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1 

บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

มหำวทิยำลัยศิลปำกร เป็นสถำบนัหลกัที่จดัประกวดศิลปกรรมระดบัชำติมำอย่ำง
ต่อเนื่องและยำวนำน เพือ่สนบัสนุนวงกำรศลิปะร่วมสมยัในประเทศไทยและเป็นพืน้ทีใ่นกำรแสดง
ศกัยภำพของศลิปินไทยหลำกหลำยแขนง  จดักำรประกวดโครงกำรศลิปกรรม โดยมโีครงกำรกำร
ประกวด อำทเิช่น กำรแสดงศิลปกรรมแห่งชำต ิกำรแสดงศลิปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่น
เยำว์ และกำรแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผำแห่งชำต ิซึ่งมกีำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอเป็น
ประจ ำทุกปี โดยภำระงำนดงักล่ำวเป็นบทบำทหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบของหอศิลป์ซึ่งมฐีำนะ
เทยีบเท่ำคณะวชิำเป็นหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปะร่วมสมยั โดยเป็นสถำบันที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมกำรสรำ้งสรรคแ์ละเผยแพร่ศลิปะร่วมสมยั 
บรกิำรวชิำกำรทำงดำ้นศลิปะแก่สงัคม และเพือ่ท ำนุบ ำรุงไวซ้ึ่งศลิปวฒันธรรมใหส้อดคลอ้งพนัธ
กจิทัง้ในระดบัประเทศและระดบันำนำชำต ิ 

เพื่อเป็นกำรเสรมิสร้ำงองค์ควำมรู้และสุนทรยีะที่เกิดจำกกำรจดัแสดงนิทรรศกำร
ดงักล่ำว จงึจดักจิกรรมกำรศกึษำประกอบนิทรรศกำร กำรประกวดศลิปกรรมของมหำวทิยำลยั
ศลิปำกร โดยมนีักวชิำกำรอุดมศกึษำ ระดบัปฏบิตักิำรเป็นผู้รบัผดิชอบ ซึ่งมกีลุ่มเป้ำหมำยเป็น
ผูช้มนิทรรศกำร เยำวชน และบคุคลทัว่ไป มรีปูแบบกจิกรรมกำรศกึษำทีห่ลำกหลำย เช่น กำรน ำ
ชมนิทรรศกำร และกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร รวมถงึ กำรวำดภำพพืน้ฐำน กำรปฏบิตักิำรภำพพมิพ์
พืน้ฐำน กำรท ำประตมิำกรรมพื้นฐำน ศิลปะประดิษฐ์ เป็นต้น จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำถึง
ปัจจุบนัพบปัญหำและอุปสรรค คอื ไม่มีกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในกำรจดักิจกรรม ไม่มคีู่มอื
และขัน้ตอนในกำรปฏิบตัิกำรภำยในหน่วยงำน มคีวำมสบัสนในดำ้นระเบยีบและวธิกีำรเบกิจ่ำย 
ไม่มกีำรถอดบทเรยีนจำกผู้มคีวำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ จงึเหน็ควรจดัและรวบรวม
องคค์วำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดักจิกรรมกำรศกึษำ 

จำกควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น ควำมส ำคญั และปัญหำอุปสรรคดงักล่ำว ในฐำนะผู้
ด ำรงต ำแหน่งน ักวชิำกำรอ ุดมศ ึกษำ ระดบัปฏ ิบตั ิกำรที ่ร บัผ ดิชอบกำรจดัก ิจกรรม
กำรศึกษำโดยตรง จึงมคีวำมมุ่งมัน่ ทุ่มเท และสนใจที่จะเขยีนคู่มอืเกี่ยวกบักำรจดักิจกรรม
กำรศกึษำประกอบนิทรรศกำรกำรประกวดศลิปกรรมของมหำวทิยำลยัศลิปำกรเพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรปฏบิตัแิละพฒันำกำรปฏบิตังิำนใหม้มีำตรฐำนเดยีวกนั 
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วตัถปุระสงคข์องคู่มือ 
1. เพื่อให้หอศลิป์ มหำวทิยำลยัศลิปำกร มคีู ่มอืในกำรจดักจิกรรมกำรศึกษำ

ประกอบนิทรรศกำรกำรประกวดศลิปกรรมของมหำวทิยำลยัศลิปำกร 
2. เพื่อให้ผู ้ปฏิบตังิำนสำมำรถปฏิบตั ิงำนแทนกนัได้ เป็นมำตรฐำนเดียวกนั 

และเป็นเอกสำรอำ้งองิในกำรปฏบิตังิำน 
 
ประโยชน์ท่ีได้รบั 

1. หอศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร มีคู่มือในกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำประกอบ
นิทรรศกำรกำรประกวดศลิปกรรมของมหำวทิยำลยัศลิปำกร 

2. ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และเป็น
เอกสำร อำ้งองิในกำรปฏบิตังิำน 
 
ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือปฏิบัติงำนเรื่อง กำรจดักิจกรรมกำรศึกษำประกอบนิทรรศกำรกำรประกวด
ศิลปกรรมของมหำวทิยำลยัศลิปำกรเล่มนี้ มขีอบเขตและครอบคลุมเนื้อหำ ขัน้ตอนและ
กระบวนงำนเกีย่วกบักำรน ำชมนิทรรศกำร และกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร เท่ำนัน้ 

 
ค าจ ากดัความเบือ้งต้น 
 

ตารางที่ 1 คำจำกัดความเบื้องต้นคู่มือการจัดกิจกรรมการศึกษาประกอบนิทรรศการการประกวด
ศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หอศิลป์ หมายความว่า หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
การจัดกิจกรรม
การศึกษา 

หมายความว่า การจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่นำเสนอในนิทรรศการ 

ผู้ชมนิทรรศการและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

หมายความว่า กลุ่มผู้ชมที่เข้าชมนิทรรศการ โดยอาจร่วม
กิจกรรมนำชมนิทรรศการ หรือกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้วย  

นิทรรศการ หมายความว่า การแสดงผลงานด้านต่าง ๆ เป็นต้น ที่เปิดให้คน
ทั่วไปเข้าชม 
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การประกวดศิลปกรรม หมายความว่า การคัดเลือกผลงานศิลปกรรมที่มีคุณภาพมาก
ที่สุด โดยทำการคัดเลือกและตัดสินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ  

นิทรรศการการประกวด
ศิลปกรรมของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หมายความว่า การแสดงศ ิลปกรรมแห ่ งชาต ิ  การแสดง
ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ และการ
แสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ 

การประกวดศิลปกรรม
แห่งชาติ 

หมายความว่า ก ิจกรรมการประกวดผลงานสร ้ า งสร รค์
ศิลปกรรมในระดับชาติที่มีประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาที่ยิ ่งใหญ่และยาวนานที่สุดของประเทศ
ไทย โดยการริเริ่มของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
จัดขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2492 จนถึงปัจจุบัน 

การประกวดศิลปกรรม
ร่วมสมัยของศิลปินรุ่น
เยาว์ 

หมายความว่า กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดต่อเนื่อง
มา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527 เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มี
อายุไม่เกิน 25 ปีส่งผลงานศิลปกรรมเพื ่อเข้า
ประกวด เพื ่อสนับสนุนการทำงานสร้างสรรค์
ของ เยาวชนให ้ เ ก ิ ดการพ ัฒนา ยกระดับ
ความสามารถ ทักษะในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ 

การประกวดศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผา
แห่งชาติ 

หมายความว่า   การประกวดที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2529 
จัดขึ้นทุกๆ 2 ปีเพื่อให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา มีกำ ลังใจในการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาที่สะท้อนถึงแนวคิด และแรง
บันดาลใจ ผ่านผลงานด้วยรูปแบบ เทคนิคที่
หลากหลาย และแสดงออกถึงศักยภาพและ
เอกลักษณ์เฉพาะตน โดยที่สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำ เนินมาเป็น
องค์ประธานในพิธีเปิด และทรงผลงาน
เครื่องปั้นดินเผาฝีพระหัตถ์เป็นประจำ ทุกปีด้วย  
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บทท่ี 2 
 

โครงสร้างองคก์รและบทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
 

หอศลิป์มหำวทิยำลยัศลิปำกร เป็นหน่วยงำนสนับสนุนเพื่อส่งเสรมิและเผยแพร่
ศิลปะร่วมสมยั โดยเป็นสถำบันที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์และเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย 
บรกิำรวชิำกำรทำงดำ้นศลิปะแก่สงัคม และเพือ่ท ำนุบ ำรุงไวซ้ึ่งศลิปวฒันธรรมใหส้อดคลอ้งพนัธกจิ
ทัง้ในระดบัประเทศและระดับนำนำชำติ มีกำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับโครงสร้ำงองค์กรและ
บทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ ดงันี้ 

1.  ประวตัิควำมเป็นมำของหอศิลป์ มหำวทิยำลัยศิลปำกร 
2.  วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ค่ำนิยม 
3.  โครงสร้ำงกำรบรหิำรองค์กร 
4.  บทบำทหน้ำที่ของควำมรบัผิดชอบ 
 

ประวติัความเป็นมาของหอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
หอศลิป์มพีืน้ที่ในส่วนของส ำนักงำน ส่วนส ำหรบัจดัแสดงนิทรรศกำร รวมไปถงึส่วน

ต่ำง ๆ โดยรอบ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนท้องพระโรง ต ำหนักกลำง และต ำหนักพรรณรำย โดย
มหำวทิยำลยัศิลปำกรได้ใช้พื้นที่วงัท่ำพระปรบัปรุงเป็นหอศิลป์ขึ้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2522 และ
ปัจจุบนัพืน้ทีท่ ัง้หมดถูกจดัเป็นสว่นจดัแสดงนิทรรศกำร สว่นจดักจิกรรมวชิำกำรและศลิปะต่ำง ๆ 
รำ้นคำ้ศลิปะและส ำนกังำนหอศลิป์ หอศลิป์ มหำวทิยำลยัศลิปำกร ไดเ้พิม่พืน้ทีจ่ดัแสดงงำนไปสู่
วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐมเพื่อรองรับพันธกิจที่สอดคล้องไปกับ
แนวนโยบำยของทำงมหำวทิยำลยั และเพื่อเพิม่โอกำสต่อบุคลำกร มหำวทิยำลยั ผู้ที่สนใจใน
กำรแสดงออกทำงศลิปะ รวมไปถงึรองรบักำรให้บรกิำรศลิปะแก่สงัคมสร้ำงควำมก้ำวหน้ำและ
ควำมเป็นเลิศทำงศิลปวัฒนธรรมให้ทัดเทียมนำนำชำติ โดยสร้ำงอำคำรรองรับกำรจัดแสดง
นิทรรศกำรศิลปะร่วมสมัยที่ได้มำตรฐำนภำยใต้ชื่อ หอศิลป์สนำมจันทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ด ำเนิน
โครงกำรอนุรกัษ์และจดัแสดงศลิปกรรมในคลงัสะสมของมหำวทิยำลยัศลิปำกร รวมทัง้โครงกำร
ศลิปะเชงิปฏบิตักิำรต่ำง ๆ  

ปัจจุบันหอศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกรจัดกำรแสดงนิทรรศกำรศิลปะทัง้
ภำยในประเทศและนำนำชำต ิรวมทัง้โครงกำรแลกเปลีย่นกบัองคก์ร สถำบนัและกลุ่มศลิปิน
ต่ำง ๆ ตลอดทัง้ปี และเป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดกำรประกวดและจัดแสดงศิลปกรรม
ระดบัประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรแสดงศลิปกรรมแห่งชำต ิกำรแสดงศลิปกรรมร่วมสมยัของศลิปิน
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รุ่นเยำว์ และกำรแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผำแห่งชำติ นอกจำกนี้ยงัด ำเนินกิจกรรมเผยแพร่
ควำมรู้ทำงศิลปวฒันธรรมและศิลปะร่วมสมยั โดยเป็นแหล่งข้อมูลด้ำนศิลปะ และมุ่งพฒันำ
ควำมร่วมมอืในระดบัสำกลต่อไป 
 
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม 

วิสยัทศัน์ 
แหล่งเรยีนรูศ้ลิปวฒันธรรมร่วมสมยัของสงัคมทัง้ในระดบัชำตแิละนำนำชำติ 
พนัธกิจ 
1. สร้ำงแหล่งเรยีนรู้ดำ้นศลิปะและวฒันธรรมร่วมสมยั ที่เชื่อมโยงชุมชนภำยใน

และภำยนอกเขำ้ดว้ยกนั 
2. ใหบ้รกิำรด้ำนวชิำกำรศลิปะแก่ชุมชนและสงัคม เพื่อสร้ำงรำกฐำนกำรเรียนรู้

ด้ำนศลิปะและศำสตรต์่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกลุ่มผูช้มทุกวยั 
3. อนุรกัษ์ส่งเสรมิ และเผยแพร่คุณค่ำและองค์ควำมรู้ของผลงำนศิลปกรรม

สะสมมหำวทิยำลยัศลิปำกร 
4. สรำ้งองคก์รทีม่กีำรจดักำรศลิปะทีม่มีำตรฐำนและเป็นทีย่อมรบัในระดบัสำกล 
ค่านิยม 
A art-appreciation มคีวำมรกัในศลิปะ เหน็คุณค่ำ อนุรกัษ์สบืสำน และเผยแพร่ 
R relationship มีควำมสมัพนัธ์อันดีต่อกันระหว่ำงบุคคลให้ควำมร่วมมือ

และช่วยเหลอืกนั 
T teamwork ท ำงำนเป็นทมี สำมคัคมีสีว่นร่วมในกำรด ำ เนินงำนทุกฝ่ำย 
C contemporary เท่ำทนัปัจจุบนัทัง้ขอ้มลูและกำรด ำ เนินงำน ทนัต่อยุคสมยั 
E engagement เชื่อมโยงกบัสงัคมและชุมชนในระดบัต่ำง ๆ 
N network สรำ้งเครอืข่ำย ควำมร่วมมอื พนัธมติรในกำรท ำงำนทัง้ภำยใน

และภำยนอก  
T technology น ำเทคโนโลยมีำใชใ้นกำรเชื่อมโยงกบัสงัคมและกำร

ปฏบิตังิำน 
R responsibility รบัผดิชอบต่อสงัคมในด้ำนกำรด ำเนินงำน และเผยแพร่องค์

ควำมรูไ้ม่ใหเ้กดิผลกระทบทำงลบต่อสงัคม 
E edutainment ให้กำรศึกษำ สำระ และควำมรู ้อย่ำงเพลดิเพลนิ เรยีนรู้

อย่ำงสนุกสนำน 
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โครงสร้างการบริหารองคก์ร 
1. โครงสรำ้งองคก์ร หอศลิป์มหำวทิยำลยัศลิปำกร ตำมทีป่รำกฏในภำพที ่1 ดงันี้ 

 

 
 
ภำพที ่1 แสดงโครงสรำ้งองคก์ร หอศลิป์มหำวทิยำลยัศลิปำกร 
ทีม่ำ: แผนและนโยบำย ส ำนกังำนหอศลิป์ มหำวทิยำลยัศลิปำกร 
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2. โครงสรำ้งอตัรำก ำลงั หอศลิป์ มหำวทิยำลยัศลิปำกร ตำมทีป่รำกฏในภำพที ่2 
ดงันี้ 
 

 
 
ภำพที ่2 แสดงโครงสรำ้งอตัรำก ำลงัหอศลิป์ มหำวทิยำลยัศลิปำกร 
ทีม่ำ: แผนและนโยบำย ส ำนกังำนหอศลิป์ มหำวทิยำลยัศลิปำกร 

 
บทบาทหน้าท่ีของความรบัผิดชอบ 

บทบาทหน้าท่ีของงานในหอศิลป์ 
1. เป็นแหล่งเรยีนรูด้ำ้นศลิปะและวฒันธรรมร่วมสมยั ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัชำติ

และนำนำชำต ิโดยพฒันำแหล่งเรยีนรู้ด้ำนศลิปะและวฒันธรรมร่วมสมยัที่หอศลิป์วงัท่ำพระ และ
คลงัสะสมหอศิลป์สนำมจนัทร์ รกัษำ ส่งเสรมิ และเผยแพร่ผลงำนศิลปกรรมสะสมมหำวิทยำลัย
ศลิปำกรในมติติ่ำง ๆ ใหเ้ป็นที ่รูจ้กัในระดบัชำตแิละนำนำชำต ิ

2. เป็นศูนย์กลำงกำรให้บรกิำรวชิำกำรศิลปะแขนงต่ำง ๆ แก่สงัคมและชุมชนของ
ประเทศโดยบูรณำกำรควำมรูด้ำ้นศลิปะในแขนงต่ำง ๆ เพื่อใหบ้รกิำรวชิำกำรศลิปะที ่ตอบสนอง
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ควำมต้องกำรของผู้รบับรกิำรที่หลำกหลำย ให้บรกิำรวชิำกำรศลิปะออกไปสู่พื้นที่ชุมชนต่ำง ๆ 
เพื่อส่งเสรมิกำรเรยีนรู้ให้แก่ สงัคม ให้บรกิำรวชิำกำรผ่ำนสื่อทันสมยั รูปแบบต่ำง ๆ เพื่อรองรบั
รปูแบบกำรศกึษำตำมอธัยำศยั 

3. เป็นองค์กรที่มกีำรจดักำรศ ิลปะที่มมีำตรฐำนในระดบัสำกล และเป็นที่
ยอมรบัในระดบัชำตแิละนำนำชำต ิโดยพฒันำมำตรฐำนดำ้นกำรจดักำรศลิปะ ผ่ำนกจิกรรมและ
โครงกำรต่ำง ๆใหท้ดัเทยีม มำตรฐำนสำกล สรำ้งรูปแบบกำรบรกิำรด้ำนกำรจดักำรศลิปะ และ
กำรอบรมใหค้วำมรูด้ำ้นกำรจดักำรศลิปะ เพือ่สรำ้งบุคลำกรเฉพำะทำง 

4. เป็นองค์กรที่มรีะบบกำรบรหิำรจดักำรด ำเนินงำนและให้บรกิำรที่มคีุณภำพ
และมปีระสทิธิภำพ โดยพฒันำกำรบรหิำรงำนและกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ รวดเร็ว
ตรวจสอบได้เพื่อให้ทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลง พฒันำบุคลำกรตำมสำยงำนเพื่อประสทิธภิำพในกำร
ท ำงำนและให้บริกำร แสวงหำควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนจำกภำยนอกเพื่อรองรับกำร
ด ำเนินงำนทีย่ ัง่ยนืของหน่วยงำน 

สรุปได้ว่ำหอศิลป์มหำวทิยำลยัศิลปำกร เป็นหน่วยงำนสนับสนุนเพื่อส่งเสรมิและ
เผยแพร่ศลิปะร่วมสมยั โดยเป็นสถำบนัที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสรมิกำรสร้ำงสรรค์และเผยแพร่ศิลปะ
ร่วมสมยั บรกิำรวชิำกำรทำงด้ำนศลิปะแก่สงัคม และเพื่อท ำนุบ ำรุงไว้ซึ่งศลิปวฒันธรรมให้
สอดคล้องพนัธกจิทัง้ในระดบัประเทศและระดบันำนำชำต ิซึ่งแบ่งภำรกจิของงำนในหอศลิป์ได ้
ดงันี้ 

1. งำนสนับสนุนกำรบรหิำร มหีน้ำที่สนับสนุนกำรท ำงำนของหอศลิป์ ในด้ำน
ระบบกำรบรหิำรจดักำร และให้บริกำรที่มคีุณภำพและมปีระสทิธภิำพ เป็นระบบ รวดเรว็ 
ตรวจสอบได้ พัฒนำบุคลำกรตำมสำยงำนเพื่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและให้บรกิำร 
แสวงหำควำมร่วมมอืและกำรสนับสนุนจำกภำยนอกเพื่อรองรบักำรด ำเนินงำนที่ยัง่ยืนของ
หน่วยงำน แบ่งหน้ำทีก่ำรท ำงำนออกได ้ดงันี้ 

