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 1 คู่มือปฏิบัติงาน 

1.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ควา มรู้ ศิ ลปะ
และวัฒนธรรม สำหรับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

2. เพื ่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลงานพัฒนาและเผยแพร ่องค์ความร ู ้ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

   

2. ขอบเขตของกระบวนการ 

 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนี้ เป็นขั้นตอนการ
ดำเนินงานของภัณฑารักษ์ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร่ทั้ งภาย ในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ต้ังแต่การวางแผนการดำเนินงาน การจัดโครงการ และการติดตา มผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนงานด้านการสงวนรักษาศิลปวัตถุ และการให้บริการขอมูลทางการศึกษาแก่ผู้ เข้า
เยี่ยมชมในแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  
  

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 
พัฒนาและเผยแพร่ หมายถึง การศึกษาหรือการวิจัยงานด้านศิลปวัฒนธร รมที่ เป็น อง ค์

ความรู้ใหม่ สำหรับเป็นฐานข้อมูลภายในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ควา มรู้ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลสารสนเทศ การจัดโครงการ การจัดนิทรรศการ การจัดฝึกอบรม ฯลฯ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ศิลปะและวัฒนธรรม  หมายถึง การสร ้างสรรค์ผลงานที ่แสดงออกถึงความงาม เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ ให้ปรากฏออกมาเป็นภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ 
ระเบียบ ประเพณี ความกลมเกลียว ความก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน 

ภัณฑารักษ์ หมายถึง ผูป้ฏิบัติงานด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และ
มานุษยวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ ดูแลพิพิธภัณฑ์หรือนิทรรศการ เป็นตำแหน่งสำคัญ
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายนอกจากจะต้องมีพ้ืนฐานในเรื่องประวัติศาสตร์หรือเนื้อหาที่
ใช้จัดแสดงแล้ว ยังจำเป็นต้องอาศัยความรู้ในการจัดการพิพิธภัณฑ์ การออกแบบการจัดแสดง เพ่ือให้
ความรู้ที่ต้องการสื่อกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ นอกจากนี้ควรต้องมีความรู้เรื่องการผลิตสื่อ และ
การเลือกใช้สื่อในการจัดแสดงอีกด้วย 
 

  



 

 2 คู่มือปฏิบัติงาน 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ลงนามสั่งการ/อนุมัติ/อนุญาตงาน 

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

พิจารณาสั่งการ 

หัวหน้าสำนักงาน พิจารณาตรวจสอบ/เกษียณหนังสือ 
หัวหน้าฝ่าย พิจารณาตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์ 1. รับแผนและศึกษาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
2. วิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ดำเนินงานโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ 
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม/นิทรรศการ เผยแพร่องค์ความรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. การสงวนรักษาศิลปวัตถุ 
5. การให้บริการข้อมูลทางการศึกษา 
6. บริการนำชมภายในแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล และมีความ
รวดเร็ว 

ผู้รับบริการ : นักเรียน / นักศึกษา /ผู้
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม/ความถูกต้อง
ของข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
คู่ความร่วมมือ : พิพิธภัณฑสถาน ความร่วมมือด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

 



 

 3 คู่มือปฏิบัติงาน 

 
5.2 กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

  1. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

6. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 
  

ข้อกำหนดท่ีสำคัญ 

ท่ีมาของข้อกำหนดท่ีสำคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ผู้ส่งมอบ 
ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม
เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 

 
 
 
 



 

 5 คู่มือปฏิบัติงาน 

 
 
 

 
 
 



 

 6 คู่มือปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 



 

 7 คู่มือปฏิบัติงาน 

 

 
  
  



 

 8 คู่มือปฏิบัติงาน 

7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่) 
 

 
 



 

 9 คู่มือปฏิบัติงาน 

 
 
  



 

 10 คู่มือปฏิบัติงาน 

 
  



 

 11 คู่มือปฏิบัติงาน 

7.3 วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
  

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 
งานพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรม 

คำจำกัดความ 
งานพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นขั้นตอนการดำเนิน งา นของ

ภัณฑาร ักษ์ด้านการพัฒนาองค์ความร ู้ศิลปวัฒนธรรม เพื ่อเผยแพร ่ทั ้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่การวางแผนการดำเนินงาน การจัดโครงการ และการติดตามผลการดำเนิน งาน 
ตลอดจนงานด้านการสงวนรักษาศิลปวัตถุ และการให้บริการขอมูลทางการศึกษาแก่ผู้ เข้า เยี่ย มชม
ในแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง 

1. งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 
   1 .1  จ ั ดปร ะช ุ มวา งแผนกา ร
ดำเนินงานวิจัยตามบริบทสวนสุ นัน
ทา 
   1.2 จัดทำแบบเสนอหัวข้อการวิจัย 
   1 .3  เสนอห ั วข ้ อกา ร ว ิ จ ั ย ให้
ผู้บริหารพิจารณา 
   1.4 ดำเนินการวิจัย 
   1.5 รายงานผลการวิจัย 
   1 .6  กา ร เผยแพร ่ อ งค ์ ความรู้
งานวิจัย 

ตุลาคม - กันยายน 
ของปีถัดไป 

ภัณฑารักษ์ เล่มรายงานการ
วิจัย 

2. การผลิตสื่อและเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
   2.1 วางแผนการจัดทำสื่อ
ศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 การเตรียมข้อมูล 
   2.3 การจัดทำสื่อวีดิทัศน์
ศิลปวัฒนธรรม 
   2.4 การจัดทำป้ายสื่อความหมาย
ศิลปวัฒนธรรม 

