
 

คูมือการใหบริการงานดานศิลปวัฒนธรรม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 
 
 
 
 



 

คํานํา 
 

 คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือให
ผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานจัดโครงการอนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให
สามารถนํากระบวนการจัดโครงการอนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน 
 คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) ประวัติความเปนมา 2)ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 3)โครงสรางการบริหาร 
4) หนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
 คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนดของคูมือฉบับ
นี้ เพ่ือนําผลไปทําทวนและปรับปรุงกระบวนการอนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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บทที่ 1    
 

บทนํา 

 
1.1 ประวัติความเปนมา 
 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดมีพัฒนาการมาต้ังแตป พ.ศ. 2519  อันเปนปแรกท่ีวิทยาลัยครู 
สุราษฎรธานีในขณะนั้นเปดทําการสอน โดยท่ีอาจารยผูสนใจงานวัฒนธรรมกลุมหนึ่งไดกอตั้งศูนยวัฒนธรรม
บานเรา  ข้ึนเพ่ือศึกษารวบรวม สงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรมทองถ่ินสุราษฎรธานี ตอมาป พ.ศ. 2520  
กรมการศาสนาไดรับศูนยวัฒนธรรมบานเราเปน  หนวยประเคราะหศูนยสงเสริมวัฒนธรรมไทย และจัดสรร
งบประมาณประจําปเปนเงินอุดหนุนในการดําเนินงาน ประกอบกับในเวลาตอมาสถาบันและกรมการฝกหัดครู
ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมข้ึนเปนสวนราชการระดับคณะในระดับวิทยาลัยโดยออกเปนประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการข้ึน ชื่อของศูนยวัฒนธรรมบานเราจึงเปลี่ยนเปน  ศูนยวัฒนธรรมวิทยาลัยครูสุราษฎร
ธาน ี  ทําใหงานวัฒนธรรมเปนภารกิจหลักดานหนึ่งของศูนยฯ ท่ีเริ่มเขมแข็งข้ึนตั้งแตนั้นมา 

ตอมาในป พ.ศ. 2523  กระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติข้ึน 
หนวยประเคราะหศูนยสงเสริมวัฒนธรรมไทยไดโอนไปข้ึนกับสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และ
ไดยกฐานะเปนศูนยวัฒนธรรมประจําจังหวัด ชื่อวา ศูนยสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ในปเดียวกัน โดยให
ศูนยนี้ต้ังอยู ณ วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี ครั้นถึงป พ.ศ. 2534 ไดเปลี่ยนชื่อเปน ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด 
สุราษฎรธานี  ตอจากนั้นในป  พ.ศ. 2538  วิทยาลัยครูสุราษฎรธานีไดยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏสุราษฎร
ธานี  ศูนยวัฒนธรรมวิทยาลัยครูสุราษฏรธานีจึงเปลี่ยนเปนศูนยวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี และ
ยังคงดําเนินงานรวมกันกับศูนยวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี  

ป พ.ศ. 2539 ไดมีการปรับปรุงโครงสราง หนาท่ีความรับผิดชอบของสวนราชการในสังกัดสํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ เพ่ือลดขนาดและเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร มีการจัดอัตรากําลังบุคลากรท่ีมีอยูให
เหมาะสม ศูนยวัฒนธรรมในสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี จึงเปลี่ยนชื่อเปน สํานักศิลปวัฒนธรรม  มีฐานะเปน
สวนราชการระดับคณะตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีบทบาทสําคัญในการศึกษาคนควา  
สงเสริม พัฒนาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ตามภารกิจหนึ่งในหกดานของสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี 

วันท่ี  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี ไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สงผลใหมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไปดวย และเพ่ือใหเปนไปตามโครงสรางใหม  สํานักศิลปวัฒนธรรมจึงได
เปลี่ยนชื่อเปน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  ลงวันท่ี  1  มีนาคม  2548 มีฐานะเทียบเทาคณะ มีหนวยงาน
ระดับกอง  1 หนวยงาน คือ สํานักงานผูอํานวยการสํานัก  

 
 



 

สภามหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี
สภาคณาจารยและขาราชการ 

สภาวิชาการ รองอธิการบด ี

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 
 

คณะ / วิทยาลัย สาํนกั / สถาบนั 

• คณะครุศาสตร 

• คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

• คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

• คณะวิทยาการจัดการ 

• วิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว 

• คณะนิติศาสตร * 

• คณะพยาบาลศาสตร * 

• บัณฑิตวิทยาลัย * 

• บัณฑิตวิทยาลัย * 

• สํานักงานอธิการบด ี

• สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

• สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

• สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
1.2 การบริหารงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