1.1 งำนกำรเงนิ 
1.2 งำนแผนและนโยบำย 
1.3 งำนพสัดุ 
1.4 งำนสำรบรรณ 
1.5 งำนประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 

2. งำนนิทรรศกำรและกำรศึกษำ มีหน้ำที่ด ำเนินกิจกรรมและโครงกำรด้ำน
ศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั ใหบ้รกิำรวชิำกำรศลิปะออกไปสู่พื้นที่ชุมชนต่ำง ๆ ส่งเสรมิกำรเรยีนรู้
ใหแ้ก่สงัคม แบ่งหน้ำทีก่ำรท ำงำนออกได ้ดงันี้ 

2.1 งำนนิทรรศกำร 
2.2 งำนกำรศกึษำ 
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บทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบของต าแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดบั
ปฏิบติัการ ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา 

1. จดักจิกรรมกำรศกึษำเพื่อเสรมิสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะร่วมสมยั และศำสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่ำนกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร (workshop) กิจกรรมน ำชมนิทรรศกำร 
ประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง วำงแผนและจดัเตรยีมกิจกรรม สรุปผลและประเมนิผล
กจิกรรม 

2. ด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร (Knowledge Management) 
รวบรวมขอ้มลู วเิครำะห ์จดัเผยแพร่ในรปูแบบสือ่ส ำหรบัภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 

3. รวบรวมองค์ควำมรู้ของหอศิลป์ และให้บริกำรด้ำนข้อมูลในรูปแบบต่ำง ๆ ที่
เหมำะสม เช่น เอกสำร สือ่ควำมรูส้ำรสนเทศ เป็นตน้ 

4. ด ำเนินงำนด้ำนประชำสมัพนัธ์ของหน่วยงำนผ่ำนช่องทำงและสื่อต่ำง  ๆ 
ได้แก่ facebook IG Line website รวมถงึจดัเตรยีมขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรประชำสมัพนัธก์จิกรรมต่ำง 
ๆ 

5. เป็นผู้ประสำนงำนกบัผู้มำติดต่อทัง้ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน เกี่ยวกบักำร
ใหบ้รกิำร กจิกรรม และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. ผลงำนเชงิพฒันำทีผ่่ำนมำ  
6.1 กำรบรหิำรจดักำรควำมรูเ้กี่ยวกบักำรจดักจิกรรมกำรศกึษำ เช่น วำงแผน

และด ำเนินงำนกจิกรรมกำรศกึษำในแต่ละปี 
6.2 กำรเป็นวทิยำกรใหค้วำมรู้เกี่ยวกบักำรศกึษำในพพิธิภณัฑใ์หแ้ก่องค์กรทัง้

ภำครฐัและเอกชน ดงันี้ (1) วทิยำกรในโครงกำร MOVE ON: Museum Academy ReUnion 
ปฏบิตักิำรจำกคนท ำงำนพพิธิภณัฑ์ บรรยำยในหวัขอ้ “งำนกำรศกึษำ สะพำนระหว่ำงศลิปะ
ถงึผู้ชม” จดัโดย สถำบนัพพิธิภณัฑ์กำรเรยีนรู้แห่งชำติ (2) วทิยำกรในโครงกำร Museum 
& Sustainism หวัข้อ “Museum exhibition co-creation” จดัโดยสถำบนัวจิยัภำษำและวฒันธรรม
เอเชยี มหำวทิยำลยัมหดิล (3) วทิยำกรร่วม ในโครงกำรสื่อควำมหมำยมรดกวฒันธรรมชุมชน
ด้วยศิลปะในพื้นที่เมืองเก่ำสงขลำเพื่ออนุรกัษ์และพฒันำสู่เมืองมรดกโลก จดัโดยหอศิลป์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร (4) วิทยำกรร่วมในกำรน ำชมนิทรรศกำร และคลังสะสมศิลปกรรม
มหำวทิยำลยัศลิปำกร โดยหอศลิป์มหำวทิยำลยัศลิปำกร 

6.3 จดัท ำบทควำมและสื่อกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกำรศึกษำเพื่อ
เผยแพร่สู่สำธำรณะในรูปแบบต่ำง ๆ ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม เช่น วีดิทศัน์ สื่อกรำฟิก และ
บทควำม 

6.4 จัดท ำรูปเล่มและรวบรวมข้อมูลกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน 
(Knowledge Management) ในหวัขอ้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภำระงำนของหน่วยงำน เช่น กำรจดักจิกรรม 
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กำรจดัท ำทะเบียนศิลปกรรม กำรบนัทึกสภำพผลงำนศิลปกรรม และกำรออกแบบกรำฟิกใน
นิทรรศกำร 
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บทท่ี 3 
 

หลกัเกณฑ ์และวิธีการปฏิบติังาน 
 

กำรปฏบิตังิำนกำรจดักจิกรรมกำรศกึษำประกอบนิทรรศกำรกำรประกวดศลิปกรรม
ของมหำวทิยำลยัศลิปำกรใหม้ปีระสทิธภิำพและเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย มมีำตรฐำน และประสบ
ผลส ำเรจ็ มหีลกัเกณฑ ์และวธิกีำรปฏบิตังิำน ดงันี้ 

1.  กฎระเบยีบและแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
2.  จรรยำบรรณวชิำชพี 
3.  หลกักำรปฏบิตังิำนดว้ยหลกั PDCA 
4.  ผลงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

กฎระเบียบและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
1. กฎระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรและค่าอปุกรณ์ 
ในกำรเบิกจ่ำยค่ำด ำเนินกำรจดักจิกรรมกำรศกึษำประกอบนิทรรศกำรกำร

ประกวดศลิปกรรม ใช้ระเบียบมหำวทิยำลัยศิลปำกรว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ อตัรำจ่ำย เงื่อนไข
และวธิ ีกำรในกำรเบิกจ่ำยเงนิงบประมำณของมหำวทิยำลยัศิลปำกร พ.ศ. 2562 ลงวนัที่ 18 
กนัยำยน พ.ศ. 2562 โดยมรีำยละเอยีดของสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

หมวด 4 กำรจ่ำยเงนิประเภทค่ำตอบแทน สว่นที ่2 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนวทิยำกร 
ข้อ 23 ค่ำตอบแทนแก่วทิยำกรส ำหรบัโครงกำรอบรม ประชุม สมัมนำ หรอืกำร

บรรยำยพเิศษ 
1. ค่ำตอบแทนแก่วิทยำกรที่เป็นบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย ให้จ่ำยในอัตรำ

ชัว่โมงละไม่เกนิ 3,000 บำทต่อคน 
2. ค่ำตอบแทนแก่วทิยำกรทีเ่ป็นบุคคลภำยในมหำวทิยำลยั ใหจ่้ำยในอตัรำชัว่โมงละ

ไม่เกนิ 1,500 บำทต่อคน 
หมวด 6 กำรจ่ำยเงนิประเภทค่ำใช้สอย และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ส่วนที่ 5 ค่ำใช้สอย

และค่ำใชจ่้ำยอื่น ๆ 
ข ้อ  63 ค่ำใช ้จ ่ำยในกำรสน ับสนุนก ิจกรรมว ิชำกำร ก ิจกรรมก ีฬำ กฐ ิน

พระรำชทำน พธิกีำรทำงศำสนำ หรอืพธิกีำรอื่น ๆ ของมหำวทิยำลยัให้เบกิจ่ำยได้ตำมควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม 

 



12 

 

2. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 การศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กำรศกึษำตลอดชวีติ (lifelong education) และกำรเรยีนรู้ตลอดชวีติ (lifelong 

learning) คอืหน้ำที่หรอืรูปแบบกำรให้ควำมรู้ที่เกดิขึ้นในพพิธิภณัฑ์ โดยสองค ำนี้เป็นค ำที่มกั
ปรำกฏอยู่คู่กนัและมคีวำมหมำยทีส่อดคลอ้งไปในท ำนองเดยีวกนั  

ส ุว ธิ ิดำ  จร ุง เก ียรต ิก ุล  ได ้อธ ิบำยว ่ำ  กำรศ ึกษำตลอดช ีว ติ  ( lifelong 
education) เป็นรูปแบบหน่ึงของกำรศกึษำที่มแีนวคดิหลกัคอืกำรที่บุคคลไดเ้รยีนตำมศกัยภำพ
และพฒันำศกัยภำพของตน โดยผ่ำนกำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำง ๆ ไว้ด้วยกนั เพื่อให้บุคคลทุก
กลุ่มและทุกช่วงอำยุได้เรยีนรูส้ ิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม และปรบัใชใ้หเ้ท่ำทนักบับรบิท
ของโลก และยงัไดส้รุปแนวคดิส ำคญัเพิม่เตมิว่ำ กำรเรยีนรูต้ลอดชวีติเริม่ต้นจำกสถำบนัครอบครวั
ซึง่เป็นกำรเรยีนรูท้ีส่ ำคญัและท ำใหเ้ขำ้ใจบทบำทของตนเอง อกีทัง้ยงัมกีำรเรยีนรู้ในชุมชนที่ท ำ
ให้เรยีนรู ้บทบำทในบรบิทของสงัคม เรยีนรู ้กำรปฏิสมัพนัธ์กับบุคคลอื่น ลักษณะเด่นของ
กำรศกึษำแบบนี้คอืควำมยดืหยุ่นที่เอื้อต่อผู้เรยีนในด้ำนเนื้ อหำ กระบวนกำรและระยะเวลำ 
เป็นกำรเรยีนรู้ที่น ำเอำทฤษฎีหรอืหลกักำรเรยีนรู้ต่ำง ๆ มำผสมผสำนกนั เป็นกำรเรยีนรู้ที่
ช่วยพฒันำและปรบัแนวคดิของบุคคลให้มคีวำมสมบูรณ์และมคีุณภำพชวีติทีด่ขีึ้น กำรจกัดกำร
กำรศกึษำตลอดชวีติทีด่แีสดงใหเ้หน็ถงึประชำธปิไตยทีทุ่กคนมสีทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึควำมรูอ้ย่ำงเท่ำ
เทยีมกนั ทัง้นี้กำรศกึษำตลอดชวีตินี้ประกอบดว้ย 1 

1) ควำมต่อเนื่อง 
2) กำรได้รบัควำมร่วมมอื เนื่องจำกกระบวนกำรเรยีนรู้ไม่สำมำรถเกดิขึน้

ไดจ้ำกคน ๆ เดยีว 
3) แรงกระตุ้นเชงิบวก เป็นแรงเสรมิให้เกดิควำมต้องกำรอยำกเรยีนรู ้มใิช่เป็นผู้

รอรบัควำมรูท้ำงเดยีว 
4) กำรสรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ทกัษะ ผลจำกกำรเรยีนรู้ 
5) กำรศกึษำตลอดชวีติเกดิขึน้ตลอดเวลำจนถงึวำระสุดทำ้ย 
6) กำรประยุกตค์วำมรูม้ำใชใ้นสถำนกำรณ์จรงิ 
7) ควำมสรำ้งสรรค ์ควำมเพลดิเพลนิ เตมิเตม็ประสบกำรณ์ 
8) เป็นกำรยกระดบัควำมรูแ้ละคุณภำพชวีติของผูเ้รยีน 
ส ำนักเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ได้อ้ำงถึงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 

มำตรำ 4 ปี พ.ศ. 2542 และไดใ้ห้ควำมหมำยของกำรศกึษำตลอดชวีติไว้ว่ำ เป็นกำรศกึษำที่เกิด

 
1 สุวธิดิำ จรุงเกยีรตกิุล, การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต :ค าจ ากดัความ แนวคิดและ

การศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (กรุงเทพฯ: ส ำนักพมิพแ์ห่งจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั, 2557) 
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จำกกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศัย 
เพือ่ใหบุ้คคลสำมำรถพฒันำคุณภำพชวีติไดอ้ย่ำงต่อเนื่องตลอดชวีติ2 

ปฐม นิคมำนนท์ แจกแจงหลักกำรส ำคัญของกำรศึกษำตลอดชีวิตส ำหรับ
เจำ้หน้ำทีท่ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งไวว้่ำ กำรปฏบิตัติำมแนวคดิของกำรศกึษำตลอดชวีติ ประกอบดว้ย 
4 ประกำร3 ไดแ้ก่ 

1) กำรสง่เสรมิใหบุ้คคลแสวงหำควำมรูแ้ละพฒันำตนเองตลอดเวลำ 
2) สรำ้งควำมเป็นเอกภำพและต่อเนื่องในกำรจดักำรศกึษำ โดยสำมำรถเกดิ

จำกกำรประสำนทัง้ 3 ฝ่ำยดว้ยกนั ไดแ้ก่ กำรศกึษำในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และตำม
อธัยำศยั ใหส้อดคลอ้งกบัชวีติประจ ำวนัของบุคคล 

4) ขยำยขอบเขตกำรศกึษำใหค้รอบคลุมไปยงัประชำชนทุกกลุ่มใหม้ำกทีสุ่ด 
5) มุ่งพฒันำชวีติและสงัคมสว่นรวม พฒันำทัง้มนุษยแ์ละสงัคมในทุกแง่มุม 
สุนทร สุนันท์ชยั อธิบำยว่ำ นอกจำกนี้ยงัได้อธิบำยถึง กำรศึกษำตลอดชีวิต 

( lifelong education) ไว้ว่ ำ เป็นกำรจัดกำรให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ( lifelong learning) 
ประกอบดว้ยหลกักำรต่อไปนี้ 

1) เกดิขึน้ตลอดชวีติของบุคคล 
2) มีกำรวำงแผนกำรให้เกิดควำมรู้ ทักษะ เจตคติ ที่มีบทบำทต่อควำม

เปลีย่นแปลงในชวีติ เพือ่ใหบุ้คคลไดพ้ฒันำตนเองอย่ำงเตม็ที่ 
3) เกดิจำกแรงจงูใจของผูเ้รยีนเอง 
4) ใชแ้หล่งเรยีนรูไ้ดทุ้กประเภท ทัง้ในระบบ (formal) นอกระบบ (non-formal) 

และตำมอธัยำศยั (informal) 
นอกจำกนี้  สุนทร สุนันท์ชัย ยังได้อธิบำยถึง กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  (lifelong 

learning) ว่ำเป็นกำรแสวงหำควำมรู ้ทกัษะ แนวคดิ จำกทัง้โรงเรยีนและนอกโรงเรยีน ทัง้แบบ
ตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ เกิดขึ้นตลอดชีวติตัง้แต่แรกเกิดจนสิ้นชีวติ และหำกเรยีนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
และเป็นระบบกจ็ะยิง่เสรมิประสทิธภิำพของควำมรูห้รอืทกัษะอกีดว้ย4 

Dewy เสนอว่ำ กำรศึกษำนัน้ไม่มีที่สิ้นสุดแม้กระทัง่เมื่อจบกำรศึกษำออกจำก
โรงเรียนไปแล้ว ดงันัน้จึงมิได้อิงกับกำรยืนยันควำมรู้ที่เกิดขึ้นอย่ำงในระบบโรงเรียน เป็น

 
2 กระทรวงศกึษำธกิำร, พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542, เขำ้ถงึเมื่อ 

15 กนัยำยน 2559, เขำ้ถงึไดจ้ำก http://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.html  
3 ปฐม นิคมำนนท,์ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (กรุงเทพฯ: อกัษรบณัฑติ, 2522) 
4 สุนทร สุนันทช์ยั, การศึกษานอกโรงเรียน (กรุงเทพฯ: บรรณกจิ, 2523) 
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กำรศกึษำทีเ่กดิขึ้นตลอดชวีติและมกีำรปรบัเปลีย่นไปตำมสภำพแวดลอ้ม ถอืเป็นกระบวนกำร
เรยีนรูเ้พือ่ด ำรงชวีติ5 

UNESCO ไดน้ิยำมว่ำกำรศกึษำตลอดชวีติคอืกำรจดักำรศกึษำในภำพรวมเพื่อ
สนองควำมต้องกำรทำงกำรศกึษำของแต่ละบุคคล เป็นกำรศกึษำอย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่วยัเดก็ไป
จนถงึผูใ้หญ่6 

2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษาในพิพิธภณัฑ์ 
หอศิลป์หรอืพพิธิภณัฑ์ควรมกีำรวำงแผนหรือนโยบำยด้ำนกำรจดักำรศกึษำ

ส ำหรบัผู้มำใช้บรกิำรให้สอดคล้องกบัรูปแบบของนิทรรศกำร เพื่อสนับสนุนประสบกำรณ์ที่
ผู้ชมพงึไดร้บัจำกกำรชมนิทรรศกำรให้มำกที่สุด กำรจดักำรเรยีนรู้ในพพิธิภณัฑ์ควรเกดิจำก
ควำมร่วมมอืเจ้ำหน้ำทีพ่พิธิภณัฑ์หลำยฝ่ำย มใิช่เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรศึกษำ ควรมกีำร
พูดคุยและแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมคดิเหน็กนัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้เกดิประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชม
นิทรรศกำรมำกทีสุ่ด โดยเฉพำะกำรศกึษำ ของนิทรรศกำรถำวร7 มทีฤษฎหีรอืแนวคดิเกีย่วกบักำร
เรยีนรูใ้นพพิธิภณัฑจ์ำกหลำย ๆ แหล่งซึง่เป็นองคค์วำมรูท้ีเ่กดิจำกกำรทดลองปฏบิตัจิรงิ ดงันัน้
จงึมคีวำมแตกต่ำงกนัไปตำมบรบิทและรปูแบบของพพิธิภณัฑเ์หล่ำนัน้  

จำกกำรศกึษำพบว่ำมทีฤษฎีและแนวควำมคดิที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเรยีนรูท้ีส่ำมำรถ
น ำมำปรบัใชใ้นบรบิทของกำรศกึษำในหอศลิป์และพพิธิภณัฑ ์ดงันี้ 

Eilean Hooper-Greenhill อธิบำยว่ำกำรเรยีนรู้คอืกำรมปีระสบกำรณ์ร่วม 
เป็นกำรกระท ำที่มนุษย์ท ำเพื่อเขำ้ใจปรำกฏกำรณ์ของโลก อำจเกี่ยวขอ้งกบัควำมสำมำรถเชงิ
ทักษะ ควำมเข้ำใจ ควำมรู้ คุณค่ำ ควำมรู้สึก เจตคติหรือผลกระทบต่ำง ๆ กำรเรียนรู้ที่มี
ประสทิธภิำพจะน ำไปสูค่วำมเปลีย่นแปลงและควำมตอ้งกำรทีจ่ะเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 8 

แม้ว่ำจะมีงำนวิจัยหลำยฉบับที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพำะของกำรศึกษำใน
พิพิธภัณฑ์  แต่ก็ยังขำดแคลนข้อสรุปที่แน่ชัด Eilean Hooper-Greenhill จึงได้อธิบำยถึง
ลักษณะเฉพำะดังกล่ำวด้วยค ำว่ ำ  กำรให้บริกำรควำมบันเทิงควบคู่กับสำระควำมรู้  
(Edutainment) ซึ่งเป็นกำรน ำเอำกำรศกึษำและควำมบนัเทงิรวมไวด้ว้ยกนั แมว้่ำจะเป็นสองสิง่

 
5 สุวธิดิำ จรุงเกยีรตกิุล, การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต :ค าจ ากดัความ แนวคิดและ

การศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสรมิกำรพฒันำนวตักรรม ต ำรำและเอกสำรทำง
วชิำกำร, 2557). 

