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 การศึกษาดูงานเป็นรูปแบบหนึ่งที่ส านักการศึกษาต่อเนื่องน ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร เป็นการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้พบกับสถานที่จริง ได้พบเห็นสถานการณ์จริง และมีการปฏิบัติงานจริง เมื่อกลับมาก็มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับบุคคลอ่ืนที่ยังไม่มีโอกาสไปได้รับทราบ นอกจากนั้นยังมีการเสนอผลงานเพ่ือการปรับปรุงที่เป็นประโยชน์
ต่อส านัก  บุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่องได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  และยังมีโอกาสได้ไปด้วยตนเอง ได้รับโอกาสเรียนรู้ผ่านการบอกเล่าและเห็นภาพ ถือได้
ว่าเป็นการได้รับรู้วิสัยทัศน์ใหม่ ๆ และภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสในการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้  และสิ่งส าคัญใน
การพัฒนาบุคลากรคือ การน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากสถานที่จริงและการปฏิบัติจริงมาปรับใช้ในการบริการ เพ่ือสร้าง
การบริการสู่ความเป็นเลิศ 

 การพัฒนาบุคลากรเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ที่เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะและทัศนคติของ 
บุคลากรในส านัก เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จนก่อให้เกิดความก้าวหน้าในส านัก
และตัวบุคลากรเอง  ความส าเร็จของส านักย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร  ซึ่งจะน าพาไปสู่ความส าเร็จได้ตาม
เป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ของส านักได้  ดังนั้นส านักจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถตลอดไป 

 

                  รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต   
                          ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
                   12  มีนาคม  2557  
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กำรศึกษำดูงำนเร่ือง “กำรบริกำรงำนวิชำกำรและศิลปวัฒนธรรม ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง” 
วันที่ 23 มกรำคม 2557 

ณ  มหำวิทยำลัยศิลปำกร  วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
 

 
ส่วนที่ 1 

ประวัติมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
   
โดย : นำงสำวชุติรฎำ  อัฒฑกุล  
       วิทยำกรของส ำนักพระรำชวังสนำมจันทร์   
        มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อแรกตั้งปีพุทธศักราช 
2486 ต้องอาศัยสถานที่และ อุปกรณ์การศึกษาตลอด 
จนข้าราชการของกรมศิลปากร ท าหน้าที่บริหารงาน 
และเป็นครูอาจารย์เรื่อยมา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2502  
ทางราชการ ได้โอนมหาวิทยาลัยทุกแห่งไปรวมข้ึนอยู่ 
กับส านักนายกรัฐมนตรี  ในปีนั้นเองท่ีมหาวิทยาลัย 
ศิลปากรเพ่ิงจะได้รับงบประมาณแผ่นดินแทนเงิน 
อุดหนุนที่ได้รับจากกระทรวงการคลังเพียงปีละเล็ก 
น้อยจนสามารถขยายงานอย่างจริงจัง ได้ทั้งด้านอาคาร 
อุปกรณ์การศึกษา และบริเวณมหาวิทยาลัยท าให้กว้าง 
ขวางยิ่งขึ้น โดยติดต่อกับพระทายาทของสมเด็จ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัด 
ติวงศ ์เพ่ือกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน 
พระบรมราชานุมัติให้ใช้ที่ดินบริเวณวังท่าพระในที่สุด 
ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานและรัฐบาลได้อนุมัติงบ 
ประมาณค่าชดเชยให้ และได้รับส่งมอบสถานที่กัน 
เรียบร้อยเมื่อปลายปี เดือนธันวาคม พ.ศ. 2507  
แม้กระนั้นก็ยังไม่เพียงพอ แก่การที่จะย้ายการศึกษาให้ 
กว้างขวางออกไปอีกได้ จึงได้มีโอกาสย้ายมหาวิทยาลัย 
ศิลปากรออกไปชานเมือง  โดย น.อ. สมภพ ภิรมย์ ร.น. 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมัยนั้นเป็นเจ้าของ 
โครงการ ได้จัดท าโครงการย้าย  3 ปี 4 ปี และ 7 ปี  
เสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพลถนอม  
กิตตขิจร พิจารณา จนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2508 
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมลงมติมอบให้ ฯพณฯ รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง 
ปิ่น มาลากุล  ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ศิลปากรเป็นคนแรกอยู่ด้วยขณะนั้น รับไปพิจารณาท า 

โครงการใหม่ เป็นโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัย  
ทั้งด้านอาคารสถานที่วิชาการและระบบการปกครอง 
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2509 คณะรัฐมนตรีได้
พิจารณาโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2509 เป็นโครงการหกปี (พ.ศ. 2510 - 2515)  ขยาย
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสากล คือให้การศึกษาวิชา
ต่าง ๆ ไม่จ ากัดเฉพาะศิลปะโบราณคดี ซึ่งตามโครงการจะ
จัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะดุริยางค 
ศิลป์ และคณะครุศาสตร์ตามล าดับ ขยายปริมาณรับ
นักศึกษาให้มากข้ึนตามความต้องการของประเทศ และขอ
ใช้บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เป็นที่ตั้ง
วิทยาเขตแห่งใหม่ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
เหมาะสมที่จะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย
เหตุผลดังนี้ 
  ประกำรแรก พระราชวังสนามจันทร์เคยเป็น
พระราชวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
พระมหากษัตริย์ผู้สนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งในทาง 
โบราณคดีและศิลปะทั้งปวง ทรงเป็นนักโบราณคดีและ
ศิลปิน ชั้นเยี่ยมโดยเฉพาะทางวรรณศิลป์ ทรงสนับสนุน
นาฏศิลป์ตลอดรัชสมัยของพระองค์   
  ประกำรที่สอง บริเวณพระราชวังสนามจันทร์เป็น
ที่ตั้งของเทวาลัยคเณศ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น นอกจากนี้พระคเณศ
ยังเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะ และเป็นตราของทาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่แล้ว 
  ประกำรสุดท้ำย ที่จังหวัดนครปฐมมีพระปฐม
เจดีย์ประดิษฐานอยู่ นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางของโบราณคดี
และศิลปะที่ส าคัญในประเทศไทย ดังนั้นบริเวณพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จึงเหมาะที่จะเป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  พระราชวังสนามจันทร์ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมอยู่ห่างไปทางด้านหลังขององค์พระปฐมเจดีย์
ประมาณ 1 กิโลเมตร 
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  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 2450 ในขณะที่พระองค์ทรงด ารงพระราชอิสริย 
ยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร 
โดยทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ทั้งในการซื้อ 
ที่ดินและการก่อสร้างพระราชวัง ทั้งนี้ทรงมุ่งมั่นหมาย 
ที่จะใช้พระราชวังสนามจันทร์เป็นค่ายหลวงส าหรับ 
ประชุมและซ้อมรบเสือป่า เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ 
เป็นกองก าลังร่วมในการป้องกันประเทศชาติมิให้ตก 
เป็นอาณานิคมของประเทศมหาอ านาจตะวันตก  
ซึ่งก าลังล่าอาณานิคมและแสวงหาประโยชน์จาก 
ประเทศต่าง ๆ ในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียง 
ใต้อยู่ในขณะนั้น 
  พระราชด าริดังกล่าว จึงท าให้นครปฐมเป็นที่ 
มั่นที่สองรองจากกรุงเทพฯ เพราะหากกรุงเทพฯ  
ประสบภาวะคับขันเมื่อใดก็จะใช้นครปฐมเป็นที่มั่นใน 
การต่อต้านข้าศึก เนื่องจากมีเส้นทางการคมนาคมที่ 
เป็นเรือกสวน คูคลอง  อันท าให้ข้าศึกจะติดตามรุกไล่ 
ได้โดยล าบาก ซึ่งเหมาะที่ฝ่ายไทยจะด าเนินยุทธวิธีของ 
การซุ่มโจมตีข้าศึกได้   
  พระราชวังสนามจันทร์จึงมีความส าคัญอย่าง 
ยิ่งทางประวัติศาสตร์ในด้านการรักษาความม่ันคงของ 
ชาติ ทั้งยังมีความส าคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรม ดังจะ 
เห็นได้ว่าพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่าหลายเรื่องก็ทรง 
พระราชนิพนธ์ที่พระราชวังแห่งนี้ เช่น หลักราชการ 
โรมิโอจูเลียต และแมลงป่องทอง เป็นต้น 
  นอกจากนี้สิ่งก่อสร้างในพระราชวังสนาม 
จันทร์ ซึ่งประกอบด้วยพระต าหนัก และสิ่งก่อสร้าง 
ต่าง ๆ นั้นก็มีคุณค่าสูงในทางสถาปัตยกรรม ซึ่งพระ 
องค์ได้พระราชทานนามไว้ได้อย่างไพเราะและคล้อง 

