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สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ หวังว่าคู่มือการปฏิบัติงานนี้ จะเป็นประโยชน์และอํานวยความสะดวกแก่
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ผู้มาติดต่อประสานงานและขอรับบริการต่าง ๆ
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ชื่อหน่วยงาน สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกที่จัดการเรียน
การสอนในสาขาวิชาทางการเกษตร จนได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในสาขาดังกล่าว และเนื่องจาก
การเกษตรได้มีบทบาทต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน ประกอบกับ
ทบวงมหาวิทยาลัยได้กําหนดภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไว้เป็น ๔ ประการ
ประการที่ ๔ คือ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ในแผนพั ฒ นาการศึ กษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาระยะที่ ๖ (พ .ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เสนอขออนุมัติจัดตั้งหน่วยงานที่จะดูแลทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยเฉพาะ มีประกาศและคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นมาเป็นลําดับ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความคิดที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
การเกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เห็นได้จากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะทํางาน
โครงการพิพิธภัณฑ์การเกษตร ท้ายที่สุดความคิดเรื่องพิพิธภัณฑ์การเกษตรกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมก็
มาบรรจบกันเกิดเป็นสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร และระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕
เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองศุภวาระที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรง
เจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ขอจัดตั้งสํานักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตรเพื่อมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองครั้งนี้ด้วย
สํานัก พิพิธ ภัณฑ์และวั ฒนธรรมการเกษตร ได้ รับอนุ มัติจั ดตั้งตามประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาให้เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้รับอนุมัติให้ดําเนินการก่อสร้างอาคารซึ่งสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามตามชื่อ
หน่วยงานว่ากลุ่มอาคาร “สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร” เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติภารกิจ
๑

ที่ได้รับมอบหมาย กับทั้งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ประดิษฐานพระนามาภิไธยย่อ “สธ” ใน
บุษบกมาลาเหนือสระน้ําใหญ่หน้ากลุ่มอาคารด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษ์ในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และทรงเปิดอาคาร
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรในวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีดังนี้
๑. อาจารย์วรรณา นาวิกมูล
๓ มกราคม ๒๕๓๗-๑๒ มกราคม ๒๕๔๑
๒. อาจารย์วรรณา นาวิกมูล
๑๓ มกราคม ๒๕๔๑-๑๒ มกราคม ๒๕๔๕
๓. รศ.ดร.ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์
๑๓ มกราคม ๒๕๔๕-๑๒ มกราคม ๒๕๔๙
๑๓ มกราคม ๒๕๔๙-๑๒ มกราคม ๒๕๕๓
๔. อาจารย์อรไท ผลดี
๕. อาจารย์อรไท ผลดี
๑๓ มกราคม ๒๕๕๓-๑๒ มกราคม ๒๕๕๗
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ปรัชญา ปณิธาน
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีปณิธานในการสั่งสม แสวงหา และพัฒนา
ความรู้ด้านวัฒนธรรมการเกษตร เผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาไทย ตลอดจนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นรากฐานให้สังคมไทยก้าวไปอย่างสร้างสรรค์และมั่นคง
วิสัยทัศน์
สงวนเอกลักษณ์ของชาติ
ปราดเปรื่องเรื่องภูมิปัญญาไทยโบราณ
บูรณาการวัฒนธรรมเกษตรไทย ในมิติใหม่ของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย
พันธกิจ
๑. จัดทําพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
การเกษตรไทย
๒. ประยุกต์องค์ความรู้และผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา
วัฒ นธรรมการเกษตรไทยที่ ค รอบคลุ ม การเกษตรในสาขาต่ า ง ๆ โดยประสานความร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๓. เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ ด้ า นวั ฒ นธรรมการเกษตรและศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย โดย
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๔. ส่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผ่าไทกับหน่วยงาน
๒