6 เรื่องเดยีวกนั. 
7 Hooper-Greenhill, Eilean, The Educational Role of the Museum (London: Routledge, 

1999). 
8 Hooper-Greenhill, Eilean, Museums and Education: Purpose, Pedagogy, 

Performance (Museum Meanings) (London: Routledge, 2007). 
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ที่แตกต่ำงกันโดยสิ้นเชิง เป็นกำรน ำเสนอควำมรู้ในรูปแบบที่ผ่อนคลำยและสร้ำงควำม
เพลดิเพลนิในบรบิทของพพิธิภณัฑ ์

Eilean Hooper-Greenhill อ้ำงอิงถึง  Claxton ว่ ำ “มนุษย์ เรียนรู้สิ่งต่ ำง  ๆ 
มำกมำยและรบัเอำมำเป็นควำมคิดเห็นส่วนตน ควำมรู้ส ำหรบัสร้ำงสิ่งต่ำง  ๆ กำรตัดสินใจ 
เขำ้ใจบทบำทและแง่มุมต่ำง ๆ และกำรเรยีนรูเ้ชงิอำรมณ์” รวมไปถงึกำรตดัสนิเชงิคุณค่ำ ทกัษะ
เชงิลกึต่ำง ๆ กำรพฒันำเจตคตแิละควำมเป็นปัจเจกส่วนบุคคล กำรเรยีนรู้ในพพิธิภณัฑ์ไม่ได้
เป็นกำรรบัควำมรู้เพยีงทำงเดียวจำกผู้สอน แต่เป็นกำรกระตุ้นให้ผู้เรยีนได้เอำประสบกำรณ์
ควำมรู้ในอดตีมำเชื่อมโยงกบัควำมรู้ใหม่ที่ไดร้บั เพื่อสร้ำงควำมหมำยใหม่ให้กบัประสบกำรณ์
นัน้ ๆ ดว้ยตวัเอง แมว้่ำผูส้อนจะมบีทบำทอย่ำงไรกต็ำม9 ดงันัน้ผลลพัธ์ทีผู่เ้รยีนได ้คอื ควำมรู้ 
(knowledge) ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะเป็น ขอ้เทจ็จรงิ (facts) ผูเ้รยีนจะไดร้บัควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ที่
แตกต่ำงกนัไปในลกัษณะที่เป็นส่วนบุคคลและยงัอธิบำยถึงกำรเรียนรู้จำกวตัถุจดัแสดงทำง
ประวตัศิำสตร์ว่ำ เป็นวธิหีนึ่งในกำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเรยีนรู้จำกคลงัสะสม (collection) โดย
เริม่จำกกำรตัง้ค ำถำมในแง่มุมต่ำง ๆ เมื่อเหน็วตัถุนัน้ เช่น รูปร่ำงลกัษณะ ส่วนประกอบต่ำง ๆ 
แหล่งที่มำดัง้เดิม ใครเป็นผู้สร้ำง สร้ำงเพื่ออะไร เพื่อใคร เกิดอะไรขึ้นกับวัตถุนี้บ้ำง  มัน
เปลีย่นแปลงไปอย่ำงไร หรอื ควำมหมำยเดมิของมนัเมื่อเปรยีบเทยีบกบับรบิทปัจจุบนั10 

กำรมองวตัถุจดัแสดงดว้ยวธินีี้ ยงัสำมำรถน ำมำปรบัใชก้บังำนศลิปะทีม่ลีกัษณะ
สองมิติได้เช่นกัน โดย Eilean Hooper-Greenhill ได้ยกตัวอย่ำงงำนจิตรกรรม ว่ำสำมำรถตัง้
ค ำถำมในแง่ต่ำง ๆ ได ้ดงันี้ ส่วนประกอบต่ำง ๆ เช่น ผำ้ใบ กำรวำดภำพ พืน้หลงั กำรเคลอืบ 
กำรเขำ้กรอบ วสัดุทำงศลิปะต่ำง ๆ นอกจำกนี้งำนศลิปะยงัสำมำรถถ่ำยทอดเรื่องรำวไดด้ ีผ่ำน
กำรใชมุ้มมอง (point of view) และยงัท ำหน้ำทีเ่ป็นบนัทกึเหตุกำรณ์หรอืปรำกฏกำรณ์ทีเ่กดิขึ้น 
ในช่วงเวลำนัน้ ๆ งำนศลิปะโดยเฉพำะงำนจติรกรรม  เป็นวตัถุทีม่คีวำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
และกำรแสดงออก แฝงดว้ยสำรและกำรตคีวำม ทัง้นี้วธิกีำรในแบบเดยีวกนันี้ยงัสำมำรถน ำไป
ประยุกต์กับกำรเรียนรู้จำกสถำปัตยกรรม เครื่องแต่งกำย หรือเครื่องเรือน ได้ตำมควำม
เหมำะสมอกีดว้ย 

กระบวนกำรเหล่ำนี้จะน ำไปสู่กำรตีควำม ซึ่งเป็นประสบกำรณ์ส่วนบุคคลที่
สำมำรถเกดิขึ้นไดใ้นกระบวนกำรเรยีนรู้และยงัเป็นหวัใจหลกัของกำรเรยีนรู้ในบรบิทนี้อีกด้วย 
โดยกำรตคีวำมของแต่ละบุคคลมคีุณค่ำในตวัเอง ผูช้มบำงประเภทจะแสดงออกกำรตคีวำมส่วนตวั
ผ่ำนค ำพดู ภำพวำด หรอืกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ ซึง่แมจ้ะเป็นเพยีงกำรแสดงออกทีเ่ลก็น้อยก็

 
9 Ibid. 
10 Eilean Hooper-Greenhill, Museum and Gallery Education (Leicester: Leicester 

University Press, 1994).  
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ถอืว่ำไดเ้กดิกำรเรยีนรูแ้ละตคีวำมแลว้ทัง้สิน้ ในทำงกำรศกึษำถอืว่ำควำมแม่นย ำในกำรตคีวำม 
(accuracy) เป็นรองจำกคุณค่ำของกำรตคีวำมนัน้ ๆ 

วตัถุจดัแสดงเป็นวตัถุที่ไม่มกีำรจ ำกดัอำยุและอำศยัควำมรูเ้ดมิทีม่อียู่แลว้ของ
ผูช้มเป็นหลกั  ไม่ว่ำจะเป็นเดก็หรอืผูใ้หญ่ แรงกระตุ้นทีไ่ดร้บัจำกวตัถุกส็ำมำรถเกดิไดใ้นระดบั
ที่เท่ำกันแต่ประสบกำรณ์ที ่ได ้รบัย่อมไม่เท่ำก ัน ขึ้นอยู ่กบัวุฒภิำวะ ประสบกำรณ์ช ีว ิต 
ควำมรูแ้ละอื่น ๆ แต่ควำมต้องกำรทีจ่ะส ำรวจและคน้ควำ้วตัถุนัน้ก็เพยีงพอทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้กดิ
กำรตัง้ค ำถำมและน ำไปสูค่วำมรูใ้หม่ ๆ เพิม่เตมิ และยงัน ำไปสู่กำรทบทวนควำมรูเ้ดมิของผู้ชม
อกีดว้ย 

กำรรบัรู้วตัถุ สำมำรถกระท ำได้หลำยวธิี ได้แก่ กำรมอง กำรสมัผสั กำรดม
กลิน่ กำรฟัง และกำรชมิรส และทำงควำมรูส้กึ ทัง้นี้กำรเรยีนรูม้กัจะเกดิจำกกำรรบัรูห้ลำยวธิใีน
ครำวเดียวอย่ำงไรก็ตำม ผู้ชมส่วนใหญ่ไม่สำมำรถใช้วธิีกำรทัง้หมดที่กล่ำวมำได้ครบ ดงันัน้ 
วธิกีำรทีง่่ำยทีสุ่ดและอำจเป็นเพยีงวธิเีดยีวทีส่ำมำรถเขำ้ถงึไดค้อื กำรมอง ซึ่งเป็นวธิีกำรที่มกั
เกิดขึ้นบ่อยครัง้ โดยเฉพำะเมื่อไม่มเีจ้ำหน้ำที่พพิธิภณัฑ์คอยให้บรกิำรน ำชมหรอืจดักิจกรรม
ทำงกำรศึกษำในพพิิธภัณฑ์ กำรมองเห็นและรบัรู้นี้ ขึ้นอยู่กบัประสบกำรณ์หรือควำมรู้เดิมที่มี 
ดงันัน้ มนุษยจ์ะมกีำรรบัรูแ้ตกต่ำงกนัออกไป เช่น ในกำรมองวตัถุชนิดเดยีวกนั เดก็อำจมองว่ำเป็น
วตัถุที่น่ำกลวัและแปลกประหลำด ในขณะที่ภณัฑำรกัษ์หรอืศลิปินอำจมองเพื่อหำควำมเชื่อมโยง
และแรงบนัดำลใจ หลงัจำกเกดิกำรรบัรู้แล้ว มนุษย์จะมองหำประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งเพิม่เติม
ดว้ย เช่น รำยละเอยีดต่ำง ๆ ของวตัถุ ลกัษณะกำรวำง ซึ่งจะน ำไปสู่กำรตัง้ค ำถำมและประเด็น
ใหม ่ๆ ต่อไป 
 

 
 
ภำพที ่3 แผนภูมแิสดงถงึกำรส ำรวจกำรรบัรูจ้ำกควำมหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งในวตัถุ 1 ชิน้ 
ทีม่ำ: Eilean Hooper-Greenhill, Museum and Gallery Education (Leicester: Leicester 
University Press, 1994). 
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ภำพที ่4 แผนภูมแิสดงกำรพจิำรณำและวเิครำะหข์อ้มลู ในขัน้ทีส่องของวตัถุจดัแสดง 
ที่ ม ำ : Eilean Hooper-Greenhill, Museum and Gallery Education (Leicester: Leicester 
University Press, 1994). 
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ภำพที ่5 แผนภูมแิสดงกำรสงัเครำะหค์วำมรูจ้ำกกำรวเิครำะหเ์ชงิเปรยีบเทยีบ 
ที่ ม ำ : Eilean Hooper-Greenhill, Museum and Gallery Education (Leicester: Leicester 
University Press, 1994). 
 

 
 
ภำพที ่6 แผนภูมแิสดงใหเ้หน็ถงึกำรจ ำแนกควำมรูห้ลำยมติจิำกวตัถุทีจ่ดัแสดง 
ที่ ม ำ : Eilean Hooper-Greenhill, Museum and Gallery Education (Leicester: Leicester 
University Press, 1994). 
 

ทัง้นี้กำรเรยีนรูไ้ม่ไดป้ระกอบดว้ยประสบกำรณ์ในเชงิบวกเท่ำนัน้ ประสบกำรณ์
ในเชงิลบกเ็ป็นกำรเรยีนรู้ประเภทหนึ่งเช่นกนั เช่น กำรรูส้กึหวำดกลวัสิง่ที่เพิง่พบเจอหรอืกำร
เขำ้ใจผดิ แม้ในเวลำที่เรำไม่รู้สกึตวัหรอืไม่ตระหนัก กำรเรยีนรู ้ก ็เก ิดขึ้นได้ และยงัได้ขยำย
ควำมว่ำปัจจยัของกำรเรยีนรู้ยงัประกอบไปด้วยควำมรู้สองประเภท ได้แก่ ควำมรู้ที่เรำสำมำรถ
ถ่ำยทอดออกมำเป็นภำษำได้ (Verbal knowledge) และควำมรู้หรือประสบกำรณ์ที่ติดตัวและไม่
สำมำรถถ่ำยทอดออกมำเป็นภำษำได ้(Tactic knowledge) ซึ่งอย่ำงหลงันี้ถอืเป็นควำมรู้ที่ทรง
พลงัที่สุด บุคคลจะน ำควำมรู้นี้ไปพฒันำควำมเป็นบุคลกิภำพต่อไป ยกตวัอย่ำงเปรยีบเทยีบถงึ
กำรอ่ำนหนงัสอืท่องเทีย่วต่ำงประเทศ กบักำรมปีระสบกำรณ์เยอืนต่ำงประเทศดว้ยตนเอง  
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Sam H. Ham ไดศ้กึษำเกีย่วกบักระบวนกำรรบัรูข้องมนุษย ์โดยอธบิำยว่ำในบรบิท
ทีม่คีวำมผ่อนคลำย (leisure setting) จ ำเป็นต้องอำศยัแนวคดิเรื่อง “เครื่องมอืช่วยตคีวำม” 
และ “กำรตคีวำม” แบบพเิศษเพื่อสือ่สำรเนื้อหำทีต่อ้งกำรน ำเสนอไดอ้ย่ำงสมบูรณ์ โดยแบ่งออกเป็น
กำรน ำเสนอกำรตีควำมที่น่ำสนใจและเพลดิเพลิน (เพรำะกำรน ำเสนอกำรตีควำมที่มเีนื้อหำ
จรงิจงัมำกเกินไปไม่เหมำะสมและมกัไม่ปรำกฏในบริบทนี้) และกำรน ำเสนอที่ว่ำนี้ต้องอยู่ใน
รูปแบบที่สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย ผู้ชมสำมำรถประมวลผลทำงควำมคดิต่อได้ด้วยตนเอง ทัง้สอง
อย่ำงนี้เป็นส่วนที่ท ำให้เกดิ ควำมพอใจ (meaningfulness), ควำมสมัพนัธ์ (relevance) และ
ระบบควำมคดิเชงิมโนทศัน์ (conceptual organization) ซึง่ลว้นเป็นเป้ำหมำยของกำรเรยีนรูใ้น
บุคคลที่แวดล้อมด้วยบรบิทเช่นนี้11  สำมำรถสรุปหลกักำรเกี่ยวกบักระบวนกำรรบัรู้ที่สำมำรถ
น ำมำประยุกต์ใชก้บับรบิทของพพิธิภณัฑ ์คอื กำรจดักำรเรยีนรู้ในบรบิทนี้ควรใช้ภำษำทีง่่ำยต่อ
กำรเขำ้ใจ ซึ่งจะท ำให้เรื่องรำวที่น ำเสนอไม่น่ำเบื่อและได้รบัควำมพงึพอใจ ควรมกีำรกระตุ้น
ใหบุ้คคลนึกถงึประสบกำรณ์ในอดตีโดยใชเ้รื่องรำวหรอืประสบกำรณ์ทีเ่พิง่น ำเสนอไป เพื่อสรำ้ง
ควำมสมัพนัธก์บัตวัผูช้ม 
 

 
 
ภำพที ่7 แผนภำพ ทฤษฎแีละแนวทำงกำรจดักำรศกึษำในพพิธิภณัฑ ์

 
11 Sam H. Ham, Cognitive psychology and interpretation: The Educational Role of the 

Museum (London: Routledge, 1994), 107-116. 
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George E. Hein ได้จ ำแนกทฤษฎีและแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในพิพิธภัณฑ์
ออกเป็น 4 ประเภท12 ไดแ้ก่ 

1) Didactic expository education 
ผู้สอนมหีน้ำที่เตรยีมบทเรยีนและสอบไปตำมล ำดบัขัน้ตอนที่ได้รบัมอบหมำย 

อำจมกีำรย ้ำบำงส่วนของเนื้อหำเพื่อใหเ้กดิกำรเรยีนรูท้ี่ชดัเจน ผูส้อนในกรณีนี้อำจเป็นหนังสอื
เรยีนหรอืสื่ออื่น ๆ ทีถู่กออกแบบไวใ้หเ้ป็นไปตำมล ำดบัขัน้ตอน กำรสอนในรูปแบบนี้อำจมไีดห้ลำย
วธิทีีผ่สมผสำนกนัไป อำจท ำไดก้บัเนื้อหำที่มคีวำมง่ำยไปจนถงึควำมซบัซ้อนอย่ำงมำก เนื้อหำที่
เรียนรู้จำกนิทรรศกำรมักเป็นควำมรู้ที่มีได้เพียงค ำตอบเดียว ไม่มีกำรต่อยอดในลกัษณะ
ปลำยเปิด ไม่นิยมน ำเสนอควำมเป็นไปได้อื่นใหแ้ก่ผูช้ม 

พิพิธภัณฑ์ที่ใช้ทฤษฎีกำรศึกษำนี้จะมีลักษณะนิทรรศกำรที่ด ำเนินเรื่องรำว
ตำมล ำดบัเวลำมจุีดเริม่ที่ชดัเจนและมจุีดจบที่ชดัเจน มกีำรเรยีงล ำดบัอย่ำงตัง้ใจ มกีำรก ำกบั
ข้อควำมประกอบนิทรรศกำรที่อธิบำยว่ำผู้เรียนควรจะเรียนรู้อะไรจำกนิทรรศกำรนี้ มีกำร
เรยีงล ำดบัควำมยำกง่ำยของเนื้อหำ มโีปรแกรมกำรศกึษำส ำหรบัโรงเรยีนทีเ่รยีงตำมควำมยำกงำ่ย 
มโีปรแกรมกำรศกึษำทีม่จุีดมุ่งหมำยอยู่ทีเ่นื้อหำทีผู่เ้รยีนไดร้บั 

2) Stimulus-response education 
เป็นส่วนที่อยู่ทำงด้ำนล่ำงซ้ำยของแผนภูมิ น ำเสนอหลักกำรศึกษำที่มีส่วน

คลำ้ยกบัแบบแรก แต่ไม่ไดม้เีป้ำหมำยทีก่ำรเรยีนรู ้หรอืสิง่ทีผู่เ้รยีนจะไดร้บัเป็นควำมรู ้แนวคดินี้
จะมุ่งเป้ำหมำยไปที่กำรฝึกฝน เหมำะสมในกรณีที่ผู้สอนต้องกำรให้ผู้เรยีนรบัรู้ผลลพัธ์ในแง่
กระบวนกำรกำรและตอบโต้ตำมล ำดับกระบวนกำร ไม่ใช่เนื้อหำหรือองค์ควำมรู้ เนื้อหำ
นิทรรศกำรและพิพิธภัณฑ์ ที่ใช้หลักกำรนี้จะสอดคล้องและมีรูปแบบคล้ำยกับแบบแรกคือ มี
ขอ้ควำมตดิก ำกบัว่ำควรจะเรยีนรูอ้ะไรในนิทรรศกำรและมกีำรเล่ำเรื่องเป็นล ำดบัขัน้ตอนมจุีดเริม่
และจุดจบที่ชดัเจน เป็นไปในทศิทำงที่มจุีดประสงค์เพื่อกำรเรยีนรู้หลกั  ซึ่งผู้สอนอำจมกีำรให้
รำงวลัส ำหรบัผู้ที่ตอบค ำถำมได้ถูกต้องซึ่งถือเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ชมนิทรรศกำรเกิดกำรตอบ
ค ำถำมและกำรเรยีนรูเ้ช่นหำกกดปุ่ มค ำตอบทีถู่กตอ้งจะมขีอ้ควำมชมเชยขึน้บนหน้ำจอ 

อย่ำงไรก็ตำมมนีักวจิยัหรอืผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกบัพฤตกิรรมในพพิธิภณัฑ์ชี้แจงว่ำ
กำรศึกษำในรูปแบบนี้ไม่ได้มีเป้ำหมำยให้เรียนรู้ควำมจริง เพรำะว่ำมีพพิธิภัณฑ์หลำยที่ที่มี
จุดหมำยทำงกำรเมอืงหรอืมกีำรชวนเชื่อ (propaganda) ชี้น ำผูช้มใหม้คีวำมนิยมชมชอบหรอืชกั
จงูไปในแนวคดิใดแนวคดิหนึ่ง 

 
 
 

 
12George E. Hein, Learning in the Museum (New York: Routledge, 1998), 25-36 
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3) Discovery learning 
คอืต ำแหน่งดำ้นขวำบนจำกแผนภูม ิมคีวำมแตกต่ำงจำกแบบอื่นคอืมุ่งเป้ำควำม