จองกัน  ดังนี้พระที่นั่งพิมานปฐม พระท่ีนั่งอภิรมย์ฤดี  
พระท่ีนั่งวัชรีรมยา พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ ปราสาท 
ศรีวิไชย (ไม่ได้สร้าง) เทวาลัยคเณศร์ ศาลาธรรมเทศน์ 
โอฬาร (ไม่ได้สร้าง) ปาฏิหาริย์ทัศไนย พระต าหนักชาลี
มงคลอาสน์ พระต าหนักมารีราชรัตบัลลังก์ พระต าหนัก 
ทับแก้ว และพระต าหนักทับขวัญ นอกจากนี้ยังมีเรือนพัก
ข้าราชบริพารและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ อีกมาก   
  พระท่ีนั่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นที่ท าการของส่วน
ราชการ จังหวัดนครปฐม ส่วนพระต าหนักชาลีมงคลอาสน์  
พระต าหนักมารีราชรัตบัลลังก์ พระต าหนักทับขวัญ และ
เรือนทับเจริญอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ บูรณะเรียบร้อย
สมบูรณ์แล้ว ปัจจุบันมหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการจัดท า
กลุ่มสิ่งก่อสร้างดังกล่าวเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังสนามจันทร์มีเนื้อที่ทั้งหมด 
888 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา แต่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ใช้พื้นที่เพียง 427 ไร่ 9 
งาน 46 ตารางวา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ด้านหลังและบริเวณรอบ
นอกของพระที่นั่งต่าง ๆ เป็นที่ก่อสร้างคณะวิชาและอาคาร
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยการขยายการศึกษาตาม "โครงการ 
ปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2509" ได้ด าเนินไป
ตามแผนที่ได้วางไว้เป็นส่วนใหญ่กล่าวคือ  ได้จัดตั้งคณะ
อักษรศาสตร์เป็นคณะแรก เมื่อ พ.ศ. 2511 คณะศึกษา 
ศาสตร์ (ในโครงการฯเรียกว่า ครุศาสตร์) เมื่อพ.ศ. 2513 
คณะวิทยาศาสตร์เมื่อ พ.ศ. 2515 เหลือเพียงคณะดุริยาง- 
คศิลป์คณะเดียวที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามโครงการฯ 
ดังกล่าว แม้การจัดตั้งคณะดุริยางคศิลป์จะตราไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2486 อย่าง
ชัดเจนแล้วก็ตาม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะขณะนั้น 
มหาวิทยาลัยยังไม่ พร้อมทั้งบุคลากรและงบประมาณก็ได้ 
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ส่วนที่ 2   
กำรศึกษำดูงำน 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษ 

  มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาขึ้น   
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ในปี พ.ศ. 2542 บนพื้นที่ประมาณ 
15 ไร่ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2544  
   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ประกอบด้วยอาคารใหญ่ที่เป็นอาคารหลัก 1 หลัง 
และอาคารรองอีก 5 หลัง  อาคารหลักเป็นอาคารสองชั้น ชั้นบนเป็นห้องประชุมใหญ่ ขนาดจุ1,300 - 1,500 คน  
พ้ืนห้องปาร์เก้ไม้สัก เพดานแปดเหลี่ยมรูปรีซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ผนังและประตูกรอบไม้สักกรุด้วยผ้าทั้งผนังและเพดาน
เป็นวัสดุดูดซับเสียงชั้นล่างใต้ห้องประชุมมีห้องแสดงผลงานศิลปะและนิทรรศการหมุนเวียน พ้ืนที่ 1,200 ตารางเมตร  
อาคารรองมีสองส่วนคือ เรือนไม้จ านวน 4 หลัง สร้างจากแบบเรือนพักข้าราชบริพารในรัชกาลที่ 6 ที่พระราชวังสนาม
จันทร์ จัดไว้เป็นพื้นที่แสดงผลงานวัฒนธรรม และพ้ืนที่แสดงงานรวม 1,000 ตารางเมตร และเรือนรับรอง 1 หลัง เป็น
อาคารชั้นเดียว พื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร ใช้เป็นส่วนต้อนรับและบริการผู้เยี่ยมชม จ าหน่ายหนังสือ ของที่ระลึก 
และอาหารว่างศูนย์ศิลป- วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเอนกประสงค์ท่ี
รวบรวมภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันตกไว้ ณ ที่เดียวกัน โดยจะมีทั้งส่วนของนิทรรศการประจ า
เพ่ือให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของไทย นิทรรศการหมุนเวียน การจัดกิจกรรม
ทางด้านวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการ  เพ่ือเป็นแหล่งให้การศึกษาอบรมและ
เผยแพร่ทางด้านศิลปะ และการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคตะวันตก โดยมีภูมิทัศน์ต่อเนื่องกับเขต
โบราณสถานของพระราชวังสนามจันทร์ 