ทั้งภาครัฐและเอกชน และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ และเจ้าของภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรไปสู่สังคม
๕. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสํานึก
และค่านิยมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน
๑. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการสะสม รวบรวมรักษาและจัดแสดงอุปกรณ์ทางการเกษตร พืช
สั ต ว์ วั ต ถุ ท างธรรมชาติ และสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เ กี่ ย วกั บ การเกษตรของชาติ รวมทั้ ง การจั ด แสดงถึ ง
วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อันจะแสดงถึงเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย
๒. เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเกษตร วิวัฒนาการทางการ
เกษตร บุคคลสําคัญทางการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศไทย รวมทั้งเป็นแหล่ง
รวบรวมเอกสาร หลักฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า วิจัย รวมทั้งให้บริการ
ทางวิชาการแก่หน่วยงานในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
๓. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม แนวคิด
และภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น อั น เป็ น รากฐานของวั ฒ นธรรมในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของเกษตรกรและ
ประชาชนคนไทยทั้งมวล
๔. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมให้มีการค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญของท้องถิ่นและของชาติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ภายในประเทศและระหว่ า งประเทศ อั น จะทํ าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและมองเห็ น ภาพลั ก ษณ์ ข อง
วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมท้องถิ่นของคนไทย อีกทั้งได้เห็นความหลากหลายและเห็นคุณค่าทาง
วัฒนธรรมและอารยธรรม
๕. เพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติการการดําเนินกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสนับสนุนการ
เรียน การสอน การวิจัย ในการศึกษาวิชาการทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา
๖. เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา

๓

โครงสร้างการบริหารงาน
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีบทบาท
หน้าที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันสํานัก
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรยังไม่ได้ประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาการแบ่งส่วนราชการภายในให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและจํานวนบุคลากร
ซึ่งจะเสนอขออนุมัติแบ่งส่วนราชการภายในสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ออกเป็น ๒
ฝ่าย คือ ฝ่ายบริ หารทั่ว ไป และ ฝ่ายพิพิ ธภัณ ฑ์และวั ฒนธรรม ทั้ง นี้ เพื่อ ให้มี ความชัด เจนและ
คล่องตัวในการบริหารจัดการของหน่วยงาน และสามารถรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างองค์กรและการบริหารที่สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เสนอมีดังนี้
โครงสร้างองค์กร
อธิการบดี
คณะกรรมการประจําสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
- งานสารบรรณและบุคคล
- งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
- งานทะเบียนและการจัดแสดง
- งานวัฒนธรรมและสารสนเทศ

การแบ่งส่วนราชการ
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
1.1 งานสารบรรณและบุคคล
1.2 งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
2. ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
2.1 งานทะเบียนและการจัดแสดง
2.2 งานวัฒนธรรมและสารสนเทศ

๔

การบริหารงานภายในของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ผู้อํานวยการและรอง
ผู้อํานวยการเป็นคณะผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา มีโครงสร้างการบริหารและการมอบหมายงาน
ตามที่ได้กําหนดเป็นหน้าที่ (Job Description) โดยแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้
อาจารย์อรไท ผลดี
ผู้อํานวยการสํานักพิพธิ ภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร

ผศ.ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์ : รองฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง : รองฝ่ายวิชาการ
รองผูอ้ ํานวยการสํานักพิพธิ ภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานสารบรรณและบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
-น.ส.ปิยวรรณ จั่นเพิ้ง
พนักงานทั่วไป
-นางเกษร คําสาลี
งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
-น.ส.วิลาวัลย์ กุณนา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
-นางสุธาสินี วิหารทอง

ฝ่ายพิพธิ ภัณฑ์และวัฒนธรรม
งานทะเบียนและการจัดแสดง
นักวิชาการศึกษา
-น.ส.จามีกร ชูเกษม
งานวัฒนธรรมและสารสนเทศ
นักเอกสารสนเทศชํานาญการ
-นางสุภาภรณ์ ไชยภัฏ

๕

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น ๒ ฝ่าย มี
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ฝ่าย
๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานสารบรรณและบุคคล
- งานรับส่งเอกสาร เก็บเอกสาร และสืบค้นข้อมูล
- งานโต้ตอบเอกสาร
- งานจัดพิมพ์และทําสําเนาเอกสาร
-งานบุคคล

