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1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Objective) 
1.1 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ในฝ่ายผลิตฯ และฝ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

ของฝ่ายผลิตฯ กระบวนงานที่มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ สามารถนำไปใช้
งานหรือให้บริการได้  

1.2 เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่คุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมของสำนัก และ องค์การ 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 

2. ขอบเขตงาน (Scope) ของฝ่ายผลิตและประยุกต์พิพิธภัณฑ์ (ตามโครงสร้างภายใน) 
ปฏิบัติงาน ทำหน้าที ่วางแผน ควบคุมการผลิต ปรับปรุง พัฒนา และประยุกต์ชิ ้นงานการจัดแสดง

นิทรรศการ ถ่ายวีดีทัศน์ ภาพนิ่ง เพ่ือผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และเอกสารประกอบการนำชมการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ 
แบ่งส่วนงานย่อยได้เป็น 

- งานออกแบบเทคนิคและศิลปกรรม (สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ การตกแต่งสถานที่ และ เพื่อการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการ กิจกรรม และงานให้บริการต่าง ๆ ของสำนักงาน) 

- งานออกแบบและผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์ (เพ่ือการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมและงานให้บริการต่าง ๆ 
บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อภาพและบันทึกเสียงเพื่อผลิตสื่อวิดีทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์)  

3. โครงสร้างและการปฏิบัติงานฝ่ายผลิตและประยุกต์พิพิธภัณฑ์ 

 

  

ส ำนักพัฒนำพิพิธภัณฑ์และองค์ควำมรู้

ฝ่ำยพัฒนำระบบพิพิธภัณฑ์ ฝ่ำยผลิตและประยุกต์พิพิธภัณฑ์

งำนเทคนิคและศิลปกรรม

- รวบรวม และศึกษำข้อมูลงำนเทคนิคและศิลปกรรมเพื่อกำร
สร้ำงและปรับปรุงนิทรรศกำรและ พิพิธภัณฑ์
- ออกแบบงำนศิลปกรรม 
- ผลิตและติดต้ัง (จัดจ้ำง ควบคุม และตรวจสอบ)
- จัดท ำทะเบียน บัญชี สื่อ ชิ้นงำนเพื่อกำรควบคุมและ
ตรวจสอบประจ ำปี
- ท ำนุบ ำรุง ดูแล รักษำงำนศิลปกรรมและสื่อ

งำนผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์

- รวบรวมและศึกษำข้อมูลด้ำนสื่อโสตทัศนูปกรณ์ส ำหรับกำรจัดนิทรรศกำร  
กำรผลิตสื่อวิดีทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์ สิ่อ social ฯลฯ เพื่อกำรด ำเนินงำนของ
พิพิธภัณฑ์
- บันทึกและรวบรวมภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว  ตัดต่อภำพและ บันทึกเสียง 
ฯลฯ เพื่อกำรออกแบบและจดัท ำสื่อประเภทต่ำง ๆ
- จัดจ้ำง ควบคุม และตรวจสอบกำรผลิตและติดต้ังสื่อประกอบนิทรรศกำร 
- จัดท ำคลังภำพ วิดีโอ และสื่อต่ำง ๆ 

ฝ่ำยพัฒนำองค์ควำมรู้
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กระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ฝ่ายผลิตและประยุกต์พิพิธภัณฑ์ สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้ 

 

1. ชื่องาน กระบวนงานจัดสร้างนิทรรศการชั่วคราว 

2. คำจำกัดความ หรือ นิยาม 
นิทรรศการชั่วคราว หรือนิทรรศการพิเศษ คือ นิทรรศการที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวในวาระหรือโอกาสพิเศษ 

หรือจัดขึ้นเนื่องในวันสำคัญของชาติหรือหน่วยงาน หรือเพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นกรณีพิเศษ ตามโอกาสที่
เหมาะสม อาจจัดแสดงในสถานที่เดิมเป็นประจำ แต่จัดแสดงในช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่นานนัก ไม่มีกำหนดตายตัวขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบหรือปัจจัยหลายประการอาจเป็นสัปดาห์ หรือ 2-3 เดือน ก็เปลี่ยนใหม่หรือจบไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ความรู้ใหม่ ๆ แก่สังคม  ช่วยส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์งานของพิพิธภัณฑ์หรือนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์นั้น ๆ “..
ช่วยเร้าความสนใจให้คนมาชมสิ่งแปลกใหม่ เป็นการเชิญชวนผู้ชมกลุ่มใหญ่ ๆ เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ไปในตัว เป็นการเชิญ
ชวนที่จะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ เช่นการเชิญประชุมชี้แจงการเปิดงาน การแถลงการณ์หนังสือพิมพ์
และรายการโทรทัศน์นิทรรศการชั่วคราวสนองวัตถุประสงค์ทางการศึกษาได้มากมักจัดสิ่งดึงดูดกลุ่มคนที่สนใจเฉพาะเรื่อง
ในชุมชนเป็นต้น  

3. ขอบเขตงาน 
นิทรรศการชั่วคราวของ พกฉ.ถูกกำหนดไว้เป็นแผนตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นในบริเวณ พกฉ ทั้งภายในอาคาร 

และพ้ืนที่กลางแจ้ง มี 2 ลักษณะ คือ 
1. นิทรรศการที่จัดขึ้นในวาระสำคัญ มีทั้งหมด 5 ครั้ง คือ  

1.1 นิทรรศการหมุนเวียน 3 ครั้งในเดือนตุลาคม (เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม)   เดือนมกราคม (เนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ) และ เดือนเมษายน  (เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 

1.2 งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มี 2 ครั้ง คือ เดือนธันวาคม 
(เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม) 
และ เดือนกรกฎาคม (เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม)  

2. นิทรรศการประกอบงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ที่จัดขึ้นในวันหยุดสัปดาห์แรกของทุกเดือน จำนวน 12 
ครั้ง เป็นนิทรรศการขนาดเล็ก ที่ใช้พื้นที่ไม่มากนัก 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1.1 ขั้นตอนก่อนการเข้าสู่กระบวนงาน 

1.1.1 วัตถุประสงค์ แนวคิดและหัวข้อนิทรรศการชั่วคราวที่จะจัดขึ้นตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
จะผ่านการระดมความคิดและมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรม ฯ ที่แต่งตั้ง
โดยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
แล้วนำเสนอเพ่ือขออนุมัติจากผู้อำนวยการ พกฉ.  

1.1.2 บทนิทรรศการ จัดทำโดยฝ่ายพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์ โดยผ่านการตรวจและเห็นชอบจาก
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้  

1.1.3 การออกแบบนิทรรศการ โดยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์ และนำเสนอผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนงาน 
1.2.1 รับบทนิทรรศการ และ แบบของนิทรรศการ จากฝ่ายพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์ 
1.2.2 ประชุมหารือกับฝ่ายพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวคิด เนื้อหา 

บทและแบบนิทรรศการที่ต้องการ  
1.2.3 ออกแบบงานศิลปกรรม ชิ้นงานนิทรรศการ และสื่อ  เส้นทางของนิทรรศการ ฯลฯ  
1.2.4 จัดทำโมเดลนิทรรศการ จำลอง หรือ ภาพ perspective  
1.2.5 ปรึกษากับฝ่ายพัฒนาระบบฯ เพ่ือยืนยันแบบรูปรายการของงานเทคนิค ศิลปกรรม งานป้าย 

และสื่อประกอบ  
1.2.6 นำเสนอผู้อำนวยการ สำนักพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้ เพ่ือขอความเห็นชอบ 
1.2.7 นำเสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ  
1.2.8 ผลิตและติดตั้งงานศิลปกรรมและสื่อนิทรรศการ โดยการตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นจาก

ฝ่ายพัฒนาระบบฯ เป็นระยะ ๆ  
1.2.9 เปิดให้เข้าชม 
1.2.10 สรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอผู้อำนวยการ พกฉ. ผ่านผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์

และองค์ความรู้ และ รองผู้อำนวยการ พกฉ. (ท่ีกำกับดูแล)  
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ก ำหนดแนวคิด 

และหวัขอ้นิทรรศกำร 

ผ่ำน 

ผ่ำน 

ผ่ำน 

2.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

  

  

คณะท ำงำนจดักิจกรรม 

ฝ่ำยพฒันำระบบฯ 
จดัท ำบทนิทรรศกำร 

ออกแบบนิทรรศกำร
เบือ้งตน้ 

น ำเสนอ ผอ. สพร. 

