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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในการจัดแสดงนิทรรศการการประกวด 
ศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทำขึ ้นเพื่อเป็นการจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน   
เกี ่ยวกับการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในการจัดแสดงนิทรรศการการประกวดศิลปกรรมของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทผลงานจิตรกรรม ด้วยหลักการอนุรักษ์  โดยใช้หลักการการอนุรักษ์ 
เชิงป้องกัน (Preventive conservation) โดยใช้วิธีการดูแลและทำความสะอาดผลงานศิลปกรรม
(จิตรกรรม) ด้วยวิธีการทำความสะอาดแบบแห้ง (dry cleaning) โดยวิเคราะห์และจัดการองคค์วามรู้  
ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ ผู้จัดทำได้รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้  
บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดประโยชน์  
ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางขั้นตอนและกระบวนการทำงานของ 
การจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในการจัดแสดงนิทรรศการการประกวดศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย 
ศิลปากรอย่างถูกต้อง ลดเวลาการทำงาน สะดวก รวดเร็วขึ้น และทำให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 

1. ความเป็นมา ความจำเปน็ และความสำคัญ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันหลักที่จัดประกวดศิลปกรรมระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง 

และยาวนาน เพื่อสนับสนุนวงการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยและเป็นพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ
ของศิลปินไทยหลากหลายแขนง จัดการประกวดโครงการศิลปกรรม โดยมีโครงการการประกวด  
อาทิเช่น การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ และการแสดง 
ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ซึ่งมีการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี โดยภาระงาน
ดังกล่าวเป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหอศิลป์ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบและดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย โดยเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้น 
เพื ่อส่งเสริมการสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย บริการวิชาการทางด้านศิลปะแก่สังคม  
และเพื่อทำนุบำรุงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องพันธกิจทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาต ิ 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และสุนทรียะที่เกิดจากการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว  
โดยมีนายช่างปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในการจัดแสดง
นิทรรศการการประกวดศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้นในการแสดงผลงานศิลปกรรม 
ที่มาจากการประกวดของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นการจัดเตรียมความพร้อมของตัวผลงานศิลปกรรม 
แต่ละชิ้นนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณะและเพื่อความสมบูรณ์ของ
นิทรรศการ 

ซึ่งมีกลุ ่มเป้าหมายเป็นศิลปินระดับชาติและนานาชาติ  เยาวชน และบุคคลทั ่วไป  
มีรูปแบบกิจกรรมการศึกษาที่หลากหลาย เช่น การนำชมนิทรรศการ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
รวมถึง การวาดภาพพื้นฐาน การปฏิบัติการภาพพิมพ์พื้นฐาน การทำประติมากรรมพื้นฐาน ศิลปะ
ประดิษฐ์ เป็นต้น จากการดำเนินงานที่ผ่านมาถึงปัจจุบันพบปัญหาและอุปสรรค คือ ในบางนิทรรศการ 
ผลงานบางช้ินเกิดความเสียหาย ไม่สมบูรณ์ โดยสามารถเกิดขึ้นได้โดยปัจจัยหลาย ๆ อย่างด้วยสาเหตุ
อาจมาจากการไม่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดเตรียมผลงาน ไม่มีคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติภายใน 
หน่วยงาน ไม่มีการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที ่ผ่านมาความรู ้ จึงเห็นควรจัดและรวบรวม 
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในการจัด 
แสดงนิทรรศการการประกวดศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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จากความเป็นมา ความจำเป็น ความสำคัญ และปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ในฐานะผู้ดำรง 
ตำแหน่งนายช่างปฏิบัติการที่รับผิดชอบการการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในการจัดแสดงนิทรรศการ
การประกวดศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยตรง จึงมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และสนใจที่จะเขียน 
คู่มือเกี่ยวกับการการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในการจัดแสดงนิทรรศการการประกวดศิลปกรรมของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
 
2. วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

1. วัตถุประสงค์ของคู่มือฉบับนี้เพื่อให้หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรมีคู่มือในการจัดเตรียม 
ผลงานศิลปกรรมให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันและผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการจัดเตรียม
และดูแลผลงานศิลปกรรมว่าควรทำอะไรก่อนและหลังและผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร 
และปฏิบัติงานร่วมกับผู ้ใดบ้างโดยสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้ าหมายของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบขั้นตอน
ได้และยังเป็นเครื่องมืออบรมผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นได้เพื่อการจัดแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรม
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได ้

2. เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็น
เอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
 
3. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. เพื่อให้หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรมีคู่มือในการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมที่มี 
มาตรฐานและเพื่อผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นสามรถปฏิบัติงานอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อการจัดเตรียมและ 
ดูแลผลงานศิลปกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวผลงาน
ศิลปกรรมที่จะจัดแสดงในนิทรรศการและยังตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้อย่างเป็นระบบมีระเบียบ 
แบบแผนเพื่อส่งเสริมให้ตัวนิทรรศการการจัดแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นเอกสารอ้างอิง 
ในการปฏิบัติงาน 
 
4. ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมเพื่อจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ 
การประกวดศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรเล่มนี้ มีขอบเขตและครอบคลุมเนื้อหา ขั้นตอนและ 
กระบวนงานเกี่ยวกับ รวบรวมแนวทาง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนในการเตรียมความพร้อม
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เบื้องต้นของผลงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม และตัวอย่างและวิธีการทำความสะอาดผลงาน 
เบื้องต้นโดยใช้วิธีการทำความสะอาดแบบแห้ง(dry cleaning)ก่อนแสดงนิทรรศการเพื่อประกอบ
นิทรรศการการประกวดศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร เท่านั้น 

 
5. คำจำกัดความเบื้องต้น 

มหาวิทยาลัย หมายความวา่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หอศิลป ์ หมายความว่า หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
การเตรียมผลงาน
ศิลปกรรม 

หมายความว่า การจัดเตรียมความพร้อมของผลงานศิลปกรรมที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อความสมบูรณ์ทางกายภาพของ
ผลงานศิลปกรรมที่นำเสนอในนิทรรศการ 

นิทรรศการ หมายความว่า การแสดงสินคา้ผลิตภัณฑ์ หรือผลงานด้านต่าง  ๆ  
เป็นต้น ที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชม 

การประกวดศิลปกรรม หมายความว่า การคัดเลือกผลงานศิลปกรรมที่มีคุณภาพมากที่สุด 
โดยทำการคัดเลือกและตัดสินจากผู้ทรงคณุวุฒิด้าน
ศิลปะ  

นิทรรศการการประกวด
ศิลปกรรมของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หมายความว่า การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ การแสดงศิลปกรรม
ร่วมสมัยของศิลปินรุ ่นเยาว์ และการแสดงศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาต ิ

การประกวดศิลปกรรม
แห่งชาติ 

หมายความว่า กิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมใน
ระดับชาติที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยิ ่งใหญ่
และยาวนานที่สุดของประเทศไทย โดยการริเริ่มของ
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีจัดขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 
2492 จนถึงปัจจุบัน 

การประกวดศิลปกรรม
ร่วมสมัยของศลิปินรุ่น
เยาว์ 

หมายความว่า กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดต่อเนื่องมา 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527 เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุไม่
เกิน 25 ปีส่งผลงานศิลปกรรมเพื่อเข้าประกวด เพื่อ
สนับสนุนการทำงานสร้างสรรค์ของเยาวชนให้เกิด
การพัฒนา ยกระดับความสามารถ ทักษะในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
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มหาวิทยาลัย หมายความวา่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
การประกวดศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผา
แห่งชาติ 