๒) ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม

งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
- งานจัดทําคําขอและจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้
- งานจัดทําทะเบียนคุม
- งานรายงาน เก็บเอกสาร และบันทึกข้อมูล
- งานจัดหา จัดซื้อ เบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
- งานเอกสารเกีย่ วกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง และจัดทําทะเบียนคุม
งานทะเบียนและจัดแสดง
- งานจัดหา ลงทะเบียน จัดเก็บวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
- งานจัดพิพิธภัณฑ์/นิทรรศการ
- งานออกแบบ
- งานเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
งานวัฒนธรรมและสารสนเทศ
- งานจัดหา ลงทะเบียน จัดเก็บ บริการหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์
- งานบริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า
- งานรวบรวมข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
- งานจัดทําฐานข้อมูล

๖

บทที่ ๒
การดําเนินงาน
การดําเนินงานของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรที่เป็นการให้บริการวิชาการแก่
สังคม สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑. การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามแผนงานประจําปี สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ จัดโครงการ/
กิ จ กรรมตามภารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงาน ดั ง นี้ โครงการจั ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ / นิ ท รรศการ
โครงการจัดสัมมนาวิชาการ/การอบรม โครงการวัฒนธรรมสัญจร โครงการจัดพิมพ์บัตร
อวยพร และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๒. การให้บริการ ชมพิพิธภัณฑ์/นิทรรศการ สืบค้นข้อมูล และการเผยแพร่องค์ความรู้และ
ข้อมูลกิจกรรมสู่สาธารณะทางเว็บไซท์ เพื่ออํานวยความสะดวกขั้นต้นแก่ผู้ใช้บริการ

๗

ขั้นตอนการจัดพิพิธภัณฑ์/นิทรรศการ
ระยะเวลาดําเนินการ ๒๐ วันทําการ
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒-๓ วันทําการ

ผู้อํานวยการ
นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชี

ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ
ที่กองการเจ้าหน้าที่
๑ วันทําการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ
๒ วันทําการ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดพิพิธภัณฑ์
ตามโครงเรื่องที่กําหนด
๕ วันทําการ

ผู้อํานวยการ
นักเอกสารสนเทศ

ออกแบบการจัดพิพิธภัณฑ์
๒ วันทําการ

นักวิชาการศึกษา

เตรียมสถานที่และ
วัตถุที่จะจัดแสดง
๓ วันทําการ

นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป

จัดทําคําบรรยาย
๒ วันทําการ

นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา

จัดพิพิธภัณฑ์
๒ วันทําการ

ผู้อํานวยการ
นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา

จัดระบบไฟ
๑ วันทําการ

จ้างเหมา

หมายเหตุ ขั้นตอนออกแบบ จัดทําคําบรรยาย และจัดพิพิธภัณฑ์ สามารถจ้างเหมาตามความเหมาะสมของโครงการ
๘

ขั้นตอนการจัดสัมมนาวิชาการ/การอบรม
ระยะเวลาดําเนินการ ๑๕ วันทําการ
ติดต่อวิทยากร
๑-๒ วันทําการ

ผู้อํานวยการ

เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓ วันทําการ

ผู้อํานวยการ
นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชี

ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ
ที่กองการเจ้าหน้าที่
๑ วันทําการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ
๒ วันทําการ

นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หนังสือเชิญวิทยากร
๑ วันทําการ

นักเอกสารสนเทศ
พนักงานทั่วไป

จัดทําเอกสารประกอบ
การสัมมนา/การอบรม
๕ วันทําการ

นักเอกสารสนเทศ
พนักงานทั่วไป

เตรียมสถานที่
๑ วันทําการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
พนักงานทั่วไป

เตรียมระบบ
โสตทัศนูปกรณ์
๑ วันทําการ

จ้างเหมา

๙

ในระหว่างดําเนินงานโครงการจัดพิพิธภัณฑ์/นิทรรศการ และ โครงการสัมมนาวิชาการ/
การอบรม จะมีขั้นตอนการดําเนินงานที่เป็นมาตรฐานของหน่วยงาน คือ งานประชาสัมพันธ์ งานพิธี
การ งานลงทะเบียน งานประเมิน งานบันทึกข้อมูลและเผยแพร่ ดังนี้
ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์
ระยะเวลาดําเนินการ ๗ วันทําการ
จัดทําข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
๑ วันทําการ

