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คํานาํ 

 คู่มือปฏิบัติงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให้

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  มรีายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/

กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงานและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย  ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคณุภาพ

และบรรลุเป้าหมายที่กําหนดทางด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และให้หน่วยงานอ่ืนได้ทราบถึงขั้นตอนและ

เทคนิคการปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทัง้ 5 งาน คืองานบริหารทั่วไป  งานข้อมูลและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม  งานศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  งานศูนย์รีไซเคลิและบอนไซ และงานสถาบันวิชาการ

โขน 

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือฉบับน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม  และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องได้นําไปปรับใช้ต่อไป 

 

       สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่ือให้สํานักศลิปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน  อย่างเป็นลายลักษณอั์กษรที่แสดงถงึรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/
กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงานและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือ
การบริการที่มคีุณภาพและบรรลุข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การทํางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ัง
แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายนอก  หรือผู้ใช้บริการ  ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์
จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 

1.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานการบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีกําหนด
ระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน และยกระดับการให้บริการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง 

1.4 เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทํางาน 
 

2. ประโยชน์ที่ได้รับต่อหน่วยงานและตัวบุคลากรในสํานัก 
2.1  ได้งานที่มีคุณภาพตามท่ีกําหนด 
2.2  ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน 
2.3  บุคลากรสามารถทํางานแทนกันได้ 
2.4  ลดขั้นตอนการทํางนที่ซบัซ้อน 
2.5  สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายตําแหน่งงาน 
2.6  ลดข้อผิดพลาดจากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ 
2.7  ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน 
2.8  ช่วยลดเวลาในการสอนงาน 
2.9  ช่วยลดเวลาในการตอบคําถามจากบุคลากรภายนอก 
2.10 แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน 
2.11 เพ่ือสร้างมาตรฐานในการทํางาน 
2.12  บุคลากรภายในสํานักปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมาย 
 
บุคลากรภายในสํานัก  บรรลุเป้าหมาย  บรรลุเป้าหมาย 
ปฏิบัติงานได้อย่างมี  ของหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยฯ 
ประสิทธิภาพ 
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ผูอ้าํนวยการสาํนักศิลปะและวฒันธรรม

รองผูอ้าํนวยการสาํนักศิลปะและวฒันธรรม

หัวหนา้สํานกังานผูอ้าํนวยการ

งานข้อมูลและเผยแพร่
น.ส. ราตรี  ศรีโรจน์

น.ส. วรุณยพุา  ศรีรักษา
นายนริทธิก ์ จนัทร์ทอง
น.ส. กาณฑิฐ  ศรีสอาด
นายพนัธกานต ์ แสงอ่อน

งานศูนย์วัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว

นางฐิติรัตน์ อินทร์ปรุง  
งานบริหารท่ัวไป

นางสุนิภา  เสือเปรียว
น.ส. สลิลา  ศรีสลวย

น.ส. ขวญัใจ  อรัณยกานนท์

อธิการบดี

รองอธิการบดี
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ภาระงาน อัตรากําลังทีพ่ึงมีตามภาระงาน กลุ่มตําแหน่ง 

1. งานบริหารทั่วไป 
1.1 นโยบายและแผนงาน 
1.2 บ ริ ห า ร สํ า นั ก ง า น /

บริหารงานบุคคล 
1.3 ธุรการ 

 
1.4 การเงิน งบประมาณและ

พัสดุ 
1.5 ประกันคุณภาพ 

 
1 อัตรา 
 
 
2 อัตรา 
 
1 อัตรา 
 
 

 
หัวหน้าสํานักงาน 
 
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
 

2. งานข้อมูลและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
   2.1 บริการวิชาการ 
   2.2 ประชาสัมพันธ์ 
   2.3 สารสนเทศ 

2.4 พัฒนาอ้ตลักษณ์ 

 
 
4 อัตรา 
1 อัตรา 
 
 

 
 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 
 

3.งานศูนย์รีไซเคิลและบอนไซ 
3.1 ศูนย์รีไซเคิลและบอนไซ 

 
- 

 
 

4.งานสถาบันวชิาการโขน 
4.1 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู ้
4.2 นิทรรศการ 

 
- 

 
 

5. งานศูนย์วัฒนธรรมและการ
ท่องเทีย่ว 
 5.1พัฒนาแหล่งเรยีนรู ้

 
 
1 อัตรา 

 
 
นักวิชาการศึกษา  

รวม 10  อตัรา(รวมหัวหน้าสํานักงาน)  