โครงสรางการบริหาร 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดตั้งตามกฎกระทรวง วาดวยการแบงสวนราชการ ในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุราษฎรธานี  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2548 มีฐานะเทียบเทาคณะ 
มีหนวยงานระดับกอง  1 หนวยงาน คือ สํานักงานผูอํานวยการสํานัก  

 
 

1.2.1 โครงสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
ท่ีมา  : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี เรื่องการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1.2.2 โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                      
                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

สํานักงานผูอํานวยการ 

 

 

งานบริหารท่ัวไป 

 

 

งานหอพุทธทาส
ธรรมโฆษณ 

 

งานสงเสริมเผยแพร 
ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาไทย 
 

- หนวยธุรการ        
- หนวยประชุม/อบรม/สัมมนา       
- หนวยอาคารสถานที ่      
- หนวยบริหารงานบุคคล         
- หนวยประชาสัมพันธ             
- หนวยแผนและงบประมาณ                          
- หนวยประกันคุณภาพ                                                    
- หนวยการเงิน                                                                                             
- หนวยพัสดุ                                            
 

- หนวยพัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภกิข ุ
- หนวยมูลนิธพิุทธทาส   
- หนวยพพิิธภัณฑศึกษาวถิีชีวิต ประวัติสุราษฎรธาน ีและศรีวิชยัศึกษา      
- หนวยศูนยวัฒนธรรมศึกษา เรือนส่ีภาค แหลงเรียนรูชุมชนตามรอยพุทธทาส        
- หนวยทะเบยีนวัตถ ุพิพิธภัณฑ          
- หนวยแหลงทองเที่ยว ทางวัฒนธรรมพุทธทาสธรรมโฆษณ  
- หนวยจัดการผลิตภัณฑชุมชน ทรัพยสิน และสิทธิประโยชน  
 

- หนวยวิชาการศิลปะและวัฒนธรรม 
- หนวยวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม 
- หนวยบริการวิชาการดานศิลปะ
และวัฒนธรรมแกสังคม 
- หนวยหองสมุดธรรมโฆษณ 
- หนวยบริหารจัดการฐานขอมูลทาง
วัฒนธรรมและภูมปิญญาไทย 
- หนวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น 
- หนวยอนุรักษ สงเสริม เผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรม 
- หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 



 

1.2.3 โครงสรางการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (2)                           - นักวิชาการศึกษา (2)                       - นักวิชาการศึกษา (6)    
- ผูปฏิบัติงานบรหิาร (1)                                    - บรรณารักษ (1)                           - นักวิชาการวัฒนธรรม (1) 
                                                                                                                      
                                                                                                                                         
 
หมายเหตุ : เปนโครงสรางกรอบอัตรากําลังท่ีอนุมัติโดย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2562 
 
1.3 บุคลากรสายสนับสนุนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีบุคลากรสายสนับสนนุ รวม 8 คน ประกอบดวย ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน พนักงานประจําตามสัญญา 1 คน  
 
ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ประเภทบุคลากร 

1. นายธีรพันธุ จันทรเจริญ นักวิชาการวัฒนธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย 
2. พลฯ หญิง สเุพ็ญ บัวชุม ผูบริหาร ขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 
3. นางสาวจันทรจิรา  เศรษฐพลอย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 
4. นางกัญญาภัทร  คงเรือง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

5. นางสาวเนตรชนก สุขเจรญิ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 
6. นางปวริศา  เสาแกว นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 
7. นางสาวนิทัศ  ไหมจุย นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 

8. นางสาวอุทุมพร  ศรีวิเศษ นักวิชาการศึกษา พนักงานประจําตามสญัญา 

 

งานหอพุทธทาส
ธรรมโฆษณ 

(3) 
 

 

(14) 
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานัก 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
(1) 

งานบริหารท่ัวไป 
(3) 

งานสงเสริมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาไทย 
(7) 



 

 

บทที่ 2  
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 

ปรัชญา/วิสัยทัศน/พันธกิจ 

ปรัชญา 

“สรางความเขมแข็งทางศิลปะและวัฒนธรรม นําเศรษฐกิจสรางสรรค สูการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

วิสัยทัศน 

องคกรชั้นนําในการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม เปนเลิศดานศรีวิชัยและพุทธทาสศึกษา สราง

คุณคาดวยทุนทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

พันธกิจ 

1.อนุรักษ ฟนฟู สืบสานและพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญาสากล 

2.วิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรมและบูรณาการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 

3.พัฒนาศูนยการเรียนรูและองคความรูศรีวิชัยศึกษาและพุทธทาสศึกษา 

4.อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน 

5.พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

6.พัฒนาฐานขอมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม 

7.พัฒนาเครือขายดานศิลปะและวัฒนธรรมในระดับทองถ่ิน ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาสากล 
ยุทธศาสตรท่ี 2.พัฒนาองคความรูศรีวิชัยศึกษาและพุทธทาสศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 3. พัฒนาศูนยการเรียนรูพิพิธภัณฑ และสรางคุณคาดวยทุนทางวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานขอมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน 

 



 

 

บทที่ 3  
 

ภาระงาน 

 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีภารกิจในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนไปตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เม่ือวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2549 ไดแบงงานภายในสํานักงานผูอํานวยการออกเปน 3 งาน ไดแก งานบริหารท่ัวไป          งาน
หอพุทธทาสธรรมโฆษณ และงานสงเสริมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย แตละงานม่ีหนาท่ี
รับผิดชอบดังนี้ 
 

1.4.1 งานบริหารท่ัวไป 
 
  1. หนวยธุรการ 

  1.1 รับ-สง  หนังสือราชการภายในและภายนอก 
  1.2 แจงเวียนหนังสือใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ   
  1.3 จัดเก็บ – ทําลายหนังสือตามระบบงานสารบรรณ 
  1.4 สืบ – คนหนังสือ  
  1.5 ใหบริการยืมหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ 
  1.6 จัดทําสําเนาหนังสือ 
  1.7 ราง โตตอบหนังสือ 
  1.8 จัดทําประกาศ 
  1.9 จัดทําคําสั่ง  
  1.10 กลั่นกรองเอกสารกอนนําเสนอผูบังคับบัญชา 
   1.11 บันทึกขอมูลการจองยานพาหนะผานระบบออนไลน และติดตอประสานการ 
        ใชยานพาหนะใหแกบุคลากรของสํานักฯ 

 

  2.  หนวยประชุม/อบรม/สัมมนา 
   2.1 จัดทําวาระการประชุม 
   2.2 จัดทําหนังสือเชิญประชุม/อบรม/สัมมนา 
   2.3 จัดเตรียมเอกสารการประชุม/อบรม/สัมมนา 

   2.4 จัดทําคํากลาวรายงาน 



 

   2.5 จัดทําคํากลาวเปดการอบรม/สัมมนา 

   2.6 จัดเตรียมสถานท่ีประชุม/อบรม/สัมมนา 

   2.7 บันทึกการประชุม/อบรม/สัมมนา 

   2.8 จัดทํารายงานการประชุม 

   2.9 แจงเวียนมติท่ีประชุม 

   2.10 จัดเตรียมอาหารสําหรับผูเขาประชุม 

  3.  หนวยอาคารสถานท่ี 
 3.1 การทําความสะอาดอาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ 
 3.2 ปรับปรุงบริเวณและภูมิทัศน 
 3.3 การใหบริการอาคารสถานท่ี 
 
 3.4 การดูแลรักษาและซอมบํารุงอาคารสถานท่ี 
 3.5 ควบคุมดูแลการใชพลังงานใหเปนไปตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 

มหาวิทยาลัย 
  3.5 ดําเนินการจัดทํากิจกรรม 5 ส. 
  3.6 การจัดทําแผนผังอาคาร ปายบอกทิศทาง ปายบอกสถานท่ี 
  

  4.  หนวยบริหารบุคคล 
  4.1 จัดทําประวัติบุคลากร 
  4.2 จัดระบบขอมูลของบุคลากร 
  4.3 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของผูบริหาร 
  4.4 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของบุคลากร 
  4.5 วิเคราะหกรอบอัตรากําลัง 
  4.6 กําหนดคุณสมบัติของตําแหนงบุคลากร 
  4.7 เปนคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรภายใน 
  4.8 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม 
  4.9 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
  4.10 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  4.11 พิจารณาความดีความชอบของบุคลากร 
  4.12 การพัฒนาบุคลากร 
  4.13 ควบคุมการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
  4.14 ควบคุมการปฏิบัติงานของนักศึกษาปฏิบัติงานเงินรายไดระหวางเรียน 
  4.15 จัดระบบขอมูลประวัตินักศึกษา 
  4.16 จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 
        

