
 

 

  

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565 ) 
ประกาศใช้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 

กระบวนการกระบวนการให้บริการทางการศึกษา
ภายในอาคารสายสุทธานภดลและแหล่งเรียนรู้ 3 

ศิลป์รัตนโกสินทร์ 
 

               คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 
UniversitySuan Sunandha 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

กระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 
ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสาย

สุทธานภดล 



 

ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคาร
สายสุทธานภดลนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นการให้บริการภายในแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์
และอาคารสายสุทธานภดล ให้สามารถน ากระบวนการให้บริการทางการศึกษาภายในอาคารสายสุทธานภดล
และแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์
อาคารสายสุทธานภดล             

    คณะผู้จัดท า 
      ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

กระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์ 
อาคารสายสุทธานภดล 

1. วัตถปุระสงค์     

 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์
รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการการให้บริการแหล่ง
เรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และ
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน 1การจัดท าทะเบียนศิลปวัตถุ 2การดูแลรักษา
ศิลปวัตถุ 3การดูแลรักษาอาคารอนุรักษ์ 4การดูแลรักษานิทรรศการ/ส่วนจัดแสดง 5การบริการน าชม
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 6การให้บริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 
 การบริการ หมายถึง การกระท าหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลหรือองค์กรให้ได้รับความพึงพอใจสมความมุ่งหมาย  
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(1) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(ผู้อ านวยการ) 

ติดตามและรับทราบผลการด าเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 
ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

(2) ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและ 1. การจัดท าทะเบียนศิลปวัตถุ 



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. การดูแลรักษาศิลปวัตถุ 
3. การดูแลรักษาอาคารอนุรักษ์ 
4. การดูแลรักษานิทรรศการ/ส่วนจัดแสดง 
5. การบริการน าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
6. การให้บริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม 

(3) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม รับทราบผลการด าเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์
รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 
ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : ผู้ประกอบการ ร้านค้าที่ส่งวัสดุ อุปกรณ์ รายละเอียดของพัสดุที่น ามาใช้ในการ
จัดกิจกรรมและบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับบริการ : นักศึกษา/บุคลากร/อาจารย์/ประชาชนทั่วไป   มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : ชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คู่ความร่วมมือ : หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่ร่วมสร้างมูลค่า  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

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

 
 
 
 



 

 3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ผู้ส่งมอบ 
ผู้เรียน/ผู้รับ 

บริการ 
ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม/การให้บริการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้ประกอบ
การ 

ร้านค้าที่ส่ง
วัสดุ 

อุปกรณ์ 

นักศึกษา/
บุคลากร/
อาจารย์/
ประชาชน

ทั่วไป   

ชุมชน หน่วยงา
น

ภาครัฐ/
เอกชนที่
ร่วมสร้าง

มูลค่า 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

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

        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดิม) 
 

 
 
 
 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานเดิม) 

 
 

 
 
 
 

 



 

 5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

       7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ใหม่) 

 
 
 
 
 
 



 

 6 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

     7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ใหม่) (ต่อ) 

 

 
 
 

 



 

 7 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

 

ค าจ ากัดความ 
            การบริการ หมายถึง การกระท าหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
บุคคลหรือองค์กรให้ได้รับความพึงพอใจสมความมุ่งหมาย 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.การจัดท าทะเบียนศิลปวัตถุ ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและ
ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เล่มทะเบียนศิลปวัตถุ 

2. การดูแลรักษาศิลปวัตถุ ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและ
ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

บัญชีการดูแลรักษา
ศิลปวัตถุ 

3. การดูแลรักษาอาคารอนุรักษ์ ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและ
ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

1. เอกสารบัญชีรายงาน
ความเสียหายอาคาร
อนุรักษ์ 
2. บันทึกข้อความ 
 

4. การดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและ
ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

1. บัญชีรายงานความ
เสียหายในพิพิธภัณฑ์ 
2. บันทึกข้อความ 

5. การบริการน าชมพิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้ 
 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและ
ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

แบบส ารวจความพึง
พอใจ   

6. การให้บริการข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและ
ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

แบบส ารวจความพึง
พอใจ   

 



 

 8 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

FM-AP-01 แบบฟอร์มเอกสารแสดงรายงานจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชม 

FM-AP-02 แบบฟอร์มเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินงานการให้บริการ 
FM-AP-03 แบบฟอร์มแบบส ารวจความพึงพอใจ 

 

 7.4 เอกสารอ้างอิง 
 - 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 4.51 
2. จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมใช้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 16,000 

คน 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์
รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลระบบงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมนั้น มี
ระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

การบริการน าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ผู้อ านวยการส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 

 
 
 



 

 9 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 10 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 11 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

 

 
 

หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
     ข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชชวาล์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการงานการจัดการความรู้ ในฐานะผู้บังคับบัญชาและ
ดูแลของฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม น า
กระบวนการงานการจัดการความรู้มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป   
 

                     ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

      
      อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชชวาล์ 
         (ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

 
 
 



 

 13 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

 
FM–AP-01 แบบฟอร์มแสดงรายงานจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชม 



 

 14 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

 
 

 
 
 
 
 

 

FM–AP-02 เอกสารสรุปผลการด าเนินงานการให้บริการ 
 



 

 15 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

FM–AP-03 แบบส ารวจความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชม 

 
 



 

 16 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

อาคารสายสุทธานภดล 

 
คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์ 
อาคารสายสุทธานภดล 

 
1. นางพรรษภรณ์           โฆษิตกานต์                           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 (ช านาญการ) 
2. นายชนะภพ              วณัณโอฬาร                           ภัณฑารักษ ์
3. นางสาววิมลฉัตร์        เลศิคชสีห์                              ภัณฑารักษ์ 
4. นางสาววณิชยา          บษุบงส์                                ภัณฑารักษ์ 
5. นายรวีโรจน ์  สิงห์ล าพอง   เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ 
5. นายกษิดิศ                คงปาน                                นักวิชาการศึกษา 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)fff 
Universityคู่มือการปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 
UniversitySuan Sunandha 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


