพัน   
ทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ.11) เพ่ือขอสารวัตรทหารในการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดการ          
จัดงานวันศิลป์ พีระศรี จ านวน 5 นาย และของบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจ้างสารวัตรทหารจากสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและรองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นพิธีกรในช่วงพิธีการเช้าและนักศึกษาจากชมรมพิธีกรและนักจัดรายการวิทยุเป็นพิธีกร
ภาคสนาม 
  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) 
➢ ฝ่ายกิจกรรม วังท่าพระ (ประธาน : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ) 
➢ ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
      (ประธาน : รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์) 

/ฝ่ายจัดงาน... 
 



 
 
 
                                     -    2     - 
 
 

➢ ฝ่ายจัดงานวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
 (ประธาน : รองอธิการบดี  เพชรบุรี) 
➢ ฝ่ายบันทึกข้อมูล   (ประธาน : ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง) 
➢ ฝ่ายประเมินผล   (ประธาน : หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน กองแผนงาน) 
➢ ฝ่ายการเงิน   (ประธาน : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง) 

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