สนใจไปที่ผู้เรยีน และเนื้อหำที่เรยีน กำรเรยีนรู้ในรูปแบบนี้เป็นทฤษฎีที่อยู่นอกเหนือไปจำก
กำรศึกษำปกติทัว่ไป เพรำะมีควำมซับซ้อนมำกกว่ำ สภำพแวดล้อมเข้ำมำมีบทบำทอย่ำง
มหำศำล ผูเ้รยีนจะสรำ้งชุดควำมรูผ้่ำนระบบทำงควำมคดิขึน้มำเอง ซึง่ตรงขำ้มกบัสถำนกำรณ์ที่
ผูเ้รยีนจดจ ำเนื้อหำทีเ่รยีนเท่ำนัน้ ซึ่งไม่ส่งเสรมิใหส้รำ้งควำมรูด้ว้ยตวัเองในอนำคตไดเ้พยีงแต่
จดจ ำเพือ่ตอบค ำถำมทีไ่ดร้บัเท่ำนัน้ 

กำรเรยีนรู้แบบ ดิสคฟัเวอรี่เลิร์นนิ่ง น ำหลกักำรที่ว่ำควำมรู้เป็นกระบวนกำรที่
เกดิขึ้นตลอดเวลำ เป็นควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์และกำรลงมอืท ำกจิกรรมด้วยตวัเอง ผู้เรยีน
ต้องได้มีโอกำสลงมอืกระท ำมำกกว่ำกำรฟังเพียงอย่ำงเดียว เน้นกำรเรยีนรู้ที่มีพื้นฐำนเป็นกำร
ตอบสนองหรอืมปีฏิสมัพนัธ์กบัวตัถุมำกกว่ำที่จะซึมซับควำมรู้เข้ำไป เชื่อว่ำเมื่อมกีำรเรียนรู้
เกดิขึน้ ควำมสำมำรถในกำรเรยีนรูก้จ็ะเพิม่ตำมไปดว้ย  

กระบวนกำรเรียนรู้ที่แนวคิดนี้สนใจ คอื กำรเรยีนรู้เชิงรุก (Active learning) 
เช่น กำรลงมอืกระท ำ กำรไขปรศินำโดยใชว้ตัถุ กำรสมัผสัวตัถุ หรอืเกดิปฏสิมัพนัธ์กบัวตัถุโดยตรง 
(Hands on) พิพิธภัณฑ์ที่นิยมใช้แนวคิดแบบนี้  ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เยำวชนและพิพิธภัณฑ์
วิทยำศำสตร์ที่มีกิจกรรมให้ผู้เข้ำชมท ำกำรทดลองได้ เอง ภำยใต้ค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ 
อย่ำงไรกต็ำม แนวคดินี้กเ็ป็นสว่นหน่ึงของทฤษฎกีำรศกึษำแบบคอนสตรคัตวิซิมึดว้ยเช่นกนั 

พพิธิภณัฑ์ที่ใช้ทฤษฎีกำรศกึษำนี้จะมกีำรจดัแสดงนิทรรศกำรที่เปิดโอกำสให้
ผู้ชมได้มสี่วนร่วมในกำรส ำรวจ รวมถึงมกีำรอนุญำตให้ผู้ชมเดินชมนิทรรศกำรอย่ำงอสิระ 
ไม่มกีำรบงัคบัเส้นทำงเดนิ มกี ิจกรรมกำรเรยีนรู ้เชิงรุกในรูปแบบที่หลำกหลำยเตรยีมไว้
ส ำหรบัผู้ชม ป้ำยข้อมูลประกอบนิทรรศกำรที่มคี ำถำมกระตุ้นให้ผู้ชมค้นหำค ำตอบ มกีำร
กระตุ้นใหผู้้ชมตคีวำมดว้ยตนเอง ในแง่ทีแ่ตกต่ำงไปจำกกำรตคีวำมที่ถูกต้องตำมหลกักำร หรอื
ตำมทีผู่จ้ดันิทรรศกำรไดต้คีวำมไวก้่อนแลว้ มกีจิกรรมส ำหรบัโรงเรยีนทีม่กีำรวำงแผนใหไ้ดผ้ลลพัธ์
ตำมที่ผู้จดันิทรรศกำรต้องกำรและกิจกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิำร (workshop) ส ำหรบัผู้ใหญ่ที่เสนอ
หลกัฐำนขัน้สูงหรอืหลกัฐำนในรูปแบบอื่น ๆ ประกอบกำรพจิำรณำและไตร่ตรอง เพื่อให้ผู้ชมได้
เขำ้ใจวตัถุนัน้ไดอ้ย่ำงแทจ้รงิ 

4) Constructivism  
แนวคิดคอนสตรคัติวิซึมที่ปรำกฏในกำรเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ มุ่งเน้นไปที่

กจิกรรมของผู้เยี่ยมชม ทัง้กำรทดลอง กำรชมวตัถุหรอืกำรสมัผสัวตัถุ กำรหำค ำตอบหรอืกำร
คำดคะเนจำกประสบกำรณ์ โดยสำมำรถมผีลลพัธ์หรอืค ำตอบได้หลำยรูปแบบ ไม่มคี ำตอบที่
ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวหรือตำยตัว หำกค ำตอบของผู้เยี่ยมชมนัน้มีเหตุผลรองรับที่เกิดจำก
ประสบกำรณ์ในพพิธิภณัฑ ์ในขณะที่แนวคดิกำรศกึษำตำมธรรมเนียมมกีำรใชค้ ำว่ำ “ควำมเข้ำใจ
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ผดิของผู้เรียน” แนวคดิแบบคอนสตรคัติวิซึมมกัใช้ค ำว่ำ “ควำมคดิที่ซื่อตรง (naïve)” และ 
“ควำมคดิเห็นส่วนบุคคล (personal or private conceptions)”   

ส ำหรบั “ข้อผดิพลำด” ในแนวคดิแบบคอนสตรคัติวซิึมมกัหมำยถึงค ำตอบที่
ไม่สมเหตุสมผลกับวัตถุหรือข้อมูลที่ได้รับในกำรเข้ำชมเท่ำนัน้ ไม่ได้มีกำรน ำค ำตอบนัน้ไป
เปรียบเทียบกับควำมรู้ภำยนอกอื่น ๆ แต่อย่ำงใด ซึ่งแตกต่ำงกับแนวคิดแบบดิสคฟัเวอรี่ที่
คำดหวงัผลลพัธห์รอืค ำตอบตำยตวั 

พพิธิภณัฑ์ที ่ใช ้ทฤษฎีกำรศ ึกษำนี้จะมลี ักษณะทำงเข ้ำส ำหรบัเข ้ำชม
นิทรรศกำรหลำยทำง ไม่มเีสน้ทำงเดนิทีก่ ำกบัไว ้ไม่มจุีดเริม่และจุดสิน้สุด มกีจิกรรมกำรเรยีนรู้
เชิงรุกในรูปแบบที่หลำกหลำยเตรียมไว้ส ำหรับผู้ชม น ำเสนอมุมมองหลำยแบบให้แก่ผู้เข้ำชม 
กระตุ้นใหผู้ช้มมปีฏสิมัพนัธ์กบัวตัถุจดัแสดงหรอืแนวควำมคดิ (Idea) ผ่ำนทำงกจิกรรมและกำร
ทดลองโดยมกีำรน ำประสบกำรณ์ส่วนบุคคลร่วมด้วย น ำเสนอกิจกรรมส ำหรับโรงเรียนที่
อนุญำตใหน้กัเรยีนมกีำรทดลอง กำรคำดคะเน และกำรหำขอ้สรุป13 

ในขณะเดียวกัน George E.  Hein ยังได้เสนอทฤษฎีกำรสอนที่มีควำม
สอดคลอ้งไปกบัทฤษฎกีำรเรยีนรูท้ีก่ล่ำวไปขำ้งตน้ ทัง้ 4 ประกำร14 ดงันี้ 

1) กำรสอนแบบ Expository-didactic  
มกัเน้นทีเ่นื้อหำ ควำมทำ้ทำยของกำรสอนประเภทนี้คอืกำรหำโครงสร้ำงหลกั

ของเนื้อหำทีจ่ะน ำเสนอ และกำรหำวธิกีำรน ำเสนอทีง่ำ่ยทีสุ่ด 
2) กำรสอนแบบ Stimulus-response  
มลีกัษณะกำรสอนที่แตกต่ำงกับรูปแบบแรก (ซึ่งให้ควำมส ำคญักับกำรที่

ผู ้สอนตระหนักว่ำควรให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูเ้รื่องอะไร) กำรสอนแบบ Stimulus-response เป็นกำร
สอนทีเ่น้นไปทำงวธิกีำร (method) มลีกัษณะคล้ำยกบักำรล้ำงสมอง (brainwashing) เหมำะ
ส ำหรบัใชส้อนพนักงำนหรอืนักเรยีนทีไ่ม่ต้องกำรใหต้ัง้ค ำถำมนอกเหนือจำกสิง่ทีส่อน ใชห้ลกักำร
ของทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบพฤติกรรมนิยม สร้ำงสิง่เร้ำเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนองตำมที่
วำงแผนไว ้

3) กำรสอนแบบ discovery learning  
อำศยัหลกักำร active learning ที่เปิดโอกำสให้ผู้เรยีนได้ท ำกำรส ำรวจ ค้นคว้ำ 

หรอืทดลองดว้ยตนเอง และอำศยักำรจดักำรสภำพแวดลอ้มทีเ่อื้ออ ำนวยต่อกำรเรยีนรูท้ีน่ ำไปสู่
เป้ำหมำยกำรเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนพงึพอใจ ทัง้นี้ควรใหอ้สิระแก่ผูเ้รยีนใหม้ำกทีสุ่ดโดยก ำหนดกรอบ
สิง่ทีผู่เ้รยีนควรไดเ้รยีนรูไ้ว ้

 

 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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4) กำรสอนแบบ Constructivism  
มีลักษณะคล้ำยกับกำรสอนแบบ discovery learning แต่ เน้นไปที่กำรสร้ำง

สภำพแวดล้อม ให้ผู้เรยีนได้เชื่อมโยงประสบกำรณ์ควำมรู้ที่มอียู่ก่อน หำกเปรยีบเทยีบในแง่ของ
กำรศกึษำในพพิธิภณัฑ์ อำจกล่ำวไดว้่ำ พพิธิภณัฑท์ ำหน้ำทีเ่ป็นสำรำนุกรมส ำหรบัคน้ควำ้นอก
เวลำ ไม่ใช่หนงัสอืเรยีนตำมที่หลกัสตูรบงัคบั ดงันัน้ผูเ้รยีนสำมำรถเลอืกเรยีนรูเ้รื่องทีต่นเองสนใจ
ไดโ้ดยไม่ต้องค ำนึงถงึล ำดบัขัน้ตอนในกำรเรยีนรู้ ไม่ต้องเรยีนรู้แบบเป็นเสน้ตรง ( linear) หลกั
คดิที่ส ำคญัอกีประกำรคอืกำรตระหนักว่ำกำรเรยีนรู้อำจเกดิขึ้นได้โดยปรำศจำกกำรสอน และ
ประสบกำรณ์คอืผูส้อนทีด่ทีีสุ่ด อย่ำงไรกต็ำม ในกำรสอนแบบนี้ผูส้อนจะท ำหน้ำทีเ่ป็นเพยีงผู้จดั
สภำพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ ำนวยใหผู้เ้รยีน 

กำรเรยีนรูใ้นพพิธิภณัฑข์องผูเ้ขำ้ชมนัน้มปัีจจยัทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป ทัง้นี้อำจ
รวมถงึบรบิทและบทบำทของผูเ้ขำ้ชมเอง สำมำรถสรุปอกมำเป็นรูปแบบทีเ่รยีกว่ำ 5P Model 
ได ้ดงันี้ 15 
 

 
 

ภำพที ่8 แผนภำพ 5P Model แสดงปัจจยักำรเรยีนรูใ้นพพิธิภณัฑข์องผูเ้ขำ้ชมทีแ่ตกต่ำงกนั 
ที่มำ: Simon J. K., Suzanne M. and Sheila W., Museum revolutions (New York: Routledge, 
2007). 
 
 

 
15 Simon J. Knell, Suzanne M. and Sheila W., Museum revolutions (New York: Routledge, 

2007). 
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1) บุคคล (Person)  
บุคคลมคีวำมแตกต่ำงกนัออกไป แม้แต่ในบรบิทของพพิธิภณัฑ์ ได้แก่ กำร

เรยีนรู้ของแต่ละคน ประสบกำรณ์และควำมรู้เดมิที่พวกเขำน่ำจะม ีภูมหิลงัทำงวฒันธรรมและ
เพศ รวมไปถงึบทบำทในชวีติประจ ำวนัทีแ่ตกต่ำงกนัไป นอกจำกนี้ยงัมเีรื่องควำมสำมำรถทำงกำร
เรยีนรู้หรอืกำรสร้ำงควำมหมำยด้วยประสบกำรณ์เดมิที่แตกต่ำงกนัออกไปในแต่ละคน ในทำง
ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิท์ยงัมุ่งเน้นและสนับสนุนกำรสรำ้งควำมหมำยของแต่ละบุคคลดว้ยเช่นกนั 
พพิธิภณัฑไ์ด้รบัค ำนิยำมว่ำเป็นสถำนที่ส ำหรบัปฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงมนุษย์และสถำนทีส่ ำหรบั
สร้ำงควำมหมำยหรอืควำมรู้ใหม่ผ่ำนสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้อำจเกดิกำรเรยีนรูท้ีต่่ำงกนัออกขึน้อยู่กบั
ว่ำพิพิธภัณฑ์ได้มอบอะไรให้แก่ผู้ชมบ้ำงและธรรมเนียมปฏิบัติของกลุ่มคนที่ร่วมเดินชม
พพิธิภณัฑเ์ป็นอย่ำงไร จำกงำนวจิยัพบว่ำ รอ้ยละ 82 ของผูท้ีเ่ยีย่มชมพพิธิภณัฑใ์หค้วำมส ำคญั
กบัวลทีี่ว่ำ “กำรสร้ำงควำมรู้เพิม่เติมจำกปกระสบกำรณ์เดิมที่มอียู่” แสดงให้เหน็ว่ำมคีนจ ำนวน
มำกใหค้วำมส ำคญักบักำรสรำ้งควำมรูข้ึน้ใหม่ กำรเรยีนรูน้ี้คอื กำรสรำ้งควำมหมำยใหม่จำกสิง่
ทีรู่อ้ยู่ก่อนแลว้เพือ่หำขอ้สรุปหรอืท ำควำมเขำ้ใจสิง่ใดสิง่หนึ่งมำกขึน้ 

2) กลุ่มคน (People)  
กลุ่มคนที่แตกต่ำงกันออกย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเรียนรู้ในพพิธิภัณฑ์ 

เช่น กลุ่มครอบครวั กลุ่มเพือ่น กลุ่มเพือ่นร่วมงำน ครหูรอือำจำรย ์นอกจำกนี้ยงัอำจหมำยถงึกลุ่ม
เจ้ำหน้ำที่ของพพิธิภณัฑ์เองด้วย  กำรเรยีนรู้จำกภำยในชุมชนก็จดัอยู่ในประเภทน้ีเช่นเดียวกัน 
จำกกำรสมัภำษณ์เชงิลกึพบว่ำกำรเขำ้ชมนิทรรศกำรเป็นกลุ่มมคีวำมส ำคญั เพรำะกำรเรยีนรูจ้ะ
เกิดขึ้นผ่ำนกลุ่มคนที่มำด้วยกนัและในบทบำทที่ต่ำงกนัออกไป กำรตระหนักว่ำกำรเรยีนรู้
แบบกลุ่มคนนี้จะใหผ้ลลพัธ์ที่ม ีประสทิธิภำพถือเป็นเรื่องส ำคญั เมื่อกล่ำวถึงประสบกำรณ์ ใน
พพิธิภณัฑข์องผู้เขำ้ชมมกัจะไดค้ ำตอบว่ำพวกเขำเรยีนรู้ผ่ำนกำรมปีฏิสมัพนัธ์ของคนในกลุ่ม 
โดยมกีำรแลกเปลี่ยนควำมเห็นและควำมรู้จำกนิทรรศกำร และในขณะเดยีวก็เกดิกำรเรยีนรู้
ระหว่ำงบุคคลกนัเองไปดว้ย  

3) กระบวนกำร (Process) 
กระบวนกำรกำรเรยีนรู้หลำกหลำยแบบสำมำรถเกดิขึ้นได้ในพพิธิภณัฑ์ จำก

แผนผงั 5P แสดงใหเ้หน็ถงึค ำทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรเรยีนรูจ้ำกควำมคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่ำงผูเ้ขำ้ชม 
ตวัอย่ำง ไดแ้ก่ กำรรวบรวมขอ้มูล ทกัษะ ควำมรู ้กำรน ำสิง่เหล่ำนัน้ไปประยุกต์ใช ้กำรท ำควำม
เข้ำใจ ต่อยอดควำมรู้ กำรซึมซับข้อมูล กำรมีประสบกำรณ์ และกำรค้นคว้ำ กำรเรยีนรู ้ยงั
สมัพนัธ์กบักำรเปลี่ยนแปลงและกำรเชื่อมโยงแนวคดิกบัควำมจรงิเขำ้ดว้ยกนั กำรเรยีนรูป้ระเภท
นี้คอื กระบวนกำรทำงควำมคดิทีเ่กดิขึน้และรวมไปถงึกำรไดล้งมอืท ำ เช่น กำรทีผู่เ้ขำ้ชมนิทรรศกำร
มกีำรถำมตอบกนัและใช้ประสบกำรณ์ที่ได้รบัจำกนิทรรศกำรประกอบกบัควำมรู้ เดิมที่มอียู่ เพื่อ
น ำไปสูข่อ้สรุปหรอืควำมรูใ้หม่ เป็นกำรเชื่อมโยงระหว่ำง บุคคล กลุ่มคน และกระบวนกำร 



25 

 

 
4) วตัถุประสงค ์(Purpose) 
วัตถุประสงค์นี้ได้แก่แรงกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ ควำมสนใจส่วนบุคคล

ด้วย ควำมเพลิดเพลิน ควำมต้องกำรที่จะเรยีนรู้และกำรเรยีนรู้เพื่อน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง 
วตัถุประสงคน์ี้มคีวำมเกี่ยวขอ้งกบัตวัผูเ้ขำ้ชมเองและแง่มุมกระบวนกำรในกำรเรยีนรูเ้ป็นอย่ำง
มำก โดยเฉพำะเมื่อน ำไปเปรยีบเทียบกบักำรศึกษำ education ควำมแตกต่ำงแฝงอยู่ในค ำ ว่ำ 
“สอน” ทีม่สี่วนเกี่ยวพนักบัค ำว่ำ “บอก” หรอื “ถูกบอกใหท้ ำอะไรบำงอย่ำง” ในแง่ของกำรศกึษำ 
ส่วนค ำว่ำ “เรยีนรู้” มนีัยยะที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเลอืกที่จะเรยีนรู้ส่วนบุคคล และสะท้อนอสิระใน
กำรเรยีนรูม้ำกกว่ำ 

5) สถำนที ่(Place)  
หำกกำรเรยีนรู้เกดิขึ้นตำมบรบิทที่สำมำรถเกดิขึ้นได้ทุกสถำนที่ของมนุษย์ 

ดงันัน้สถำนที่เองก็ เป็นตวัก ำหนดกำรเรียนรู้อย่ำงหนึ่งเช่นกัน ทัง้กำรศึกษำในหลักสูตรอย่ำง 
โรงเรยีน ห้องสมุด มหำวทิยำลยั และนอกหลกัสูตรอย่ำง สถำนที่ท่องเที่ยวทำงวฒันธรรมและ
สิง่แวดล้อมตำมธรรมชำติต่ำง ๆ นอกจำกนี้ยงัมอีินเตอร์เน็ตซึ่งกลำยมำเป็นส่วนส ำคญัของ
กำรศกึษำในปัจจุบนั อนิเตอรเ์น็ตยงัสำมำรถท ำหน้ำทีเ่ป็น “พืน้ทีเ่สมอืน” (virtual place) ส ำหรบั
นิทรรศกำรไดอ้กีดว้ย อย่ำงไรกต็ำมยงัมคีวำมน่ำเชื่อถอืน้อยกว่ำเอกสำรหรอืสื่ออื่น ๆ อยู่ด ี

