
 

สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงาน 
 

 แสดงจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ/การทาํงาน 
 

 แสดงกิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
 

 แสดงการตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจ โดยจะมีเสนออกจาก
รูปแสดงทางเลือกในการทํางานตอไป  

 
 แสดงจุดตอเนื่องของผังงาน ภายในสัญลักษณนี้จะมีหมายเลข

หรืออักษรกํากับ เพื่อไมใหสับสนวาจากจุดใดไปตอที่จุดใดในกรณี
ที่มีการใชสัญลักษณนี้หลายครั้งในผังงานเดียวกัน 

  
 แสดงจุดเชื่อมตอของผังงานภายใน หรือเปนที่บรรจบของเสน

หลายเสนที่มาจากหลายทิศทางเพื่อจะไปสูการทํางานอยางใด
อยางหนึ่งที่เหมือนกัน  

 
 แสดงทิศทางหรือลําดับข้ันตอนการทํางาน โดยหัวลูกศรจะชี้

ข้ันตอนในลําดับตอ ๆ ไป 
 

หลักเกณฑในการเขียนผังงาน 
ในการเขียนผงังานระบบที่ดี ควรมีหลกัเกณฑ ดังนี ้ 

1. มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดการทํางานเพยีงจุดเดียวในหนึง่ผังงานระบบ  
2. มีทางออกจากสัญลักษณใด ๆ เพยีงทางเดียว ยกเวนสญัลักษณแสดงการตัดสินใจ สามารถมทีาง

ออกมาตั้งแต 2 ทางได  
3. มีการเขาสูสัญลักษณใด ๆ เพียงทางเดียว ถาตองการกระทํากระบวนการเดียวกนัควรใชสัญลักษณ

ตัวเชื่อม (    ) 
4. ทิศทางลาํดับของขั้นตอน ควรจะเริ่มจากบนลงลาง ซายไปขวา  
5. ขอความที่บรรจุในสัญลักษณควรสั้น กะทัดรัด เขาใจงาย  
6. ขนาดของสัญลักษณที่ใชควรมีขนาดที่เหมาะสม สวยงาม  
7. เสนทางที่ใชในผังงานควรเปนระเบียบเรียบรอย ชัดเจน ไมพันกันไปมาจนไมสามารถทราบจุดตั้งตน

และจุดสิ้นสุดที่แนนอนได  

 A 

 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขอรับการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน : แหลงเงนิอื่น 

 
หนวยงาน  :  งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารเลขที่ :  หนาที่ : 1/5 
แกไขครั้งที่  :  วันที่เริ่มใช :  สําเนาฉบับที่ :  
 

ผูจัดทําเอกสาร ผูทบทวนเอกสาร ผูอนุมัติเอกสาร 
ลงช่ือ : นางสาวขนิษฐา  เมฆสวัสดิ์ ลงช่ือ : นางสาวจิตรรดี  ตันติคชาภรณ ลงช่ือ :  ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง 
ตําแหนง :  นักบริหารงานทั่วไป ตําแหนง :  หัวหนางานแผนและประกัน     

คุณภาพการศึกษา 
ตําแหนง :  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

วันที่ :        มกราคม 2554 วันที่ :        มกราคม 2554 วันที่ :        มกราคม 2554 
 
วัตถุประสงค 

 เพื่อเปนคูมือในการกําหนดขั้นตอนขอรับการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกชุมชนจากแหลงเงินอื่น(ที่ไมใช
เงินแผนดิน) ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ขอบเขต 
 การขอรับการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนการเสนอขออนุมัติดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแกชุมชน การตรวจสอบความถูกตองของโครงการ  การขออนุมัติโครงการตอมหาวิทยาลัย  การ
ดําเนินโครงการ การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูที่เกี่ยวของ เอกสารที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- หัวหนาโครงการ 

1. ภาควิชาเขียนโครงการ 
เพื่อขอรับการสนับสนุน 

- ภาควิชา 
- งานแผนและประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 

- บันทึกขออนุมัติโครงการ 
- เอกสารโครงการ 

- งานแผนและประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
- งานคลังและพัสดุ 
 

