
 
 

สวนราชการ  สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน   2726  
ที่  ศธ 0520.101.5/ว.344    วันที่   17   กรกฎาคม 2552 

เรื่อง  ขอความอนุเคราหดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดท่ี 13 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 

2552 

 
เรียน  รองอธิการบดี (พระราชวังสนามจันทร) 
 

ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของตัวชี้วัดท่ี 13 เร่ือง 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ

ราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีความกาวหนาของการดําเนินการดังนี้  
1. มีการแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชนเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและรวม

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวนท้ังสิ้น 48 คน และไดนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังท่ี 3/2552 เพ่ือทบทวนแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ซึ่งท่ี

ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแผนและคณะทํางานภาคประชาชนเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความ

คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2552 

2.  คณะทํางานภาคประชาชนฯ มีการประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณาคัดเลือกประเด็น/โครงการท่ีประชาชนเขามามีสวน

รวมโดยมีมติเห็นชอบวา  ควรพัฒนาระบบราชการดานการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชน 

โดยจัดทําโครงการแบบมีสวนรวมจากภาคประชาชน ประจําปงบประมาณ 2552 เปนกิจกรรมที่เนนการเสริมสรางสุขภาวะใหแก

ประชาชนจํานวน 2 โครงการคือ   
          1)  โครงการการใชศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสรางสุขภาวะของประชาชน   
          2)  โครงการการใหความรูเพ่ือใหประชาชนเขาใจวิธีใชพลาสติกและโฟมใหปลอดภัย หางไกลจากมะเร็ง

และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยโครงการนี้ใหเร่ิมทําภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรกอน เพ่ือเปนตัวอยางใหแกชุมชน และ

ประชาสัมพันธหลาย ๆ ชองทางใหมากเพ่ือขยายผลในวงกวางตอไป โดยรณรงคใหรานจําหนายอาหารทุกรานในโรงอาหาร รวม
ไปถึงรานคาในตลาดนัดทุกวิทยาเขตลด/เลิกใชพลาสติกท่ีเปนโฟมท่ีทําจากสไตรีน (Styrene) มาเปนภาชนะท่ีจะบรรจุอาหารรอน
และมัน เพราะสารสไตรีนมีโอกาสหลุดออกมาปนเปอนกับอาหารท่ีบรรจุอยู รางกายจึงมีโอกาสท่ีจะไดรับสารพิษทีละนอยๆ สงผล

ตอการเจ็บปวยในปจจุบัน สารเคมีตัวนี้จะไปทําลายฮอรโมนในรางกายของเรา มีผลตอสมอง ระบบประสาท เม็ดเลือดแดง ตับ 

ไต และสงผลใหเกิดโรคมะเร็งทรวงอก มะเร็งในกระเพาะอาหาร มะเร็งลําไสใหญ เปนตน นอกจากนี้โฟมเปนพลาสติกท่ีไมยอย

สลายจึงเปนขยะท่ีคงทนในสิ่งแวดลอม กวาจะยอยสลายไดตองใชเวลานานหลายรอยป จึงไดรวมมือกับผายกิจการนักศึกษาจัด

อบรม “วิธีใชพลาสติกและโฟมใหปลอดภัย หางไกลจากมะเร็ง และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” ใหแกผูจําหนายอาหารในโรง

อาหารมหาวิทยาลัยในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หองประชุมชั้น 3 กองกิจการนักศึกษา (นครปฐม) 

และจัดทําเอกสารประกอบการอบรมเผยแพรใน www.qa.su.ac.th  
เพ่ือเปนการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงจึงขอใหทานดําเนินการรณรงคโดย 1) ประกาศเปนนโยบายงดใชโฟมใสอาหาร

จําหนายในโรงอาหารและตลาดนัดเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค และลดการใชพลาสติกเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม 2) ติดปาย

ประกาศเผยแพรใหทราบ ณ จุดตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการตอไปดวย จักขอบคุณย่ิง 

 

                                                                                                     
                                                                                        รองศาสตราจารย ดร.เรณู  เวชรัชตพิมล 
                                                                                       รองอธิการบดี (ประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

บันทึกขอความ 



 