หอศิลป์ 

       ในปี พ.ศ. 2548  หอศิลป์ได้รับงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศิลปกรรมไทยและศิลปะร่วมสมัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมฉลองวาระท่ีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา (ศูนย์กลางการแสดงศิลปกรรมการส่งเสริมด้าน
วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม) การด าเนินการ “โครงการก่อสร้างอาคารศิลปกรรมไทย และศิลปะ
ร่วมสมัย” เป็นชื่อที่ใช้เรียกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน แต่ชื่อที่เป็นทางการนั้นทางมหาวิทยาลัยอาจใช้ดุลยพินิจขอ
พระราชทานชื่ออาคารจากสมเด็จพระเทพ -รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายหลังจากที่อาคารเป็นรูปร่างที่
ชัดเจน งบการก่อสร้างแบ่งเป็นช่วงแรก (งบประมาณ 2548) 14 ล้านบาท และช่วงที่สอง (ผูกพันปีงบประมาณ  
2549-2550) 56 ล้านบาท เพื่อให้ทันกับการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว จึงต้องเร่งก่อสร้างในบริเวณท่ีจอดรถที่ต่อเนื่อง
กับอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบเฉลิมพระชนมพรรษา และต้องปรับแก้แบบโดยค านึงถึงอาคาร
หลักท่ีปรากฏอยู่ ใช้โครงสร้างของอาคาร 8 เหลี่ยม และโครงสีที่กลมกลืนกับอาคารหลังเดิมและต้องปรับลดความสูงลง
มาประมาณ 2 เมตร พื้นที่ด้านข้างได้ปรับเข้าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับจอดรถเพ่ิมข้ึน แต่ไม่ลงชั้นระดับผิวดิน  เนื่องจาก 
เป็นพื้นที่ฉ่ าน้ าจะท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม และการควบคุมความชื้น บริเวณท่ีจอดรถหน้าอาคารปรับใช้พื้นที่เป็นพลาซ่า 
เชื่อมต่อกับบริเวณข้างเคียง 
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  หอศิลป์แห่งใหม่ ตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จใน 
เดือนมีนาคม 2551 ในการนี้ได้กราบทูลขอพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “หอศิลป์สนามจันทร์” เสด็จทรงพระกรุณาโปรดเกล้าในพิธีเปิดอาคาร 
อย่างเป็นทางการวันที่ 8 ธันวาคม 2551  
  การเข้าเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญต่าง ๆ ภายในพระราชวังสนามจันทร์ และฟังการบรรยายการด าเนินการด้าน 
ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปได้ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้งมาแล้ว 46 ปี เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่ 
มีคณะที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปวัฒนธรรม ทั้งศิลปวัฒนธรรมของตะวันตกและตะวันออก และงานวิจัยเกี่ยวข้องกับงาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจที่ 4 แต่ละคณะจะมีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลาย มีการจัดตั้งและสร้างอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาเป็นหอ
ศิลปวัฒนธรรมอเนกประสงค์ที่รวบรวมภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันตกไว้ และมีส่วนของนิทรรศการประจ า
นิทรรศการหมุนเวียน กิจกรรมทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นการจัดอบรมและเผยแพร่ทางด้านศิลปะ มีผลงาน
ศิลปะจัดแสดงตลอดทั้งปี และมีงานแสดงที่จัดทุก 2 ปี เช่น งานเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ งานศิลปกรรมรุ่นเยาว์ 
นอกจากนี้ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดงานศิลปินแห่งชาติ จัดงานวันส าคัญ เช่น วันพระนั่งเกล้า วันนริศรา- 
นุวัตติวงศ์ และวันศิลป์พีระศรี เป็นต้น 
 3. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเข้มแข็ง เป็นผู้น าด้านศิลปวัฒนธรรม ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติ จึงไม่มีปัญหาตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. ประสานเชื่อมโยงในเชิงรุก น าวัฒนธรรมมาอนุรักษ์ โดยเชื่อมโยงชุมชน ท างานร่วมกับชุมชน โดยท าการ
วิจัยประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลปะ เช่น การออกแบบ การวิจัยท าสีธรรมชาติ ร่วมจัดงานกับจังหวัด 
 5. รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความหลากหลาย จัดนิทรรศการหมุนเวียนโดยรถนิทรรศการเคลื่อนที่ ไปยังวิทยา
เขตของมหาวิทยาลัย ในชุมชน และโรงเรียนระดับมัธยม การจัดกิจกรรมมีทั้งการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้เงินงบงบประมาณ และกิจกรรมที่หารายได้ เช่น การจัดดนตรีในสวนโดยจ าหน่ายบัตรราคา
ย่อมเยา การท าวิจัยและตั้งบริษัทผลิตสีจากธรรมชาติ เป็นต้น 

ศูนย์บ่มเพำะธุรกิจ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
โดย  :  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพรรณี  ฉำยะบุตร  ผู้จัดกำรศูนย์บ่มเพำะธุรกิจ   

 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเกิดข้ึนจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และส านักงานประสานงานเพาะบ่ม
วิสาหกิจ สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับนักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานของ
มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจพัฒนาตนเอง ผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งผู้ประกอบการในปัจจุบันที่
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของตน  
 
มีหน้ำที่ 
  1. ผลักดันและส่งเสริมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าสู่ภาควิสาหกิจ 
  2. ให้ค าปรึกษาและข้อมูลในการจัดตั้งบริษัทของหน่วยบ่มเพาะ จัดฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจในฐานะผู้ประกอบการ 
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  3. ประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัท  
  4. ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจใหม่ และผู้ประกอบการใหม่ในภาคธุรกิจ 
วัตถุประสงค์  
  1. ให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจครบวงจรในลักษณะพ่ีเลี้ยงใกล้ชิดให้กับท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรและจากหน่วยงานภายนอกทั้งรัฐและเอกชน  
  2. น าเสนอทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและจากภายนอกต่อท่าน และพัฒนาท่านให้สามารถ 
จดัท าแผนธุรกิจของตนเองในการประกอบอาชีพตลอดจน ให้ค าปรึกษาด้านการเงินและแหล่งทุนจนกระทั่งสามารถ 
จัดตั้งองค์กรธุรกิจของตนเองได้ 
  3. สร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้กับท่านทั้งในและต่างประเทศผ่านระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายของศูนย์ฯ 
  4. พัฒนาให้ท่านสามารถเป็นผู้ประกอบการรายใหม่โดยผ่านการอบรมจากหลักสูตร แบบบูรณาการทางธุรกิจ
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และจากหน่วยงานภายนอก 
  5. ช่วยท่านด าเนินการจดทะเบียนความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนให้ค าปรึกษาในการ
แปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน 
หลักสูตรกำรฝึกอบรม  
  หลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการใหม่ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์หลัก 
เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษา อาจารย์ พนักงาน และบุคลากรทั่วไป สามารถก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ที่พอเพียงต่อการเริ่มต้น สร้างธุรกิจของตนเองโดยสร้างหลักสูตรนี้ จะประกอบไปด้วย 10 รายวิชา ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างธุรกิจ ประกอบธุรกิจและขยายธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย 9 รายวิชาแรกจะเป็นภาคทฤษฎีและปิดท้ายจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้ประกอบ 
การใหม่ท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจการของตนเองให้กับผู้เข้าอบรม 
 