  5.  หนวยประชาสัมพันธ 
    5.1 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ  
      5.2 จัดทําสื่อสิ่งพิมพเพ่ือเผยแพร  



 

    5.3 ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ  
    5.4 จัดทําขอมูลการนําเสนอตาง ๆ   
    5.5 จัดทําและปรับปรุงเว็บไซตหนวยงาน 
    5.6 บันทึกภาพกิจกรรม 
    5.7 ประสานงานกับสื่อมวลชนรวมทําขาวการจัดกิจกรรม 
  5.8 บริการเครื่องเสียง สื่อโสตทัศนูปกรณ 
 

  6.  หนวยแผนและงบประมาณ 
  6.1 จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
  6.2 ทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 
  6.3 จัดทําแผนกลยุทธ 
  6.4 ทบทวนแผนจัดหางบลงทุน 4 ป 
  6.5 จัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจาํป 
  6.6 จัดทําแผนการใชจายเงินประจําป 
  6.7 จัดทํารายงานผลการใชจายเงิน 
  6.8 จัดทําเครื่องมือวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช 

จายงบประมาณภาครัฐ (PART)  
6.9 จัดทํารายงานผลการวัดความสําเร็จตามตัวชี้วัด 
6.10 จัดทํารายงานประจําป 

              

   7.  หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 
  7.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
  7.2 จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  7.3 จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
  7.4 จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองระดับสํานัก ระดับมหาวิทยาลัย  
                        ประเมินติดตามอธิการบดี และสมศ. 
  7.5 ชี้แจงขอมูลตอคณะกรรมการตรวจประเมิน 
  7.6 บันทึกขอมูลพ้ืนฐานลงในฐานขอมูลอุดมศึกษา 
    7.7 รวบรวมและจัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพ ระดับสํานัก ระดับมหาวิทยาลัย  
     ประเมินติดตามอธิการบดี และสมศ. 
           

   8. หนวยการเงิน 
     8.1 ขออนุมัติเบิกจายเงิน 
  8.2 รวบรวมระเบียบการเงินการคลัง 
  8.3 จัดทําหลักฐานการเบิกจายเงิน 
   8.4 บันทึกขอมูลการเงินลงระบบ MIS 
  8.5 บันทึกขอความขออนุมัติเบิก-จาย 
  8.6 จัดทํารายงานการใชเงิน 



 

  8.7 ประสานงานการยืมเงินทดรองจาย 
  8.8 จัดเก็บหลักฐานทางการเงิน 
  8.9 รับ และนําสงเงินรายไดคาเชาทรัพยสิน และคาบริการ 
  8.10 จัดทํารายงานการควบคุมภายใน  

        9.  หนวยพัสดุ 
   9.1 จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ  
   9.2 สํารวจความตองการใชวัสดุ  
   9.3 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง  
   9.4 ติดตอประสานงานกับผูขาย/ผูรับจางในการเสนอราคา  
   9.5 บันทึกขอมูลลงระบบ MIS  
   9.6 บันทึกขอมูลลงระบบ http://www.gprocurement.go.th  
   9.7 บันทึกขอมูลลงแบบฟอรม GFMIS บส 01-1  
   9.8 ตรวจรับพัสดุ  
   9.9 ประสานงานกับพัสดุกลางและจัดสงเอกสารเพ่ือดําเนินการโหลด PO   
   9.10 ลงทะเบียนคุมพัสดุ  
   9.11 จัดทําหลักฐานการจัดหาพัสดุ  
   9.12 ตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุท่ีมีอยูตามทะเบียนคุม  
   9.13 ติดตอประสานงานกับผูขาย/ผูรับจางในการซอมแซมครุภัณฑ  
   9.14 ใหบริการยืม-คืนวัสดุภายในมหาวิทยาลัย  
   9.15 ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป  
   9.16 ชี้แจง/ใหขอมูลแกผูตรวจสอบ  
   9.17 ใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคลากรในสํานักฯ เก่ียวกับระเบียบพัสดุ  
   9.18 จัดทํารายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ  
   9.19 จัดทําทะเบียนเบิก-จายครุภัณฑ  
   9.20 ใหบริการเบิกจาย-วัสดุ  