2.3 ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

เพื่อส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำที่สอดคล้องกับนิทรรศกำรกำรประกวด
ศลิปกรรมของมหำวทิยำลยัศลิปำกรในกลุ่มนักเรยีนและเยำวชนให้เกดิประโยชน์สูงสุดและยงั
เป็นกำรสง่เสรมิกำรศกึษำในระบบสถำนศกึษำ จงึไดศ้กึษำตวัชีว้ดัและสำระกำรเรยีนรูแ้กนกลำง
กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ศลิปะตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พื้นฐำนพุทธศกัรำช 2551 ที่
จดัท ำโดยกระทรวงศกึษำ ผูเ้ขยีนคู่มอืใหค้วำมสนใจในกลุ่มสำระกำรเรยีนรูศ้ลิปะเท่ำนัน้ ซึ่งได้
แบ่งคุณภำพผูเ้รยีนตำมช่วงชัน้ไดพ้อสงัเขป16 ดงันี้ 

2.3.1 จบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
1) รู้และเขำ้ใจเกี่ยวกบัรูปร่ำง รูปทรง และจ ำแนกทศันธำตุของสิง่ต่ำง ๆ 

ในธรรมชำตสิิง่แวดล้อมและงำนทศันศลิป์ มทีกัษะพื้นฐำนกำรใช้วสัดุอุปกรณ์ในกำรสร้ำงงำน

 
16 ส ำนักวชิำกำรและมำตรฐำนกำรศกึษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน

กระทรวงศกึษำธกิำร, ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานพทุธศกัราช 2551. เขำ้ถงึเมือ่ 4 พฤศจกิำยน 2563, เขำ้ถงึไดจ้ำก 
http://www.cvk.ac.th/download/หลกัสตูรแกนกลำง51/หลกัสตูร51(แกนกลำง)ทุกสำระ/สำระกำรเรยีนรู้
ศลิปะ.doc 
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วำดภำพระบำยส ีโดยใชเ้สน้ รปูร่ำง รปูทรง ส ีและพืน้ผวิ ภำพปะตดิ และงำนปัน้ งำนโครงสรำ้ง
เคลื่อนไหวอย่ำงง่ำย ๆ ถ่ำยทอดควำมคดิ ควำมรูส้กึจำกเรื่องรำว เหตุกำรณ์ ชวีติจรงิ สรำ้งงำน
ทศันศลิป์ตำมทีต่นชื่นชอบ สำมำรถแสดงเหตุผลและวธิกีำรในกำรปรบัปรุงงำนของตนเอง 

2) รู้และเข้ำใจควำมส ำคญัของงำนทศันศิลป์ในชีวติประจ ำวนั ที่มำของ
งำนทศันศลิป์ในทอ้งถิน่ ตลอดจนกำรใชว้สัดุ อุปกรณ์ และวธิกีำรสรำ้งงำนทศันศลิป์ในทอ้งถิน่ 

2.3.2 จบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
1) รู้และเข้ำใจกำรใช้ทศันธำตุ รูปร่ำง รูปทรง พื้นผวิ ส ีแสงเงำ มทีกัษะ

พื้นฐำนในกำรใช้วสัดุอุปกรณ์ ถ่ำยทอดควำมคดิ อำรมณ์ ควำมรู้สกึ สำมำรถใช้หลกักำรจดั
ขนำด สดัส่วน ควำมสมดุล น ้ำหนกั แสงเงำ ตลอดจนกำรใชส้คีู่ตรงขำ้มทีเ่หมำะสมในกำรสรำ้งงำน
ทศันศลิป์ 2 มติ ิ3 มติ ิเช่น งำนสื่อผสม งำนวำดภำพระบำยส ีงำนปั้น งำนพมิพ์ภำพ รวมทัง้
สำมำรถ สรำ้งแผนภำพ แผนผงั และภำพประกอบเพือ่ถ่ำยทอดควำมคดิจนิตนำกำรเป็นเรื่องรำว
เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ และสำมำรถเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงงำนทัศนศิลป์ที่
สร้ำงสรรค์ ด้วยวสัดุอุปกรณ์และวิธีกำรที่แตกต่ำงกัน เข้ำใจปัญหำในกำรจดัองค์ประกอบศิลป์ 
หลกักำรลดและเพิม่ในงำนปัน้ กำรสือ่ควำมหมำยในงำนทศันศลิป์ของตน รูว้ธิกีำรปรบัปรุงงำนใหด้ี
ขึน้ ตลอดจน รูแ้ละเขำ้ใจคุณค่ำของงำนทศันศลิป์ทีม่ผีลต่อชวีติของคนในสงัคม 

2) รูแ้ละเขำ้ใจบทบำทของงำนทศันศลิป์ทีส่ะทอ้นชวีติและสงัคม อทิธพิล
ของควำมเชื่อ ควำมศรทัธำ ในศำสนำ และวฒันธรรมทีม่ผีลต่อกำรสรำ้งงำนทศันศลิป์ในทอ้งถิน่ 

2.3.3 จบชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
1) รู้และเข้ำใจเรื่องทัศนธำตุและหลักกำรออกแบบและเทคน ิคที่

หลำกหลำยในกำรสรำ้งงำนทศันศลิป์ 2 มติ ิและ 3 มติ ิเพื่อสื่อควำมหมำยและเรื่องรำวต่ำง ๆ 
ได้อย่ำงมคีุณภำพ วเิครำะห์รูปแบบเนื้อหำและประเมนิคุณค่ำงำนทศันศิลป์ของตนเองและผู้อื่น 
สำมำรถเลอืกงำนทศันศลิป์โดยใช้เกณฑ์ที่ก ำหนดขึ้นอย่ำงเหมำะสม สำมำรถออกแบบรูปภำพ 
สญัลกัษณ์ กรำฟิกในกำรน ำเสนอขอ้มลูและมคีวำมรู ้ทกัษะทีจ่ ำเป็นดำ้นอำชพีทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบั
งำนทศันศลิป์ 

2) รูแ้ละเขำ้ใจกำรเปลี่ยนแปลงและพฒันำกำรของงำนทศันศลิป์ของชำติ
และทอ้งถิน่แต่ละยุคสมยั เหน็คุณค่ำงำนทศันศลิป์ทีส่ะทอ้นวฒันธรรมและสำมำรถเปรยีบเทยีบงำน
ทศันศลิป์ทีม่ำจำกยุคสมยัและวฒันธรรมต่ำง ๆ  

 
2.3.4 จบชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
1) รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับทัศนธำต ุและหลกักำรออกแบบในกำรสื ่อ

ควำมหมำย สำมำรถใช้ศพัท์ทำงทศันศลิป์ อธบิำยจุดประสงคแ์ละเนื้อหำของงำนทศันศลิป์ มี
ทกัษะและเทคนิคในกำรใช้วสัดุ อุปกรณ์และกระบวนกำรที่สูงขึ้นในกำรสร้ำงงำนทัศนศลิป์ 
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วเิครำะห์เนื้อหำและแนวคดิ เทคนิควธิกีำร กำรแสดงออกของศลิปินทัง้ไทยและสำกล ตลอดจนกำร
ใช้เทคโนโลยตี่ำง ๆ  ในกำรออกแบบสร้ำงสรรค์งำนที่เหมำะสมกบัโอกำส สถำนที่ รวมทัง้แสดง
ควำมคดิเหน็เกี่ยวกบัสภำพสงัคมด้วยภำพล้อเลยีนหรอืกำร์ตูน ตลอดจนประเมนิและวจิำรณ์
คุณค่ำงำนทศันศลิป์ดว้ยหลกัทฤษฎวีจิำรณ์ศลิปะ 

2) วิเครำะห ์เปรยีบเท ียบงำนทศันศ ิลป์ในร ูปแบบตะวนัออกและ
รูปแบบตะวนัตก เขำ้ใจอทิธพิลของมรดกทำงวฒันธรรมภูมปัิญญำระหว่ำงประเทศที่มผีลต่อกำร
สรำ้งสรรคง์ำนทศันศลิป์ในสงัคม 

จำกทฤษฎกีำรเรยีนรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรศกึษำในพพิธิภณัฑท์ัง้หมดที่
อธิบำยข้ำงต้นท ำให้เข้ำใจถึงหลักกำรและแนวคิดที่ส ัมพันธ์กับกำรเรียนรู้ของผู้ชมผ่ำน
นิทรรศกำรและวธิกีำรแบบต่ำง ๆ เป็นกำรท ำควำมเขำ้ใจเป้ำหมำยและแนวโน้มของกำรเรยีนรู้
ในพพิธิภณัฑท์ีแ่พร่หลำยและไดร้บักำรยอมรบั ทัง้ยงัเป็นประโยชน์ในกำรน ำไปประยุกตใ์ชง้ำนกบั
กลุ่มผูช้มนิททรรศกำรไดทุ้กวยัอกีดว้ย 
 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

จรรยำบรรณวชิำชีพนี้ได้น ำมำจำก คู่มอืจรรยำบรรณของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร จดัท ำโดย คณะกรรมกำรจรรยำบรรณของมหำวทิยำลยัศิลปำกร วนัที่ 28 มถิุนำยน 
พ.ศ. 2563 ดงันี้ 

1. บุคลำกรพึงเป็นผู้มีศีลธรรม อันดีและประพฤติตนให้เหมำะสม กับกำรเป็น
เจำ้หน้ำทีข่องรฐั  

2. บุคลำกรพงึมทีศันคติที่ดีและ พฒันำตนเองให้มคีุณธรรม จรยิธรรม รวมทัง้
เพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในกำร ท ำงำนเพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ รำชกำรมี
ประสทิธภิำพ ประสทิธผิล ยิง่ขึน้  

3.  บุคลำกรพึงปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม 
ขยนัหมัน่เพยีร และดแูลเอำใจใส ่รกัษำประโยชน์ของทำงรำชกำร  

4. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยไม่มุ่งหวังหรือแสวงหำประโยชน์อันมิควรได้และ
ตระหนกัถงึควำมถูกตอ้งและประโยชน์ของหน่วยงำน 

5. ท ำงำนในหน้ำทีด่ว้ยควำมใสใ่จและมวีจิำรณญำณทีด่ ี 
6. ไม่แอบอ้ำงหรอืลอกเลยีนผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตนและไม่น ำผลงำนของ

ผู้อื่นไปใช้โดยไม่ระบุแหล่งที่มำ ในกำรขอก ำหนดต ำแหน่งหรอืเลื่อนต ำแหน่งให้สูงขึ้น หรอืให้
ไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่ำตอบแทนทีสู่งขึน้ ใหใ้ชผ้ลงำนทีท่ ำดว้ยตนเอง โดยไม่จำ้งหรอืวำน หรอืใช้
ผูอ้ื่นใหท้ ำผลงำนให ้ 

7. ไม่แอบอำ้งชื่อมหำวทิยำลยัไปใชเ้พือ่ชื่อเสยีงและประโยชน์ของตนเอง หรอื
ผูอ้ื่น 
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8.  บุคลำกรพงึดูแลรกัษำและใช้ ทรพัย์สนิของทำงรำชกำรอย่ำง ประหยดั 
คุ ้มค่ำ โดยระมดัระวงัมใิห้ เสยีหำยหรอืสิ้นเปลอืงเยี่ยงวญิญูชน จะพงึปฏบิตัติ่อทรพัย์สนิของ
ตนเอง 

9. บุคลำกรพึงมีควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน กำรให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือ 
ปฏบิตังิำนทัง้ในดำ้นกำรให ้ควำมคดิเหน็ กำรช่วยท ำงำน และ กำรแก้ปัญหำร่วมกนั รวมทัง้ กำร
เสนอแนะในสิง่ทีเ่หน็ว่ำจะมปีระโยชน์ต่อกำรพฒันำงำนใน ควำมรบัผดิชอบดว้ย 

10. บุคลำกรพงึปฏบิตัติ่อ ผู้ร่วมงำนตลอดจนผู้เกี่ยวขอ้งด้วย ควำมสุภำพ มนี ้ำใจ
ไมตร ีเอือ้อำทร และมนุษยสมัพนัธอ์นัด ี

11. แสดงออกทัง้ทำงกำยและวำจำดว้ยกริยิำทีสุ่ภำพเรยีบรอ้ย  
12. ปฏ ิบ ตั ิตนให ้เหมำะสมตำมกำล เทศะ  เป็นแบบอย ่ำงที ่ด ีของส ังคม 

สอดคล้องกบัวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมทีด่งีำม  
13. พึงกระท ำตนให ้เ ป็นผู ้ที ่มคีวำมเชื่อถอืและควำมไว ้วำงใจจำกนักเรยีน 

นักศึกษำ ผูร้บับรกิำร และประชำชน  
14. พึงให้บริกำรแก่ นักเรียน นักศึกษำ ผู้ร ับบริกำร ประชำชนอย่ำงเต็มก ำลัง

ควำมสำมำรถดว้ยควำมเป็นธรรม เสมอภำค โปร่งใส เอื้อเฟ้ือ มีน ้ำใจ และใชก้ริยิำวำจำ สุภำพ
อ่อนโยน เมื่อเหน็ว่ำเรื่องใดไม่สำมำรถปฏบิตัไิด้หรอืไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของตนจะต้องปฏิบตัิ 
ควรชี้แจงเหตุผลหรอืแนะน ำให้ติดต่อยงัหน่วยงำน หรือบุคคลซึ่งตนทรำบว่ำมีอ ำนำจหน้ำที่
เกีย่วขอ้งกบัเรื่องนัน้ ๆ ต่อไป 
 
หลกัการปฏิบติังาน (PDCA) 

เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพฒันำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึ้น จึงได้น ำ
หลกัเกณฑ ์PDCA ใชใ้นกำรวเิครำะหก์ำรปฏบิตังิำน โดยสำมำรถแจกแจงรำยละเอยีดได ้ดงันี้ 
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ตำรำงที ่2 หลกักำรปฏบิตังิำน (PDCA) 
หลกัการ
ปฏิบติังาน 

การปฏิบติังานตามหลกัการ PDCA 

กำรวำงแผน (Plan)  ศกึษำรำยละเอยีดและเนื้อหำของนิทรรศกำรทีจ่ะจดักจิกรรม 
1. รวบรวมขอ้มลูผลงำนศลิปกรรมทีไ่ดร้บัรำงวลั และไดร้บัคดัเลอืกให้ 

ร่วมแสดง (ชื่อภำพ แนวควำมคดิของผลงำนศลิปกรรม ศลิปิน 
ขนำด เทคนิค) 

2. ประชุมในฝ่ำยเพือ่ท ำกำรคดัเลอืกผลงำนหรอืประเดน็ทีจ่ะใชใ้นกำร
ด ำเนินกจิกรรม โดยพจิำรณำจำกองคค์วำมรูใ้นผลงำนทีต่อ้งกำร
น ำเสนอและกลุ่มผูช้มนิทรรศกำร 

3. ประชุมเพือ่ก ำหนดรปูแบบกำรด ำเนินกจิกรรม 
4.  สรุปแผนกำรด ำเนินงำน ล ำดบัขัน้ตอนในกำรท ำงำนและแบ่ง

ภำระหน้ำที ่ 
กำรปฏบิตัติำมแผน 
(Do) 

1. ประสำนงำนกบัสถำนทีท่ีจ่ะใชจ้ดักจิกรรม  
2. ประชำสมัพนัธก์จิกรรม 
3. ประสำนงำนกบัผูเ้ขำ้ร่วมกจิกรรม  
4. เบกิค่ำใชจ่้ำยทีใ่ชใ้นกำรจดักจิกรรม (หำกม)ี 
5. จดัเตรยีมอุปกรณ์และสถำนที ่ 
6. เกบ็ขอ้มลูในระหว่ำงจดักจิกรรม 

กำรตรวจสอบ 
(Check) 

1. ศกึษำผลกำรประเมนิจำกแบบสอบถำมควำมพงึพอใจ 
2. ศกึษำผลจำกกำรสงัเกตพฤตกิรรมของผูร้่วมกจิกรรมระหว่ำง

ด ำเนินกจิกรรม  
3. สรุปปัญหำทีพ่บ 

กำรด ำเนินกำรให้
ถูกตอ้ง (Action) 

1. ศกึษำขอ้มลูและแนวทำงกำรแกไ้ข  
2. สรุปแนวทำงกำรแกไ้ขและพฒันำงำน  
3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
กำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำประกอบนิทรรศกำรกำรประกวดศิลปกรรมของ

มหำวทิยำลยัศลิปำกรมจุีดทีผู่ป้ฏบิตังิำนตอ้งพงึระวงัเป็นพเิศษ ดงันี้ 
1. ค ำนึงถงึเสน้ทำงกำรเดนิชมนิทรรศกำรทีม่ผีลต่อล ำดบัในกำรน ำชมนิทรรศกำร 
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2. ค ำนึงถงึจ ำนวนผู้เขำ้ร่วมกจิกรรมที่มผีลต่อพื้นที่นิทรรศกำร โดยเฉพำะเมื่อน ำ
ชมเป็นหมู่คณะ อำจต้องมกีำรแบ่งกลุ่มหรอืก ำหนดเสน้ทำงเดนิใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ทีแ่ละควำม
ปลอดภยัของผลงำนและผูร้่วมกจิกรรม 

3. ในกรณีที่มผีู้ร่วมกจิกรรมเป็นหมู่คณะ ควรใช้เครื่องเสยีงเพื่อใหน้ ำชมได้อย่ำง
ทัว่ถงึ และยงัท ำใหผู้ร้่วมกจิกรรมไดร้บัประโยชน์ในกำรร่วมกจิกรรมไดเ้ตม็ที ่

4. ในกรณีทีจ่ดักำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร ควรค ำนึงถงึควำมปลอดภยัและทกัษะกำร
ใชเ้ครื่องมอืของผูร้่วมกจิกรรม โดยอำจพจิำรณำจำกช่วงอำยุ 
 
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

อนิวัฒน์ ทองสีดำ แนวทำงกำรจัดกิจกรรมศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพื่อส่งเสริม
ประสบกำรณ์สุนทรยีะส ำหรบันักเรยีนประถมศกึษำ (ปีกำรศกึษำ 2559) เสนอแนวทำงและผล
จำกกำรวจิยัว่ำ เนื้อหำที่น ำมำใช้จดักิจกรรมศิลปะในพพิธิภณัฑ์ศิลปะ ควรสอดคล้องกบักำร
จดักำรเรยีนกำรสอนศลิปะในโรงเรยีนประถมศกึษำ และกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบบูรณำกำรหลกัสูตร
ศิลปศึกษำ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ตำมจ ินตนำกำร และควำมคดิสร ้ำงสรรค ์ว เิครำะห ์ 
วพิำกษ์วจิำรณ์คุณค่ำงำนทศันศลิป์ ถ่ำยทอดควำมรู้สกึ ควำมคดิต่องำนศิลปะอย่ำงอิสระ 
ชื ่นชม และประย ุกต ์ใช ้ในช ีว ติประจ ำ ว นั ได ้ เข ้ำ ใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทัศนศิลป์ 
ประวตัศิำสตร ์และวฒันธรรม เห็นคุณค่ำงำนทศันศิลป์ที่เป็นมรดกทำงวฒันธรรม ภูมปัิญญำ
ท้องถิน่ ภูมปัิญญำไทย และสำกล ประกอบกบัผลงำนศลิปะที่จดัแสดงอยู่ ณ ขณะนัน้ โดยใช้
เนื ้อหำเป็นพื ้นฐำนควำมคดิ ผลงำนศลิปะเป็นเครื ่องมอืในกำรเรยีนรู ้ ให ้น ัก เรยีน
ประถมศกึษำได้ศกึษำจำก ผลงำนสร้ำงสรรค์จรงิ ผ่ำนกำรเล่นเกม โดยค ำนึงถงึควำมยำกง่ำยใน
กำรหยบิเนื้อหำมำใชจ้ดักจิกรรม รวมถงึจดัรปูแบบและลกัษณะกำรจดักจิกรรมศลิปะทีเ่หมำะสม
กบัช่วงวยั เพือ่ใหต้รงต่อศกัยภำพของนกัเรยีนประถมศกึษำ หรอืผูร้่วมกจิกรรม 
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บทท่ี 4 
 