หมายความว่า   การประกวดที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2529  
จัดขึ้นทุก ๆ 2 ปีเพ่ือให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผา มีกำ ลังใจในการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาที่สะท้อนถึงแนวคิด และแรงบันดาล
ใจ ผ่านผลงานด้วยรูปแบบ เทคนิคที่หลากหลาย 
และแสดงออกถึงศักยภาพและเอกลักษณ์เฉพาะตน 
โดยที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ
พระราชดำ เนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด และ
ทรงผลงานเครื่องป้ันดินเผาฝีพระหัตถ์เป็นประจำ  
ทุกปีด้วย  

 



 
บทที่ 2 

 

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานสนับสนุนเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะ  
ร่วมสมัย โดยเป็นสถาบันที ่ต ั ้งข ึ ้นเพื ่อส ่งเสร ิมการสร้างสรรค์และเผยแพร่ศ ิลปะร่วมสมัย  
บริการวิชาการทางด้านศิลปะแก่สังคม และเพื่อทำนุบำรุงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องพันธกิจ 
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีการดำเนินการสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้

1. ประวัติความเป็นมาของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. วิสัยทัศน ์พนัธกิจ ค่านิยม 
3. โครงสร้างการบริหารองค์กร 
4. บทบาทหนา้ที่ของความรับผิดชอบ 

 

1. ประวัติความเป็นมาของหอศิลป์ มหาวทิยาลัยศลิปากร 
หอศิลป์มีพื้นที่ในส่วนของสำนักงาน ส่วนสำหรับจัดแสดงนิทรรศการ รวมไปถึงส่วนต่าง ๆ  

โดยรอบ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนท้องพระโรง ตำหนักกลาง และตำหนักพรรณราย โดยมหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้ใช้พื้นที่วังท่าพระปรับปรุงเป็นหอศิลป์ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และปัจจุบันพื้นที่ทั้งหมด 
ถูกจัดเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ส่วนจัดกิจกรรมวิชาการและศิลปะต่าง ๆ ร้านค้าศิลปะและ 
สำนักงานหอศิลป์ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เพิ่มพื้นที่จัดแสดงงานไปสู่วิทยาเขตพระราชวัง  
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมเพื่อรองรับพันธกิจที่สอดคล้องไปกับแนวนโยบายของทางมหาวิทยาลัย 
และเพื่อเพิ่มโอกาสต่อบุคลากร มหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจในการแสดงออกทางศิลปะ รวมไปถึงรองรับ
การให้บริการศิลปะแก่สังคมสร้างความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรมให้ทัดเทียม  
นานาชาติ โดยสร้างอาคารรองรับการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่ได้มาตรฐานภายใต้ชื่อ  
หอศิลป์สนามจันทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์และจัดแสดงศิลปกรรมในคลังสะสมของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งโครงการศิลปะเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ 

ปัจจุบันหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการแสดงนิทรรศการศิลปะทั้งภายในประเทศ  
และนานาชาติ รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ยนกับองค์กร สถาบันและกลุ่มศิลปินต่ าง ๆ ตลอดทั้งปี และ
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการประกวดและจัดแสดงศิลปกรรมระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินร ุ ่นเยาว์ และการแสดงศิลปะ  
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและศิลปะ
ร่วมสมัย โดยเป็นแหล่งข้อมูลด้านศิลปะ และมุ่งพัฒนาความร่วมมือในระดับสากลต่อไป 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
วิสัยทัศน ์
แหล่งเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัยของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 
พันธกิจ 
- สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่เชื่อมโยงชุมชนภายในและ

ภายนอกเข้าด้วยกัน 
- ให้บริการด้านวิชาการศิลปะแก่ชุมชนและสังคม เพื ่อสร้างรากฐานการเรียนรู้  

ด้านศิลปะและศาสตร์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มผู้ชมทุกวัย 
- อนุรักษ์ส่งเสริม และเผยแพร่คุณค่าและองค์ความรู ้ของผลงานศิลปกรรมสะสม

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- สร้างองค์กรที่มีการจัดการศิลปะที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 
ค่านยิม 
A art-appreciation มีความรักในศิลปะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์สืบสาน และเผยแพร่ 
R relationship มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบุคคลให้ความร่วมมือและ

ช่วยเหลือกัน 
T teamwork ทำงานเป็นทีม สามัคคีมีส่วนร่วมในการดำ เนินงานทุกฝ่าย 
C contemporary เท่าทันปัจจุบันทั้งข้อมูลและการดำ เนินงาน ทันต่อยุคสมัย 
E engagement เชื่อมโยงกับสังคมและชุมชนในระดับต่าง ๆ 
N network สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ พันธมิตรในการทำ งานทั้งภายใน

และภายนอก 
T technology นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเช่ือมโยงกับสังคมและการปฏิบัติงาน 
R responsibility ร ับผ ิดชอบต่อส ังคมในด้านการดำ เน ินงาน และเผยแพร่  

องค์ความรู้ไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม 
E edutainment ให ้การศึกษา สาระ และความร ู ้อย ่างเพล ิดเพล ิน เร ียนรู้  

อย่างสนุกสนาน 
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3. โครงสร้างการบริหารองค์กร 
3.1 โครงสร้างการบริหารองค์กร 
 

โครงสร้างองคก์ร หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 

ภาพแสดงโครงสร้างองค์กร หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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3.2 โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากร 

 

 
 

ภาพแสดงโครงสร้างอัตรากำลังบุคลากร 
 

4. บทบาทหน้าที่ของความรับผิดชอบ 
4.1 ภารกิจของงานในหอศิลป์ 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาต ิโดย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยที่หอศิลป์วังท่าพระ และคลัง
สะสมหอศิลป์สนามจันทร์ รักษา ส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในมิติต่าง ๆ ให้เป็นที่ รู้จักในระดับชาติและนานาชาต ิ
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- เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการศิลปะแขนงต่าง ๆ แก่สังคมและชุมชนของ 
ประเทศ โดยบูรณาการความรู้ด้านศิลปะในแขนงต่าง ๆ เพื่อให้บริการวิชาการศิลปะที่ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการที่หลากหลาย ให้บริการวิชาการศิลปะออกไปสู่พื ้นที่ชุมชนต่าง  ๆ  
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่สังคม ให้บริการวิชาการผ่านสื่อทันสมัย รูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับ 
รูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย 

- เป็นองค์กรที่มีการจัดการศิลปะที่มีมาตรฐานในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับ  
ในระดับชาติและนานาชาติ โดยพัฒนามาตรฐานด้านการจัดการศิลปะ ผ่านกิจกรรมและโครงการ  
ต่าง ๆ ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล สร้างรูปแบบการบริการด้านการจัดการศิลปะ และการอบรม 
ให้ความรู้ด้านการจัดการศิลปะ เพื่อสร้างบุคลากรเฉพาะทาง 

- เป็นองค์กรที ่มีระบบการบริหารจัดการดำเนินงานและให้บริการที ่มีคุณภาพ  
และมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาการบริหารงานและการดำเนินงานต่าง  ๆ อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว  
ตรวจสอบได้เพื ่อให้ท ันต่อการเปลี ่ยนแปลงพัฒนาบุคลากรตามสายงานเพื ่อประสิทธิภาพ  
ในการทำงานและให้บริการ แสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากภายนอกเพื่อรองรับการ 
ดำเนินงานที่ยั่งยืนของหน่วยงาน 

 
4.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง นายชา่ง ระดับปฏิบตัิการ 

- เป็นผู ้ เตรียมความพร้อมทางกายภาพของผลงานศิลปกรรม ทั ้งจ ิตรกรรม  
ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อประสม ภายใต้การกระกวดศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ทั้งศิลปกรรมแห่งชาติ ศิลปกรรมรุ่นเยาว์ และศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ 

- เป็นผู้ปฏิบัติงานและดูแลการติดตั้งผลงานศิลปกรรมภายใต้การกระกวดศิลปกรรม 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