 
  1.4.2 งานหอพุทธทาสธรรมโฆษณ 
  1. หนวยพัฒนาจิตวิญญาณพุทธทาสภิกขุ 
 1.1 จัดทําแผนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทานพุทธทาส  
 1.2 ศึกษา รวบรวม  บันทึกประวัติ  และผลงานของทานพุทธทาส 
 1.3 ศึกษารวบรวมและเผยแพรองคความรูเก่ียวกับพุทธทาสศึกษา 
                          1.4 จัดนิทรรศการชั่วคราว และนิทรรศการถาวร 
                          1.5 ใหบริการนําชมและแนะนําขอมูลแกผูเยี่ยมชมหองนิทรรศการชีวประวัติและผลงาน
ทานพุทธทาส  
                 1.6 ปรับปรุงขอมูลหองนิทรรศการชีวประวัติและผลงานทานพุทธทาส 
                 1.7 ประเมินผลการใหบริการหองนิทรรศการชีวประวัติและผลงานทานพุทธทาส 
  
 



 

 
 
 
 

        2.  หนวยมูลนิธิพุทธทาส 
  2.1 จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 
  2.2 ดําเนินการตามวัตถุประสงค  
  2.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมูลนิธิ 
 
 

        3.  หนวยพิพิธภัณฑศึกษาวิถีชีวิต ประวัติศาสตรสุราษฎรธาน ีและศรีวิชัยศึกษา 
 3.1 จัดทําแผนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑฯ 
 3.2 ศึกษา รวบรวม ขอมูลเก่ียวกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตรสุราษฎรธานี และศรีวิชัยศึกษา 
                          3.3 จัดนิทรรศการชั่วคราว และนิทรรศการถาวร 
                          3.4 ใหบริการนําชมและแนะนําขอมูลแกผูเยี่ยมชม 
                 3.5 ปรับปรุงขอมูลหองนิทรรศการ 
                 3.6 ประเมินผลการใหบริการหองนทิรรศการ 
 
     4. หนวยศูนยวัฒนธรรมศึกษา เรือนส่ีภาค แหลงเรียนรูชุมชนตามรอยทานพุทธทาส 
   4.1 จัดทําแผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

 4.2 ศึกษาและรวบรวมขอมูล/องคความรูเก่ียวกับเรือนสี่ภาค และแหลงเรียนรูชุมชน    
           ตามรอยทานพุทธทาส    

   4.3 ออกแบบและจัดนิทรรศการชั่วคราวและนิทรรศการถาวร 
    4.4 ใหบริการนําชมและแนะนําขอมูลแกผูเยี่ยมชม 
   4.5 ใหบริการใชพ้ืนท่ีเรือนสี่ภาค และแหลงเรียนรูชุมชนตามรอยทานพุทธทาส 
   4.6 จัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีเรือนสี่ภาค และแหลงเรียนรูชุมชนตามรอยทานพุทธทาส 
   4.7 บูรณาการศูนยวัฒนธรรมศึกษากับการเรียนการสอน  
 4.8 ประเมินผลการใหบริการ        
 

  5.  หนวยทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ 
  5.1 จัดทําระบบทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ 
   5.2 ดําเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ 
    5.3 จัดทําคําอธิบายวัตถุพิพิธภัณฑ 
   5.4 จัดทําระบบการยืม - คืน วัตถุพิพิธภัณฑ 
   5.5 ใหบริการยืม - คืน วัตถุพิพิธภัณฑ 
     
    6. แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมพุทธทาสธรรมโฆษณ 
   6.1 จัดทําแผนการจัดการแหลงทองเท่ียวฯ  
   6.2 ศึกษาและรวบรวมขอมูล/องคความรูเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวฯ 
 6.3 ออกแบบและจัดนิทรรศการชั่วคราวและนิทรรศการถาวร     



 

 6.4 ใหบริการนําชมและแนะนําขอมูลแกผูเยี่ยมชมแหลงทองเท่ียวฯ 
 6.5 จดักิจกรรมทางวัฒนธรรม       
 6.6 ปรับปรุงขอมูลการใหบริการแหลงทองเท่ียวฯ     
      6.7 ประเมินผลการใหบริการแหลงทองเท่ียวฯ      

 
 

  7.  หนวยจัดการทรัพยสินและสิทธิประโยชน 
   7.1 จัดทําแผนจัดการทรัพยสินและสิทธิประโยชน 
  7.2 บริหารจัดการรานจําหนายของท่ีระลึก และสินคาพ้ืนเมือง 
  7.3 ควบคุม ตรวจสอบ ระบบบัญชีรายรับ – รายจาย 
  7.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  
    
 1.4.3 งานสงเสริมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

 
  1.  หนวยวิชาการทางวัฒนธรรม 

 1.1 จดัโครงการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  

 1.2 จัดโครงการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา  

 1.3 จัดโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม  
 1.4 จัดโครงการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมแกชุมชน  