 
 
 
 
 
 



 
 

-5- 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
ปรัชญา 

สืบสานวัฒนธรรม  นําภูมิปัญญาสูส่ากล 
 

วิสัยทัศน ์
ภายในปี พ.ศ. 2561  สํานักศลิปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จะมีความเป็นเลิศด้าน

การอนุรักษ์  พัฒนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล  เพ่ือคงไว้ซึ่งคุณธรรมของบัณฑิต
และของชุมชนอย่างย่ังยืน 

 
พันธกิจ  

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  และเป็นแหลง่เรียนรู้
และบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษา คน้คว้า  วิจัย  ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  เพ่ือ
พัฒนาเป็นแหล่งอ้างอิงทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและให้บริการวิชาการแก่สังคม 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

4. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
5. ถ่ายทอดและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทั่วไป 
6. สนับสนุน  ยกย่อง  บุคคลดีเด่นด้านศาสนา  ภูมิปัญญา  และศิลปวัฒนธรรม 
7. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสืบสาน  อนุรักษ์  ถ่ายทอด  ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและภูมิปัญญา 
2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ทางศิลปวัฒนธรรม  ใหเ้ป็นแหล่งข้อมลูทางวิชาการ 
3. เพ่ือยกย่อง  เชิดชู บุคคลเป็นแบบอย่างทางด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
4. เพ่ือให้ศูนย์วัฒนธรรมพระนครเป็นแหล่งเรียนรู้ ก่อเกิดรายได้แก่นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น 
5. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งภายในและต่างประเทศ 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 



 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เป็นหน่วยงานสําคัญที่ช่วยสร้างคุณภาพ
ของบุคลากรให้มีความเข้าใจในบทบาทของวัฒนธรรมแห่งตน  ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือนํามาปรับปรุงให้เข้ากับ 
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สภาพวิถีชีวิตแบบไทยในสังคมปัจจุบัน  เพ่ือสร้างคุณภาพทางจิตใจให้รู้จกัคุณธรรม  จรยิธรรมและเกิดความ
ภาคภูมิใจในศลิปวัฒนธรรมไทยจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน 
 นอกจากน้ีสํานักศิลปะและวัฒนธรรมยังสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในการอนุรักษ์ 
ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพแก่นักศึกษาและชุมชน  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งบ่มเพาะอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่
นักศึกษา  ชุมชน  เป็นแหล่งรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ดังน้ันกิจกรรมการแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรมนับว่าเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินการของศูนย์วัฒนธรรมพระนครอย่างหน่ึง 
 กิจกรรมด้านหนึ่งที่สําคัญของสํานักศิลปวัฒนธรรม คือการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้ง
ภายในประเทศและสู่นานาชาติ  เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และการจัดกิจกรรมการแสดงเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จึงให้การสนับสนุนกลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัยในนามของชมรมศิลปวัฒนธรรม  และการแสดง 
ประกอบด้วย นักศึกษาปัจจุบัน  ศิษย์เก่า  อาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน  ร่วมดําเนิน
กิจกรรมดังกลา่ว  ซึ่งนักศึกษาในชมรมหลายคนได้รบัรางวัลการันตีในความสามารถระดับประเทศมาแล้ว
หลายรางวัล 
 การจัดหนา้ทีค่วามรับผิดชอบ การแบ่งงานและกําหนดตําแหน่งในสาํนักศลิปะและวัฒนธรรม 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. งานบรหิารท่ัวไป 
1.1  นโยบายและแผน 
 1.1.1  งานวางแผน  โครงการหรือแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 1.1.2 กําหนดเป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิของแผนงาน  โครงการหรือแผนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสํานักฯ หรือมหาวิทยาลัย 
 1.1.3   ส่งเสริมการดําเนินการตามแผนหรือกิจกรรมข้างต้นให้เป็นไปตามแผนงาน 
 1.1.4   จัดพิมพ์แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา  และแผนกลยุทธ์ของสํานัก 
 1.1.5  บันทึกข้อมูลการของบประมาณประจําปีตามโครงการ/กิจกรรม ทางออนไลน์ 
 1.1.6  จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี 
 1.1.7  จัดทํารายงานผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณทางออนไลน์ และรายงานประจําปี 
 1.1.8  ติดตาม เร่งรัดการใช้เงินงบประมาณ 
 1.1.9  รายงานผลแบบติดตามและประเมนิผลตามตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

