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คำนำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคาร
สายสุทธานภดลนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นการให้บริการภายในแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์
และอาคารสายสุทธานภดล ให้สามารถนำกระบวนการให้บริการทางการศึกษาภายในอาคารสายสุทธานภดล
และแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือนำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์
อาคารสายสุทธานภดล             

    คณะผู้จัดทำ 
      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2563  
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

กระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์ 
อาคารสายสุทธานภดล 

1. วัตถปุระสงค์     

 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์
รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการการให้บริการแหล่ง
เรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และ
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน 1ทำการสำรวจเอกสารทางวิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงภายในพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและ 3 ศิลป์
รัตนโกสินทร์  ขั้นตอน 2จัดทำบทนำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์
รัตนโกสินทร์ ขั้นตอน 3ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชม ขั้นตอน 4การให้บริการทางการศึกษาภายในแหล่ง
เรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และอาคารสายสุทธานภดล ขั้นตอน 5สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ามารับ
บริการ ขั้นตอน 6จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการสรุปผลการดำเนินงานการให้บริการภายใน
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ (ทุกเดือน) ขั้นตอน 7รายงาน
ผลสรุปผลการดำเนินงานการให้บริการทางการศึกษาภายในแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และ
อาคารสายสุทธานภดล 
 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทำได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากำหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 
 การบริการ หมายถึง การกระทำหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลหรือองค์กรให้ได้รับความพึงพอใจสมความมุ่งหมาย  
 



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(1) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(ผู้อำนวยการ) 
 

1. ตรวจสอบและพิจารณาบทนำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภ
ดลและแหล่งเรียนรุ้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ 
2. ติดตามและรับทราบผลการดำเนินงานการให้บริการภายใน
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

(2) ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและ
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.จัดทำบทนำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งเรียนรุ้ 
3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ 
2. ให้บริการทางการศึกษาภายในแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์
และอาคารสายสุทธานภดล 
3. สรุปผลการดำเนินงานการให้บริการทางการศึกษาภายในแหล่ง
เรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และอาคารสายสุทธานภดล 

(3) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับทราบผลการดำเนินงานการให้บริการภายในพิพิธภัณฑ์อาคาร
สายสุทธานภดล 

 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 
ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : ผู้ประกอบการ ร้านค้าที่ส่งวัสดุ อุปกรณ์ รายละเอียดของพัสดุที่นำมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมและบริการด้านทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับบริการ : นักศึกษา/บุคลากร/อาจารย์/ประชาชนทั่วไป   มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : ชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คู่ความร่วมมือ : หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่ร่วมสร้างมูลค่า  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 



 

 3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   1) ขั้นตอนการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม 
   2) การให้บริการอาคารและสถานที่ 
   3) การให้บริการวัสดุ – อุปกรณ์ทางศิลปวัฒนธรรม 

 
6. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 
  

ข้อกำหนดที่สำคัญ  ที่มาของข้อกำหนดที่สำคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ผู้ส่งมอบ 
ผู้เรียน/ผู้รับ 

บริการ 
ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม/การให้บริการด้านศลิปะและ
วัฒนธรรม 

ผู้ประกอบ
การ 

ร้านค้าที่ส่ง
วัสดุ 

อุปกรณ์ 

นักศึกษา/
บุคลากร/
อาจารย์/
ประชาชน

ทั่วไป   

ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ/
เอกชนท่ี
ร่วมสร้าง

มูลค่า 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  

        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
 

 
 
 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานเดิม) 

 
 

 
 
 
 

 



 

 5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

7.1.2 ผงักระบวนการปฏบิัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม)่ 
 

 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

 

คำจำกัดความ 
            การบริการ หมายถึง การกระทำหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
บุคคลหรือองค์กรให้ได้รับความพึงพอใจสมความมุ่งหมาย 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. จัดทำบทนำชมพิพิธภัณฑ์
อาคารสายสุทธานภดลและแหล่ง
เรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ 
1.1 สำรวจเอกสารทางวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น งานวิจัย 
หนักสือ ภาพถ่าย ที่เก่ียวข้องกับ
การจัดแสดงอาคารสายสุทธานภ
ดล  
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย 
หนังสือเอกสารโบราณ ภาพถ่าย 
ที่เก่ียวข้อง ให้มีความสัมพันธ์กับ
เนื้อหาภายในพิพิธภัณฑ์และสวน
จัดแสดง 
1.3 นำข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์มา
ตรวจสอบให้มีความสมเหตุสมผล  
1.4 นำข้อมูลที่วิพากษ์แล้ว มา
ผ่านกระบวนการคิดได้อย่าง
กลมกลืน 
1.5 เรียบเรียงข้อมูลการศึกษา
ค้นคว้า โดยวิธีการพรรณา
วิเคราะห์ 
1.6 นำข้อมูลมาเรียบเรียงตาม