 1.5 จัดนิทรรศการเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมในเทศกาลวันสําคัญ  

 1.6 จัดทําวารสารทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม  

 1.7 จัดเตรียมขอมูลสําหรับทําเอกสารเผยแพร  

 1.8 บันทึก ประมวลผลและรายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ  

 1.9 จดัทํารายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม  

   1.10 ดําเนินการแปลองคความรูเปนภาษาตางประเทศ 

 
 

   2.  หนวยหองสมุดพุทธทาสธรรมโฆษณ 
    2.1 สํารวจ จัดหาทรัพยากรสารนิเทศ สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกส ดาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต และท่ีเก่ียวกับทานพุทธทาสภิกขุ 
   2.2 ลงทะเบียนทรัพยากรสารนิเทศ 
   2.3 วิเคราะหหมวดหมูและหัวเรื่องทรัพยากรสารนิเทศและบันทึกขอมูลลงระบบ
คอมพิวเตอร 
   2.4 จัดทําลาเบลทรัพยากรสารนิเทศ 
   2.5  ติดรายการท่ีอยูของทรัพยากรสารนิเทศ 
   2.6 จัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศบนชั้น 
   2.7 ใหบริการยืม – คืนทรัพยากรสารนิเทศ 
   2.8 จัดทําบรรณนิทัศนหนังสือใหม 



 

   2.9 จัดทํากฤตภาคขาว 
   2.10  จัดทําดัชนีวารสาร 
   2.11 ซอมแซมหนังสือท่ีชํารุด 
   2.12 ใหคําแนะนํา/คําปรึกษาแกผูใชบริการ 
   2.13 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด 
   2.14 จัดเก็บขอมูลและสถิติของผูใชบริการ 
   2.15 จัดทํารายงานสรุปทรัพยากรสารนิเทศท่ีมีใหบริการท้ังหมดเม่ือสิ้นปงบประมาณ 
   2.16 จัดทํารายงานสรุปจํานวนผูใชบริการเม่ือสิ้นปงบประมาณ 
   2.17 จัดทํารายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการทุกภาคเรียน 
 
   3.  หนวยฐานขอมูลทางวัฒนธรรม 
   3.1  จัดทําแผนการจัดเก็บขอมูลทางวัฒนธรรมประจําป  
   3.2 ออกแบบฟอรมสํารวจขอมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  3.3 สํารวจและจัดเก็บขอมูลบุคคลสําคัญ สถานท่ีสําคัญ วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ิน  แหลง
ศิลปกรรมทองถ่ิน และของดีทองถ่ิน 

   3.4 เรียบเรียงวิเคราะห สังเคราะหขอมูลทางวัฒนธรรม  
   3.5 ออกแบบฐานขอมูลทางวัฒนธรรมเพ่ือเผยแพร  
   3.6 ตรวจสอบขอมูลกอนการเผยแพร  
   3.7 บันทึกขอมูลลงฐานขอมูลทางวัฒนธรรม 
   3.8 จัดทําสถิติการเยี่ยมชมและการใชประโยชน 
   3.9 ปรับปรุงขอมูล 
   3.10 ประเมินผล  
 

  4.  หนวยวิจัยวัฒนธรรม 
  4.1 จัดทําแผนดําเนินงานวิจัยประจําป  
  4.2 จัดทําโครงการวิจัยและสงเสริมการวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  4.3 รวบรวมผลงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเผยแพรสูสาธารณชน  
 

    5.  หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 
     5.1 จัดทําแผนงานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมธรรมชาติ  
   5.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ประจําจังหวัด 
   5.3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ  
   5.4 จัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป 
   5.5 สํารวจ และวิเคราะหสถานการณสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

5.6 ดําเนินโครงการดานการหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน 
5.7 เขารวมประชุมเครือขายอนุรักษฯ ในระดับชาติและนานาชาติ 
5.8 รายงานผลการดําเนินงานใชจายเงินประจําป 

 
 



 

  6. หนวยสงเสริมเผยแพร 
 

 6.1 จัดทําแผนงานสงเสริม/เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
 6.2 จัดกิจกรรมสงเสริม/เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
 6.3 จัดทําเอกสารเผยแพรความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
 6.4 จัดกิจกรรมฝกอบรมใหความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมใหกับนักศึกษาและบุคคล
ท่ัวไป 
 6.5 ฝกซอมการแสดงกอนการเผยแพรในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 6.6 เผยแพรผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ  
 6.7 เขารวมเก่ียวกับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 