กำรบริกำรงำนวิชำกำร  
โดย  :  อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ  แสนมี  รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 
   ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัศิลปากร จัดตั้งโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) และ 16 (11)  แห่ง
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 โดยสภามหาวิทยาลัยได้วางระเบียบมหาวิทยาลยัศลิปากร  
ว่าด้วยการจดัตั้งและบริหารงานของส านักบริการวิชาการ พ.ศ. 2538 เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2538  เพื่อปรับปรุง ระเบียบให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น และใช้งานได้สอดคล้องกับความเป็นจริง  เป็นโครงการน าร่องเพื่อจัดตั้งหน่วยงาน อิสระทีไ่ม่เป็นหน่วยราชการภายใต้
การก ากับของมหาวิทยาลยั ด าเนนิงานในลักษณะวิสาหกิจ และมีหน้าท่ีหารายได้ให้มหาวิทยาลัยโดยการให้บริการวิชาการในรูปแบบตา่ง 
ๆ ได้แก่ งานฝึกอบรม งานประชุมสัมมนา งานท่องเที่ยว  
งานธุรกิจและงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ส านักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้รับรองเป็นที่ปรึกษาระดับ A  
ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการศึกษา สาขาพลังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการท่องเที่ยว และสาขาพัฒนาเมือง 
  นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการบริหารโครงการบริการวิชาการในสาขาทีม่หาวิทยาลัย
เปิดสอน หรือสาขาที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั มี
หน่วยงานย่อยรองรับการด าเนินงาน ได้แก่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกจิ หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา โครงการผลิตสคีุณภาพราคาประหยัดส าหรบั
งานศิลปะ และโครงการผลิตน้ าคณุภาพราคาประหยดัศิลปากร 
วิสัยทัศน์ 
  ด าเนินโครงการบริการวิชาการในลักษณะวิสาหกิจได้อย่างมีศักยภาพ มีความคล่องตัวในเชิงปฏิบัติ เสริมสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นช่องทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถและ
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พัฒนาทักษะในการให้บริการวิชาการของบุคลากรโดยปราศจากข้อจ ากัดในระบบราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
พันธกิจ 
  บริการวิชาการให้แก่หน่วยงานโดยท่ัวไป ทั้งภายในและภายนอกบนพ้ืนฐานของศักยภาพท่ีมีในมหาวิทยาลัย 
สอดรับกับความต้องการของสังคม น ามาซึ่งรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย และเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง  
  1. เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย และ/หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รับผิดชอบการบริหารโครงการ ซึ่งเน้น 
การให้บริการวิชาการแก่สังคมในเชิงธุรกิจเป็นหลัก  
  2. บริการวิชาการในสาขาท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอน และ/หรือ สาขาท่ีมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการให้บริการ  
  3. ประสานงานและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะวิชา และ/หรือ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  
ในกรณีที่เป็นโครงการสหวิทยาการ 
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในการให้บริการทาง วิชาการแก่สังคม 
 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักบริกำรวิชำกำร 
 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 

 
     คณะกรรมกำรบริหำร 
              ที่ปรึกษำด้ำนต่ำง ๆ  
                  ส ำนักบริกำรวิชำกำร            เช่น ที่ปรึกษาด้านปรึกษาด้านกฎหมาย 
                 ที่ปรึกษาโครงการบริการ  
 
 
 