กันยายน-มกราคม ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและ
ทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

บทนำชมอาคารสาย
สุทธานภดลและอาคาร 
3 ศิลปรัตนโกสินทร์ 



 

 7 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

ส่วนการจัดแสดง 

2. ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชม ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและ
ทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เอกสารแสดงรายงาน
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 

(FM–AP-01) 
3. จัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน/ข้อเสนอแนะการ
ให้บริการทางการศึกษาภายใน
แหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์
และอาคารสายสุทธานภดล 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและ
ทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

1.เอกสารสรุปผลการ
ดำเนินงานการ

ให้บริการ 
(FM–AP-02) 

2.แบบสำรวจความพึง
พอใจ 

(FM–AP-03) 

4. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
การให้บริการทางการศึกษา
ภายในแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์
รัตนโกสินทร์และอาคารสาย
สุทธานภดล 

กรกฏาคม ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและ
ทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เอกสารแสดงผลการ
ดำเนินงานในวาระการ

ประชุม 
(FM–AP-04) 

 

 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
FM-AP-01 แบบฟอร์มเอกสารแสดงรายงานจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 

FM-AP-02 แบบฟอร์มเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานการให้บริการ 

FM-AP-03 แบบฟอร์มแบบสำรวจความพึงพอใจ 
FM-AP-04 การปรับปรุงและพัฒนางาน 

 

 

 7.4 เอกสารอ้างอิง 
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร ์

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 1. ระดับความพึงใจของผู้เข้ามารับบริการแหล่งเรียนรู้  
 2. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมใช้บริหารแหล่งเรียนรู้  



 

 8 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์
รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลระบบงานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนั้น มี
ระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับ 

1. กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาใน
การติดตามประเมนิผลการดำเนนิงาน
ของ กระบวนการ 

ตุลาคม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

2. ดำเนินการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และ
ทำนบุำรุงศิลปวฒันธรรม 

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดำเนนิงานของ
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และ
ทำนบุำรุงศิลปวฒันธรรม 

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การดำเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และ
ทำนบุำรุงศิลปวฒันธรรม 

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และ
ทำนบุำรุงศิลปวฒันธรรม 

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6. ประเมินผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และ
ทำนบุำรุงศิลปวฒันธรรม 

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดำเนินการให้ระบุเดือนที่ดำเนินการ 

 
 
 



 

 9 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 

 10 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 11 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

 
 

 
 
 

 
 

หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
     ข้าพเจ้า นายอนันตชัย  เอกะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงาน กระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์
รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายอนุรักษ์ 
พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
นำกระบวนการปฏิบัติงาน กระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์
อาคารสายสุทธานภดล มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นต้นไป   
 

                ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
          

                
                                                                    (นายอนันตชัย    เอกะ) 
 ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 



 

 13 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

 
FM–AP-01 แบบฟอร์มแสดงรายงานจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 



 

 14 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

 
 

 
 
 
 
 

 

FM–AP-02 เอกสารสรุปผลการดำเนินงานการให้บริการ 
 



 

 15 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

FM–AP-03 แบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชม 

 
 



 

 16 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

 
FM–AP-04 การปรับปรุงและพัฒนางาน 

 

 



 

 17 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

 



 

 18 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 



 

 19 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 



 

 20 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

 



 

 21 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 



 

 22 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

 
  



 

 23 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

FM–AP-04 คู่มือปฏิบัติการกระบวนการให้บริการทางการศึกษาภายในอาคารสายสุทธานภดลและ
แหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ 

 

 



 

 24 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

 



 

 25 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 



 

 26 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 



 

 27 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 



 

 28 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 



 

 29 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 



 

 30 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 



 

 31 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 



 

 32 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 



 

 33 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 



 

 34 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 



 

 35 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 



 

 36 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

 
 
 



 

 37 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

คณะผู้จัดทำ 
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์ 

อาคารสายสุทธานภดล 
 
1. นางพรรษภรณ์           โฆษิตกานต์                           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 (ชำนาญการ) 
2. นายชนะภพ              วณัณโอฬาร                           ภัณฑารักษ ์
3. นางสาววิมลฉัตร์        เลศิคชสีห์                              ภัณฑารักษ์ 
4. นางสาววณิชยา          บษุบงส์                                ภัณฑารักษ์ 
5. นายกษิดิศ                คงปาน                                นักวิชาการศึกษา 
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