- เป็นผู้ประสานงานและเตรียมพื้นที ่สำหรับงานนิทรรศการเพื ่อให้นิทรรศการ  
มีความราบรื่น สะดวกและเรียบร้อย 

- เป็นผู้ปฏิบัติงานดูแลการจัดการบรรจุหีบห่อผลงานศิลปกรรมเพื่อเคลื่อนย้ายนำไป
จัดแสดงนิทรรศการทั้งก่อนแสดงผลงานและหลังนิทรรศการเสร็จสิ้น 

- เป็นผู้ดูแลควบคุมการเคลื่อนย้ายผลงานศิลปกรรมในการจัดแสดงในพื้นที่อื่น  
ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

- เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาผลงานศิลปกรรมเบื้องต้นในการจัดเก็บผลงานศิลปกรรม
ภายในคลังสะสมผลงานศิลปกรรมสะสมภายหลังสิ้นสุดนิทรรศการในแต่ละปี 



 
บทที่ 3 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิงาน 
 

คู่มือการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในการจัดแสดงนิทรรศการการประกวดศิลปกรรมของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดังนี ้

 
1. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1.1 กฎระเบียบการจัดซื้ออุปกรณ์การดูแลผลงานศิลปกรรม 
1.2 กฎระเบียบการจัดจ้างหารถเพื่อเคลื่อนย้ายผลงานศิลปกรรม 
1.3 หลักการและแนวคิดการดูแลผลงานศิลปกรรมภายใต้แนวคิดทฤษฎีการอนุรักษ์

ผลงานเชิงป้องกัน (preventive conservation) 
1.4 หลักการการประเมินสภาพผลงาน 
 

2. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและมีความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ และมุ่งผลสำฤทธิ์ของงาน  
พึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการทำงานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
3. หลักการปฏิบัติงาน 

โดยปกติแล้ว เราสามารถใช้วงจร  PDCA ใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 
1. ทุกครั้งที่เริ่มต้นทำกิจกรรมอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการประเมินสภาพผลงานศิลปกรรม 

หรือการทำงาน PDCA จะช่วยให้กิจกรรมมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการตั้งเป้าหมาย
ด้วยการวางแผน (P) และนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (D) หลังจากนั้นจึงต่อด้วยการตรวจสอบหรือ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน (C) ว่าผลที่ได้นั้นเป็นไปตามที่คิดไว้มากน้อยแค่ไหน และท้ายที่สุด  
นำผลที่ได้จากการประเมินไปดำเนินการต่อตามความเหมาะสม (A) หากผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่
วางแผนไว้ ก็ให้ทำมาตรฐานวิธีดำเนินการนั้นเพื่อกิจกรรมในลักษณะเดียวกันต่อไป แต่หากผลที่  
เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแผน เราอาจจำเป็นต้องคิดปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยน  
เป้าหมาย เปลี่ยนแผน หรือเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติก็ได้  
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2. เมื ่อต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ ้นโดยเริ ่มจากการระบุปัญหาและคิดค้นหาแนวทาง  
ในการแก้ปัญหาด้วยการกำหนดเป็นแผน (P) และลงมือแก้ปัญหาตามแนวทางนั้น ๆ (D) ซึ่งในความ
เป็นจริงปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ อาจได้รับการแก้ไขเยียวยาได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้ จึงจำเป็นต้อง 
ตรวจสอบผลลัพธ์และประเมินวิธีการแก้ปัญหาที่ได้เลือกไว้ (C) และท้ายที่สุดเมื่อได้ผ่านการตรวจสอบ
และประเมินผลแล้วหากวิธีการแก้ปัญหานั้น ๆ เป็นวิธีที่ถูกต้อง ให้นำวิธีนั้นใช้กับปัญหาในลักษณะ 
เดียวกันในอนาคตต่อไป แต่หากวิธีการแก้ปัญหานั้นไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ให้ลองหาทางคิด 
วิธีการใหม่หรือเริ่มต้นระบุปัญหาใหม่ (A)  

โดยสรุปแล้ว PDCA เป็นเทคนิคการปรับปรุงงานการเตรียมผลงานศิลปกรรมเพื่อการจัด 
นิทรรศการให้ดีข ึ ้นอย่างต่อเนื ่องและยังเป็นเทคนิคในการแก้ปัญหาให้กับทุกคนได้อีกด้วย  
ผู้ที่ใช้เทคนิคนี้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงาน หรือคณะทำงาน จะทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลงานที่น่าพึงพอใจในทุกขั้นตอน 
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หลักการปฏิบตัิงาน PDCA รายละเอียดในการปฏิบัตงิานตามหลักการPDCA 
P= Plan 

(การวางแผน) 
วางแผนการเตรียมการจัดกระบวนการเตรียมความพร้อมของผลงาน
ศิลปกรรมให้พร้อมสำหรับการจัดนิทรรศการทั้งผลงานจิตรกรรม,
ผลงานประติมากรรม, ผลงานภาพพิมพ์และผลงานสื่อประสม  
(คู่มือฉบับนี้เฉพาะผลงานจิตรกรรม) 
1. ศึกษาวิธีการดูแลผลงานศิลปกรรมขั้นพืน้ฐานตามหลักการ

อนุรักษ์ผลงานเชิงป้องกัน 
2. วิเคราะห์มาตรฐานการรักษาผลงาน กำหนดผลการดูแลและ 

เตรียมพร้อมผลงานศิลปกรรมตามที่คาดหวัง 
3. ศึกษาข้อมลูพ้ืนฐานของตัวผลงานศิลปกรรมแต่ละประเภท  

เพื่อจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับผลงานศิลปกรรมชนิดนั้น ๆ 
4. ศึกษาเทคนคิวิธีการจัดการผลงานศิลปกรรมเรียนรู้ที่นำมาใช้ให้

เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผลงาน 
5. ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือการอนุรักษ์ผลงานศิลปกรรม 
6. ศึกษาวิธีวัดและประเมินผลการตรวจสภาพผลงานศิลปกรรม

เบื้องต้นที่เน้นการประเมินสภาพจริง 
7. กำหนดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานศิลปกรรม 

เพื่อนำมาใช้ ในการช้ีแจงทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัต ิ
8. จัดเตรียมเอกสารเพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐานของตัวผลงานศิลปกรรม

(ทะเบียนผลงาน) 
9. สำรวจข้อมลูผลงานศิลปกรรม(เฉพาะช้ินงาน) 
10. วิเคราะห์สภาพปัญหา 
11. ประชุมวางแผนการทำงานกับคณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
12. แบ่งหน้าที่เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์การดูแลผลงาน 
13. ศึกษาขั้นตอนการทำงาน 
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หลักการปฏิบตัิงาน PDCA รายละเอียดในการปฏิบัตงิานตามหลักการ PDCA 
D = DO  

(การปฏิบัติตามแผน) 

งานการเตรียมความพร้อมผลงานศิลปกรรม (ประเภทจิตรกรรม) 
1. จัดทำแผนการเรียนรู้ที่ครบตามองค์ประกอบสำคัญ คือ กำหนด

ผลการดูแลผลงาน กำหนดจุดประสงค์การเตรียมพร้อมผลงาน 
เพื่อความเข้าใจกระบวนการในการวางแผนจัดการเตรียมพร้อม
ผลงานศิลปกรรม เน้นให้คณะทำงานมีส่วนร่วมมากขึ้น 

2. ออกแบบการดูแลจัดการผลงานศิลปกรรมที่เน้นถึงตัวผลงาน
ศิลปกรรมเป็นสำคัญด้วยยึดรูปแบบวิธีการ ซึ่งมีลำดับการทำงาน
คือ ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นปฏิบัติการ ขั้นตรวจเช็ค 
หลังการปฏิบัติเสร็จ  