 
 

สวนราชการ  สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน   2726  
ที่  ศธ 0520.101.5/ว.344    วันที่   17   กรกฎาคม 2552 

เรื่อง  ขอความอนุเคราหดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดท่ี 13 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 

2552 

 
เรียน  รองอธิการบดี (กิจการนักศึกษา) 
 

ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของตัวชี้วัดท่ี 13 เร่ือง 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ

ราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีความกาวหนาของการดําเนินการดังนี้  
1. มีการแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชนเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและรวม

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวนท้ังสิ้น 48 คน และไดนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังท่ี 3/2552 เพ่ือทบทวนแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ซึ่งท่ี

ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแผนและคณะทํางานภาคประชาชนเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความ

คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2552 

2.  คณะทํางานภาคประชาชนฯ มีการประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณาคัดเลือกประเด็น/โครงการท่ีประชาชนเขามามีสวน

รวมโดยมีมติเห็นชอบวา  ควรพัฒนาระบบราชการดานการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชน 

โดยจัดทําโครงการแบบมีสวนรวมจากภาคประชาชน ประจําปงบประมาณ 2552 เปนกิจกรรมที่เนนการเสริมสรางสุขภาวะใหแก

ประชาชนจํานวน 2 โครงการคือ   
          1)  โครงการการใชศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสรางสุขภาวะของประชาชน   
          2)  โครงการการใหความรูเพ่ือใหประชาชนเขาใจวิธีใชพลาสติกและโฟมใหปลอดภัย หางไกลจากมะเร็ง

และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยโครงการนี้ใหเร่ิมทําภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรกอน เพ่ือเปนตัวอยางใหแกชุมชน และ

ประชาสัมพันธหลาย ๆ ชองทางใหมากเพ่ือขยายผลในวงกวางตอไป โดยรณรงคใหรานจําหนายอาหารทุกรานในโรงอาหาร รวม
ไปถึงรานคาในตลาดนัดทุกวิทยาเขตลด/เลิกใชพลาสติกท่ีเปนโฟมท่ีทําจากสไตรีน (Styrene) มาเปนภาชนะท่ีจะบรรจุอาหารรอน
และมัน เพราะสารสไตรีนมีโอกาสหลุดออกมาปนเปอนกับอาหารท่ีบรรจุอยู รางกายจึงมีโอกาสท่ีจะไดรับสารพิษทีละนอยๆ สงผล

ตอการเจ็บปวยในปจจุบัน สารเคมีตัวนี้จะไปทําลายฮอรโมนในรางกายของเรา มีผลตอสมอง ระบบประสาท เม็ดเลือดแดง ตับ 

ไต และสงผลใหเกิดโรคมะเร็งทรวงอก มะเร็งในกระเพาะอาหาร มะเร็งลําไสใหญ เปนตน นอกจากนี้โฟมเปนพลาสติกท่ีไมยอย

สลายจึงเปนขยะท่ีคงทนในสิ่งแวดลอม กวาจะยอยสลายไดตองใชเวลานานหลายรอยป จึงไดรวมมือกับผายกิจการนักศึกษาจัด

อบรม “วิธีใชพลาสติกและโฟมใหปลอดภัย หางไกลจากมะเร็ง และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” ใหแกผูจําหนายอาหารในโรง

อาหารมหาวิทยาลัยในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หองประชุมชั้น 3 กองกิจการนักศึกษา (นครปฐม) 

และจัดทําเอกสารประกอบการอบรมเผยแพรใน www.qa.su.ac.th  
เพ่ือเปนการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงจึงขอใหทานดําเนินการรณรงคโดย 1) ประกาศเปนนโยบายงดใชโฟมใสอาหาร

จําหนายในโรงอาหารและตลาดนัดเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค และลดการใชพลาสติกเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม 2) ติดปาย

ประกาศเผยแพรใหทราบ ณ จุดตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการตอไปดวย จักขอบคุณย่ิง 

 

                                                                                                     
                                                                                        รองศาสตราจารย ดร.เรณู  เวชรัชตพิมล 
                                                                                       รองอธิการบดี (ประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

บันทึกขอความ 



 