ปญญาทองถ่ินในการสงเสริมเผยแพร 
  
 

7. หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.1 ดําเนินการเก่ียวกับการออกแบบฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรม 
7.2 ดําเนินการเก่ียวกับการปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลทางดานวัฒนธรรม 
7.3 ดําเนินการเก่ียวกับการใหบริการขอมูลทางวัฒนธรรมโดยระบบสารสนเทศ 
7.4 ดําเนินการควบคุมดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศทางดานศิลปวัฒนธรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้ันตอนการใหบริการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. การใหบริการศูนยวัฒนธรรมศึกษา (เรือนส่ีภาค)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

1.1 กรณีเก็บคาธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตอเจาหนาที่สํานกัศิลปะและวัฒนธรรม 

ผูขอรับบรกิารทําหนังสือราชการ,บันทกึขอความ,กรอกแบบฟอรมขอเขาชม 

เจาหนาทีร่ับหนังสือ 

ตรวจสอบ/เช็คตารางการเขาชม 

เสนอผูอํานวยการ พิจารณาอนุมตั ิ

ผูอํานวยการอนมุัติการเขาชม 

หากไมอนมุัต ิ
แจงกลับไปยังผูขอใชบริการใหทราบ 

อนุมตั ิ
แจงกลับไปยังผูขอใชบริการใหทราบ 

 

แจงเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจดัเตรียมอุปกรณ สถานที่ 
เอกสาร ใหพรอมบริการ 

บันทึกสถิตกิารใชสถานที่ผูขอใชบริการ 

แจงวทิยากร/มัคคุเทศก 
หากมีการขอใชบรกิาร 

 



 

       1.2 กรณีเก็บคาธรรมเนียม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมตัิ  
แจงกลับไปยังผูขอใชบริการ 

ติดตอเจาหนาที่สํานกัศิลปะและวัฒนธรรม 

ผูใชบริการทําหนังสือราชการ,บันทึกขอความ,กรอกแบบฟอรมขอเขาชม 

เจาหนาที่รับหนังสือ 

ตรวจสอบตารางการใชสถานที ่

เสนอผูอํานวยการ พิจารณาอนุมตั ิ

ผูอํานวยการอนมุัติการเขาชม 

หากไมอนมุัต ิ
แจงกลับไปยังผูขอใชบริการ 

ติดตอเจาหนาที่เก็บคาธรรมเนียม 
- ถายฟรีเวดดิ้ง 2,000 บาท 
- จัดพิธมีงคลสมรส 4,000 บาท 

แจงเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจดัเตรียมอุปกรณ สถานที่ 
เอกสาร ใหพรอมบริการ 

บันทึกสถิตกิารใชสถานที่ผูขอใชบริการ 

แจงวทิยากร/มัคคุเทศก 
หากมีการขอใชบรกิาร 

 



 

2. การใหบริการหองสมุดพุทธทาสธรรมโฆษณ 
    2.1 งานบริการใหยืมกับสมาชิกหองสมุดทุกประเภท 

 

ข้ันตอน 
นางสาวอุทุมพร ศรีวิเศษ 

ผอ. KPI 
หน.งาน/ จนท. รอง ผอ. 

1.  ตรวจสอบสถานะ
บัตรของสมาชิกวาเปน
สมาชิกหรือไมและ
สามารถยืมไดจํานวน
เทาใด  
 
 
 

    ขอมูลสมาชิกท่ีมีสิทธิ
ยืม ถูกตอง 

2. ตรวจสอบสภาพ
ของหนังสือ/ ซีดี ที่จะ
ทําการยืม 

 

    หนังสือ/ซีดี พรอม
สําหรับการใหบริการ 

3. ใหบริการยืม
หนังสือ/ซีดี ได  
 
 

    
 

ผูใชบริการไดรับ
หนังสือ/ซีดี ภายใน 3 
นาที/เลม/แผน 

4. ใหบริการยืม

หนังสือ/ ซีดี ไดในกรณี
หนังสือมีปญหาตองเขา
ไปแกไขในระบบ  
 
 

    ผูใชบริการไดรับ
หนังสือ/ซีดี  ท่ีไดมีการ
แกไข ภายใน 4 นาที/
เลม/แผน 

5. สามารถใหบริการ
ไดเสร็จสิ้นทุกกรณี  
 
 
 

    ผูใชบริการมีความพึง
พอใจ 

 
 

สิ้นสุด 

เริ่มต
 

รับบัตรสมาชิก 

ตรวจสอบ
สถานะการยืม 

 

 
ใหบริการยืมหนังสือ/ซีดี 

ตรวจสอบ
สถานะ

  

ผูใชรับหนังสือ/ซดี ี

 

Y 

N ไม่เป็นสมาชิก 

ตรวจสอบ

 

 
สมัครบัตรสมาชิก 

แกไข 

 

N  ยมืไม่ได ้

Y 

Y 

N 



 

2.2 งานบริการรับคืนหนังสือ 
 

ข้ันตอน 
นางสาวอุทุมพร ศรีวิเศษ 

ผอ. KPI 
หน.งาน จนท. รอง ผอ. 