- หัวหนาโครงการ 
3. ตรวจสอบความถูกตอง 
เรียบรอยของโครงการ 

- บันทึกขออนุมัติโครงการ 
- เอกสารโครงการ 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  วาดวยการบริการวิชาการ พ.ศ.2538 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย 
  การใชจายเงินรายไดจากการใหบริการ 
  ทางวิชาการในสวนที่เปนของหนวยงาน 
  เจาของโครงการ พ.ศ.2541 
- ประกาศคณะวทิยาศาสตร มศก. 
  เร่ือง การจัดสรรคาบริการทางวิชาการ 
  ใหแกหนวยงาน และบุคลากร 
 ไมเห็นชอบ 

แกไข / 
ขอรายละเอียด

เพิ่มเติม 

- งานแผนและประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
- งานคลังและพัสดุ 
 

- คณบดี 
- มหาวิทยาลัย 

- บันทึกขออนุมัติโครงการ 
- เอกสารโครงการ 

เห็นชอบ 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

5. มหาวิทยาลัย 
พิจารณาอนุมัติโครงการ 

A 

- มหาวิทยาลัย 
 

- อธิการบดี 
- งานแผนและประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
 

- บันทึกขออนุมัติโครงการ 
- เอกสารโครงการ 

2. ภาควิชาเสนอขออนุมัติโครงการ 

- หัวหนาโครงการ - ผลการสํารวจความตองการของชุมชน 
- แผนบริการทางวิชาการ 
- ผลการดําเนินการบริการวิชาการ 

- ชุมชน/ภาครัฐ/เอกชน 
- ภาควิชา 

4. คณบดีพิจารณา 
และเสนอขออนุมัติโครงการ 

ตออธิการบดี 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

ผูรับผิดชอบ กิจกรรม ผูที่เกี่ยวของ เอกสารที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A 

- งานคลังและพัสดุ 
 

- ภาควิชา 
- หัวหนาโครงการ 
- งานแผนและประกัน 
คุณภาพการศึกษา 
 

- บันทึกขออนุมัติโครงการ 
  ที่อธิการบดีลงนามแลว 
- เอกสารโครงการ 

7. ดําเนินโครงการตามแผน - หัวหนาโครงการ - งานคลังและพัสดุ 
- งานบริหารและธุรการ 
- งานบริการการศึกษา 
- งานแผนและประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
- คณบดี 
- วิทยากร 
- ผูเขารวมโครงการ 

- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
- เอกสารประชาสัมพันธโครงการ 
- ใบสมัครเขารวมโครงการ 
- แบบคําขอใชหองประชุม 
- แบบคําขอใชยานพาหนะ 
- ใบลงทะเบียน 
- เอกสารประกอบโครงการ 
- แบบประเมินโครงการ 
- ใบสําคัญรับเงิน 

8. ติดตาม ประเมินผล 
และสรุปโครงการ 

- หัวหนาโครงการ 
- งานแผนและประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 

- งานคลังและพัสดุ - เอกสารหลักฐานการเงิน 
- สรุปรายรับ-รายจาย 
- รายงานผลการดําเนินงาน 
- ใบลงทะเบียน 
- เอกสารประกอบโครงการ 
- ภาพประกอบโครงการ 
 

9. รายงานผลการดําเนินงาน 
ตอกรรมการบริหารฯ 

- งานแผนและประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
 

- คณะกรรมการบริหารฯ - บันทึกสงรายงาน 
- รายงานผลการดําเนินงาน 
- ใบลงทะเบียน 
- เอกสารประกอบโครงการ 
- ภาพประกอบโครงการ 
 
 

6. แจงภาควิชาและงานที่เกี่ยวของ 
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คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
ขั้นตอนที่ 1 ภาควิชาสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ ทบทวน ประเมินผลโครงการ

บริการวิชาการที่ผานมา จัดทําแผนการดําเนินงานและรายละเอียดโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 