ผู้อํานวยการ
นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา

ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ
๒ วันทําการ

ผู้อํานวยการ
นักวิชาการศึกษา

ทําหนังสือเชิญหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
๒ วันทําการ

นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานทั่วไป

ทําป้ายประชาสัมพันธ์
๒ วันทําการ

นักวิชาการศึกษา

๑๐

ขั้นตอนงานพิธีการ งานลงทะเบียน งานประเมิน งานบันทึกข้อมูลและเผยแพร่
ระยะเวลาดําเนินการ ๑๗ วันทําการ
เตรียมเอกสารคํากล่าวเปิด
คํากล่าวรายงาน
ประวัติวิทยากร
๓ วันทําการ
แจ้งผลการตอบรับ
จัดทําใบลงทะเบียน
ใบประเมิน ลงทะเบียน
๑ วันทําการ

ผู้อํานวยการ
นักเอกสารสนเทศ

นักเอกสารสนเทศ

เตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ
เช่น สถานที่ อุปกรณ์ในพิธีเปิดงาน
อุปกรณ์การลงทะเบียน อุปกรณ์โสตฯ
ของที่ระลึก ป้ายตั้งโต๊ะ อาหาร-เครื่องดื่ม
พาหนะรับ-ส่ง การเบิกจ่าย ฯลฯ
๓ วันทําการ

บุคลากรทุกคน

ดําเนินงานตามกําหนดการงาน
๑ วันทําการ

บุคลากรทุกคน

เบิกจ่าย/รวบรวม
หลักฐานการเงิน
๓ วันทําการ

นักวิชาการเงินและบัญชี

รวบรวมภาพ/ข้อมูลงาน/
จัดรูปแบบข้อมูลขึ้น เว็บไซท์
๓ วันทําการ

นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
๓ วันทําการ

นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุ ขั้นตอนการบันทึกภาพสามารถจ้างเหมาตามความเหมาะสมของโครงการ
๑๑

ขั้นตอนการจัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร
ระยะเวลาดําเนินการ ๕๐ วันทําการ
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒-๓ วันทําการ

ผู้อํานวยการ
นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชี

ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ
ที่กองการเจ้าหน้าที่
๑ วันทําการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ
๒ วันทําการ

นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อวิทยากร
ทําหนังสือเชิญ
๒ วันทําการ

ผู้อํานวยการ
นักเอกสารสนเทศ

ติดต่อสถานที่ตาม
โครงการกําหนด
๓ วันทําการ

ผู้อํานวยการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ
๒๐ วันทําการ

ผู้อํานวยการ
นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา

แจ้งจํานวนผู้ตอบรับ
ทําใบลงทะเบียน
ทําใบประเมิน
๒ วันทําการ

นักเอกสารสนเทศ

เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ
เช่น การเดินทาง อาหาร ที่พัก
เอกสารประกอบ ค่าใช้จ่าย
๕ วันทําการ

บุคลากรทุกคน

๑๒

ดําเนินงานตามกําหนดการงาน

บุคลากรทุกคน

เบิกจ่าย/รวบรวม
หลักฐานการเงิน
๓ วันทําการ

นักวิชาการเงินและบัญชี

รวบรวมภาพ/ข้อมูลงาน/
จัดรูปแบบข้อมูลขึ้น เว็บไซท์
๓ วันทําการ

นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา

จัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
๓ วันทําการ

นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี

๑๓

ขั้นตอนการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ระยะเวลาดําเนินการ ๒๘ วันทําการ
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒-๓ วันทําการ

ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ
นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชี

ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ
ที่กองการเจ้าหน้าที่
๑ วันทําการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ
๒ วันทําการ

นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อวิทยากร/คณะแสดง
ทําหนังสือเชิญ
๒ วันทําการ

ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ
นักเอกสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์โครงการ
๓ วันทําการ

ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ
นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา

ทําหนังสือเชิญหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
๒ วันทําการ

นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานทั่วไป

แจ้งจํานวนผู้ตอบรับ
ทําใบลงทะเบียน
ทําใบประเมิน
๒ วันทําการ

นักเอกสารสนเทศ

เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ
เช่น สถานที่ การเดินทาง อาหาร
อุปกรณ์โสตฯ ค่าใช้จ่าย
๓ วันทําการ

บุคลากรทุกคน

๑๔

ดําเนินงานตามกําหนดการงาน

บุคลากรทุกคน

เบิกจ่าย/รวบรวม
หลักฐานการเงิน
๓ วันทําการ

นักวิชาการเงินและบัญชี

รวบรวมภาพ/ข้อมูลงาน/
จัดรูปแบบข้อมูลขึ้น เว็บไซท์
๓ วันทําการ

นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา

จัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
๓ วันทําการ

นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี

๑๕

ขั้นตอนการจัดพิมพ์บัตรอวยพรจําหน่าย
ระยะเวลาดําเนินการ ๓๐ วันทําการ
ขอความอนุเคราะห์ภาพ
๓ วันทําการ

ผู้อํานวยการ
นักเอกสารสนเทศ

รวบรวมภาพและ
ข้อมูลประกอบภาพ
๓ วันทําการ

ผู้อํานวยการ
นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา

เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒-๓ วันทําการ

ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ
นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชี

ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ
ที่กองการเจ้าหน้าที่
๑ วันทําการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ
๒ วันทําการ

นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ส่งภาพและข้อมูลไปที่
เอกชนผู้รับทําบัตรอวยพร
๑ วันทําการ

นักวิชาการศึกษา

ตรวจสอบความถูกต้อง
๑ วันทําการ

ผู้อํานวยการ

ประชาสัมพันธ์
๕ วันทําการ

ผู้อํานวยการ
นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา

รับบัตรอวยพร
๑ วันทําการ

นักเอกสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา

จําหน่าย/ส่งตามใบสั่ง
๕ วันทําการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
๑๖

ซื้อด้วยตนเอง
๗ นาที

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักเอกสารสนเทศ
พนักงานทั่วไป

ออกใบเสร็จ
๓ นาที

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

๑๗

ขั้นตอนการให้บริการชมพิพิธภัณฑ์/นิทรรศการ
เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ วันทําการ

หมายเหตุ

ติดต่อเจ้าหน้าที่
๑ นาที

นักเอกสารสนเทศ
พนักงานทั่วไป

ชมพิพิธภัณฑ์และหยิบ
เอกสารประกอบตาม
อัธยาศัย

ผู้ใช้บริการ

ลงชื่อผู้เข้าเยี่ยมชม
๑ นาที

พนักงานทั่วไป

กรอกแบบประเมิน
๕ นาที

นักเอกสารสนเทศ
พนักงานทั่วไป

สามารถขอข้อมูลและบริการเพิ่มเติมจากผู้อํานวยการและนักเอกสารสนเทศ

๑๘

ขั้นตอนการให้บริการสืบค้นข้อมูล
เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ วันทําการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
๑ นาที

นักเอกสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่จัด
เอกสารที่ต้องการ
๕-๑๐ นาที

นักเอกสารสนเทศ

สืบค้นข้อมูล
ตามอัธยาศัย

ผู้ใช้บริการ

ลงรายการหนังสือ
ที่นําออกไปถ่ายเอกสาร
พร้อมวางบัตรประชาชน
๕ นาที

ผู้ใช้บริการ

รับคืนหนังสือ
ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓ นาที

นักเอกสารสนเทศ

๑๙

ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล/กิจกรรมสู่สาธารณะทางเว็บไซท์
ระยะเวลาดําเนินการ ๕ วันทําการ
รับข้อมูลจากผู้บริหาร
และทุกฝ่ายงาน
๑ วันทําการ

นักวิชาการศึกษา

ปรับแต่งไฟล์ข้อมูล
ขึ้นเว็บไซด์และทดสอบ
๒-๕ วันทําการต่อ ๑ งาน

นักวิชาการศึกษา

๒๐