    กลุ่มงำนบริกำรวิชำกำร      กลุ่มงำนบ่มเพำะธุรกิจ 
 
 
          งานธุรการ                  งานบ่มเพาะธุรกิจ 
 
 
    งานการเงินและบัญชี     งานทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 
             งานโครงการบริการวิชาการ                    
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รูปแบบกำรด ำเนินงำนของส ำนักบริกำรวิชำกำร 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศลิปากร ว่าด้วยการจัดตั้งและบรหิารงานของส านักบริการวิชาการ พ.ศ. 2547 ก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินงานของส านักบริการวิชาการสรุปได้ ดังนี้ 
  1. ส านักบริการวิชาการมีฐานะเป็นหน่วยงานภายในก ากับของมหาวิทยาลัย มีระบบบริหารงานแบบวิสาหกิจ ขึ้น
ตรงต่ออธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอกในเชิงธุรกิจเป็นหลัก เพ่ือหารายได้ให้
มหาวิทยาลยั 
 2. ในการด าเนินงานผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารส านักบริการวิชาการ ภายใต้การ
ควบคุมนโยบายของคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ 
 3. การงบประมาณ การเงินและการบัญชีของส านักบริการวิชาการจะแยกออกจากการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีของ
มหาวิทยาลยั   
 4. ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการจะท าหน้าที่สอดส่องดูแลให้การด าเนินงานและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน และ
การบัญชีให้เป็นไปโดยถูกต้อง และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการสอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริหารส านัก บริการ
วิชาการจะพิจารณาจดัสรรเงินรายได้ประจ าปี เพื่อน าส่งเป็นรายไดแ้ก่มหาวิทยาลยัในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  
หกสิบ หรือตามที่อธิการบดีเห็นสมควร  ส่วนเงินรายได้ส่วนที่เหลือจะน าไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อด าเนินงานหรือพัฒนา 
กิจการของส านักบริการวิชาการ  
 5. เนื่องจากส านักบริการวิชาการจะด าเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจ ความรวดเร็วจึงเป็นสิ่งส าคญั หากใช้ขั้นตอนและระเบียบ
ทางราชการจะเกดิความเสียหายแก่การด าเนินงานเป็นอย่างมาก จึงได้มีการออกระเบียบส าหรับการด าเนินงานของส านักบริการวิชาการ 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน แต่ในขณะนี้ระเบียบและข้อบังคับยังไม่ครอบคลุมในทุกเรื่อง จึงยังมีปัญหา
ในทางปฏิบัติในเรื่องที่ไม่มีระเบียบควบคุม ท าให้ต้องยึดถือระเบียบและ ขั้นตอนของทางราชการ ซึ่งบางครั้งก่อให้เกิด
ปัญหาท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า ซึ่งส านักบริการวิชาการก าลัง ด าเนินการปรับแก้ระเบียบให้ครอบคลุมการด าเนินงาน
ในทุกเรื่องในขณะนี ้
   การด าเนินโครงการบริการวิชาการของส านักบริการวิชาการ แบ่งประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
  1. งำนด้ำนโครงกำรฝึกอบรม/ ประชุม/ สัมมนำ  จะมี 2 ลักษณะ คือ 
              1.1 ส านักบริการวิชาการจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการจัดการ 
โดยก าหนดเก็บค่าลงทะเบียนซึ่งบางครั้งรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายอาจมีการจัดสรรให้กับหน่วยงานร่วมด าเนินการด้วย 
              1.2 จะเป็นการยื่นข้อเสนอเพ่ือแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยต่อหน่วยงานภายนอก เพื่อด าเนินการจัด 
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะด าเนินการตามข้อตกลงกันต่อไป 
 2. งำนที่ปรึกษำในสำขำต่ำง ๆ ที่มหำวิทยำลัยแสดงศักยภำพ 
      การด าเนินงานจะเป็นลักษณะที่มหาวิทยาลัยยื่นข้อเสนอเพ่ือแสดงศักยภาพต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือด าเนิน
โครงการ เมื่อได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ส านักฯ จะเป็นผู้จัดหาคณะผู้ปฏิบัติงาน และเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วย 
งานที่ว่าจ้างและคณะท างาน รวมทั้งระบบเอกสารและการเบิกจ่ายเงินของโครงการตั้งแต่เริ่มด าเนินงานจนเสร็จสิ้น 
     ในการด าเนินงานลักษณะนี้ ส านักฯ จะคิดค่าธรรมเนียมบริการวิชาการในอัตราร้อยละ 10 จากงบประมาณ
ในการด าเนินงานโครงการ แต่ในการประมาณการรายรับนั้นค่อนข้างประสบปัญหา เนื่องจากแต่ละโครงการจะก าหนด
จา่ยค่าจ้างเป็นรายงวดและจะจ่ายให้เมื่อได้มีการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบางครั้งถึงแม้โครงการจะเสร็จสิ้นแล้ว 
แต่กระบวนการตรวจรับ การปรับแก้เนื้องานตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจรับ และการเบิกจ่ายเงินของผู้
รับจ้างจะล่าช้า และถ้ากรณีโครงการประสบปัญหาอาจต้องมีการขยายระยะเวลาในการด าเนินงานออกไป ก็ยิ่งท าให้
การด าเนินงานโครงการ การรับเงินค่าด าเนินการ และการสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการไม่สามารถสรุปได้เสร็จสิ้น
ในปีงบประมาณที่โครงการเข้ามา และรายรับที่ปรากฏในระบบการเงินการบัญชีของหน่วยงานนั้นจะไม่ตรงกับรอบของ
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โครงการบริการวิชาการ เนื่องจากเงินที่โอนหรือได้รับในรอบปีบัญชีนั้น บางครั้งจะเป็นของโครงการที่เข้ามาใน
ปีงบประมาณก่อนหน้านี้ แต่เพ่ิงจะเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้น การเงินการบัญชีก็ต้องรับรู้เป็นเงินรายได้ของปีที่เงินเข้ามา  
ท าให้ตัวเลขทางระบบบัญชีจะไม่ตรงกับจ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีเข้ามาในรอบปีนั้น ๆ  
  
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
โดย  :  นำงสำยสมร  สุระแสง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 มหาวิทยาลัยศิลปากรตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผลต่อคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปลายปี 2539  
เรื่อยมา และได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 
  1. หลักของเสรีภาพทางวิชาการ และความเป็นอิสระในการด าเนินงานของ มหาวิทยาลัย 
  2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในหน่วยงานระดับภาควิชา/สาขาวิชาคณะวิชา/ศูนย์/ สถาบัน/
ส านัก/ส านักงานอธิการบดี    
  3. ก าหนดหลักและแนวปฏิบัติร่วมกัน โดยจัดให้มีหลักเกณฑ์กลางและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ   
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งหน่วยงานระดับต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางได้    
  4. มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับภาควิชา  
และคณะวิชาหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า    
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาคมวิชาชีพ    
  6. เผยแพร่การด าเนินงาน และการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน    

นโยบำย    
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาตาม   
ด าริและนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาอันแสดงถึงปณิธานและความ  
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ในการด าเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย   
การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเรื่องนี้ เป็นไปอย่าง 
สอดคล้องในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดแนวนโยบายด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ศิลปากร
ดังนี้   
  1. มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
ให้ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสนับสนุน 
การศึกษาค้นคว้า วิจัยตลอดจนการจัดการศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  2. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายที่จะให้การประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินไปในทุกส่วนอย่างประสาน 
สอดคล้องและมีเอกภาพเป็นไปตามมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นที่ความร่วมมือ  
ประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างมหาวิทยาลัย คณะวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิด 
ประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด   
  3. มหาวิทยาลัยศิลปากรสนับสนุนให้คณะวิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบและกลไกการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดท าโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ตามสภาวะเงื่อนไขเกี่ยวกับความพร้อม
ความจ าเป็นและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ได้ โดยจะพยายามให้การด าเนินการในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นไปอย่างประสาน
สอดคล้องกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
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  4. มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนในกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดให้มีการท ารายงานเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรศึกษำดูงำนมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 
  การศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ บุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง
ได้รับความรู้และประสบการณ์หลากหลายรูปแบบ  โดยสามารถน ามาปรับและประยุกต์ใช้ซึ่งสรุปได้ ดังนี้  

      วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
   

 กิจกรรม              ผลผลิต              ผลลัพธ์    

1. เพ่ือศึกษาการจัดตั้งหน่วยงาน 
อิสระที่ไม่เป็นหน่วยราชการภายใต้ 
ก ากับของมหาวิทยาลัย ด าเนินงาน 
ในลักษณะวิสาหกิจ และมีหน้าที่ 
หารายได้ให้มหาวิทยาลัยโดยการให้ 
บริการวิชาการ   
2. เพ่ือศึกษางานศิลปวัฒนธรรมด้าน 
การจัดนิทรรศการหมุนเวียน และ 
การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย 
 

 โครงการ 
ศึกษาดูงาน  

1. บุคลากรส านักการศึกษาต่อ 
เนื่อง จ านวน 48 คน ได้รับความรู้ 
และประสบการณ์จากการศึกษา 
ดูงานทางด้านบริการวิชาการแก่ 
สังคม และด้านศิลปวัฒนธรรม    
2. ส านักการศึกษาต่อเนื่องได้ 
เครือข่ายความร่วมมือในการ 
ส่งเสริมและพัฒนางานด้านบริการ 
วิชาการแก่สังคมและด้านศิลป- 
วัฒนธรรม  
3. ได้ศึกษารูปแบบของหน่วย 
งานวิสาหกิจที่หารายได้ให้  
มหาวิทยาลัยโดยการให้บริการ 
วิชาการ 
4. ได้ศึกษาความรู้เรื่องประวัติ- 
ศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมรวม 
ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ 
5. ได้ศึกษาวิธีการในการน าชม 
พร้อมทั้งการบริการที่ดีในการ 
ต้อนรับ เพ่ือน ามาปรับและ 
ประยุกต์ใช้กับการน าชมนิทรรศ  
การในศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ได้  
6. ได้ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมร่วม
เพ่ิมเติม เช่น การจัดดนตรีในสวน   
การสร้างเครือข่าย และ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