 ขั้นตอนที่ 2 ภาควิชาสงเอกสารโครงการพรอมบันทึกนําสงถึงคณบดีโดยผานหัวหนาภาควิชามาที่งานแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษาหรืองานคลังและพัสดุ 

ขั้นตอนที่ 3 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของโครงการ เชน ระยะเวลาการดําเนินงาน  
รูปแบบวิธีการดําเนินโครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ วิธีการประเมินผล  งานคลังและพัสดุตรวจสอบ
งบประมาณของโครงการโดยใชระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริการวิชาการ พ.ศ.2538  ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใชจายเงินรายไดจากการใหบริการทางวิชาการในสวนที่เปนของหนวยงานเจาของ
โครงการ พ.ศ.2541 และประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง การจัดสรรคาบริการทางวิชาการ
ใหแกหนวยงาน และบุคลากร  หากโครงการไมสมบูรณหรือไมถูกตอง สงคืนภาควิชาเพื่อดําเนินการแกไข 

ขั้นตอนที่ 4 เสนอคณบดี เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการบริการวิชาการแกชุมชน กอนสงโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินงานตอ
มหาวิทยาลัย (หากไมเห็นชอบสงคืนภาควิชาเพื่อดําเนินการแกไข)   งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาหรืองาน
คลังและพัสดุทําบันทึกขออนุมัติจัดโครงการถึงอธิการบดีโดยคณบดีเปนผูลงนาม  พรอมขออนุญาตใหคณบดีเปนผู
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ และขออนุญาตใหผูเขารวมโครงการสามารถเขารวมโครงการไดโดยไมถือ
เปนวันลา (กรณีที่ดําเนินโครงการในวันและเวลาราชการ) 

ขั้นตอนที่ 5 มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารโครงการ (หากโครงการไมสมบูรณหรือไมถูกตอง สงคืนให
คณะฯ เพื่อดําเนินการแกไข)  กอนเสนอใหอธิการบดีลงนามอนุมัติจัดโครงการ และสงเอกสารโครงการที่อธิการบดีลง
นามอนุมัติแลวใหคณะฯ ดําเนินการตอไป 

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อไดรับเอกสารโครงการที่อธิการบดีลงนามอนุมัติแลว  จะสําเนาโครงการแจงใหภาควิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบ และใหงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาเก็บไวเปนหลักฐาน 1 ชุด  แลวจัดเก็บบันทึกอนุมัติโครงการ
พรอมเอกสารโครงการตัวจริงไวที่งานคลังและพัสดุ 

ขั้นตอนที่ 7 หัวหนาโครงการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชุมชนตามแผนที่ตั้งไว  โดยการยืมเงินทดรองราชการจาก
มหาวิทยาลัย (กรณีที่ผูจัดประสงคจะยืมเงิน)  ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการ  จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ/
คณะทํางานชุดตางๆ  ขอใชสถานที่/หองประชุม ติดตอขอใชยานพาหนะ  การติดตอ และรับ-สงวิทยาการ จัดทํา
เอกสารลงทะเบียน  เอกสารประกอบโครงการ  วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร  แบบประเมินโครงการ และจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานคาใชจายตางๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คายานพาหนะเหมาจาย ใบสําคัญรับเงินตางๆ 
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คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

 
ขั้นตอนที่ 8 เมื่อดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกชุมชนเรียบรอยแลว  หัวหนาโครงการจะประสานงานกับงานคลังและพัสดุ

ใหรวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานการเงินตางๆ จัดทําสรุปรายรับ-รายจายทั้งหมด  จากนั้น
ใหหัวหนาโครงการลงนามรับรองคาใชจายตางๆ ทําบันทึกขออนุมัติเบิกคาใชจายตางๆ เพื่อสงคืนเงินยืมมหาวิทยาลัย
ไปที่งานคลังของมหาวิทยาลัย  หัวหนาโครงการ/งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาสรุปผลการดําเนินงานและ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกชุมชน พรอมแนบสําเนาใบลงทะเบียน  สรุปผลแบบ
ประเมินโครงการ  เอกสารประกอบโครงการ และรูปภาพประกอบโครงการ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ ตอไป 