 
 

สวนราชการ  สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน   2726  
ที่  ศธ 0520.101.5/ว.344    วันที่   17   กรกฎาคม 2552 

เรื่อง  ขอความอนุเคราหดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดท่ี 13 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 

2552 

 
เรียน  รองอธิการบดี (เพชรบุรี) 
 

ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของตัวชี้วัดท่ี 13 เร่ือง 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ

ราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีความกาวหนาของการดําเนินการดังนี้  
1. มีการแตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชนเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและรวม

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวนท้ังสิ้น 48 คน และไดนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังท่ี 3/2552 เพ่ือทบทวนแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ซึ่งท่ี

ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแผนและคณะทํางานภาคประชาชนเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความ

คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2552 

2.  คณะทํางานภาคประชาชนฯ มีการประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณาคัดเลือกประเด็น/โครงการท่ีประชาชนเขามามีสวน

รวมโดยมีมติเห็นชอบวา  ควรพัฒนาระบบราชการดานการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชน 

โดยจัดทําโครงการแบบมีสวนรวมจากภาคประชาชน ประจําปงบประมาณ 2552 เปนกิจกรรมที่เนนการเสริมสรางสุขภาวะใหแก

ประชาชนจํานวน 2 โครงการคือ   
          1)  โครงการการใชศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสรางสุขภาวะของประชาชน   
          2)  โครงการการใหความรูเพ่ือใหประชาชนเขาใจวิธีใชพลาสติกและโฟมใหปลอดภัย หางไกลจากมะเร็ง

และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยโครงการนี้ใหเร่ิมทําภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรกอน เพ่ือเปนตัวอยางใหแกชุมชน และ

ประชาสัมพันธหลาย ๆ ชองทางใหมากเพ่ือขยายผลในวงกวางตอไป โดยรณรงคใหรานจําหนายอาหารทุกรานในโรงอาหาร รวม
ไปถึงรานคาในตลาดนัดทุกวิทยาเขตลด/เลิกใชพลาสติกท่ีเปนโฟมท่ีทําจากสไตรีน (Styrene) มาเปนภาชนะท่ีจะบรรจุอาหารรอน
และมัน เพราะสารสไตรีนมีโอกาสหลุดออกมาปนเปอนกับอาหารท่ีบรรจุอยู รางกายจึงมีโอกาสท่ีจะไดรับสารพิษทีละนอยๆ สงผล

ตอการเจ็บปวยในปจจุบัน สารเคมีตัวนี้จะไปทําลายฮอรโมนในรางกายของเรา มีผลตอสมอง ระบบประสาท เม็ดเลือดแดง ตับ 

ไต และสงผลใหเกิดโรคมะเร็งทรวงอก มะเร็งในกระเพาะอาหาร มะเร็งลําไสใหญ เปนตน นอกจากนี้โฟมเปนพลาสติกท่ีไมยอย

สลายจึงเปนขยะท่ีคงทนในสิ่งแวดลอม กวาจะยอยสลายไดตองใชเวลานานหลายรอยป จึงไดรวมมือกับผายกิจการนักศึกษาจัด

อบรม “วิธีใชพลาสติกและโฟมใหปลอดภัย หางไกลจากมะเร็ง และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” ใหแกผูจําหนายอาหารในโรง

อาหารมหาวิทยาลัยในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หองประชุมชั้น 3 กองกิจการนักศึกษา (นครปฐม) 

และจัดทําเอกสารประกอบการอบรมเผยแพรใน www.qa.su.ac.th  
เพ่ือเปนการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงจึงขอใหทานดําเนินการรณรงคโดย 1) ประกาศเปนนโยบายงดใชโฟมใสอาหาร

จําหนายในโรงอาหารและตลาดนัดเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค และลดการใชพลาสติกเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม 2) ติดปาย

ประกาศเผยแพรใหทราบ ณ จุดตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการตอไปดวย จักขอบคุณย่ิง 

 

                                                                                                     
                                                                                        รองศาสตราจารย ดร.เรณู  เวชรัชตพิมล 
                                                                                       รองอธิการบดี (ประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

บันทึกขอความ 