1. บุคลากรส านักการศึกษา 
ต่อเนื่องเกิดการเรียนรู้และ 
พัฒนาศักยภาพในงาน 
บริการวิชาการแก่สังคม  
และด้านศิลปวัฒนธรรม  
2. เป็นการต่อยอดให้ 
บุคลากรได้รับความรู้ความ 
สามารถและทักษะเพ่ิมขึ้น 
จากประสบการณ์จริงมาปรับ 
ใช้กับงานของส านัก   
3. เป็นการพัฒนาบุคลากรของ 
ส านักการศึกษาต่อเนื่องให้ได้ 
รับความรู้แบบองค์รวมในการ 
หารายได้ให้มหาวิทยาลัย 
โดยการให้บริการวิชาการ 
4. บุคลากรของส านักการ 
ศึกษาต่อเนื่องได้เกิดทักษะ 
และน าความรู้ที่ได้รับไปต่อ 
ยอดกับการพัฒนางานใน 
อนาคต 
5. บุคลากรของส านักการ 
ศึกษาต่อเนื่องได้แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ในการจัดนิทรรศการ 
และกิจกรรมวัฒนธรรมไทย 
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ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำดูงำนบริกำรวิชำกำร 

 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนนโยบายภายใต้บริการวิชาการเชิงเสริมสร้างรายได้ว่า จะยังคงให้มีการ 
บริหารในรูปแบบเดิมหรือปรับรูปแบบการบริหารใหม่ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เช่น การบริหารในรูปแบบของหน่วยงาน 
วิสาหกิจดังท่ีส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรใช้อยู่ รวมทั้งการวางแนวทางในการเสนอโครงการรับจ้างจัด 
ฝึกอบรม/ ประชุม/ สัมมนา ต่อหน่วยงานภายนอกว่า จะมีการบูรณาการรวมเป็นในนาม มสธ. หรือปล่อยให้แต่ละ 
หนว่ยงานในมหาวิทยาลัยต่างแข่งขันกันเองในการยื่นข้อเสนอโครงการรับจ้างต่อหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้  
 1. การแสวงหางานรับจ้างจัดฝึกอบรม/ ประชุม/ สัมมนา/ ที่ปรึกษาต่าง ๆ ควรได้รับการน าและสนับสนุนอย่าง
จริงจังโดยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เช่น อธิการบดี รองอธิการบดี ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
ผู้อ านวยการส านัก  เพ่ือแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 2. ค่าบริหารโครงการของ มสธ. คิดสูงเกินไป (คิด 30%) โดยทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษาอื่นจะคิดอยู่ที่ประมาณ 
10-15 % เพ่ือจะได้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานอื่นได้ 
 3. การปรับขีดความสามารถของบุคลากรส านักให้สูงขึ้นทั้งในด้านการมองเชิงธุรกิจ การบริหารโครงการ   
และการประสานต่าง ๆ เพราะที่ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีเจ้าหน้าที่ไม่มาก (จ านวน 12 คน) 
แต่สามารถด าเนิน  โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีเป็นรายได้ประมาณ 30 ล้านบาทขึ้นไป หรือบางครั้งสูงถึง 150 ล้านบาท 
 4. น าเสนอมหาวิทยาลัยปรับแก้ไข ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว  
 5. ควรมีการจัดท าระบบงบประมาณในการจัดสรรเงินในส่วนของมหาวิทยาลัย และส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
อย่างชัดเจน เป็นระบบเหมือนมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถด าเนินการได้ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการท างานในด้าน 
วัสดุ ครุภัณฑ์ และเป็นโบนัสส าหรับผู้ปฏิบัติงาน เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 
 6. มหาวิทยาลัยควรมอบอ านาจการบริหารงานให้กับส านัก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวทั้งในด้านการจัดการ  
การบริหารงาน การบริหารคน โดยพิจารณาจากระเบียบบริหารงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2547 มาปรับใช้ 
 7. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการบริหารงานของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ให้มีความเป็นอิสระ ทั้งในด้านการ 
หารายได้และการใช้เงินรายได้ โดยให้มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แนะน าการบริหารงานและให้แนวทาง 
อย่างมืออาชีพ  
 8. ระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากรจะพบว่าในระเบียบครอบคลุมสาระส าคัญในการบริหารวิชาการ การเงิน   
พัสดุ ที่ให้ความคล่องตัวและมีความชัดเจนมากกว่าระเบียบที่ส านักการศึกษาต่อเนื่องใช้อยู่ในปัจจุบัน  
 9. โครงสร้างของหน่วยงานที่ท าหน้าที่หารายได้ควรมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง เช่น งานประชาสัมพันธ์  
งานดูแลลูกค้า งานสร้างเครือข่าย ฯลฯ  และควรมีอิสระในการบริหารงาน มิใช่มีลักษณะเดียวกับงานประจ าทั่วไป  

ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำดูงำนศิลปวัฒนธรรม 

การศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือศึกษาและน า
แนวทางการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการหมุนเวียน และการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม
ไทย มาประยุกต์ใช้ในงานของส านักการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยโดยส านักการศึกษาต่อเนื่อง จะศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมร่วมเพ่ิมเติม เช่น การจัดดนตรี 
ในสวน การสร้างเครือข่าย และการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ 
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 2. การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ได้รับความรู้ประวัติศาสตร์ 
และความสวยงามรวมทั้งการจัดแสดงของอันมีค่า การรักษาอาคารและการดูแล ความสะอาด ความปลอดภัยสิ่งของ 
มีค่า มีระบบและบ ารุงรักษาได้ดี  มีพนักงานน าชมมีความสามารถน าชมอธิบายประวัติและที่มาของการจัดรวมทั้งการ
บริการที่ดี สามารถน ามาปรับใช้กับการน าชมนิทรรศการในศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ได้ โดยการปรับปรุงและเพ่ิมเติม
นิทรรศการให้น่าสนใจและถือเป็นสถานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
  3. มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งหน่วยงานระดับศูนย์/ส านัก เพ่ือรองรับงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
(พันธกิจที่ 4) โดยตรงจะท าให้สามารถด าเนินการพันธกิจนี้ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นตามภาระงานของมหาวิทยาลัย 
  4. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและเพ่ิมเติมการจัดกิจกรรมและบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมสุนทรียศาสตร์แก่บุคลากร 
นักศึกษา ประชาชน ให้มากยิ่งขึ้นโดยอาจแสวงหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกต่าง ๆ มาสนับสนุนการด าเนินการ 
   5. งานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดตั้งกองทุนอุทยานรัชมังคลาภิเษก เพ่ือส าหรับการด าเนินงาน
มีดอกผลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนางานได้ แต่ยังมีการด าเนินงานเป็นส่วนน้อยและยังไม่เป็นรูปธรรม  
  6. มหาวิทยาลัยยังขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรและคณาจารย์ในการเข้ามามีบทบาทในงานศิลปวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 4 
ภำคผนวก 

แบบกำรขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี 

1. ช่ือโครงการ    โครงการศึกษาดูงาน  เรื่องการบรกิารงานวิชาการ และศลิปวัฒนธรรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
2. ประเภทโครงการ   โครงการพฒันาบุคลากรใหไ้ดร้ับความรู้และทักษะทางวิชาการ 
3. ช่ือและประวัติของผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ช่ือภาษาไทย      นายทันดร  ธนะกูลบรภิัณฑ ์
ช่ือภาษาอังกฤษ  MR.TUNDORN  THANAKOOLBORIPUNTA 
วุฒิการศึกษา     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก 
ต าแหน่ง     ผู้บริหาร (หัวหน้าส านักงาน เลขานุการส านัก) สังกัดส านักงานเลขานุการ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง โทร. 7705    
เข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช   เมื่อวันที่ 28  มกราคม  2524 จะเกษียณอายรุาชการในปี  2559 
- ขณะนี้ไดร้ับทุนอ่ืน ๆ จากมหาวิทยาลัยหรือไม่           ไม่ได้รับ      รับ (ระบุ) ......................                       
- ขณะนี้ไดล้าศึกษาต่อเต็มเวลา/ลาในลักษณะอื่นเต็มเวลาหรือไม่      ไม่ไดล้า       ลา  (ระบุ) ...................... 
- ขณะนี้มีชุดวิชาที่ต้องรับผดิชอบในการผลติหรือไม่          ไม่มี      มี    
- (ถ้ามี) โปรดระบุช่ือ และรหสัชุดวิชาที่รับผิดชอบ..................................................................................โดยท าหน้าท่ี   
    ประธาน        บรรณาธิการ      ผู้เขียน  หน่วยท่ีและจะเปดิสอนในภาคการศึกษาที่  ...................... 
*  กรณีผู้ขอรับทุน/ผู้รบัผิดชอบโครงการหลายราย ให้ผู้ขอรับทุนทุกรายลงนาม พร้อมทั้งแนบประวตัิของผู้ขอรับทุนทุกคน ไว้ท้าย
โครงการ ท้ังนี้หากเป็นโครงการพฒันาบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานเป็นผู้จัด ให้แนบรายชื่อและต าแหน่งของผู้ร่วมโครงการไว้
ท้ายโครงการด้วย 
4. ความส าคัญของโครงการ 
 การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม เปน็ภารกิจหนึ่งของส านักการศึกษาต่อเนื่องที่มีความส าคัญ  
จึงจ าเป็นต้องพัฒนางานด้านการให้บริการวิชาการ และงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  โดยมุ่งเน้นภารกิจหลัก
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และพัฒนางานบริการวิชาการแกส่ังคม และงานศลิปวัฒนธรรมให้มีการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้   
   ด้วยเหตุนี้ ส านักการศึกษาต่อเนื่องจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนางานด้านการให้บริการวิชาการ และงานดา้นศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อให้สามารถรองรับกับการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้น ภาพลักษณ์ความเป็นผู้ช านาญ ความเป็นมืออาชีพ และน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มา
ปรับปรุงงานอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน    
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    5.1 เพื่อศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานอิสระที่ไม่เป็นหน่วยราชการภายใต้ก ากับของมหาวิทยาลัย ด าเนินงานในลักษณะวิสาหกิจ และมี
หน้าท่ีหารายได้ให้มหาวิทยาลยัโดยการให้บริการวิชาการ 
    5.2 เพื่อศึกษางานศิลปวัฒนธรรมด้านการจัดนิทรรศการหมุนเวียน และการจดักิจกรรมวัฒนธรรมไทย 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    6.1 การศึกษาดูงานในครั้งนี้จะมีประโยชน์ในการตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในรูปของการน าความรู ้
และประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงานมาพัฒนาการหารายได้ทางด้านบริการวิชาการแก่สังคมในรูปของการจัดฝึกอบรม  
    6.2 เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการศึกษาดูงานมาเป็นแนวทางในการจัดนิทรรศการหมุนเวยีน และการจัดกิจกรรม
วัฒนธรรมไทย  
    6.3 สามารถน าประโยชน์ที่ได้รบัมาขยายผลของการสร้างความรว่มมือและเครือข่ายระดับสถาบัน เพื่อการพัฒนางานด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม การจดักิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในทุกกิจกรรม  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  2 วัน 
    วันท่ี  23 - 24 มกราคม 2557  ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม 
8. วิธีด าเนินการ   
            เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดา้นศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยศลิปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม 



16 | ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น  
 

9. งบประมาณของโครงการจ าแนกตามหมวด    
    หมวดค่ำใช้สอย                   
              1. ค่าอาหารและที่พัก (ต่างจังหวัด) จ านวน 48  คน                        72,000    บาท      
                   (คนละ 1,500 บาท x 48 คน) 
              2. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 คัน (30,000 บาท)                       30,000    บาท     
                            รวมเป็นงบประมำณทั้งสิ้น          102,000   บำท                   10. เมื่อ
ข้าพเจ้าและ / หรือผู้ร่วมโครงการได้รับทุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี แล้ว  ข้าพเจ้าและ /หรือผู้ร่วมโครงการยินดีปฏิบตัิตามประกาศ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนมสธ.12 ปี และแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกบั
การใช้จ่ายเงินกองทุน มสธ. 12 ปี และเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา/มติที่ประชุมผู้บรหิารส านัก สถาบันก าหนดโดยเคร่งครดั 
และข้าพเจ้า และ/หรือผู้ร่วมโครงการขอรับรองว่าจะส่งรายงานผลฉบับสมบรูณ์และสรุปผลการด าเนนิงานโครงการขอรับทุนกองทุน 
มสธ. 12 ปี ประจ าปี (Annual Report) (สว.136)  
ตอ่คณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี ภายในระยะที่คณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ 
2557 

11. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

                   (นายทันดร  ธนะกลูบรภิัณฑ์)    
                                                                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                                                                                         วันท่ี       เดือน มกราคม  พ.ศ. 2557 
12. ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

        เห็นสมควรให้จดักิจกรรมตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อส านักการศึกษาต่อเนือ่ง 
        และบุคลากรของส านักโดยรวม  
        และข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะติดตามรายงานผลฉบับสมบรูณ์ จากผู้ขอรับทุน / ผูร้ับผดิชอบโครงการ และ 
        สรุปผลการด าเนินงานโครงการขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี  ประจ าปีงบประมาณ (Annual Report) 
        (สว.136) เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกองทุน  
        มสธ. 12 ปี ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ 2557  หากหน่วยงานไมส่ามารถส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์และ     
        สรุปผลการด าเนินงานฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้  ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะไมไ่ด้รับการจดัสรรทุนเพื่อ  
        ส่งเสริมการปฏิบตัิตามข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติของกองทุน มสธ. 12 ปี จ านวน 10,000 บาท  