ขั้นตอนที่ 9 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เสนอรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกชุมชน เพื่อใหที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบผลการดําเนินงาน  และเก็บขอมูลพรอมหลักฐานเพื่อใชประกอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5 



 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การจัดทําขาวคณะวิทยาศาสตรฉบับรายเดือน 
 
หนวยงาน : สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร   เลขที่เอกสาร :    หนาท่ี : 
คร้ังท่ีแกไข :     วันท่ีเร่ิมใช:   สําเนาฉบับท่ี : 

ผูจัดทําเอกสาร ผูทบทวนเอกสาร ผูอนุมัติเอกสาร 
ลงชื่อ :  นางประภา เมฆอรุณ ลงชื่อ : นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท ลงชื่อ : ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง 
ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตําแหนง : หัวหนางานบริหารและธุรการ ตําแหนง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
วันที่: วันที่: วันที่: 
 

1.วัตถุประสงค:   เพ่ือเปนคูมือในการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการจัดทําขาวคณะวิทยาศาสตรฉบับรายเดือน  
2. ขอบเขต:  คลอบคลุมตั้งแตการรวบรวมขอมูล ขั้นตอนการจัดทําขาวคณะวิทยาศาสตรฉบับรายเดือน     การออกแบบ การ

จัดพิมพขาวคณะวิทยาศาสตรฉบับรายเดือน การสงขาวคณะวิทยาศาสตรฉบับรายเดือนเพ่ือเผยแพรไปยัง
หนวยงานภายในคณะฯ, หนวยงานภายในม .ศิลปากร , บุคลากรที่ เกษียณอายุ , ศิษยเกาคณะฯ, และ
ประชาสัมพันธลงเว็บคณะฯ 

3.แผนผังการปฏิบัติงาน: การจัดทําขาวคณะวิทยาศาสตร ฉบับรายเดือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนภาพการปฏิบัติงาน 

การจัดทําขาวคณะวิทยาศาสตร ฉบับรายเดือน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.ประสานงานและสงไฟลขาวให 
โรงพิมพม.ศิลปากร 
ดําเนินการจัดพิมพ 

 โรงพิมพม.ศิลปากร 
 
 

 ไฟลขาวคณะฯ ที่ผาน 
การเห็นชอบจากคณบดี 

 บันทึกจัดพิมพเอกสาร
ประชาสัมพันธ 

 นักบริหารงานทั่วไป 
 นักการเงินและบัญชีของ

โรงพิมพม.ศิลปากร 
 
 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

- 
2.เขียนขาวและคัดเลือกภาพประกอบ

การเขียนขาว 

1.รวบรวมขอมูลและภาพถาย 
การจัดกิจกรรม/ 
โครงการตาง ๆ  

 

 ภาควิชา 
 หนวยงานภายใน 

คณะวิทยาศาสตร 
 เจาหนาที่ถายภาพ 

และถาย VDO 
 ศิษยเกาฯ 

 

 โครงการจัดกิจกรรม 
 โปสเตอร  
 บทความ  
 แผนพับ 
 อื่น ๆ  

 

ผูเกี่ยวของ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

- 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

4.จัดรูปแบบ LAY-OUT 

8.ใบสงของคาใชจาย 
พิมพขาวคณะฯ 

 

 เจาของกิจกรรม/
โครงการ 
 

 ขอมูลขาวสารคณะฯ 
 ภาพถาย 

 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 คณบดี 
 
 

7.ตรวจทาน/แกไขขอมูล  

-  ขอมูลขาวสารคณะฯ 
 ภาพถาย 

 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 รูปแบบขาวคณะฯ 
              ที่เสร็จสมบูรณ 

 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 บันทึกแจงคาใชจาย 
 ใบสงของ 
 บันทึกจัดพิมพเอกสาร