เทคนิค และขัน้ตอนการปฏิบติังาน 
 

คู่มือกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำประกอบนิทรรศกำรกำรประกวดศิลปกรรมของ
มหำวทิยำลยัศลิปำกร หอศลิป์มหำวทิยำลยัศลิปำกร มเีทคนิค และขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน ดงันี้ 

1.  หลกักำรท ำงำนและแนวปฏบิตังิำน 
2.  ขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน 
3.  วธิกีำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 
4.  คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยำบรรณในกำรปฏบิตังิำน 

 
หลกัการท างานและแนวปฏิบติังาน 

ผูเ้ขยีนคู่มอืใชห้ลกักำรท ำงำน และแนวทำงปฏบิตังิำนของบุคลำกร ดงันี้ 
1. หลกัการท างาน 
คู่มือกำรจดักิจกรรมกำรศึกษำประกอบนิทรรศกำรกำรประกวดศิลปกรรมของ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร ฉบับนี้ เป็นกำรให้บริกำร และสนับสนุนนโยบำยของหอศิลป์ เพื่อ
เสรมิสรำ้งองค์ควำมรูด้ำ้นศลิปะใหก้บัเยำวชนและบุคคลทัว่ไป ซึ่งมมีำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนโดย
อำศยัหลกักำรท ำงำนตำมสมรรถนะในกำรปฏบิตังิำนของมหำวทิยำลยัและประสบกำรณ์จำกกำร
ปฏบิตังิำนทีผ่่ำนรวมถงึควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้นกำรจดักจิกรรมกำรศกึษำ เพื่อประกอบกำร
ตดัสนิใจในกำรปฏบิตัทิีส่ง่ผลสมัฤทธิข์องงำน ดงันี้ 

1) ปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง และกำรหลกีเลี่ยงกำรกระท ำ
ใด ๆ ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมเสือ่มเสยีต่อหอศลิป์และมหำวทิยำลยั 

2) กำรบรกิำรดว้ยควำมเตม็ใจ ไม่มอีคต ิสง่เสรมิควำมพงึพอใจต่อผูเ้ขำ้มำชม
ผลงำน 

3) มคีวำมโปร่งใสในกำรปฏบิตังิำนใหเ้หน็ถงึกำรปฏบิตังิำนตำมกฎ ระเบยีบ ขอ้ง
บงัคบั และมตติ่ำง ๆ ของหอศลิป์ และมหำวทิยำลยั 

4) ไม่ปกปิดขอ้เทจ็จรงิหรอืบดิเบอืนควำมจรงิอนัเป็นสำระส ำคญั ซึง่สำมำรถตดิตำม
และตรวจสอบไดต้ำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

5) มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนสอดคล้องตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรที่
มหำวทิยำลยัก ำหนด 
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6) กำรปฏิบัติมีประสิทธิภำพ ลดขัน้ตอนกำรปฏ ิบตั ิงำน ถ ูกต ้อง รวดเรว็
สอดคล้องกบัเป้ำหมำยมหำวทิยำลยั 

7) กำรประสำนงำนในภำระงำนที่รบัผดิชอบได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ กำรท ำงำน
เป็นทมีและสรำ้งเครอืขำ่ยภำยในองคก์ร 

8) กำรปฏิบตัิงำนค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหอศิลป์ และมหำวทิยำลยั ตลอดจนกำร
ประหยดัทรพัยำกร 

นอกจำกหลักกำรท ำงำนแล้ว ผู้เขียนคู่มือยังได้ใช้สมรรถนะกำรปฏิบัติงำนและ
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำก ำหนดแนวทำงกำรปฏบิตังิำนของบุคลำกรหอศลิป์ใหส้อดคล้อง 
ตำมภำระงำนของหอศลิป์และมหำวทิยำลยั ดงันี้ 

2. แนวทางการปฏิบติังานของบุคลากร ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดงัน้ี 
แนวทำงที ่1 บุคลำกรมคีวำมสำมำรถในกำรวำงแผนปฏบิตังิำนในประเดน็ดงันี้คอื  
1) มกีำรศกึษำ วเิครำะหภ์ำระงำนในหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ 
2) มกีำรวำงแผนงำน ก ำหนดวธิกีำรและขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนและมปีฏทินิกำร

ปฏบิตังิำน 
3) มกีำรก ำกบัตดิตำม และกำรประเมณิผลกำรปฏบิตังิำนของบุคลำกรทุกหกเดอืน 
4) มกีำรน ำผลกำรประเมณิเพือ่พฒันำงำนตนเองและหน่วยงำน 
5) พฒันำและปรับปรุงแผนกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ

หน่วยงำนและมหำวทิยำลยั 
แนวทำงที ่2 บุคลำกรมคีวำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำน ดงันี้คอื 
1) มผีลสมัฤทธิใ์นกำรปฏบิตังิำนตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 
2) ผลงำนที่ปฏบิตัมิคีวำมเรยีบร้อย รวดเรว็ ถูกต้อง ครบถ้วน และมปีระโยชน์ต่อกำร

บรหิำร ของหน่วยงำนและมหำวทิยำลยั 
3) ไดเ้รยีนรูว้ธิปีฏบิตังิำนและสำมำรถแกปั้ญหำขอ้บกพร่องทีเ่กดิขึน้ได้ 
4) ผลงำนตอบตวัชีว้ดัของกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยในและยุทธศำสตรข์องหอ

ศลิป์และมหำวทิยำลยั 
5) กำรใหบ้รกิำรมคีวำมมุ่งมัน่ ทุมเท เอือ้อำทร มคีวำมเสมอภำคต่อผูร้บับรกิำร 
แนวทำงที ่3 บุคลำกรมสีมรรถนะในกำรปฏบิตังิำนทีด่ ีดงันี้คอื 
1) เป็นผูบ้รกิำรทีด่ ีโดยยดึผูร้บับรกิำรเป็นศูนยก์ลำง 
2) เป็นผูส้ ัง่สมควำมเชีย่วชำญในวชิำชพีของตน 
3) เป็นผูป้ฏบิตังิำนทีมุ่่งผลสมัฤทธิ ์
4) เป็นผูใ้หค้วำมส ำคญัในกำรท ำงำนเป็นทมี 
5) เป็นผูป้ฏบิตังิำนโดยยดึมัน่ในควำมถูกตอ้ง ชอบธรรม มจีรยิธรรม 
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แนวทำงที ่4 บุคลำกรเป็นผูป้ฏบิตังิำนสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของหอศลิป์และ
มหำวทิยำลยั 

1) สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรวเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำย 

2) สนบัสนุนใหบ้รกิำรดำ้นกำรเผยแพร่องคค์วำมรูด้ำ้นศลิปะ 
3) สนบัสนุนภำรกจิกำรบรหิำรควำมรูด้ำ้นศลิปะของหอศลิป์และมหำวทิยำลยั 
4) สนบัสนุนบรหิำรจดักำรดำ้นควำมรูด้ำ้นศลิปะ 
5) สนบัสนุนกำรสรำ้งผลงำนวจิยัควำมรูด้ำ้นศลิปะ  
 

ขัน้ตอนการปฏิบติังาน  
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกิจกรรมประกอบนิทรรศกำรประกวดศิลปกรรมของ

มหำวทิยำลยัศลิปำกร ที่เป็นภำระที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกนัมขี ัน้ตอนที่สำมำรถสรุปได้เป็น
สองสว่นคอื  

1. ภาพรวมขัน้ตอนการปฏิบติังานด้านการจดักิจกรรมประกอบนิทรรศการ
ประกวดศิลปกรรมของมหาวิทยาลยัศิลปากร น ำเสนอผ่ำนรูปแบบผงักระบวนงำน ซึ่งแสดง
ใหเ้หน็กำรท ำงำนเป็นขัน้ตอนตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็สิน้ 
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ตำรำงที ่3 ผงักระบวนงำนแสดงขัน้ตอนกำรจดักจิกรรมกำรศกึษำประกอบนิทรรศกำรกำรประกวดศลิปกรรมของมหำวทิยำลยัศลิปำกร 

ผงักระบวนงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา 
เอกสารหรือหลกัทฤษฎี

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผู้รบัผิดชอบ 

 

จุดเริม่ตน้กระบวนงำน 
 

  ฝ่ำยนิทรรศกำร
และ ฝ่ำยกจิกรรม

กำรศกึษำ 

 

รวบรวมขอ้มลูผลงำนศลิปกรรมทีไ่ดร้บัรำงวลั และไดร้บั
คดัเลอืกใหร้่วมแสดงในนิทรรศกำร (ชื่อภำพ แนวควำมคดิ
ของผลงำนศลิปกรรม ศลิปิน ขนำด เทคนิค) 

1 วนั ขอ้มลูเกีย่วกบัผลงำน
ศลิปกรรม 

ฝ่ำยนิทรรศกำร
และ ฝ่ำยกจิกรรม

กำรศกึษำ 

 

ประชุมในฝ่ำยกจิกรรมกำรศกึษำเพื่อท ำกำรคดัเลอืก
ผลงำนหรอืประเดน็ทีจ่ะใชใ้นกำรด ำเนินกจิกรรม โดย
พจิำรณำจำกองคค์วำมรูท้ีต่อ้งกำรน ำเสนอ 

1 วนั  ฝ่ำยกจิกรรม
กำรศกึษำ 

 

สรุปประเดน็และเนื้อหำทีต่อ้งกำรน ำเสนอจำกผลงำนทีไ่ด้
ผ่ำนกำรคดัเลอืกแลว้ 

1 วนั - บทเรยีนศลิปะ หรอื
บทเรยีนอื่น ๆ ทีส่ำมำรถ
บูรณำกำรเขำ้ดว้ยกนัได ้
- ทฤษฎกีำรเรยีนรูท้ี่
เกีย่วขอ้ง 

ฝ่ำยกจิกรรม
กำรศกึษำ 

 

เลอืกวธิกีำรด ำเนินกจิกรรม โดยหำรอืร่วมกบัฝ่ำยที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ฝ่ำยนิทรรศกำร และผูอ้ ำนวยกำรโดยอำจ
แบ่งเป็นกจิกรรมกำรน ำชมนิทรรศกำร หรอืกำรอบรมเชงิ
ปฏบิตักิำร 

1 วนั  ฝ่ำยกจิกรรม
กำรศกึษำ  

ฝ่ำยนิทรรศกำร 
และผูอ้ ำนวยกำร 

 

จุดเริม่ตน้ 

ศกึษำรำยละเอยีดและเนื้อหำ
ของนิทรรศกำรทีจ่ะจดักจิกรรม 

ประชุมในฝ่ำยกจิกรรม
กำรศกึษำ 

ก ำหนดประเดน็และเนื้อหำทีจ่ะ
น ำเสนอ 

 

หำรอืเรื่องรปูแบบกำรด ำเนิน
กจิกรรม 
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ตำรำงที ่3  ผงักระบวนงำนแสดงขัน้ตอนกำรจดักจิกรรมกำรศกึษำประกอบนิทรรศกำรกำรประกวดศลิปกรรมของมหำวทิยำลยัศลิปำกร (ต่อ) 

ผงักระบวนงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา 
เอกสารหรือหลกัทฤษฎี

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผู้รบัผิดชอบ 

 

สรุปล ำดบัขัน้ตอนในกำรปฏบิตังิำนอย่ำงละเอยีด และแบ่ง
หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ เพื่อใหเ้กดิควำมชดัเจนและเขำ้ใจ
ตรงกนัในฝ่ำย 
 

1 วนั  ฝ่ำยกจิกรรม
กำรศกึษำ 

 

ด ำเนินกำรขออนุญำตใชส้ถำนทีแ่ละสอบถำมขอ้ควร
ปฏบิตัหิรอื ขอ้จ ำกดัของสถำนที ่

1 วนั ระเบยีบกำรขอใชส้ถำนที ่ ฝ่ำยกจิกรรม
กำรศกึษำ  

และฝ่ำยสำรบรรณ 

 

 

จดัเตรยีมขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรประชำสมัพนัธ ์และจดัท ำสื่อ
ประชำสมัพนัธเ์พื่อรบัสมคัรบคุคลทัว่ไป หรอืสถำนศกึษำ
ทีส่นใจเขำ้รว่มกจิกรรม ผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำง ๆ เช่น  สื่อ
ออนไลน์ ป้ำยประชำสมัพนัธ ์หนังสอืเชญิไปยงัหน่วยงำน
กำรศกึษำต่ำง ๆ  

2 วนั  ฝ่ำยกจิกรรม
กำรศกึษำ 

 

ใหข้อ้มลูกจิกรรมเพิม่เตมิ หรอือกหนังสอืเชญิส ำหรบั
สถำนศกึษำ  รวมถงึสอบถำมขอ้มลูกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
อำทเิช่น จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วม นัดหมำยวนัและเวลำ สอบถำม
ลกัษณะควำมสนใจของผูร้่วมกจิกรรม 

1 -2 สปัดำห ์  ฝ่ำยนิทรรศกำร  
ฝ่ำยกจิกรรม
กำรศกึษำ และ
กองกลำง  

ฝ่ำยอำคำรสถำนที ่

ประสำนงำนกบัสถำนทีท่ีใ่ชจ้ดั
กจิกรรม 

 

สรุปล ำดบัขัน้ตอนในกำร
ปฏบิตังิำนและแบ่งหน้ำทีค่วำม
รบัผดิชอบในฝ่ำยกจิกรรม

กำรศกึษำ 

ท ำกำรประชำสมัพนัธ์ 
 

ประสำนงำนกบัสถำนศกึษำ/
ผูส้นใจเขำ้ร่วมกจิกรรม 
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ตำรำงที ่3  ผงักระบวนงำนแสดงขัน้ตอนกำรจดักจิกรรมกำรศกึษำประกอบนิทรรศกำรกำรประกวดศลิปกรรมของมหำวทิยำลยัศลิปำกร (ต่อ) 

ผงักระบวนงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลา 
เอกสารหรือหลกัทฤษฎี

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผู้รบัผิดชอบ 

 

สรุปรำยกำรและจ ำนวนอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรจดักจิกรรม ท ำ
กำรเบกิเงนิและสัง่ซื้ออุปกรณ์ รวมถงึจดัเตรยีมสถำนทีท่ี่
ใชจ้ดักจิกรรม เตรยีม โต๊ะ เกำ้อีใ้หเ้พยีงพอต่อผูเ้ขำ้ร่วม
กจิกรรม 

3 วนั - ระเบยีบกำรเบกิเงนิ
โครงกำร 
- ระเบยีบกำรขอใช้
อุปกรณ์ 

ฝ่ำยกจิกรรม
กำรศกึษำ และฝ่ำย

กำรเงนิ 

 
 

ปฏบิตังิำนตำมแผนและหน้ำทีร่บัผดิชอบทีเ่ตรยีมไว ้โดย
ท ำกำรสงัเกตพฤตกิรรมในระหวำ่งเขำ้ร่วมกจิกรรมดว้ย 

  ฝ่ำยกจิกรรม
กำรศกึษำ 

 
 

แจกแบบสอบถำมเพื่อวดัผลควำมพงึพอใจ และสุ่ม
สมัภำษณ์ผูเ้ขำ้รว่มกจิกรรม 

  ฝ่ำยกจิกรรม
กำรศกึษำ 

 

น ำผลกำรท ำงำนมำสรุปจดัท ำรำยงำนส ำหรบัเสนอต่อ
ผูอ้ ำนวยกำร เพื่อร่วมหำแนวทำงพฒันำงำนใหม้ี
ประสทิธภิำพมำกขึน้  

2 วนั  ฝ่ำยกจิกรรม
กำรศกึษำ และ
ผูอ้ ำนวยกำร 

 

    

จดัเตรยีมอุปกรณ์ทีใ่ชใ้น
กจิกรรม และสถำนที ่

 

ด ำเนินกจิกรรมตำมแผนที่
ก ำหนดไว ้พรอ้มประเมนิผล
ระหว่ำงเขำ้ร่วมกจิกรรม 

ประเมนิผลหลงัเขำ้ร่วมกจิกรรม 
 

สรุปผลเพือ่กำรพฒันำ 
 

จุดสิน้สุด 
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2. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน การปฏิบติังานด้านการจัดกิจกรรมประกอบ
นิทรรศการประกวดศิลปกรรมของมหาวิทยาลยัศิลปากรโดยละเอียด 

กำรจดันิทรรศกำรกำรแสดงศลิปกรรมของมหำวทิยำลยัศลิปำกร หมำยถงึ กำร
แสดงศิลปกรรมแห่งชำติ กำรแสดงศิลปะร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยำว์ และกำรแสดง
เครื่องปัน้ดนิเผำแห่งชำตเิท่ำนัน้ เนื่องจำก 3 นิทรรศกำรดงักล่ำวนี้เป็นภำระงำนหลกัของหน่วยงำน
หอศลิป์มหำวทิยำลยัศลิปำกรในแต่ละปีงบประมำณ 

กำรแสดงศิลปกรรมแห่งชำติ คอื เวทีกำรประกวดระดบัชำติที่มปีระวตัิควำมเป็นมำ
ยำวนำนที่สุดในประเทศไทยครัง้แรกในปี พ.ศ. 2492 ได้เริม่ต้นจำกแนวคดิของ คอร์รำโด เฟโรชี 
(Corrado Feroci) หรอื ศำสตรำจำรยศ์ลิป์ พรีะศร ีและจดักำรแสดงอย่ำง ต ่อเนื ่องโดย
มหำวทิยำลยัศลิปำกร เพื่อเป็นกำรสนับสนุนและเปิดโอกำสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีแห่งกำร
สรำ้งสรรคใ์นระดบัชำตโิดยกำรส่งผลงำนศิลปกรรมประเภทจติรกรรม ประตมิำกรรม ภำพพมิพ ์
และสือ่ประสม เข้ำประกวดโดยมกีรรมกำรผูท้รงคุณวุฒริ่วมตดัสนิ 

กำรแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยำว์ ซึ่งเป็นโครงกำรระดับชำติที่
ด ำเนินกำรประกวดผลงำนศลิปกรรม และกำรจดัแสดงนิทรรศกำรเป็นประจ ำทุกปีมำตัง้แต่
พ.ศ.2527 ภำยใต้วตัถุประสงคใ์นกำรเปิดโอกำสใหศ้ลิปินรุ่นเยำว์ไดแ้สดงออกถงึศกัยภำพในกำร
สรำ้งสรรคผ์ลงำนศลิปกรรมอนัสำมำรถยกระดบัควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ก้ำวสู่ระดบั
สำกล เพื่อส่งเสรมิให้เกดิควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในคุณค่ำ และควำมงำมของศลิปะภำยใต้รูปแบบ
และเทคนิคที่หลำกหลำย อกีทัง้ยงัสำมำรถเป็นแรงบนัดำลใจแก่ศลิปินรุ่นเยำว์ใช้เป็นแนวทำงใน
กำรพฒันำทกัษะในกำรสรำ้งสรรคผ์ลงำนศลิปกรรมร่วมสมยัต่อไป 