มกราคม-เมษายน ภัณฑารักษ์ 1 .เอกสาร
โครงการ 
2. รายงานผล
การจัดโครงการ 
3. แบบสำรวจ
สำรวจความพึง
พอใจ 
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   2.5 รายงานผลการจัดทำสื่อ
ศิลปวัฒนธรรม 
3.การจัดทำทะเบียนศิลปวัตถุ 
   3.1 รับมอบศิลปวัตถุและบันทึกใน
เอกสารการรับมอบ 
   3.2 จัดทำบัญชีรายการศิลปวัตถุ 
   3.3 จัดทำบัตรประจำศิลปวัตถุ/
แถบห้อย 
   3.4 ลงทะเบียนศิลปวัตถุใน
ฐานข้อมูลทะเบียน 
   3.5 เคลื่อนย้ายศิลปวัตถุเข้าคลัง 
หรือส่วนจัดแสดง 
   3.6 รายงานทะเบียนศิลปวัตถุ 
และเสนอผู้บริหารสำนักศิลปะฯ 
ทราบ 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

ภัณฑารักษ์ บัญชีทะเบียน
ศิลปวัตถุ 

4. การดูแลรักษาศิลปวัตถุ 
   4.1 สำรวจศิลปวัตถุทั้งหมด 
   4.2 รวบรวมศิลปวัตถุที่ได้รับความ
เสียหาย 
   4.3 วิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิด
การชำรุดเสียหายกับศิลปวัตถุ 
   4.4  ประสานงานผู้เชี่ยวชาญด้าน
การอนุรักษ์ 
   4.5 นำส่งศิลปวัตถุแก่ผู้เชี่ยวชาญ 
   4.6 รับคืนศิลปวัตถุที่ได้รับการ
อนุรักษ์จากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว 
   4.7 เคลื่อนย้ายศิลปวัตถุเข้าพ้ืนที่
จัดแสดง หรือคลังพิพิธภัณฑ์ 
   4.8 รายงานผลการอนุรักษ์
ศิลปวัตถุ 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

ภัณฑารักษ์ บัญชีการดูแล
รักษาศิลปวัตถุ   

5. การดูแลรักษาอาคารอนุรักษ์          ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

ภัณฑารักษ์ รายงานสภาพ
การดูแลรักษา
อาคารอนุรักษ์          



 

 13 คู่มือปฏิบัติงาน 

   5.1  ตรวจสอบสภาพอาคารและ
ความเสียหายทั้งในเชิงโครงสร้างและ
สภาพแวดล้อมทั่วไป 
   5.2 จัดทำรายงานการตรวจสอบ
ต่อผู้บริหาร 
   5.3 รายงานความเสียหายต่อ
ผู้รับผิดชอบเพ่ือซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ 

6.การดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ 
   6.1 สำรวจความพร้อมการจัด
แสดงนิทรรศการภายในแหล่งเรียนรู้ 
   6.2 จัดทำบัญชีรายการความ
เสียหายในพิพิธภัณฑ์ 
   6.3 เสนอบัญชีรายการความ
เสียหายในพิพิธภัณฑ์แก่ผู้บริหาร
หน่วยงาน 
   6.4 ประสานงานหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
   6.5 จัดทำบันทึกข้อความไปยัง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

ภัณฑารักษ์ รายงานการดูแล
รักษาพิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้ 

7. การบริการนำชมพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ 
   7.1 รับเรื่องขอบริการนำชม 
   7.2 ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม 
   7.3 นำชมตามเส้นทางการจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
   7.4 สำรวจความพึงพอใจผู้เข้า
เยี่ยมชม 
   7.5 สรุปผลประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

ภัณฑารักษ์ แบบสำรวจความ
พึงพอใจ 

8. การให้บริการข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

ภัณฑารักษ์ แบบสำรวจความ
พึงพอใจ 



 

 14 คู่มือปฏิบัติงาน 

   8.1 รับเรื่องขอบริการทาง
การศึกษา 
   8.2 จัดเตรียมข้อมูล 
   8.3 ให้บริการทางการศึกษา 
   8.4 สำรวจความพึงพอใจผู้เข้า
เยี่ยมชม 
   8.5 สรุปผลประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 

 
 

7.4 แบบฟอร์มท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

 1 .เอกสารโครงการ 

2. รายงานผลการจัดโครงการ 

3. แบบสำรวจสำรวจความพึงพอใจ 

 
 7.5 เอกสารอ้างอิง 
  - 
    

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ระดับความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับ 
4.51 
 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 
 

 



 

 15 คู่มือปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 

 16 คู่มือปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 17 คู่มือปฏิบัติงาน 

 
หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
  
     ข้าพเจ้า นายอนันตชัย  เอกะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการงานพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ศิลปะและวัฒนธรรม ใน
ฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 โดยยินยอมให้ฝ ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม นำกระบวนการจัดทำคำขอต้ังงบประมาณมาใช้ในหน่วยงานต้ังแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 
เป็นต้นไป   
 

    ให้ไว้  ณ  วันที่ 2 มกราคม 2563 

     นายอนันตชัย      เอกะ 
                                                     (ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม) 

   
     

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 18 คู่มือปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

  



 

 19 คู่มือปฏิบัติงาน 



 

 20 คู่มือปฏิบัติงาน 

 
 



 

 21 คู่มือปฏิบัติงาน 

 
 



 

 22 คู่มือปฏิบัติงาน 

 
 



 

 23 คู่มือปฏิบัติงาน 

 
 



 

 24 คู่มือปฏิบัติงาน 

 



 

 25 คู่มือปฏิบัติงาน 

 
 
  



 

 26 คู่มือปฏิบัติงาน 

คณะผู้จัดทำ 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
นายชนภพ วัณณโอฬาร   ภัณฑารักษ์ 
 

 