3. ออกแบบการประเมินผลองิมาตรฐานการเรียนรู้ในการปฏิบัติการ
ดูแลผลงานศิลปกรรมและการเรียนรู้นั้น ได้จัดระบบการคิดเพื่อ
วางแผนตามลำดับ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 
ตัวผลงานศิลปกรรม 
ขั้นตอนที่ 2 กำหนดวิธีการบันทึกผล รายงานผล และออกแบบ
หลักฐานการรายงานผล การวัดและประเมินผลแบ่งเป็น 
3.1 ออกแบบวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงประเมิน

จากผลงานศิลปกรรมที่สะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน 
ครอบคลุมในมติิที่สำคัญได้แก ่การพัฒนาทักษะการดูแลและ
รักษาผลงาน 

4. บันทึกผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเตรียมความพร้อม 
และดูแลผลงานศิลปกรรม และเก็บรวบรวมข้อมูล 

5. ดูแล ตักเตือน ให้คำแนะนำ 
6. ออกแบบวิธีการเตรียมพร้อมผลงานศิลปกรรม ร่วมแก้ไข

พฤติกรรม ข้อผิดพลาดในการดำเนินการปฏิบัติงาน  
ตามความเหมาะสม 

7. ประสานงานกับผู้ร่วมปฏิบัติงานในการแก้ไขติดตาม 
การดำเนินงานที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

8. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ 
9. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
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หลักการปฏิบตัิงาน PDCA รายละเอียดในการปฏิบัตงิานตามหลักการ PDCA 
C = CHECK 

(ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน)  

1. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติงาน 
2. วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการบันทึกผลหลังตรวจสภาพและ

เตรียมผลงานศิลปกรรมแต่ละครั้งแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข  
โดยสร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอีกเพื่อแก้ปัญหา 

3. ประเมินผลการทำงาน 
4. ตรวจสอบการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมการเรียนรู้ เพิ่มเติม 

ด้วยการหาข้อเด่น ข้อด้อย ปัญหาและอุปสรรค ์
6. นำข้อมูลจากการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมและการเรยีนรู้

เพิ่มเติมมาวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของผลการดำเนินงาน 
7. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการเตรียมผลงานศิลปกรรมตามเกณฑ์

มาตราฐาน 
 

หลักการปฏิบตัิงาน PDCA รายละเอียดในการปฏิบัตงิานตามหลักการ PDCA 
A = ACT 

(ปรับปรุงแก้ไข) 
ด้านแผนการจัดการเตรียมผลงานศิลปกรรม 
1. แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรม 

เพื่อให้การจัดการเตรียมผลงานศิลปกรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. นำแผนการจัดการเตรียมผลงานศิลปกรรมที่ปรับปรุงแล้วไป

จัดพิมพ์เพื่อนำไปใช้กับผู้ปฏิบัติงานท่านอื่น ๆ 
3. นำผลการตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิทางการจัดเตรียมผลงาน

ศิลปกรรมของผู้ปฏิบัติมาศึกษาวิเคราะห์ และ มีเรียนรู้เพิม่เติม
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้ปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องของตน 

4. สรุปผล รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา / อุปสรรค และ
วิธีการแก้ไข 

5. รายงานผลการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมของผู้ปฏิบัติให้
คณะทำงานทราบและ ขอความร่วมมือในการช่วยเหลือและ
ทำงานร่วมกัน 

6. รายงานผลการดำเนินงาน 
7. จัดทำโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยอาศัยข้อมูลเดิมเพื่อ

พัฒนางาน/โครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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4. ผลงานวิเคราะห์และวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องด้วยการเตรียมความพร้อมของผลงานศิลปกรรมนั้นจำเป็นต้องใช้ความรู้และผลงาน 

วิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการอนุรักษ์เชิงป้องกัน โดย พวงพร ศรีสมบูรณ์นักวิทยาศาสตร์  
ชํานาญการ กรมศิลปากร ทำการวิจัยในหัวข้อการดูแลรักษาวัตถุทางวัฒนธรรม ด้วยหลักการ  
วิทยาศาสตร์การอนุรักษ ์

การอนุรักษ์วัตถุ หมายถึง การจัดการกับวัตถุให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง และไม่มี  
การชํารุด เสื่อมสภาพ เพิ่มมากขึ้น กระบวนการจัดการ ประกอบด้วยวิธีการดังนี้ 

1. การอนุรักษ์เชิงป้องกัน (Preventive conservation) เป็นการดูแลรักษาวัตถุให้มี 
การเก็บรักษาที่ดีหรือการจัดแสดงที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ ได้แก่  การหยิบจับเคลื่อนย้ายที่ 
ถูกต้อง การเลือกวิธีและวัสดุในการจัดเก็บรักษาที่เหมาะสม การควบคุม สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับวัตถุต่าง ๆ รวมถึงการทำความสะอาดเบื ้องต้นที ่ถูกต้องและไม่ทำให้วัตถุชํารุดเพิ่มมากขึ้น 
ใยระยะยาว 

2. การปฏิบัติการสงวนรักษา (Treatment and Restoration) การปฏิบัติการสงวนรักษา  
เป็นกระบวนการหาสาเหตุการชํารุดเสื่อมสภาพ เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธีการ  
ที่เหมาะสม ได้แก่การกําจัดแมลง การกําจัดเชื้อรา การกําจัดสนิมโลหะ รวมถึง การซ่อมแซมวัตถุ 
ที่ชํารุด เป็นต้น 

กระบวนการดูแลรักษา ประกอบด้วย การดูแลรักษาวัตถุต้องมีการจัดการที่เหมาะสม
ได้แก่การจัดการรักษาสภาพแวดล้อมในห้องที่มี การจัดเก็บหรือจัดแสดงให้เหมาะสมกับวัตถุต่าง ๆ  
การจัดเก็บวัตถุด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และการทำความสะอาด ซ่อมแซม วัตถุที่มีการชํารุด โดยวิธีการที่
ถูกต้อง 

การจัดเก็บรักษาการจัดเก็บรักษาเป็นสิ ่งสำคัญในการดูแลรักษาวัตถุเพื ่อไม่ให้เกิด 
การชํารุด เสื่อมสภาพ เพิ่มมากขึ้น โดยมีหลักการดังนี้ 

1. การเลือกใช้วัสดุต้องเป็นวัสดุที่ปราศจากกรด สีวัสดุไม่ละลายหากเกิดความชื้น  
วัสดุที่นุ่มและสะอาด 

2. ห้ามวางว ัตถ ุซ ้อนทับกัน หร ือวางเบ ียดชิดก ัน ยกเว ้นว ัตถุประเภทกระดาษ  
หรือผ้าเป็นสามารถซ้อนทับได้แต่ต้องระวังการชํารุดที่จะเกิดขึน้ 

3. ควรเก็บรักษาวัตถุในภาชนะ ถุงบรรจุหรือในตู ้เพื ่อป้องกั นวัตถุส ัมผัสอากาศ  
แสง ความร้อน ความช้ืน และฝุ่นละออง โดยตรง 

4. การหยิบจับเพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุควรสวมถุงมือผ้าฝ้าย เพื่อป้องกันวัตถุเกิดความเสียหาย  
จากสิ่งปนเปื้อนจากมือผู้หยิบจับ และอย่าหยิบจับบริเวณที่เปราะบางของวัตถุ การทำความสะอาด
และดูแลรักษา การทำความสะอาดวัตถุและการซ่อมแซมเป็นกระบวนการหนึ่งในการอนุรักษ์ ซึ่งวัตถุ
แตล่ะชนดิมีวิธีการที่แตกต่างกัน โดยวิธีการทำความสะอาดแบบเบื้องตน้ ได้แก่ 
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1. การปัดฝุ่นละอองด้วยแปรงขนอ่อน 
2. การทำความสะอาดฝุน่ละอองด้วยเครื่องดูดฝุ่นแรงดนัตำ่ 
3. การทำความผิววัตถุด้วยยางลบสีขาวอย่างดีและวัสดุที่ผลิตจากยางธรรมชาติ