 1.2. งานบริหารสํานักงาน/งานบุคคล 



  1.2.1  กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ระบบงานและวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
  1.2.2 มอบหมาย  กํากับดูแล  ตรวจสอบ  ติดตามและให้คําแนะนํา ปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
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  1.2.3  ติดต่อ  ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน  ทั้งภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
  1.2.4  ช้ีแจงขอ้เท็จจริง  ใหค้วามเห็น  ข้อเสนอแนะ ต่อคณะทํางานต่าง ๆ และผู้มาติดต่อ 
  1.2.5  กํากับ  ดูแล  วิเคราะห์และกลั่นกรองหนังสือราชการ  เอกสารและสรุปประเด็นก่อน
เสนอผู้บริหาร 
  1.2.6  ประสานและดําเนินงานเก่ียวกับงานประชุมในสํานัก 
  1.2.7  อํานวยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในและภายนอกให้คณาจารย์และนักศึกษา 
  1.2.8  กํากับดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ของสํานัก 
  1.2.9 จัดวางระบบงานและอัตรากําลังของหน่วยงานให้สดคล้องกับภารกิจ  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
  1.2.10  ให้คาํปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ
บัญชา  เพ่ือใหเ้กิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
  1.2.11 รายงานผลความสําเร็จ ปัญหา  อุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาต่อ
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
  1.2.12  นําเสนอแนวทาง  แผนการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาในการ
ผลิตผลงานหรือการบริการที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น 
  1.2.13ประสานและดําเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาความดีความชอบของ
เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา 
 1.3  งานธุรการ 
  1.3.1  รับลงทะเบียนในหนังสือราชการ  e-office ภายใน 
  1.3.2  ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก 
  1.3.3  เสนอหนังสือราชการเพ่ือให้ผู้อํานวยการสํานักลงนาม/สั่งการ 
  1.3.4  จัดเก็บเอกสารที่ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยเข้าแฟ้มตามระบบงานสารบรรณ 
  1.3.5  ตรวจสอบใบลาป่วย  ลากิจ  ลาพักผ่อนและลงบันทึกสถิติการลาของบุคลากรภายใน
สํานัก 
  1.3.6  ดําเนินการจัดทําสรุปรายงานการลาของบุคลากรในสํานัก  สําหรับการพิจารณาความ
ดีความชอบ 
  1.3.7  สรุปรายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการในสํานักฯ 



  1.3.8  สรุปรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยของสํานักฯ 
  1.3.9  ดําเนินการลงตารางประชุมของผู้อํานวยการสํานักฯ 
  1.3.10  ดําเนินการรับและสง่เอกสารต่าง ๆ ของสํานักฯ 
  1.3.11  ดําเนินการรับ-ส่งเอกสารจดหมายทางไปรษณีย์ 
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  1.3.12  ดําเนินการรับ-ส่งเอกสารทางโทรสาร 
  1.3.13  ดําเนินงานจัดทําคําสั่งโครงการ/กิจกรรม พร้อมจัดพิมพ์ 
  1.3.14  ส่งสาํเนาเอกสาร/แจ้งเวียนหนังสือราชการให้บุคลากรภายในสํานักฯ/หน่วยงานอ่ืน
ได้รบัทราบทาง e-office 
  1.3.15  ให้บรกิารข้อมูล/อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 
  1.3.16  อํานวยความสะดวกในการใช้ห้องประชุมกิจรัตน์ภร 
  1.3.17  รับ-ส่ง โทรศัพท์/โทรสาร 
  1.3.18  จัดทํารายงานประจําปีของสํานักฯ 
  1.3.19  ประสานและดําเนินงานเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพ 
  1.3.20  ติดต่อประสานงานและติดตามเรื่อง 
  1.3.21  เตรียมวาระการประชุม 
  1.3.22  เตรียมเอกสารการประชุม  
  1.3.23  จดบันทึกการประชุม 
  1.3.24จัดทํารายงานการประชุม 
  1.3.25  จัดทําฐานข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานัก 
 1.4  งานการเงิน/งบประมาณ/พัสดุ 
  1.4.1  การจัดทําคําของบประมาณ 
  1.4.2  รายงานระบบการใช้งบประมาณเสนอที่ประชุมสํานักฯ 
  1.4.3  ตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรม 
  1.4.4  ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการอนุมัติเบิก-จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม 
  1.4.5  คุมทะเบียนเอกสารใบปะหน้าเบิกจ่าย (ใบสสี้ม) ผา่นระบบ E-GP 
  1.4.6  สําเนาเอกสารประกอบการอนุมัติเบิก-จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม 
  1.4.7  ดําเนินการเรื่องการยืมเงินทดรองราชการ 
  1.4.8  ติดตามและเก็บหลักฐานการเบิกจ่าย 
  1.4.9  จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ สํารวจความต้องการใช้วัสดุ 
  1.4.10  ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย/ผู้รับจา้งในการสอบราคาและเสนอราคา 
  1.4.11  ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ  ครุภัณฑ์ตามโครงการ 
  1.4.12  บันทกึการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลงในระบบ EGP 