 

                                 (ลงช่ือ)  …………………………………….…….. 
                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต) 
                          ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง  

13. โครงการนี้ไดผ้่านความเห็นชอบจากผู้บริหารส านักการศึกษาตอ่เนื่องแล้ว ในการประชุมครั้งท่ี 25/2556  
     วันท่ี  18  ธันวาคม  2556  

 

                                 (ลงช่ือ)  …………………………………….…….. 
                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต) 
                           ผู้อ านวยการส านกัการศึกษาต่อเนื่อง 
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รำยช่ือคณะศึกษำดูงำนและสัมมนำกลุ่ม  
เรื่อง กำรบริกำรงำนวิชำกำร และศิลปวัฒนธรรม ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 

วันที่  23 - 24  มกรำคม  2557   
ณ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จ.นครปฐม และสวนผึ้ง รีสอร์ท จ.รำชบุรี   

 

 
1.   รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต    25. นางสาวบังอร  สุวรรณานนท์      
2.   นายทันดร  ธนะกูลบริภัณฑ์       26. นายธนกฤต  หาดทวายกาญจน์      
3.   นางสาวเยาวลักษณ์  ศิริสุวรรณ      27. นายหัสนัย  ริยาพันธ์ 
4.   นางวิยะดา  วรธนานันท์        28. นายกิตติภพ  นามพุทธา 
5.   นายสิรภพ  ใจสุภาพ       29. นางวราภรณ์  ด ารงรัตน์ 
6.   นายเมธี  ปิยะคุณ        30. นางภัสชญนิษฐ์  วิทยาธีรรัตน์ 
7.   นางกมลรัตน์  สิริธรังศรี       31. นางสาวปิยะนาถ  ศิริพูนสวัสดิ์ 
8.   นางอนงค์  สุขสุเสียง       32. นางสุมนมาน  แสนอี 
9.   นางสาวอุไรวรรณ  แสงพันธ์รุง      33. นางสาวมยุรี  ตุ้มเทียน 
10.  นางสาวบุษกร  ครุฑชื่น        34. นางสาวกรภัทร  คงเจริญ 
11  นางสุรัฏิยา  จ านงเพียร        35. นายอภิภู  ธนการอรนลิน 
12.  นายวิทยา  มีกลิ่นหอม        36. นางสาวบุญทิพย์  ช่วยรัตแก้ว 
13.  นางนันทภัค  อินทุยศ    37. นางสาวณภัทร  ธรรมโชติ      
14.  นายถาวร  สุขสุเสียง     38. นางธนินจิตรา  โกวิน        
15.  นางพิมพ์ธนา  เลิศวุฒิโสภณ    39. นายนันทวุธ  ศักดิ์บัวทอง     
16. นางสาวมณฑาทิพย์  จันทร์คง    40. นางสาวกชพร  จูฑะจันทร์      
17. นางสาวมนัสนันท์  เสตะจันทน์   41. นางสาวปณิดา  เด็นหลี      
18. นางอุษณีย์  จูฑะศิลป์     42. นายอาชวี  คงประเสริฐ      
19. นางเปรมปรีดิ์  ไทยเที่ยง    43. นายปาลวัฒน์  เกษมสันต์ ณ อยุธยา     
20. นางสาวภาวิณี  ปุริมปรัชญ์    44. นางสาวธนัญสรณ์  อยู่ประเสริฐชุติ      
21. นายชัยณรงค์  นพศิริ     45. นายชัชวาลย์  โสตถิเศรษฐ์      
22. นางกาญจนา  เชื้อสาย    46. นางสาวนพวรรณ  วงษ์ศรีแก้ว      
23. นางสาวยุวดี  ศรีงาม     47. นางยุภา  ทองแจ่ม      
24. นางสาวบุศรา  สุทธิวงศ์    48. นายวิโรจน์  ทองค า      
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ก ำหนดกำรศึกษำดูงำน 
เรื่อง กำรบริกำรงำนวิชำกำร และศิลปวัฒนธรรม ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง และสัมมนำกลุ่ม 

วันที่  23 - 24  มกรำคม  2557 
ณ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จ.นครปฐม และสวนผึ้ง รีสอร์ท จ.รำชบุรี   

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

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกรำคม 2557 

  07.00 น.   ออกเดินทางจาก มสธ.  
  09.30 - 10.45  น. ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
         ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา                
   10.45 - 11.00  น. อาหารว่างเช้า    
  11.00 - 12.00  น. ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
  12.00 - 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน    
  13.00 - 15.00  น. ศึกษาดูงาน เรื่องการบริการงานวิชาการ   
     ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  15.00 - 15.15  น. อาหารว่างบ่าย    
  15.15 - 16.00  น. ศึกษาดูงานการบริการงานวิชาการ (ต่อ)            
  16.00 น.    เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  
  18.00 น.   เดินทางถึงที่พัก สวนผึ้ง รีสอร์ท จ.ราชบุรี   
   18.30 น.           - อาหารเย็น 
                       - กิจกรรมสาระสังสรรค์  

วันศุกร์ที่ 24 มกรำคม 2557  

  07.00 - 08.30 น. อาหารเช้า   
  09.00 - 10.00 น.  สรุปผลการศึกษาดูงาน      
  10.30 - 10.45 น. อาหารว่างเช้า    
  10.45 - 12.00 น. สรุปผลการศึกษาดูงาน(ต่อ) 
  12.00 น.  - รับประทานอาหารกลางวัน     
  13.30     - เดินทางกลับ 
   15.30 น.  ถึง มสธ.  
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สรุปกระบวนทัศน์ใหม่กำรบริหำรพัฒนำบุคลำกร 
วันที่  24  มกรำคม  2557 
ณ สวนผึ้ง รีสอร์ท จ.รำชบุรี   

โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
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ประมวลภำพกิจกรรม 

 

   

  

 
          รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพรรณี  ฉำยะบุตร 
                 ผู้จัดกำรศูนย์บ่มเพำะธุรกิจ 
   
 

   
 

                          ดร.ศรำยุทธ  แสนมี 
        รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 

 

 
 
   

 
                        นำงสำยสมร  สุระแสง 
        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
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I 

 

 

                                 วันที่  23  มกรำคม  2557 
                 ณ หอศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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                                            วันที่ 24 มกรำคม 2557 
                 สรุปผลกำรศึกษำดูงำน 
 
 
               

 

 

 

 

 

                 

 

 

                ณ ห้องประชุม 
       สวนผึ้งคันทรี่โฮมรีสอร์ท 
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