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คำนำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้นี้ จัดทำขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานปฏิบัติงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ให้สามารถนำกระบวนการอนุรักษ์และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

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

คณะผู้จัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือนำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
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 1        คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

1. วัตถปุระสงค์   
 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการอนุรักษ์ และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้นี้ ครอบคลุมขั้นตอนการ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การจัดทำคู่มือการ
ให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การสงวนรักษาศิลปวัตถุ การให้ข้อมูลการบริการทางการศึกษา
แก่ผู้เข้ารับการบริการ และการให้บริการนำชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 
   

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 
          การอนุรักษ์  หมายถึง การรักษาไว้ให้นานที่สุด และสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์มาก
ที่สุด 
          แหล่งเรียนรู้  หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ท่ีสนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย เพ่ือเสริมสร้างให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้  
         ศิลปวัตถุ  หมายถึง วัตถุอันเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่ประกอบด้วยศิลป์ลักษณะ 
เช่น ภาพเขียน รูปปั้น เครื่องลายคราม หรือสิ่งที่ทำด้วยฝีมืออย่างประณีต และมีคุณค่าสูงในทาง
ศิลปะ 
           การสงวนศิลปวัตถุ  หมายถึง การดูแลรักษาศิลปวัตถุให้คงอยู่ในสภาพที่ปรากฏและชะลอ
การเสื่อมสภาพที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือป้องกันมิให้เสียหายต่อไป  

 
 



 

 2        คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ลงนามสั่งการ/อนุมัติ/อนุญาต 

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

พิจารณาสั่งการ 

หัวหน้าสำนักงาน พิจารณาตรวจสอบ 
หัวหน้าฝ่าย พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร และโครงการ 
เจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์  1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ขอเข้ารับบริการข้อมูลทาง 

   การศึกษา และบริการนำชมภายในอาคารสายสุทธานภดล  
2. การสงวนรักษาศิลปวัตถุ 
3. การให้ข้อมูลการบริการทางการศึกษา  
4. ต้อนรับผุ้เข้าเยี่ยมชม และบริการนำชมภายในอาคารสาย 
   สุทธานภดล 

 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ความถูกต้องและครบถ้วน
ของข้อมูล และมีความ
รวดเร็ว 

ผู้รับบริการ : นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย  
                 และบุคคลภายนอกที่สนใจ 

ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ข้อมูล และความประทับใจ
ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมอาคาร
สายสุทธานภดล 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : . นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย  
                 และบุคคลภายนอกที่สนใจ 

ความถูกต้องและครบถ้วน
ข อ ง ข ้ อ ม ู ล แ ล ะ ค ว า ม
ประทับใจที่ได้เข้ามาเยี่ยม
ชมอาคารสายสุทธานภดล 

คู่ความร่วมมือ : นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย  
                 และบุคคลภายนอกที่สนใจ 

 



 

 3        คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
      1. ข้อเสนอการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
      2. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  

 
 

6. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 
  

ข้อกำหนดที่สำคัญ  ที่มาของข้อกำหนดที่สำคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ผู้ส่งมอบ 
ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วน
ได้/ 

ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4        คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
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 9        คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 
 
            7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม)่ 
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 11        คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
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7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
  

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
งานอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

คำจำกัดความ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. จัดทำคู่มือการให้บริการ 
   แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
   รัตนโกสินทร์ 
     2.1 ให้บริการสืบค้นข้อมูล 
          ศิลปวัฒนธรรม 
          รัตนโกสินทร ์
     2.2 ติดตามและประเมินผล 
          การดำเนินงาน 
     2.3 ทบทวนและปรับปรุง 
          ผลการดำเนินงาน 
     2.4 กำหนดเนื้อหาและราย 
           ละเอียดเป็นคู่มือ 
     2.5 ทำเป็นรูปเล่มคู่มือใน 
          การให้บริการแหล่ง 
          เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 

ตุลาคม - 
กันยายนของปี

ถัดไป 

งานอนุรักษ์ และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

คู่มือการให้บริการแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 

2. การจัดทำสถิติการเข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 

ตุลาคม – 
กันยายน ของปี

ถัดไป 

งานอนุรักษ์ และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

- รายงานการเข้าเยี่ยม
ชมประจำเดือน 

3. การจัดทำรายงานการเข้าเยี่ยม
ชม 

รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 

เดือน 

งานอนุรักษ์ และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

- รายงานผลการ
ดำเนินงานการให้บริการ
แหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
งานอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