  1.4.13  ดําเนินการตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่าย 
  1.4.14  จัดทําทะเบียนควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ 
  1.4.15  จัดทําเบิก-จ่ายวัสดุสํานักงาน 
  1.4.16  จัดทํารายงานตรวจสอบพัสดุประจําปีเพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัย 
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  1.4.17  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องของครุภัณฑ์ 
  1.4.18  แจ้งซอ่มครุภัณฑ์ในสํานักฯ กรณีชํารุดเสียหาย 
  1.4.19  ดูแลรักษาครุภัณฑ์โขนและดนตรีไทย 
  1.4.20  ดูแลความเรียบร้อยครุภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1.4.21  ให้บรกิารในการขอยืมใช้พัสดุ-ครุภัณฑ์สํานักงานให้แก่หน่วยงานอ่ืน 
 1.5  งานประกันคุณภาพ 
  1.5.1  ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพของสํานัก 
  1.5.2  ประสานงานขอข้อมูลจากบุคลากรในสํานักเพ่ือเก็บเป็นข้อมูลในงานประกันคุณภาพ 
  1.5.3  จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสํานัก 
  1.5.4  จัดการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพให้กับบุคลากรในสํานัก 
  1.5.5  จัดเก็บเอกส่ารและข้อมูลเพ่ือเป็นหลกัฐานในงานประกันและกพร. 
  1.5.6  รายงานผลการปฏิบัติงานราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนคร(กพร.)ทุกไตรมาส 
  1.5.7  ดําเนินการจัดทํารายงานประเมินตนเองของสํานัก (SAR) 
  1.5.8  จัดทําคู่มือควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยงของสํานัก 
  1.5.9  จัดทําแผนควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยงของสํานัก 
  1.5.10  จัดทํารายงานควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยงของสํานัก 
  1.5.11  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดําเนินงานบริหารความเสี่ยง 
  1.5.12  ดําเนินการเตรียมงานและจัดกิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
  1.5.13  จัดทําประเมินผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง 
   

2. งานข้อมูลและเผยแพร่ศิลปะฯ 
2.1 การให้บริการวิชาการ 

2.1.1 จัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
2.1.2 งานจัดแสดงสื่อศิลปวัฒธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
2.1.3 บริการข้อมูลและสื่อศิลปวัฒธรรม 
2.1.4 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดําเนินงาน การฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม 



2.1.5 รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  เพ่ือประกอบการพัฒนาและแนว
ทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 

2.1.6 เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยในประเทศและต่างประเทศ  ให้เกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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2.1.7 วางแผนและรว่มดําเนินการโครงการสร้าง  ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่ามมือ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

2.1.8 วางแผนและดําเนินการประกวดแข่งขันและการแสดงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
2.1.9 ประสานงานทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

ผลสมัฤทธ์ิที่กําหนด 
2.1.10 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรอืหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงาน 
2.1.11 จัดทําแบบประเมินกิจกรรม 
2.1.12 แจกและเก็บแบบสอบถามการทํากิจกรรม 
2.1.13 วิเคราะห์ประมวลผล SPSS จากการทํากิจกรรม เพ่ือสรุปรายงานผลกิจกรรม 

2.2 ประชาสัมพันธ์ 
2.2.1 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสํานักฯ 
2.2.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสํานัก บนระบบ website และ Fanpage 
2.2.3 จัดทําป้ายโปสเตอร์ 
2.2.4 บันทึกภาพกิจกรรม 
2.2.5 จัดทํารูปภาพกิจกรรมของสํานักฯ เพ่ือเผยแพร่ website และFanpage 
2.2.6 ตอบข้อสงสัยใน Fanpage 
2.2.7 จัดทําวารสารวิชาการ 
2.2.8 จัดทําคลังความรู้ (KM) 

2.3.สารสนเทศ 
 2.3.1  ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
 2.3.2  เพ่ิมข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ 
 2.3.3  ติดต้ังอุปกรณ์ IT 
 2.3.4  ซ่อมบํารุงระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น 
 2.3.5  งานติดต้ังระบบ/สํารองข้อมูล 
 2.3.6  ถ่ายวิดิโอ/ตัดต่อ/กราฟฟิค จัดทําสื่อศิลปวัฒนธรรม 
2.4  พัฒนาอัตลักษณ์ (ทําบุญใส่บาตร) 