1.  ตรวจสอบหนังสือ/
ซีดีคูหนังสือท่ีรับคืนวา
ชํารุดหรือไม 

 
 
 
 
 
 
 

    หนังสือ/ซีดี  มีสภาพ
สมบูรณ ครบถวน 

2. รับคืนหนังสือ/ซดีีได
เสร็จสิ้นภายใน 1 นาที/
เลม/แผน 

    หนังสือ/ซีดี   ผาน
กระบวนการคืนภายใน 
1 นาที/เลม/แผน 

3. รับคืนหนังสือ/ซดีีคูท่ี
มีปญหาได 
 
 

  

    
 

หนังสือ/ซีดี  ท่ีมีปญหา 
(ชํารุด/คางคาปรับ) มี
หลักฐานท่ีถูกตอง
ครบถวน 

4. รับคืนหนังสือในกรณี
มีคาปรับและแจงตอ
ผูใชบริการทราบ พรอม
รับคาปรับและเคลียร
ออกจากระบบ 

    ดําเนินการเสร็จสิ้น
ภายใน 3 นาที/เลม/
แผน  

5. รับคืนหนังสือใหเสร็จ
สิ้นทุกกระบวนการ
พรอมนําใสรถเข็นพักร
อนําข้ึนช้ันตอไป  

    ดําเนินการเสร็จสิ้น
ภายใน 3 นาที/เลม/
แผน 

 

สิ้นสุด 

เริ่มต
 

ตรวจเช็ค
หนังสือ/ซีด ี

รับคืนหนังสือ/ซีด ี
 

ตรวจสอบ
สภาพหนังสือ 

นาํหนงัสือ/ซีดี ใส่รถเขน็

แยกตาม หมวดหมู่ 

รับคืนหนังสือ/ซีดี 

เคลียรปญหา/คางหนังสือ/คาง
คาปรับ 

Y  ไม่มีปัญหา 

N 

คัดแยกสงซอม 
 

ชาํรุด   N    
 

Y 



 

2.3 งานบริการผูอาน 

 

ข้ันตอน 
นางสาวอุทุมพร ศรีวิเศษ 

ผอ. KPI 
หน.งาน จนท. รอง ผอ. 

1.  บริการให
คําแนะนําในการ
คนหาหนังสือบนชัน้ได 

    วิเคระหปญหาตาม
ความตองการของ
ผูใชบริการ 
 

2. บริการสืบคน
หนังสือดวยระบบ
โปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัติ VTLS ได 
 

    สามารถคนหารายชื่อ
หนังสือได 

3. จดรายละเอียดของ
หนังสือใหผูใชบริการ
เพื่อคนหาหนังสือบน
ชั้นได 
 

    
 

ผูใชไดรับขอมูลของ
หนังสือท่ีตองการ 

4. แนะนําการคนหา
หนังสือบนชั้นตาม
หมวดหมูไดอยาง
ละเอียดและรวดเร็ว
ตอผูรับบริการ 
 

    ผูใชคนหาหนังสือได
ตรงตามความตองการ 

5. ผูใชบริการมีความ
พึงพอใจในการ
ใหบริการและคนหา
หนังสือบนชั้นไดอยาง
ถูกตอง 

    ความพึงพอใจของผูใช 

 
 
 
 

สิ้นสุด 

เริ่มตน 

รับเร่ืองจากผูใชบริการ 

สืบคนหนงัสือดวยระบบ
โปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัติ VTLS  

 

จดรายละเอียดของหนังสือ
ใหผูใชบริการ 

 

แนะนาํการคนหาหนงัสือ
บนชัน้ตามหมวดหมูได

อยางละเอียดและรวดเร็ว
ตอผูรับบริการ 

ผูใชบริการสามารถคนหา
หนังสือบนชั้นได 



 

 
 
 

3. งานใหบริการหองประชุมพุทธทาสธรรมโฆษณ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เจา้หนา้ท่ี 


	ยุทธศาสตร์