ประชาสัมพันธ 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

งานคลังและพัสดุ 

3.ตรวจทาน/แกไขขอมูล  

5.เสนอคณบดีตรวจสอบ
แกไขขอมูล 

 รูปแบบขาวคณะฯ 
              ที่เสร็จสมบูรณ 

 

 คณบดี 
 
 

 a 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังาน 
 

ขั้นตอนที่ 1 สํารวจและรวบรวมขอมูลการจัดกิจกรรม หรือโครงการตาง ๆ ที่ภาควิชาและหนวยงานภายในคณะฯมี
กิจกรรม/โครงการ ที่จัดขึ้นแตละเดือน โดยเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก โครงการรายละเอียด กําหนดการ  
โปสเตอร หรือแผนพับสําหรับการประชาสัมพันธ กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ เพื่อนําขอมูลดังกลาวมา
เขียนรายละเอียดของขาวและเตรียมความพรอมสําหรับการถายภาพในการจัดกิจกรรม/โครงการนั้น ๆ  

ขั้นตอนที่ 2 รายละเอียดขอมูลการจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆที่จัดขึ้นภายในแตละเดือนจะรวบรวมเขียนเปนขาวคณะ
วิทยาศาสตรฉบับรายเดือนใหแลวเสร็จภายในวันที่ 25 ของแตละเดือนนั้นพรอมทั้งการคัดเลือกภาพนิ่งให
เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการฯดังกลาว 

ขั้นตอนที่ 3 ผูรับผิดชอบ ดําเนินการตรวจสอบแกไขขอมูลใหเรียบรอยและสงใหผูที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม/
โครงการฯไดตรวจสอบแกไข 

ขั้นตอนที่ 4 ทําการจัดรูปแบบวาง LAY-OUT เปนขาวฉบับสมบูรณสําหรับนําเสนอคณบดี 
ขั้นตอนที่ 5 นําเสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร  ตรวจสอบแกไขความถูกตองและความเรียบรอย 
ขั้นตอนที่ 6 สงไฟลขาวใหโรงพิมพม.ศิลปากรเพื่อดําเนินการจัดพิมพและไฟลภาพนิ่ง ประกอบการจัดกิจกรรม/

โครงการฯ 
ขั้นตอนที่ 7 โรงพิมพม.ศิลปากรสงรูปแบบขาวที่ออกแบบเรียบรอยแลวใหกับทางคณะฯตรวจสอบความความถูกตอง

เรียบรอย  
ขั้นตอนที่ 8 งานคลังและพัสดุ รับใบขอแจงคาใชจายจัดพิมพเอกสารประชาสัมพันธ จากโรงพิมพ และดําเนินการทํา

เรื่องในระบบ MIS ขอเบิกจายเงิน 
ขั้นตอนที่ 9 ผูรับผิดชอบนาํไฟลขาว(ไฟลนามสกุล.pdf) ลงเว็บคณะฯ และประสานงานกับงานบริหารและธุรการ

ใหเจาหนาที่ชวยดําเนินการติดรายชื่อและที่อยู สงขาวคณะฯใหกับหนวยงานภายในคณะฯและ
หนวยงานภายในม.ศิลปากร , บุคลากรทีเ่กษียณอายุแลว, สงศิษยเกาคณะฯทุกคน  

 
หมายเหตุ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดแลวเสร็จภายใน 10 วัน 

 ผูปฏิบัติงานธุรการ 
 เจาหนาที่รับสงเอกสาร 

ของคณะฯ 
 
 

งานบริหารและธุรการ 
 ขาวคณะฯที่ติดรายชื่อที่อยู

เรียบรอยแลวพรอมสง 
 ใบนําสงทางไปรษณีย 

ฉบับรายเดือน 
 

ผูเกี่ยวของ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ 

 a 

 9. สงขาวคณะวิทยาศาสตรฉบับรายเดือน
ใหกับหนวยงานภายใน คณะฯ, หนวยงาน
ภายใน ม.ศิลปากร, บุคลากรที่เกษียณอายุ
ราชการ, สงศิษยเกาคณะฯ ทุกคน และ

ประชาสัมพันธลงเว็บคณะฯ, 