 2.4.1  จัดทําโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ 
 2.4.2  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต 
 2.4.3  ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
 2.4.4  ดําเนินงานตามแผนโครงการฯ อํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2.4.5  ประเมนิผลสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการ 
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 2.4.6  บันทึกข้อมูลในแฟ้มสะสมงานอาจารย์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

  
 3.  งานศนูย์รไีซเคลิและบอนไซ 
      3.1  งานดูแลไม้ดัดบอนไซ 
  3.1.1  ดูแลไมดั้ดบอนไซอาคารเรียนรวมฯและเรือนไทย 

3.1.2 ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่และผู้เช่ียวชาญในเรื่องไม้ดัดบอนไซ 
3.1.3 ประสานงานการจัดทําหลักสตูรเพ่ือการเรียนการสอนและการอบรมระยะสั้น 
3.1.4 จัดอบรมการทําไม้ดัดบอนไซ 
3.1.5 ประสานงานผู้เข้าอบรม 
3.1.6 จัดทําแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.1.7 ให้บริการด้านความรู้และปฏิบัติการ 
3.1.8 จัดทําระบบบริหารแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาระบบบริการแหล่งเรียนรู้ด้านทัศนียภาพ 

 
4.  งานสถาบนัโขน 
4.1 พัฒนาองค์ความรู้ 

4.1.1 พัฒนาปรับปรุงและอบรมให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ OTOP เครือ่งดนตรีไทย/โขน/หุ่น
ละครเล็ก 

4.1.2 รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือประกอบการพัฒนางานและแนวทาง OTOP 
เครื่องดนตรีไทย/โขน/หุ่นละครเล็ก 

4.1.3 ประสานงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
4.1.4 วางแผนและจัดสร้างโครงการอบรม/ผลิตโขน หุ่น ดนตรีไทย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่

ถูกต้องได้มาตรฐานสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและมขีีดความสามารถในการแข่งขัน 
4.1.5 วางแผน ควบคุมการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานทางวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดการ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.6  จัดอบรมให้ความรู้การทําเคร่ืองดนตรีไทย OTOP 
4.1.7  จัดอบรมให้ความรู้การทําหัวโขน 
4.1.8  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบํารุงรักษาหัวโขน หุ่นละครเล็กและเครื่องดนตรีไทย 



4.1.9  บริหารจัดการซ่อมแซม หัวโขน หุ่นละครเล็กและเครื่องดนตรีไทย 
4.1.10 บริหารจัดการการจัดต้ังศูนย์จําหน่วยเครื่องดนตรีไทย OTOP และผลิตภัณฑ์ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
      4.2  นิทรรศการ 
  4.2.1  บริการให้ยืมครุภัณฑ์หัวโขน เคร่ืองดนตรีไทย หุ่นละครเล็ก 

-12- 
  4.2.2  ประสานงานเผยแพร่กิจกรรมการแถลงต่างประเทศ 
  4.2.3  วางแผนการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมหน่วยงานภายในและภายนอก 
  4.2.4  วางแผนการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมสู่อาเซียน 
  4.2.5  ประสานงานบุคลากรและนักศึกษาในการทํากิจกรรม 
  4.2.6  ดําเนินการจัดรวบรวมข้อมูลด้านศลิปวัฒนธรรมเพ่ือการเผยแพร่ 
  4.2.7  จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทุกคร้ัง 
  4.2.8  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีไทย ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
  4.2.9  ประสานงานเครือข่ายวัฒนธรรม 
  4.2.10  ร่วมจดักิจกรรมวิชาการนานาชาติด้านวัฒนธรรม  14  สถาบัน 
  4.2.11  บริหารจัดการการรับงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมหน่วยงานภายในและภายนอก 
  4.2.12  ดูแล  บํารุงรักษาครุภัณฑ์การแสองของสํานักให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  4.2.13  ออกแบบ  คิดสร้างสรรค์ชุดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมให้ทนัสมัยอยู่เสมอ 

5.  งานศนูย์วัฒนธรรมและการท่องเท่ียว 
     5.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์และเรือนไทย) 

5.1.1 บรกิารนําชมพิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทยให้แก่นักศึกษา  บุคลากรและบุคคลภายนอก 
5.1.2  การดูแลรักษา เปิด-ปิดพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนดูแล ตรวจเช็คระบบไฟ 