นอกจำกนี้ยงัมกีำรแสดงศลิปะเครื่องปั้นดินเผำแห่งชำติซึ่งจดัขึ้นเป็นครัง้แรกในช่วง
ปลำยปี พ.ศ. 2529 มกีำรพจิำรณำผลงำนในกำรประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื ประเภท
ศลิปกรรมร่วมสมยั ประเภทหตัถกรรม และประเภทผลติภณัฑต์้นแบบอุตสำหกรรมเพือ่เปิดโอกำส
ให้ศิลปินไทยสร้ำงสรรค์ผลงำนเครื่องปั้นดนิเผำสะท้อนถงึแนวคดิ และแรงบนัดำลใจดว้ย
รูปแบบ เทคนิคที่หลำกหลำยอนัแสดงออกถงึศกัยภำพและเอกลกัษณ์เฉพำะตน 

เมื่อเสรจ็สิน้ในกระบวนกำรคดัเลือกและตดัสนิในแต่ละกำรประกวด จะน ำผลงำนที่
ไดร้บัคดัเลอืกมำจดัแสดงนิทรรศกำรพรอ้มมกีจิกรรมประกอบนิทรรศกำรต่อไป 

ในนิทรรศกำรกำรประกวดทัง้ 3 นิทรรศกำรน้ี มรีูปแบบกำรปฏิบตังิำนที่เหมอืนกัน 
ดงันัน้ เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนของกำรจดักจิกรรมกำรศกึษำประกอบนิทรรศกำรกำรประกวด
ศลิปกรรมของมหำวทิยำลยัศลิปำกรมคีวำมชดัเจน ผูเ้ขยีนขอเสนอขัน้ตอนในกำรปฏบิตังิำนด้ำน
จดักจิกรรมกำรศกึษำประกอบนิทรรศกำรกำรประกวดศลิปกรรมของมหำวทิยำลยัศลิปำกรทีเ่ป็น
ภำระงำนทีเ่ชื่อมโยงและสอดคลอ้งกนัในรูปแบบของ รปูแบบผงักระบวนของกำรปฏบิตังิำนตำม
รำยละเอยีด ดงันี้ 
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จำกผงักระบวนงำนที่ได้น ำเสนอข้ำงต้น ยงัมขี้อควรค ำนึงและรำยละเอียดอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้งในบำงขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1) กำรศึกษำรำยละเอียดและเนื้อหำของนิทรรศกำรที่จะจดักิจกรรม และก ำหนด
ประเดน็และเนื้อหำทีจ่ะน ำเสนอ 

นิทรรศกำรประกำรประกวดศลิปกรรมของมหำวทิยำลยัศลิปำกร เป็นนิทรรศกำรที่
ไม่มหีวัเรื่องหลกั (theme) ของนิทรรศกำร ดงันัน้ฝ่ำยกจิกรรมกำรศกึษำควรหำรอืเพื่อพจิำรณำและ
กลัน่กรองเนื้อหำจำกผลงำนทีน่ ำมำจดัแสดง เพือ่หำแนวทำงทีเ่หมำะสมในกำรใหค้วำมรูแ้ก่กลุ่ม
ผูช้มในทุกช่วงวยั ซึง่ผลงำนศลิปกรรมทุกชิน้มแีนวควำมคดิทีต่่ำงกนัออกไป ท ำใหส้ำมำรถเลอืก
หัวข้อได้หลำกหลำย นอกจำกนี้ควรหำรือร่วมกับฝ่ำยนิทรรศกำรเกี่ยวกับผังทำงเดินใน
นิทรรศกำรด้วย เพื่อวำงแผนขัน้ตอนกำรด ำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ชม
นิทรรศกำร 

2) วธิดี ำเนินกจิกรรม 
กำรด ำเนินกจิกรรม สำมำรถท ำได้ 2 แนวทำง คอื กำรน ำชมนิทรรศกำร และกำร

อบรมเชงิปฏบิตักิำร โดยมรีำยละเอยีดทีแ่ตกต่ำงกนั ดงันี้ 
2.2) กำรน ำชมนิทรรศกำร  
เป็นกำรอธิบำยเกี่ยวกับผลงำนศิลปกรรมที่ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและหำรือ

ร่วมกนัในฝ่ำยกจิกรรมกำรศกึษำแล้ว ผู้น ำชมควรมลี ำดบัในกำรเล่ำเรื่อง ซึ่งอำจพจิำรณำจำก
ผงัทำงเดนิในนิทรรศกำรได ้ ควรค ำนึงถงึจ ำนวนผูร้่วมกจิกรรมทีม่ผีลต่อพืน้ทีน่ิทรรศกำร อำจมี
กำรแบ่งกลุ่มหรอืก ำหนดเสน้ทำงเดนิใหส้อดคลอ้งกบัพื้นที่และควำมปลอดภยัของผลงำนและผู้
ร่วมกจิกรรม ผูน้ ำชมควรเปิดโอกำสใหซ้กัถำมและอำจมคี ำถำมปลำยเปิดตอบโตก้ลบัไปยงักลุ่ม
ผู้ชมเพื่อให้เกดิกำรแลกเปลีย่นและสร้ำงบรรยำกำศที่ดใีนกำรน ำชมและสร้ำงทศันคตทิี่ดตี่อกำร
ชมนิทรรศกำรศลิปะ กจิกรรมรูปแบบนี้เหมำะสมส ำหรบักลุ่มผู้ชมที่ต้องกำรเข้ำชมโดยใช้เวลำ
เพยีง 1 ชัว่โมงหรอืน้อยกว่ำ 

ผูน้ ำชมควรพูดจำฉะฉำน ยิม้แยม้ มคีวำมมัน่ใจ ในกรณีทีม่ผีูร้่วมกจิกรรมเป็นหมู่
คณะ ควรใช้เครื่องขยำยเสียงเพื่อให้น ำชมได้อย่ำงทัว่ถึง และยังท ำให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับ
ประโยชน์ในกำรร่วมกจิกรรมไดเ้ตม็ที ่ควรใชค้ ำพูดทีเ่ขำ้ใจไดง้่ำย ทัง้นี้อำจขึน้อยู่กบัช่วงอำยุของผู้
เขำ้ชมนิทรรศกำร ไม่ตดัสนิควำมคดิเหน็ของผูเ้ขำ้ชมนิทรรศกำร แต่อำจเสนอควำมเหน็ทีแ่ตกต่ำง
เพือ่ชีใ้หเ้หน็ควำมเป็นไปไดอ้ื่น ๆ 

กำรตัง้ค ำถำมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลงำนศลิปกรรมโดยใช้หลกักำรและทฤษฎกีำร
เรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดักำรศกึษำในพพิธิภณัฑท์ีก่ล่ำวถงึในบทที ่3 เป็นวธิทีีท่ ำใหเ้กดิบท
สนทนำระหว่ำงผูน้ ำชมนิทรรศกำรและผูเ้ขำ้ชมนิทรรศกำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง สรำ้งบรรยำกำศทีเ่อือ้
ต่อกำรเรยีนรู ้ช่วยลดบรรยำกำศกำรเรยีนรูท้ีเ่ป็นทำงกำรมำกเกนิไป สรำ้งควำมไวใ้จผูน้ ำชม
นิทรรศกำร และสำมำรถขยำยไปสู่ขอบเขตประเดน็อื่น ๆ ต่อไป โดยสำมำรถตัง้ค ำถำมจำก



39 

 

ผลงำนศลิปกรรมเพยีงหน่ึงชิน้ไดต้ำมตวัอย่ำงต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที ่4 แสดงตวัอย่ำงกำรตัง้ค ำถำมในแบบต่ำง ๆ จำกผลงำนศลิปกรรมทีจ่ดัแสดง 

ภาพผลงานศิลปกรรมตวัอย่าง ตวัอยา่งการตัง้ค าถาม 

 
ภาพผลงาน“สุข ใต้ วิถี”  
โดย นางสาว กูซอฟียะฮ์ นิบือซา  
ภาพพิมพ์ประกอบ 
ขนาด  225 x 243 ซม. 
ประกาศนียบตัรเกียรตินิยมอันดับ 3  
เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) 
การแสดงศลิปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 65 พ.ศ. 2562 
 
แนวความคิด 
ผลงานช้ินนี้เกิดจากความต้องการถ่ายทอดเรื่องราววิถี
การดำเนินชีวิตในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ดินแดนที่ผ่านอารยธรรมยุคสมยั และการดำเนินชีวิตอยู่
ร่วมกันของผู้คนท่ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
ศาสนา ระหว่างคนไทยพุทธ คนไทยมลายู และคนไทย
เชื้อสายจีน ก่อให้เกิดความงามอันเรียบง่าย ซึ่งเป็นอัต
ลักษณ์วิถีที่สมบูรณ์ โดยแสดงออกผ่านกระบวนการ
สร้างสรรค์ในรูปแบบสามมิติ (นูนสูง) เทคนิคภาพพิมพ์
ประกอบ เปรยีบเสมือนการก่อรปูทรงสัญลักษณ์ให้เกดิ
ความสมบรูณ์ของวัฒนธรรม คณุค่าความดีงามของ
ความรูส้ึกจากภายในสู่ภายนอก 
 
ที่มา: หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ค ำถำมแบบส ำรวจกำรรบัรูจ้ำกควำมหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง
ในวตัถ ุ
- ผลงำนชิน้น้ีท ำจำกวสัดุอะไร 
- ผลงำนชิน้น้ีมขีนำดเท่ำไร ใหญ่หรอืเลก็ 
- ผลงำนชิน้น้ีเป็นศลิปะประเภทใด 
- ผลงำนชิน้น้ีมสีอีะไรบำ้ง 
- ผลงำนชิน้น้ีมลีกัษณะดคูลำ้ยกบัอะไร 
ค ำถำมแบบพจิำรณำและวเิครำะหข์อ้มลู ในขัน้ทีส่อง
ของวตัถ ุ
- ผลงำนชิน้น้ีใชว้สัดุจำกธรรมชำตหิรอืไม่ 
- ผลงำนชิน้น้ีน่ำจะท ำมำนำนแลว้หรอืเพิง่ท ำขึน้ใหม่ 
- ผลงำนชิน้น้ีท ำโดยใคร 
- ผลงำนชิน้น้ีท ำเพื่อใคร 
- ผลงำนชิน้น้ีท ำขึน้เพื่ออะไร 
- ผลงำนชิน้น้ีท ำขึน้ดว้ยวธิใีด 
- ผลงำนชิน้น้ีท ำขึน้ทีไ่หน 
- ผลงำนชิน้น้ีโดดเด่นในดำ้นใด 
- ผลงำนชิน้น้ีใชเ้วลำท ำนำนเท่ำไร 
- ผลงำนชิน้น้ียงัมขีอ้มลูอื่นๆประกอบอกีไหม 
- ผลงำนชิน้น้ีเอำไวท้ ำอะไร 
- ผลงำนชิน้น้ีรำคำเท่ำไร 
- ผลงำนชิน้น้ีจดัอยูใ่นประเภทใด 
ค ำถำมแบบสงัเครำะหค์วำมรูจ้ำกกำรวเิครำะหเ์ชงิ
เปรยีบเทยีบ 
- ผลงำนชิน้น้ีท ำใหเ้รำเรยีนรูเ้กีย่วกบัอะไรบำ้ง 
- เคยเหน็สถำนทีแ่บบในภำพผลงำนนี้บำ้งหรอืไม่ 
- เคยเหน็ผลงำนทีใ่กลเ้คยีงกบัผลงำนนี้บำ้งหรอืไม่ 
- หำกเรำจะถ่ำยทอดผลงำนนี้โดยใชเ้นื้อหำจำกทอ้งถิน่
อื่นบำ้งจะเป็นอย่ำงไร 
ประเดน็ควำมรูห้ลำยมติทิีไ่ดจ้ำกวตัถุทีจ่ดัแสดง 
ประวตัศิำสตร ์รปูแบบสถำปัตยกรรม สภำพสงัคม 
ควำมเชื่อ วฒันธรรมของทอ้งถิน่ทีแ่ตกต่ำงกนั  
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ภำพที ่9 แสดงภำพกำรน ำชมนิทรรศกำรกำรแสดงศลิปกรรมร่วมสมยัของศลิปินรุ่นเยำว ์ครัง้ที ่

36 
 

 
 
ภำพที ่10 แสดงภำพกำรน ำชมนิทรรศกำรกำรแสดงศลิปกรรมร่วมสมยัของศลิปินรุ่นเยำว ์ครัง้

ที ่36 
 

ในบำงกรณีอำจมกีำรใชส้ื่อกำรเรยีนรู้ประกอบกำรน ำชมนิทรรศกำร เช่น แผ่น
พบัประกอบนิทรรศกำรที่ผ่ำนกำรออกแบบโดยใช้หลักกำรและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในบทที่ 3 
โดยเฉพำะในกลุ่มผู้ร่วมกจิกรรมทีเ่ป็นเดก็เลก็หรอืปฐมวยั เพื่อใหเ้กดิประสบกำรณ์เชื่อมโยงที่
เหมำะสมกบัช่วงอำยุและเป็นกำรเสริมพฒันำกำรในด้ำนต่ำง ๆ อีกด้วย ซึ่งหำกมกีำรใช้สื่อ
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ดงักล่ำวในกจิกรรม ควรค ำนึงถงึพืน้ทีแ่ละสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำกจิกรรม เช่น พืน้ที่
ว่ำงส ำหรบัท ำกจิกรรม ดนิสอส ีสเีทยีน เป็นตน้ 
 

  
 

ภำพที ่11 แสดงภำพกลุ่มเยำวชนที่ใช้สื่อกำรเรียนรู้แผ่นพบัประกอบนิทรรศกำรกำรแสดง
ศลิปกรรมแห่งชำต ิครัง้ที ่61 โดยมกีำรจดัเตรยีมอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกให้ 

 

 
 
ภำพที ่12 แสดงภำพสือ่กำรเรยีนรูแ้ผ่นพบัประกอบนิทรรศกำรกำรแสดงศลิปกรรมแห่งชำต ิ

ครัง้ที ่61  
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ภำพที ่13  แสดงภำพกลุ่มเยำวชนทีใ่ชส้ือ่กำรเรยีนรูแ้ผ่นพบัประกอบนิทรรศกำรกำรแสดง
ศลิปกรรมร่วมสมยัของศลิปินรุ่นเยำว ์ครัง้ที ่33 โดยมกีำรจดัเตรยีมอุปกรณ์อ ำนวย
ควำมสะดวกให ้

 

 
 
ภำพที ่14 แสดงภำพกลุ่มเยำวชนทีใ่ชส้ือ่กำรเรยีนรูแ้ผ่นพบัประกอบนิทรรศกำรกำรแสดง

ศลิปกรรมร่วมสมยัของศลิปินรุ่นเยำว ์ครัง้ที ่33 โดยมกีำรจดัเตรยีมอุปกรณ์อ ำนวย
ควำมสะดวกให ้
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ภำพที่ 15 แสดงภำพกลุ่มเยำวชนที่ใช้สื่อกำรเรียนรู้แผ่นพับประกอบนิทรรศกำรกำรแสดง
ศลิปกรรมร่วมสมยัของศลิปินรุ่นเยำว ์ครัง้ที ่34 (สญัจรไปยงัจงัหวดัขอนแก่น) โดยมี
กำรจดัเตรยีมอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกให ้

 

 
 

ภำพที่ 16 แสดงภำพกลุ่มเยำวชนที่ใช้สื่อกำรเรียนรู้แผ่นพับประกอบนิทรรศกำรกำรแสดง
ศลิปกรรมร่วมสมยัของศลิปินรุ่นเยำว ์ครัง้ที ่34 (สญัจรไปยงัจงัหวดัขอนแก่น) โดยมี
กำรจดัเตรยีมอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกให ้
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2.2) กำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร 
เป็นกำรจดักิจกรรมประกอบนิทรรศกำรที่เน้นกำรลงมือปฏิบัติ กิจกรรมใน

รปูแบบน้ีเหมำะสมส ำหรบักลุ่มผูช้มทีม่เีวลำมำกกว่ำ 1 ชัว่โมง โดยฝ่ำยกจิกรรมกำรศกึษำจะหำรอื
ร่วมกนัเกี่ยวกบักจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัผลงำนศลิปกรรมที่จดัแสดง โดยพจิำรณำจำกแนวควำมคดิ
และเทคนิคของศลิปิน เป็นกจิกรรมทีท่ ำใหผู้เ้ขำ้ร่วมไดเ้ขำ้ใจกำรท ำงำนและกระบวนกำรคดิของ
ศลิปินมำกขึน้ เช่น กำรท ำภำพพมิพ ์กำรใชว้สัดุต่ำง ๆ กำรใชก้ระบวนกำรในกำรสรำ้งสรรค์แบบ
ทีศ่ลิปินใช ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัผลงำนในนิทรรศกำรเป็นหลกั ควรค ำนึงถงึควำมปลอดภยัและทกัษะ
กำรใชเ้ครื่องมอืของผูร้่วมกจิกรรม โดยอำจพจิำรณำจำกช่วงอำยุ อำจมกีำรน ำชมนิทรรศกำรก่อน
แลว้จงึเริม่กจิกรรมเชงิปฏบิตักิำร เพือ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจและเชื่อมโยงกจิกรรมกบัผลงำนต้นแบบ
ไดม้ำกขึน้ 

ผู้น ำกิจกรรมควรมกีำรซกัซ้อมขัน้ตอนในกำรปฏิบตัิและกำรอธบิำยขัน้ตอน
ต่ำง ๆ มำก่อน และจดัเตรยีมอุปกรณ์ใหเ้พยีงพอต่อผูเ้ขำ้ร่วมกจิกรรม ในกรณีทีด่ ำเนินกจิกรรม
แบบอบรมเชงิปฏบิตักิำรนี้ อำจมกีำรเชญิวทิยำกรทีเ่ชีย่วชำญเฉพำะดำ้นมำใหค้วำมรูไ้ด ้โดย 
ท ำงำนร่วมกบัฝ่ำยกจิกรรมกำรศกึษำ 
 

 
 

ภำพที ่17 แสดงภำพกลุ่มเยำวชนที่ร่วมกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิำรเรื่องกำรท ำภำพพมิพ์โฟมอดั
ประกอบนิทรรศกำรกำรแสดงศลิปกรรมร่วมสมยัของศลิปินรุ่นเยำว ์ครัง้ที ่32 โดยมกีำร
เชญิวทิยำกรและจดัเตรยีมอุปกรณ์ให ้
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ภำพที ่ 18 แสดงภำพกลุ่มเยำวชนทีร่่วมกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิำรเรื่องกำรท ำภำพพมิพโ์ฟมอดั

ประกอบนิทรรศกำรกำรแสดงศลิปกรรมร่วมสมยัของศลิปินรุ่นเยำว ์ ครัง้ที ่ 32 โดยมี
กำรเชญิวทิยำกรและจดัเตรยีมอุปกรณ์ให้ 
 

 
 

ภำพที่ 19 แสดงภำพกลุ่มเยำวชนที่ร่วมกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิำรเรื่องเรื่องกำรท ำภำพ
พมิพ์สนี ้ำประกอบนิทรรศกำรกำรแสดงศลิปกรรมแห่งชำต ิครัง้ที่ 61 โดยมกีำร
เชญิวทิยำกรและจดัเตรยีมอุปกรณ์ให ้  
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ภำพที ่20 แสดงภำพกลุ่มเยำวชนที่ร่วมกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิำรเรื่องกำรท ำภำพพมิพ์สี

น ้ำประกอบนิทรรศกำรกำรแสดงศลิปกรรมแห่งชำต ิครัง้ที่ 61 โดยมกีำรเช ิญ
วทิยำกรและจดัเตรยีมอุปกรณ์ให ้

 