เรียกว่า Dry Cleaning Sponge 



 

 

 
บทที่ 4 

เทคนิค และขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 

คู่มือการปฏิบัติงานจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในการจัดแสดงนิทรรศการการประกวด
ศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีเทคนิค และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. หลักการทำงานและแนวปฏิบัติงาน 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
 

1. หลักการทำงานและแนวปฏิบัติงาน 
ผู้เขียนคู่มือใชห้ลักการทำงาน และแนวทางปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนี้ 
1.1 หลักการทำงาน 

คู่มือการปฏิบัติงานจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในการจัดแสดงนิทรรศการการประกวด 
ศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับนี้เป็นการให้บริการ และสนับสนุนนโยบายของหอศิลป์  
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักการ
ทำงานตามสมรรถนะในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่ผ่าน 
รวมถึงความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติที่ส่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนี ้

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ 
ที่อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อหอศิลป์และมหาวิทยาลัย 

2. การบริการด้วยความเต็มใจ ไม่มีอคติ ส่งเสริมความพึงพอใจต่อผู้เข้ามาชมผลงาน 
3. มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และมติต่าง ๆ ของหอศิลป์ และมหาวิทยาลัย 
4. ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งสามารถติดตาม

และตรวจสอบได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนสอดคล้องตามจรรยาบรรณของบุคลากร 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
6. การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ถูกต้อง รวดเร็วสอดคล้อง

กับเป้าหมายมหาวิทยาลัย  
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7. การประสานงานในภาระงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานเป็น
ทีมและสร้างเครือข่ายภายในองค์กร 

8. การปฏิบัติงานคำนึงถึงผลประโยชน์ของหอศิลป์ และมหาวิทยาลัย ตลอดจน 
การประหยัดทรัพยากร 

นอกจากหลักการทำงานแล้ว ผู ้เขียนคู่มือยังได้ใช้สมรรถนะการปฏิบัติงานและ
ประสบการณ์ในการทำงานมากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรหอศิลป์ให้สอดคล้อง  
ตามภาระงานของหอศิลป์และมหาวิทยาลัย ดังนี ้

1.2 แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด้วย 4 แนวทางดังนี ้
แนวทางที่ 1 บุคลากรมีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงานในประเด็นดังนี้ คือ 

1. มีการศึกษา วิเคราะห์ภาระงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2. มีการวางแผนงาน กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานและ 

มีปฏิทินการปฏิบัติงาน 
3. มีการกำกับติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ทุกหกเดือน 
4. มีการนำผลการประเมินเพื่อพัฒนางานตนเองและหน่วยงาน 
5. พัฒนาและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
แนวทางที่ 2 บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนี้ คือ 

1. มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. ผลงานที่ปฏิบัติมีความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และ 

มีประโยชน์ต่อการบริหารของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
3. ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติงานและสามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได ้
4. ผลงานตอบตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ

ยุทธศาสตร์ของหอศิลปแ์ละมหาวิทยาลัย 
5. การให้บริการมีความมุ่งมั ่น ทุมเท เอื ้ออาทร มีความเสมอภาค 

ต่อผู้รับบริการ 
แนวทางที่ 3 บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดดีังนี้คือ 

1. เป็นผู้บรกิารที่ดี โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
2. เป็นผู้สั่งสมความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตน 
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ ์
4. เป็นผู้ให้ความสำคัญในการทำงานเป็นทีม 
5. เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในความถกูต้อง ชอบธรรม มีจริยธรรม 
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แนวทางที่ 4 บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหอศิลป์และ
มหาวิทยาลัย 

1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะ
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมาย 

2. สนับสนุนให้บริการด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะ 
3.  สนับสนุนภารกิจการบริหารความรู้ด้านศิลปะของหอศิลป์และ

มหาวิทยาลัย 
4. สนับสนุนบริหารจัดการด้านความรู้ด้านศิลปะ (Smart office) 
5. สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยความรู้ด้านศิลปะ  

 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในการจัดแสดงนิทรรศการ  
การประกวดศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความชัดเจน ผู้เขียน 
ขอเสนอขั ้นตอนในการปฏิบัติงานด้านจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในการจัดแสดงนิทรรศการ 
การประกวดศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรที ่เป็นภาระงานที่เชื ่อมโยงและสอดคล้องกัน  
ในรูปแบบของรูปแบบผังกระบวนการไหลของการปฏิบัติงาน (Flowchart) และหลักการในการอนุรักษ์ 
เชิงป้องกันพร้อมตัวอย่างปัญหาที่มักพบในผลงานจิตรกรรมพร้อมภาพประกอบและภาพแสดงขั้นตอน 
การปฏิบัติงานและการอธิบายวิธีการทำความสะอาดผลงานจิตรกรรมแบบแห้ง (dry cleaning)  
ตามรายละเอียด ดังนี ้  
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2.1 ขั ้นตอนในจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในการจัดแสดงนิทรรศการการประกวด
ศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร (flowchart) 

 
 

การจัดแสดงนิทรรศการการประกวดศิลปกรรม 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ฝ่ายข้อมูลนิทรรศการ   ฝ่ายนิทรรศการออกแบบนิทรรศการ 

 

ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานของผลงาน 

ศิลปกรรรม 
 

ตรวจสภาพผลงานศิลปกรรมและ 

วิเคราะห์ปัญหา 

 

จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

และสถานที่ 

 

ขั้นตอนการทำความสะอาดขั้นพื้นฐาน 

 

         

ประเมินผลหลังทำความสะอาด                                                                     ฝ่ายนิทรรศการติดตั้งนิทรรศการ 

และส่งผลงานไปทำการติดต้ัง 

                                                                                                                           

เสร็จสิ้นการจัดนิทรรศการการประกวดศิลปกรรมของ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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2.2 หลักการในการอนุรักษ์เชิงป้องกัน (preventive conservation) 
งานศิลปะทุกชิ้นย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ซึ่งสาเหตุการเสื่อมสภาพ 

ผลมาจากวัสดุที่ศิลปินมาใช้สร้างสรรค์งาน หรือเกิดจากสภาพแวดล้อมของสถานที่จัดเก็บหรือสถานที่
จัดแสดงผลงานชิ้นนั้น ดังนั้นการดูแลรักษาจิตรกรรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อช่วยยืดอายุของ
ผลงานให้ยาวนานขึ้น โดยเฉพาะการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีสภาพคงที่ 

การอนุรักษ์เชิงป้องกันจะเน้นการคงสภาพแวดล้อมที ่เหมาะสมและปลอดภัย 
ในการจัดเก็บและการจัดแสดงชิ ้นงานโดยควบคุมตัวแปรต่าง  ๆ ที่มีต่อผลงานศิลปะ เช่น แสง  
ความชื้น อุณหภูมิ ความปลอดภัยในการขนส่งเคลื่อนย้าย การวางแผนป้องกันภัยธรรมชาติ และ  
การกำจัดแมลง ซึ่งการอนุรักษ์เชิงป้องกันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผลงานศิลปะมีอายุยืนยาวขึ้น ถึงแม้
งานศิลปะที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการฟื้นฟูหรือซ่อมแซม แต่ถ้ าไม่มีการอนุรักษ์เชิงป้องกัน  
นั่นคือ ไม่มีการปรับสภาพแวดล้อมของสถานที่จัดแสดงให้เหมาะสม งานศิลปะก็ได้รับความเสียหายอีก 

ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่มผีลต่อการอนุรักษ์ผลงานศิลปะมี 8 ปัจจัยดังนี ้
1. แสง ได้แก่ ความเข้มข้นของแสง ระยะเวลาในการตกกระทบ และชนิดของแสง 

ที่มีความสั้นยาวของคลื่นแตกต่างกัน โดยแสงทำให้งานเกิดการซีดจางของชิ้นงานโดยทำปฏิกิริยา 
ต่อสารอินทรีย์ในชิ้นงานรวมถึงผลงานที่เป็นกระดาษ พลาสติก ร่วมถึงรูปถ่ายและแสงที่ทำความเสียหาย
มากสุดได้แก่รังสีอัลตราไวโอเลต (uv)  

2. อุณหภูมิ ได้แก่ อากาศร้อนจัดหรือเย็นจัด สภาพแวดอากาศแปรปรวนอุณหภูมิ  
เปลี่ยนแปลงเร็ว ถ้าหากมือการเคลื่อนย้ายผลงานควรควบคุมอุณหภูมิให้ค่อย ๆ เปลี่ยน โดยอุณหภูมิ 
เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลงาน โดยอุณหภูมิควรอยู่ที่ 18-25 C 

3. ความชื้นสัมพัทธ์(Relative Humidity : RH) ได้แก่ ชื้นเกินไปหรือแห้งเกินไป  
สภาพแปรปรวน โดย ค่าความชื้นสัมพัทธ์ไม่ควรมากกว่า 65 RH เพราะจะทำให้เกิดเช้ือรา หรือวัสดุที่
เป็นเหล็กเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดสนิมได้ และไม่ควรต่ำกว่า  40 RH เพราะอาจจะทำให้ผลงาน 
เกิดการหดตัวเสียหายได้ หรือเก็บตามความเหมาะสมกับผลงานชิ้นนั้น ๆ หรือถ้าต้องเก็บผลงานหลาย ๆ  
ชนิดรวมกัน ควรอยู่ระหว่าง 25 RH – 65RH 

4. มลพิษและการปนเป้ือน ได้แก่รอยถลอก ปฏิกิริยาเคมี ฝุ่นและสิ่งสกปรก 
5. การแทรกแซงของมนุษย์ เช่น การโจรกรรม การทำลายศิลปวัฒนธรรม การบูรณะ 

ซ่อมแซม การขนย้าย 
6. ความเสียหายทางกายภาพ ได้แก่ การกระทบกระแทก ความสั่นสะเทือน  
7. ภัยจากสิ่งมีชีวิต เช่น แมลง เชื้อรา นก เป็นต้น 
8. มหันตภัย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น  
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2.3 ตัวอย่างปัญหาที่มักพบในงานจิตรกรรม 
 

 

ตัวอย่างโครงสร้างของผลงานจิตรกรรมที่ไมแ่ข็งแรงยึดด้วยวัสดุที่ไม่มั่นคงไม่ได้มาตรฐาน 
ซึ่งจะมีผลระยะยาวเมื่อนำไปจัดแสดงในนิทรรศการได้ 

 

 
 

โดยก่อนการนำไปสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดแบบแห้งนั้นควรแก้ไขปัญหานี้ก่อน
เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นทั้งขณะขนย้ายและทำความสะอาด โดยตามภาพนั้น 
ได้ทำการเปลี่ยนตัวยึดโครงสร้างใหม่ใส่เพิ่มเติมลงไปเพื่อความมั่นคงและแข็งแรงโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผิวหนา้ของผลงาน ดังภาพประกอบ 
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ตัวอย่างฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกบนผิวงาน 
 
 

 

รอยแตกของช้ันสี 
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การหลุดล่อนหรือรอยยับย่นของผ้าใบ 
 
 

 

ความเสียหายจากการถูกกดทับ 
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ปัญหาที่มีสาเหตุมาจากสัตว์ เช่นมูลนก มดหรือแมลงต่าง ๆ  
 
 

 

คราบรอยนิ้วมือ 
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รอยถลอกหรือความเสียหายของกรอบ 

 
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งที่มักพบเห็นบ่อยในผลงาน

จิตรกรรม โดยปัญหาต่าง ๆ นั้นสามารถพบและเปลี่ยนแปลงได้อีกหลายปัจจัย เพราะฉะนั้นจึงมี  
ความจำเป็นจะต้องเข้าใจมูลเหตุของความเสื่อมสภาพเป็นปัจจัยเบื้องต้น จึ งจะได้วิเคราะห์ และ
วางแผนแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

 
2.4 ภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการทำความสะอาดผลงานแบบแห้ง (dry cleaning) 

การทำความสะอาดพื้นผิวผลงาน จิตรกรรม 
การทำความสะอาดพื้นผิวผลงาน จิตรกรรม นั้นสาเหตุหลัก ๆ มี 2 สาเหต ุ
1. ความสกปรกจากฝุ่น แมลง ควัน หรือการที่ปฏิกิริยาของสีกับควันบุหรี่ในกรณี

ผลงานบ้างช้ินอยู่ในห้องที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกและสามารถสูบบุหรี่ได ้
2. ความสกปรกจากสารเคลือบผิว 

- ในกรณีที่มีสารเคลือบผิว สิ่งสกปรกอาจเกาะที่ชั้นของสารเคลือบผิว  
- ในกรณีที ่เกิดขึ ้นในภาพวาดที่ไม่มีสารเคลือบผิว สิ ่งสกปรกจะเกาะที่ชั ้นสี

โดยตรงจึงควรระวังในการทำความสะอาด 
*ข้อควรระวังในบางครั้งพื้นผิวในจิตรกรรมสมัยใหม่อาจเป็นความตั้งใจของศิลปิน

ถ้าสังเกตไม่ดีอาจเกิดความเสียหายได ้
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การทำความสะอาดแบบแห้ง (Dry cleaning) 
การทำความสะอาดแบบแห้งน้ันก่อนทำความสะอาดควรตรวจสภาพช้ินงานก่อนว่า

ควรทำความสะอาดไหมเพราะหากผลงานช้ินนั้นมีความเสียหายอยู่อาจทำให้ยิ่งเพ่ิมความเสียหาย
ให้กับตัวชิ้นงานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  

อุปกรณ์พ้ืนฐานในการทำความสะอาดแบบแห้ง 

- เครื่องดูดฝุ่นแรงดันต่ำหรือแบบที่สามารถปรับระดับความแรงได้ 

- แปรงขนอ่อน 

- ฟองน้ำ,ยางลบ 

- ถุงมือยาง 

- กระดาษปลายงอ 
 
 

ภาพแสดงเครือ่งมือที่ใช้ทำความสะอาดแบบเบื้องต้น 
 
 

 
เครื่องดูดฝุ่นแรงดันต่ำหรือสามารถปรับระดับความแรงได้ 

 

 
แปรงขนอ่อน  
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ยางลบเนื้ออ่อน 
 
 

 

ถุงมือยาง  
 
 

 

PU Sponges (ฟองน้ำเน้ือละเอียดสำหรับการทำความสะอาดแบบแห้ง)  
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กระดาษปลายงอ (ใช้กระดาษอะไรก็ได้ที่ไม่สร้างความเสียหายให้กับผลงาน 
โดยภาพตัวอย่างใช้กระดาษปอนด์) 

 
ขั้นตอนในการทำความสะอาด 

1. การทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นและแปรงขนอ่อน 

 
 

ภายหลังจากการตรวจสภาพความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วจึง เริ่มต้นด้วยการใช้
เครื่องดุดฝุ่นแรงดันต่ำ (ตามภาพเป็นเครื่องดูดฝุ่นสำหรับงานอนุรักษ์แต่สามารถใช่เครื่องดูฝุ่นธรรมดา
ได้แต่ต้องสามารถปรับระดับความแรงได้) ควรทำความสะอาดด้านหลังก่อนให้ทั่วทั้งชิ้นโดยค่อย ๆ ทำ
เป็นส่วน ๆ ไปเพ่ือทั่วถึงและสะอาดทั้งชิ้นงานโดยควรทำบริเวณด้านหลังของช้ินงานเป็นอันดับแรกจน
สะอาดแล้วถึงทำด้านผิวหน้าของผลงาน โดยควรปูทับโต๊ะทำงานด้วยกระดาษหรือพลาสติกใสเพื่อ
ความสะอาดและไม่ทำให้ผลงานเสียหาย 
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โดยใช้แปรงขนอ่อนค่อย ๆ ปัดช่วยไล่ฝุ่นและสิ่งสกปรก 
 
โดยถ้าใช้เครื่องดูดฝุ่นธรรมดาควรนำผ้าขาวบางมาห่อปลายท่อของเครื่องดูดฝุ่น  

ไว้ด้วยเพื ่อป้องกันผิวงานควรระวังเมื ่อทำการดูดฝุ ่นด้านหน้าของผิวงานเพราะผลงานบางชิ้น 
มีความเปาะบางและเป็นการป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับผิวงานและควรทำอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิด
ความเสียหาย 
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2. การใช้กระดาษปลายงอช่วยทำความสะอาดในส่วนระหว่างเฟรมกับผ้าใบ 
 

 

ใช้กระดาษตัดตามรูปทรงดังภาพ (ใช้กระดาษอะไรก็ได้ที่ไม่สร้างความเสียหายให้กับผลงาน)  
โดยใชส้อดเข้าไประหว่างโครงไม้กับผ้าใบเพื่อดันฝุ่นละอองละสิ่งสกปรกภายในออกมา 

 
 

 

ภาพตัวอย่างแสดงการใช้กระดาษปลายงอดันฝุ่นและสิ่งสกปรกออกมาและใช้เครื่องดูดฝุ่น 
และแปรงทำความสะอาดเก็บสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่ภายในระหว่างเฟรมกับผ้าใบ 
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3. ใช้แว่นขยายหรือการสังเกตด้วยตาเปล่าดูทิศทางการทอของผ้าใบ 
 

 
 

ใช้แว่นขยายส่องดูลักษณะการทอของผ้าหรือสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าว่ามี
ลักษณะอย่างไรละมีทิศทางไปทางไหนเพื่อขั ้นตอนต่อไปในการใช้ฟองน้ำทำความสะอาดได้ทำ  
ในทิศทางที่ถูกต้องและช่วยทำให้นำสิ่งสกปรกออกมาง่ายขึ้น 
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4. การใช้ฟองน้ำ PU Sponges เช็ดทำความสะอาด 
โดยควรเริ่มทำความสะอาดจากด้านหลังของผลงานก่อนแล้วจึงทำด้านหน้าของช้ินงาน 

 

 
 

โดยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดูดฝุ่นและใช้แปรงขนอ่อนแล้วนั้นเราจะเริ่มใช้
ฟองน้ำ PU Sponges เช็ดทำความสะอาดผลงานทั้งตัวผ้าใบ เฟรม หรือกรอบของชิ้นงาน โดยสังเกต 
ฟองน้ำ PU Sponges หากสกปรกแล้วควรเปลี่ยนชิ้นใหม่โดยสามารถนำไปซักให้สะอาดและน้ำ
กลับมาใช้ใหม่ได ้

 

 

ภาพตัวอย่างฝุ่นละอองละคราบสกปรกที่ติดออกมา 
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ตัวอย่างการใช้ฟองน้ำ PU Sponges ค่อย ๆ เช็ดผิวหน้าของผลงานจิตรกรรม  
โดยในภาพตัวอย่างนั ้นผลงานจิตรกรรมชิ ้นนี ้นั ้นมีชั ้นสีที ่หนาและมีฝีแปรงไปในหลายทิ ศทาง 
โดยผู้ปฏิบัติงานควรค่อย ๆ ใช้ฟองน้ำ PU Sponges เช็ดไปตามทิศทางฝีแปรงให้ทั ่วทั ้งชิ ้นงาน  
โดยควรระมัดระวังชั้นสีหลุดล่อนออกมาถ้าหากเราไม่ระมัดระวังใช้แรงในการเช็ดมากเกินไปและ
สามารถทำซ้ำหลาย ๆ ครั้งไดเ้พื่อความสะอาด 
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ใช้ PU Sponges ค่อย ๆ เช็ดสิ่งสกปรกตามทิศทางของเนื้อผ้าโดยใช้ทำความสะอาด
ทั้งสองด้าน หรือถ้าเป็นด้านหน้าของชิ้นงานควรเช็ดไปตามทิศทางของฝีแปรงหรือพื้นผิวของผลงาน  
อย่างระมัดระวัง ทำซ้ำไปเรื ่อย ๆ จนชิ ้นงานสะอาดขึ ้นโดยสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าและ 
สิ่งสกปรกที่ติดออกมากับฟองน้ำที่ใช้ทำความสะอาดผลงาน โดยควรระวังไม่ให้มือสัมผัสกับผลงาน
โดยตรงควรใส่ถุงมือขณะปฏิบัติงานทุกครั ้งและแบ่งสัดส่วนในการทำความสะอาดโดยควรทำ  
ไปทีละส่วนเพ่ือให้ทั่วทั้งช้ินงาน 
 
 

 
 

สิ่งสกปรกที่ติดมากับตัวฟองน้ำที่ใช้ทำความสะอาด โดยทำซ้ำจนไม่มีคราบส่งสกปรกติดออกมา 
หรือให้น้อยที่สดุทั้งด้านหน้าและด้านหลังของผลงาน 
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ตรวจสอบผลงานทั้งขณะปฏิบัติงานและหลังเสร็จสิ้นการทำความสะอาดสังเกตความเปลี่ยนแปลง 
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ตรวจสอบความสะอาดและความแข็งแรงของผลงานทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
รวมไปถึงการทำความสะอาดกรอบของผลงานด้วยเช่นกัน  
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ในบางกรณีกรอบของผลงานไม่แข็งแรงเราควรเสริมความแข็งแรงให้ตัวช้ินงาน 
และกรอบใหแ้น่ใจอีกครั้งก่อนนำไปติดตั้งในนิทรรศการดงัภาพตัวอย่าง  
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ภาพด้านหน้าและด้านภายหลังเสร็จสิ้นการทำความสะอาดแบบแห้ง (Dry cleaning)  
และเสริมสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างและกรอบของผลงานจิตรกรรม  
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ตรวจเช็คผลงานอีกครั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังทั้งในด้านความสะอาด 
ความแข็งแรงของโครงสร้างรวมไปถึงกรอบของชิ้นงานรวมทั้งลวดสลิงที่ใช้แขวนผลงานว่า 

มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อความพร้อมสมบูรณ์สามารถนำไปติดต้ังในนิทรรศการต่อไป 
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3. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในการจัด 

แสดงนิทรรศการการประกวดศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  
ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ และขั้นติดตาม 

3.1 ขั้นเตรียมการ 
ภาระงานที่ได้กล่าวมาแล้ว เป้นภาระงานในด้านการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรม 

ในการจัดแสดงนิทรรศการการประกวดศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นการให้บริการ 
วิชาการบุคคลทั่ว เยาวชน และสถานศึกษาอื่น ๆ ดังนั้น ผู้เขียนคู่มือในฐานะผู้ให้บริการ จะต้องศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ว่าพบปัญหา อุปสรรคอย่างไรบ้าง  
แล้วนำข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การบริหารของคณะ และ  
หลักการปฏิบัติงาน PDCA ได้เตรียมการ ดงันี ้