คำจำกัดความ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4. การสงวนรักษาศิลปวัตถุ 
   อาคารสายสุทธานภดล 
   4.1 สำรวจศิลปวัตถุท่ีได้รับ 
        ความเสียหาย 
   4.2 นำศิลปวัตถุท่ีได้รับความ 
         เสียหายเก็บเข้าคลัง หรือ 
         พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 
   4.3 ศึกษาโครงสร้างชนิดของ 
        ศิลปวัตถุ และสาเหตุที่ 
        ก่อให้เกิดการชำรุด 
        เสียหายกับศิลปวัตถุ 
    4.4 ศึกษาวิธีการรักษา 
         ศิลปวัตถุเบื้องต้นให้มี 
         ความเหมาะสม 
    4.5 ควบคุมสภาพแวดล้อม 
         ที่ทำให้เกิดการชำรุด 
         เสียหายกับศิลปวัตถุ 
     4.6 ติดต่อผู้เชียวชาญด้าน 
          การสงวนรักษาศิลปวัตถุ 
          ให้มีความเหมาะสมกับ 
          ศิลปวัตถุแต่ละชนิด 
     4.7 จัดทำบันทึกนำส่งศิลป 
          วัตถุให้ผู้เชี่ยวชาญ 
     4.8 นำส่งศิลปวัตถุให้ 
           เชี่ยวชาญ 
     4.9 รับคืนศิลปวัตถุหลังการ 

ตุลาคม – 
กันยายนของปี

ถัดไป 

ภัณฑารักษ์  บัญชีการสงวนรักษา
ศิลปวัตถุ 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
งานอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

คำจำกัดความ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

          สงวนรักษา และตรวจ 
          สภาพศิลปวัตถุเคลื่อน 
          ย้ายศิลปวัตถุเข้าพ้ืนที่ที่ 
          จัดแสดง 
     4.10 จัดทำบัญชีการสงวน 
           รักษาศิลปวัตถุ 
     4.11จัดทำรายงานผลการ 
            สงวนรักษาศิลปวัตถุ 
    4.12จัดทำบันทึกข้อความ 
          รายงานผลการ 
          ดำเนินงานแก่ 
          ผู้อำนวยการสำนักฯ 
          เพ่ือรับทราบ และให้ 
          คำแนะนำการปรับปรุง 
          การสงวนรักษาศิลปวัตถ ุ           
5. การบริการนำชมภายใน 
   อาคารสายสุทธานภดล 
   5.1 ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมให้ 
        ลงทะเบียน 
   5.2 บริการนำชมอาคารสาย 
         สุทธานภดล 
    5.3 สำรวจความพึงพอใจ 
         ของผู้เข้าเยี่ยมชมอาคาร 
         สายสุทธานภดล 
    5.4 สรุปผลการประเมิน 
         ความพึงพอใจในการเข้า 

ตุลาคม – 
กันยายนของปี

ถัดไป 

งานอนุรักษ์ และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

แบบสำรวจความพึง
พอใจ 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
งานอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

คำจำกัดความ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

         เยี่ยมชม 
    5.5 รายงานผลประเมิน 
         ความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชม 
           
6. การบริการนำชมภาษาอังกฤษ 
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล  

ตุลาคม – 
กันยายนของปี

ถัดไป 

งานอนุรักษ์ และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

แบบสำรวจความพึง
พอใจ 

 
 

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
001 แบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 

(พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล) 
 

 
  

7.4 เอกสารอ้างอิง 
     ข้อเสนอการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  
    

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมภายในอาคารสายสุทธานภดล 
 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
  



 

 19        คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

           รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
  
     ข้าพเจ้า นายอนันตชัย  เอกะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในฐานะผู้บังคับบัญชาและ
ดูแลของฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 โดยยินยอมให้งานอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำ
กระบวนการกระบวนการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 
2563 เป็นต้นไป   
 

                     ให้ไว้  ณ  วันที่  31 มกราคม 2563 
      

                         
                     นายอนันตชัย      เอกะ 

                                                               (ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม) 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ผู้จัดทำ 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 
 

นางพรรษภรณ์  โฆษิตกานต์ 
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