เครื่องปรับอากาศ และสิ่งอํานวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ 
5.1.3  บริการนําชมบ้านเรือนไทย 
5.1.4  ดูแลประสานงานพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
5.1.5  อํานวยความสะดวกให้บุคคลและหน่วยงานภายนอกท่ีขอความอนุเคราะห์เข้าชม

พิพิธภัณฑ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
5.1.6  อํานวยความสะดวกให้บุคคลทั่วไปสักการะพระพุทธเจ้าองค์ดําทองอุไรสักการะพระ

บรมสารีริกธาตุช้ัน 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม 
5.1.7  อํานวยความสะดวกเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ  งานสํานักศิลปวัฒนธรรมให้กับ

นักเรียน  นักศกึษาและประชาชนทั่วไป 
5.1.8  ดูแล บํารุง รักษาครุภัณฑ์ในแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
5.1.9  การจัดทําทะเบียนศิลปวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ 



 
การวิเคราะหส์ถานการณ์ปจัจุบัน (SWOT  Analysis) 
จุดแข็ง  (Strength) 

1. มีเอกลักษณ์ด้านการแสดงดนตรีไทย  หุ่นละครเล็ก  โขน  เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา
และวงการศิลปวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง 
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2. มีครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและสามารถบูรณาการได้อย่างพอเพียง  

เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานด้านวัฒนธรรมที่ครบครัน 
3. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเน่ือง  เป็นไป

ตามแผนการดําเนินงานประจําปี 
จุดอ่อน (Weakness) 

1. ขาดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศลิปะ   
2. บุคลากรขาดความรู้  ความชํานาญในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม 
3. บุคลากรไม่ได้รบัมอบหมายงานตามตําแหน่งของตน  เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ  มา

ปฏิบัติงานพัสดุ  นักวิชาการเงิน ปฏิบัติงานธุรการ  นักวิชาการศึกษา ออกแสดงดนตรี  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  มาถ่ายภาพฯลฯ 

4. บุคลากรมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน ทําให้บุคลากรบางตําแหน่งรับภาระงาน
มากเกินไป 

5. โครงสร้างหน่วยงานไม่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร 
6. บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ  แต่ขาดทักษะในงานด้านอ่ืน 

ๆ  และไมส่ามารถทํางานทดแทนกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
7. สถานที่ไม่เหมาะสม  คับแคบ  ไม่เอ้ือต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์  ห่างไกลจุด

ศูนย์กลางของหน่วยงาน  ควรสนับสนุนห้องจัดนิทรรศการ  ห้องเก็บเคร่ืองดนตรี  
หัวโขน  อุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ 

8. สถานที่ต้ังของหน่วยงานภายในสถาบันฯ ไม่อยู่ที่เดียวกัน ทําให้ยากต่อการติดต่อ
ประสานงาน 

 
โอกาส (Opportunity) 

1. มหาวิทยาลัยมเีครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ทําให้ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี  เช่นการจัดกิจกรรมและการได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานอ่ืน 

2. การเดินทางสะดวกและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 



3. บุคลากรมีความสามารถทางด้านดนตรีไทย  มีเอกลักษณ์โดดเด่น  สามารถส่งประกวด
และเผยแพรสู่ห่น่วยงานภายนอก  

4. สามารถบูรณาการทรัพยากรโดยให้ความร่วมมือกับสาขาต่าง ๆ ที่มีเอกลกัษณ์ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 
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อุปสรรค (Threat) 
1. มีข้อจํากัดเรื่องสถานที่  สถานที่ทํางานคับแคบ  ขาดเอกลกัษณ์ของศิลปะและวัฒนธรรม 
2. มหาวิทยาลัยจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน เช่น  งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
3. งบประมาณต่อหัวสําหรับบุคลากรในการไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกไม่เพียงพอทําให้

เสียโอกาสในการได้ความรู้ใหม่ ๆ สําหรับการพัฒนาหน่วยงาน 
4. ข้อจํากัดทางด้านระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยและของกระทรวงการคลัง 

เคร่งครัดเกินไปทําให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินโครงการ 
 
 

การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 

ชื่อเอกสาร สถานทีเ่ก็บ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงาน: คู่มือ
ปฏิบัติงานสํานักงาน 

- สํานักศลิปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- http://arts.pnru.ac.th/ 

กลุ่มงานบริหาร 
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.เอกสารคู่มือการ
ปฏิบัติงาน   
2. File PDF 
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