1. การวางแผนการปฏิบัติงาน โดยหอศิลป์ได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับ  
การจัดแสดงนิทรรศการการการประกวดศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงาน และมาตรฐานปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย หลักการทำงานและแนวทางการปฏิบัติงาน 
4แนวทาง ได้แก ่ได้แก่ 

2. การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ ด้วยวิธีจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือ  
การปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษา การสอนงาน การชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียม
ผลงานศิลปกรรม เพื่อส่งผลให้ผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เป็นต้น 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมายและถ้าหากพบปัญหา  
อุปสรรค รีบแก้ไขโดยทันที เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในยุคการเปลี่ยนแปลง 

3.2 ขั้นดำเนินการ  
การปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในประกวดศิลปกรรมของ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ หรือปฏิทินการปฏิบัติงานและ  
แนวทางการปฏิบัติงาน 4 แนวทางดังกล่าว เพื่อส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อหอศิลป์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

3.3 ขั้นติดตาม 
การติดตามและประเมินผลการการปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรม 

ในการจัดแสดงนิทรรศการการประกวดศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ที ่ถ ูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวข้องในการจัดกิจกรรม นอกจากนั ้นยังได้วางแผน  
การปฏิบัติงานโดยให้สอดคลอ้งกับหลักการปฏิบัติงาน PDCA ที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 
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4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัตงิาน 
การปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในการจัดแสดงนิทรรศการการประกวด 

ศิลปกรรม นอกจากที ่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กำหนดจรรยาบรรณของผู ้ปฏิบัติงานตามคู ่มือ  
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำโดย คณะกรรมการจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ไว้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติงาน  
ที ่ผ ู ้ เข ียนคู ่ม ือได ้ใช ้เป็นหลักในการดำเนินการด้านคุณธรรม จร ิยธรรม และจรรยาบรรณ 
ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ คือ ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิง่ที่ถูกต้อง 
2. ความซื่อสัตย์สจุริตและความรับผิดชอบ 
3. โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4. ไม่เลือกปฏิบัต ิ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 



 

 

 
บทที่ 5 

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนายช่าง (ปฏิบัติการ) ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ในบทบาทหน้าที่ฝ่ายนิทรรศการ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรม 
ในนิทรรศการการประกวดศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงการให้คำปรึกษาและ  
การพิจารณาดำเนินการในภาระงานดังกล่าว ต้องยึดกฎหมาย และกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
หลักการปฏิบัติงาน PDCA มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั ้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการติดตามและ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มาใช้  
ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผู ้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงาน  
วิธีการปฏิบัติงาน การวางแผนงาน การประสานงาน การให้บริการ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้เป็นอย่างดี รวมถึงต้องให้บริการภาระงานอื่น ๆ  เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นจาก 
การปฏิบัติงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด  
แต่ในภาพรวมยังพบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะที่หอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องรีบแก้ไข ดังนี้ 

1. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
2. ข้อเสนอแนะ 
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1. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

การปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
การจัดเตรียมผลงานศิลปกรรม
ในน ิทรรศการการประกวด
ศิลปกรรมของมหาว ิทยาลัย
ศิลปากร 
 

1. บุคลากรขาดความรู้/ความ
ชำนาญ/ความเชี่ยวชาญ ใน
การอนุรักษ ์

- ควรจ ัดอบรมผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน
สำหรับให้ขอมูลพื้นฐานและ
ข้อมูลที ่จำเป็นในการดูแล
ผลงานเบื้องต้นเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัต ิงานได้ถ ูกต้อง และ
สามารถแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานได้ 

2. ปริมาณผลงานมีจำนวนมาก - ต้องวางแผนการเตรียมการจัด
กระบวนการเตร ียมความ
พร้อมของผลงานศิลปกรรม
ให ้พร ้อมและแบ ่ งหน ้ าที่
สำหรับการจัดเตรียมผลงาน
ในน ิทรรศการท ั ้ งผลงาน
จ ิ ต ร ก ร ร ม ,  ผ ล ง า น
ประติมากรรม, ผลงานภาพ
พิมพ์และผลงานสื่อประสม  

3. ต ั วผลงานศ ิลปกรรมไม่
แข็งแรง/ชำรุดเสียหาย 

- วิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อได้
วางแผนวิธีการแก้ปัญหาได้
ถูกต้อง หากเกินจากการดูแล
รักษาเบื ้องต้นจะได้ทำการ
ปรึกษาและหาวิธีการแก้ไข
จากผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

- เสริมความแข็งแรงให้ชิ้นงาน
ให้แข็งแรงก่อนนำไปทำความ
สะอาดเพื่อนำไปไปติดตั้งใน
นิทรรศการ 
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การปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 4. พื้นที่ในการจัดเตรียมผลงาน

มีจำกัด 
- จัดเตรียมแยกผลงานเป็นกลุ่ม

ตามขนาดและหมุนเวียนกัน
เพื่อสะดวกในการใช้พื้นที่ใน
การเตรียมผลงาน 

5. ระยะเวลามีจำกัด - ควรจัดเตรียมและวางแผนงาน
ล่วงหน้าเพื ่อในการจัดการ
บุคลากรในการปฏิบัติงานถ้า
หากไม่พอเพียงได้มีการจัดหา
และจัดอบรมบุคลากรที ่จะ
ปฏ ิบ ัต ิ ง านเพ ิ ่ ม  เพ ื ่ อ ให้
เหมาะสมกับเวลาให้พร้อม
สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ 

 
2. ข้อเสนอแนะ 

เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวปัญหา และได้ทราบถึงวิธีการการปฏิบัติงาน 
ในการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในนิทรรศการการประกวดผลงานผลงานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร อันเป็นผลจากการทำคู่มือครั้งนี้เรียบร้อยแล้วผู้จัดทำจึงสรุปแนวทางการแก้ปัญหาในการ
จัดเตรียมผลงานศิลปกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานดังนี ้

1. ควรมีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เพื่อทราบถึงปัญหาของแต่ละคนเพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้ในครั้งต่อไป 

2. เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความรู้ 
ความสามัคคีและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วย 

3. จัดการบริการหรือให้คำแนะนำ หรือเป็นที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่บุคลากร ที่ต้องการ 
สอบถามในการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมหรือข้อควรระวังต่าง  ๆ เพื ่อลดข้อผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงานลง 

4. จัดประชุมหรืออบรมเกี่ยวกับการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในนิทรรศการการประกวด 
ผลงานผลงานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรและการอนุรักษ์ผลงานศิลปกรรมขั้นพื้นฐาน ให้แก่
บุคลากรของหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร(ฝ่ายนิทรรศการ) เพื่อรับทราบหลักการและวิธีการ เพื่อให้ 
บุคลากรทุกท่านปฏิบัติงานได้อย่าง ครบถ้วน สมบูรณ์  
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อย่างไรก็ตาม การจัดทำคู่มือการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในนิทรรศการการประกวด 
ผลงานผลงานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจมีแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้
กล่าวถึง ผลการจัดทำคู่มือการจัดเตรียมผลงานศิลปกรรมในนิทรรศการการประกวดผลงานผลงาน  
ศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับนี้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการปฏิบัติงานประจำ  
ด้านต่าง ๆ ที่ยังมีอีกมากมายให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างสะดวก ราบรื่น และปราศจากอุปสรรค
เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน และสามารถเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน หรือ 
เป็นแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 
 



47 

 

บรรณานุกรม 
 

พวงพร ศรีสมบูรณ.์ การดูแลรักษาวัตถุทางวัฒนธรรม ด้วยหลักการวิทยาศาสตร์การอนุรักษ ์
(ออนไลน์) แหล่งที่มา
http://www.bia.or.th/fileupload/2_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E
0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1
%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%
95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8
%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%
B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E
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