 
 

ภำพที ่21 แสดงภำพกลุ่มเยำวชนที่ร่วมกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิำรเรื่องกำรท ำลวดลำยหนิ
อ่อนแบบนำมธรรม ประกอบนิทรรศกำรกำรแสดงศลิปกรรมร่วมสมยัของศลิปินรุ่นเยำว ์
ครัง้ที ่34 โดยจดัเตรยีมอุปกรณ์ให ้
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ภำพที ่22 แสดงภำพกลุ่มเยำวชนที่ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏบิตัิกำรเรื่องกำรสร้ำงผลงำน 3 

มติจิำกภำพ 2 มติ ิประกอบนิทรรศกำรกำรแสดงศลิปกรรมร่วมสมยัของศลิปินรุ่นเยำว์ 
ครัง้ที ่34 โดยจดัเตรยีมอุปกรณ์ให ้

 

 
 

ภำพที ่23 แสดงภำพกลุ่มเยำวชนที่ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิกำรเรื่องกำรใช้สธีรรมชำติ 
ประกอบนิทรรศกำรกำรแสดงศลิปกรรมร่วมสมยัของศลิปินรุ่นเยำว ์ครัง้ที ่34 (สญัจร
ไปยงัจงัหวดัขอนแก่น) โดยมกีำรจดัเตรยีมอุปกรณ์ให้ 
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ภำพที ่24 แสดงภำพกลุ่มเยำวชนทีร่่วมกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิำรเรื่องกำรใชส้ธีรรมชำต ิ

ประกอบนิทรรศกำรกำรแสดงศลิปกรรมร่วมสมยัของศลิปินรุ่นเยำว ์ครัง้ที ่34 (สญัจร
ไปยงัจงัหวดัขอนแก่น) โดยมกีำรจดัเตรยีมอุปกรณ์ให้ 
 

 
 
ภำพที ่25 แสดงภำพกลุ่มเยำวชนทีร่่วมกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิำรเรื่องเรื่องกำรใชส้ธีรรมชำต ิ
ประกอบนิทรรศกำรกำรแสดงศลิปกรรมร่วมสมยัของศลิปินรุ่นเยำว ์ครัง้ที ่33 โดยมกีำรเชญิ
วทิยำกรและจดัเตรยีมอุปกรณ์ให ้
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ภำพที ่26 แสดงภำพกลุ่มเยำวชนที่ร่วมกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิำรเรื่องกำรวำดเสน้ประกอบ

นิทรรศกำรกำรแสดงศลิปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยำว์ ครัง้ที่ 33 โดยมีกำรเชญิ
วทิยำกรและจดัเตรยีมอุปกรณ์ให ้

 
3) กำรประชำสมัพนัธ์  
สำมำรถประชำสมัพนัธ์ได้หลำยช่องทำง เช่น สื่อออนไลน์ สื่อโปสเตอร์ รวมถงึ

กำรส่งหนังสอืเชิญชวนไปยงัสถำนศึกษำต่ำง ๆ ในละแวกใกล้เคยีง โดยเริม่จำกจดัเตรียม
ข้อมูลที่ใช้ในกำรประชำสมัพนัธ์ และจดัท ำสื่อประชำสมัพนัธ์เผยแพร่สู่สำธำรณะ อำจท ำกำรประ
สัมพันธ์โดยให้ข้อมูลน ำเสนอรูปแบบกิจกรรมที่เตรียมไว้ หรือใช้ภำพประกอบเป็นภำพ
บรรยำกำศจำกนิทรรศกำรที่ผ่ำนมำก็ได้ ควรแจกแจงรำยละเอียดในกำรท ำกิจกรรม ได้แก่ 
รำยละเอียดนิทรรศกำร รูปแบบกิจกรรม สถำนที่ จ ำนวนผู้เข้ำร่วม ระดบัชัน้ ก ำหนดกำรส ำคญั 
แผนที ่กำรส ำรองทีน่ัง่ ค่ำใชจ่้ำย (หำกม)ี และขอ้มลูตดิต่อผูป้ระสำนงำนดว้ย  

4) กำรประสำนงำนกบัสถำนศกึษำและผูส้นใจเขำ้ร่วมกจิกรรม  
ในกรณีที่มกีำรติดต่อประสำนงำนกบัสถำนศึกษำหรอืผู้สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม 

ควรมกีำรสอบถำมถึงเรื่องจ ำนวนผู้เข ้ำร่วมกิจกรรม ระดบัชัน้ รวมถึงทวนข้อมูลกำรนัด
หมำยด้วย หำกสถำนศกึษำหรอืผูส้นใจเขำ้ร่วมกจิกรรมมขีอ้จ ำกดับำงอย่ำง สำมำรถหำรอืร่วมกนั
เพือ่ปรบัรปูแบบกจิกรรมไดต้ำมควำมเหมำะสม 

5) กำรประเมนิผลในระหว่ำงและหลงัเขำ้ร่วมกจิกรรม 
กำรประเมนิผลกิจกรรมสำมำรถท ำได้ในช่วงระหว่ำงจดักิจกรรมและหลงัจำกจดั

กจิกรรม โดยในระหว่ำงจดักจิกรรมฝ่ำยกำรศกึษำจะด ำเนินกจิกรรมไปพรอ้มกบัสงัเกตพฤตกิรรมผู้
ร่วมกจิกรรมดว้ย เช่น กำรให้ควำมสนใจในกจิกรรมที่ด ำเนินอยู่ กำรถำมตอบในประเดน็ต่ำง  
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ๆ กำรให้ควำมร่วมมอื ควำมเขำ้ใจ รวมถงึพฤตกิรรมกำรแสดงออกทำงกำยและค ำพูดต่ำง ๆ สิง่
เหล่ำนี้จะน ำไปสูก่ำรวเิครำะหปั์ญหำทีเ่กดิขึน้ต่อไป 

นอกจำกนี้ยงัมกีำรประเมนิผลหลงักำรเข้ำร่วมกจิกรรมซึ่งอำจท ำได้ 2 แนวทำง 
คอื กำรสมัภำษณ์กลุ่มตวัอย่ำงและกำรท ำแบบสอบถำมทีผ่่ำนกำรออกแบบชุดค ำถำมมำแลว้ ใน
บำงกรณีทีแ่บบสอบถำมไม่เอื้อให้เกิดกำรแสดงควำมคดิเห็นเท่ำที่ควร อำจใช้กำรพูดคุย
กบักลุ่มตวัอย่ำงเพื่อสอบถำมถงึควำมพงึพอใจ สิง่ที่ได้รบัจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม รวมถงึสิง่ที่
คณะท ำงำนควรปรบัปรุงในดำ้นต่ำง ๆ โดยใชค้ ำถำมและสรำ้งบรรยำกำศทีเ่ป็นกนัเองเพื่อให้ได้
ค ำตอบที่ตรงตำมควำมเป็นจรงิมำกทีสุ่ด 
 
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 

กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำประกอบ
นิทรรศกำรกำรประกวดศิลปกรรมของมหำวทิยำลยัศิลปำกร ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 
ขัน้เตรยีมกำร ขัน้ด ำเนินกำร และขัน้ตดิตำม 

ขัน้เตรียมการ 
ภำระงำนในดำ้นกจิกรรมกำรศกึษำ เป็นกำรให้บรกิำรวชิำกำรบุคคลทัว่ เยำวชน 

และสถำนศึกษำอื่น ๆ ดงันัน้ ผู้เขยีนคู่มอืในฐำนะผู้ให้บรกิำร จะต้องศึกษำ วเิครำะห์ข้อมูล
แผนปฏิบตัิงำนในรอบปีงบประมำณที่ผ่ำนมำว่ำพบปัญหำอุปสรรคอย่ำงไรบ้ำง แล้วจงึน ำ
ขอ้มูลเพื่อจดัท ำแผนกำรปฏบิตังิำนใหส้อดคลอ้งตำมยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรของคณะ และหลกักำร
ปฏบิตังิำน PDCA ไดเ้ตรยีมกำร ดงันี้ 

1. กำรวำงแผนกำรปฏิบตัิงำน โดยหอศิลป์ได้มอบหมำยให้ปฏิบตัิงำนเกี่ยวกับ
กจิกรรมกำรศกึษำ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตังิำน และมำตรฐำนปฏบิตังิำน ซึ่งประกอบด้วย 
หลกักำรท ำงำนและแนวทำงกำรปฏบิตังิำน 4 แนวทำง ดงักล่ำว (PDCA) 

2. กำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ด้วยวธิีจดัท ำขัน้ตอนกำรปฏิบตั ิงำน 
คู่มอืกำรปฏบิตังิำน กำรใหค้ ำปรกึษำ กำรสอนงำน กำรชี้แนะแนวทำงในกำรปฏบิตังิำน เพื่อส่งผล
ใหผู้บ้รหิำร บุคลำกร ผูร้บับรกิำรมคีวำมพงึพอใจต่อกำรให้บรกิำร เช่น กำรจดักจิกรรม กำรออก
หนังสอืขออนุญำตต่ำง ๆ กำรเบกิจ่ำยเงนิโครงกำร และภำระงำนอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมำย เป็น
ตน้ 

3. กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ตำมที่ได้รบัมอบหมำยและถ้ำหำกพบปัญหำ
อุปสรรค รบีแก้ไขโดยทนัท ีเพื่อให้กำรด ำเนินกำรที่ถูกต้อง ชดัเจน เหมำะสม และสอดคล้องกับ
สภำพกำรณ์ในยุคกำรเปลีย่นแปลง 

ขัน้ด าเนินการ  
กำรปฏ ิบ ัต ิง ำนแล ะ ร ับผ ิดชอบด ้ำนก ิจก ร รมกำรศ ึกษำ  ต ้อ งปฏ ิบ ัต ิใ ห้

สอดคล้องกับแผนปฏบิตักิำร หรอืปฏทินิกำรปฏบิตังิำนและแนวทำงกำรปฏบิตังิำน 4 แนวทำง
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ดงักล่ำว เพื่อส่งผลต่อควำมพงึพอใจของผู้รบับรกิำร ส่งผลต่อภำพลกัษณ์ที่ดีต่อหอศิลป์ และ
มหำวทิยำลยัศลิปำกร 

ขัน้ติดตาม 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติกำรด้ำนกิจกรรมกำรศึกษำ เป็นขัน้ตอนกำร

ปฏบิตังิำนที่ถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งในกำรจดักจิกรรม นอกจำกนัน้ยงัได้วำง
แผนกำรปฏบิตังิำนโดยใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรปฏบิตังิำน PDCA ทีก่ล่ำวไวใ้นบทที ่3 
 
คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน 

กำรปฏิบัติงำนนิทรรศกำรและกิจกรรมกำรศึกษำ เรื่องกำรจดักิจกรรมกำรศึกษำ
ประกอบนิทรรศกำรกำรประกวดศิลปกรรมของมหำวิทยำลัยศิลปำกรดังกล่ำว นอกจำกที่
มหำวทิยำลยัศลิปำกรได้ก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ปฏิบตังิำนตำมคู่มอืจรรยำบรรณของบุคลำกร
มหำวทิยำลยัศลิปำกร จดัท ำโดย คณะกรรมกำรจรรยำบรรณของมหำวทิยำลยัศลิปำกร วนัที่ 
18 มถิุนำยน พ.ศ. 2553 ไว้ เพื่อให้มคีวำมสอดคล้องกบัหลกักำรปฏบิตังิำนที่ผู้เขยีนคู่มอืได้
ใช้เป็นหลกัในกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยำบรรณในกำรปฏิบตัิงำนเป็น
ประจ ำ คอื ค่ำนิยมสรำ้งสรรค ์5 ประกำร แห่งรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2540 
ใชเ้ป็นแนวทำงกำรปฏบิตังิำนเพิม่เตมิ ดงันี้ 

1. กำรยดึมัน่และยนืหยดัท ำในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
2. ควำมซื่อสตัยส์ุจรติและควำมรบัผดิชอบ 
3. โปร่งใส ่ตรวจสอบได ้
4. ไม่เลอืกปฏบิตั ิ
5. มุ่งผลสมัฤทธิข์องงำน 
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บทท่ี 5 
 

ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ผู้ปฏบิตังิำนในต ำแหน่งนักวชิำกำรอุดมศกึษำปฏบิตักิำร ฝ่ำยนิทรรศกำรและ
กจิกรรมกำรศกึษำ หอศลิป์ มหำวทิยำลยัศลิปำกร ในบทบำทหน้ำทีฝ่่ำยนิทรรศกำรและกจิกรรม
กำรศึกษำ และรบัผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำประกอบนิทรรศกำรกำรประกวด
ศิลปกรรมของมหำวทิยำลยัศิลปำกร รวมถึงกำรให้ค ำปรกึษำและกำรพจิำรณำด ำเนินกำรใน
ภำระงำนดงักล่ำว ต้องยดึกฎหมำย และกฎ ระเบยีบ จรรยำบรรณวชิำชพี หลกักำรปฏิบตังิำน 
PDCA มำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน ขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำน คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยำบรรณในกำรปฏิบตัิงำนที่เกี่ยวข้อง มำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน นอกจำกนี้ผู้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนี้จะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในลักษณะงำน 
วธิกีำรปฏบิตังิำน กำรวำงแผนงำน กำรประสำนงำน กำรให้บรกิำร และระเบยีบกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องได้เป็นอย่ำงดี รวมถึงต้องใหบ้รกิำรภำระงำนอื่น ๆ เพือ่ใหผู้ร้บับรกิำรมคีวำมพงึพอใจ
มำกยิ่งขึ้น จำกกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่ำผู้ร ับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด แต่ในภำพรวมยงัพบปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
รวมถึงขอ้เสนอแนะทีห่อศลิป์ มหำวทิยำลยัศลิปำกร ตอ้งรบีแกไ้ข ดงันี้ 

1 ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแกไ้ขปัญหำในกำรปฏบิตังิำน 
2 ขอ้เสนอแนะ 
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ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบติังาน 
 
ตำรำงที ่5 ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแกไ้ขปัญหำในกำรปฏบิตังิำน 

การปฏิบติังาน ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
กำรปฏบิตังิำนระหว่ำง
ฝ่ำยต่ำง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ใน
หน่วยงำนและใน
ระดบัมหำวทิยำลยั 

- กำรสื่อสำรระหว่ำงฝ่ำยต่ำง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งยงัมคีวำมคลำดเคลื่อน ท ำให้
เกดิควำมสบัสนและไมไ่ดร้บัควำม
ร่วมมอืเท่ำทีค่วร 
- ในขณะด ำเนินกำรอำจมภีำระงำนทบั
ซอ้นอื่นทีต่อ้งปฏบิตัใินชว่งเดยีวกนัดว้ย 

- นัดหมำยประชมุเพือ่สรำ้งควำม
เขำ้ใจ ในหน่วยงำนและประชุม
กลุ่มย่อยในกลุ่มผูป้ฏบิตังิำน 
- สรำ้งควำมเขำ้ใจทีต่รงกนั
ระหว่ำงผูป้ฏบิตังิำนกบัฝ่ำยต่ำง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
- วำงแผนงำนล่วงหน้ำและแบ่ง
หน้ำทีใ่นฝ่ำยใหช้ดัเจน 

บุคลำกร - บุคลำกรในฝ่ำยทีม่อียู่ไม่เพยีงพอ - จดัสรรบุคลำกรในกำรปฏบิตังิำน
ใหม้ำกขึน้ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร - หำกกจิกรรมจดัขึน้ในระหว่ำงช่วงปิด
ภำคเรยีน จะท ำใหก้ลุ่มผูเ้ขำ้รว่ม
กจิกรรมแบบหมู่คณะจำกสถำนศกึษำ
ลดลง 

- เพิม่กลุ่มผูเ้ขำ้รว่มกจิกรรมทีเ่ป็น
บุคคลทัว่ไปใหม้ำกขึน้ โดยอำจ
เพิม่กำรประชำสมัพนัธห์รอืเพิม่
รอบกจิกรรม 

กำรด ำเนินกจิกรรม - กลุ่มผูเ้ขำ้ร่วมกจิกรรมมจี ำนวนมำก
เกนิไป ท ำใหม้เีจำ้หน้ำทีไ่ม่เพยีงพอต่อ
กำรดแูลและจดักจิกรรม 
- ในกรณีทีเ่ป็นกลุ่มผูเ้ขำ้ร่วมกจิกรรม
แบบหมู่คณะจำกสถำนศกึษำ มกัไม่ได้
รบัควำมรว่มมอืจำกครหูรอือำจำรยท์ีน่ ำ
นักเรยีนมำ 

- จดัสรรบุคลำกรในกำรปฏบิตังิำน
ใหม้ำกขึน้ 
- หำวธิดีงึดดูควำมสนใจหรอืใช้
อุปกรณ์ อื่นช่วย เช่น เครื่องขยำย
เสยีง ป้ำยบตัรค ำทีส่ำมำรถ
มองเหน็อย่ำงทัว่ถงึ 
- อธบิำยและขอควำมร่วมมอืจำก
ครตูัง้แต่ข ัน้ตอนกำรนัดหมำย และ
แจง้อกีครัง้ก่อนเริม่กจิกรรม 

กำรประเมนิ 
ควำมพงึพอใจ 

- แบบสอบถำมไม่ไดร้บักำรออกแบบ
ค ำถำมใหเ้กดิประโยชน์ในกำรน ำผลไป
พฒันำงำนในฝ่ำยกจิกรรมกำรศกึษำมำก
เท่ำทีค่วร 

- ออกแบบค ำถำมใหด้ขีึน้โดย
ปรกึษำร่วมกบัฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
และใชว้ธิอีื่นในกำรประเมนิ คอื กำร
สงัเกตพฤตกิรรมระหว่ำงกจิกรรม 
กำรสมัภำษณ์กลุ่มตวัอย่ำง 

กำรเงนิ - กำรเบกิจ่ำยเงนิมขี ัน้ตอนทีม่ปัีญหำ
ระหว่ำงปีงบประมำณ 

- ควรมรีะยะเวลำเบกิจ่ำยล่วงหน้ำ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรที่ได้ศึกษำจำกกำรจดักิจกรรมกำรศึกษำประกอบนิทรรศกำร

ศลิปกรรมของมหำวทิยำลยัศลิปำกรเพือ่น ำไปปรบัปรุงในกำรปฏบิตังิำนทีด่ขีึน้ ไดแ้ก่ 
1. ควรมีกำรประชุมกลุ่มย่อยและแจกแจงรำยละเอียดงำนที่ชดัเจน ทัง้ในฝ่ำย

กจิกรรมกำรศกึษำและฝ่ำยอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. ควรประเมินศักยภำพ และลักษณะนิสัยของบุคลำกรแต่ละรำยว่ำมีควำม

เหมำะสมกบังำนประเภทใดมำกทีสุ่ด เพือ่ไม่ใหเ้กดิกำรท ำงำนทดแทนกนัจนสบัสน และเป็นกำร
ใชศ้กัยภำพทีบุ่คลำกรเชีย่วชำญใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

3. ควรมีกำรประชุมกลุ่มย่อยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เพื่อสรุปอุปสรรค ปัญหำที่
เกดิขึน้ ทัง้ในฝ่ำยกจิกรรมกำรศกึษำและฝ่ำยอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ควรพจิำรณำเพิ่มรูปแบบกำรจดักิจกรรมแบบออนไลน์ ส ำหรบัผู้ที่ไม่สำมำรถ
เดินทำงมำยงัพื้นที่นิทรรศกำรได้ เช่น สื่อควำมรู้ออนไลน์ นิทรรศกำรเสมือนจริง วิดีทศัน์
ประกอบกำรเรยีนรู ้เพื่อเป็นกำรขยำยโอกำสทำงกำรเรยีนรู้ไปยงัภูมภิำคอื่น ๆ ทัว่ประเทศอกี
ดว้ย 
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