ฝ่ำยผลิตและประยกุตฯ์ 

ประชมุรว่มกบัฝ่ำยพฒันำระบบฯ 

ออกแบบศิลปกรรม 

จดัท ำModel/ภำพPerspective 

ปรกึษำฝ่ำยพฒันำระบบ 

น ำเสนอ ผอ. สพร. 

ด ำเนินกำรผลิตและติดตัง้ 

เปิดใหเ้ขำ้ชม 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ขออนมุตัิงบประมำณ 

รำยงำนต่อ ผอ. พกฉ. 
ผ่ำน ผอ.สพร. และรอง ผอ. 

ไม่ผ่ำน 

ไม่ผ่ำน 

ไม่ผ่ำน 
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1. ชื่องาน  กระบวนงานปรับปรุงนิทรรศการถาวรภายในอาคาร  
2. คำจำกัดความ หรือนิยาม 

นิทรรศการถาวร คือ นิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวเฉพาะของพิพิธภัณฑ์นั้น ๆ ฝ่านการศึกษาค้นคว้าและ
หลักฐานอ้างอิงที่แน่นอน ส่วนใหญ่ใช้ต้นทุนในการผลิตสูง ใช้วัสดุที่คงทน  จึงมักต้ังแสดงให้เข้าชมเป็นวลานานหรือ
ตลอดไป หากมีการเคลื่อนย้ายก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น รูปแบบและโครงสร้างหลักมักไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง  

การปรับปรุง หมายถึงการแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น เรียบร้อยยิ่งขึ้น 

3. ขอบเขตงาน 
3.1 นิทรรศการถาวรภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 6 หลัง คือ อาคารฯ 3 , 4 , 5, 6 , 7 และ 

9  
3.2 นิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร บริเวณมาดูพาวิลเลี่ยน 

4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.1 ขั้นตอนก่อนการเข้าสู่กระบวนงาน 

4.1.1 เนื้อหาการปรับปรุงนิทรรศการ จัดทำขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาระบบฯ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณา
เห็นชอบและตรวจสอบจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้ เพื่อ
นำเสนอขออนุมัติจากผู้อำนวยการ พกฉ. ผ่านรองผู้อำนวยการ พกฉ (ท่ีกำกับดูแล) 

4.1.2 โดยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์ และนำเสนอผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์
และองค์ความรู้เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนงาน 
4.2.1 รับเนื้อหาและแบบนิทรรศการ จากฝ่ายพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์ 
4.2.2 ประชุมหารือกับฝ่ายพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวคิด เนื้อหา 

บทและแบบนิทรรศการที่ต้องการ  
4.2.3 ออกแบบงานศิลปกรรม และสื่อ  
4.2.4 จัดทำโมเดลนิทรรศการ จำลอง หรือ ภาพ perspective  
4.2.5 ปรึกษากับฝ่ายพัฒนาระบบฯ เพ่ือยืนยันแบบรูปรายการของงานเทคนิค ศิลปกรรม งานป้าย 

สื่อประกอบ  ฯลฯ  
4.2.6 นำเสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ  
4.2.7 ผลิตและติดตั้งงานศิลปกรรมและสื่อนิทรรศการ โดยการตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นจาก

ฝ่ายพัฒนาระบบฯ เป็นระยะ ๆ  
4.2.8 สรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอผู้อำนวยการ พกฉ. ผ่านผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์และ

องค์ความรู้ และ รองผู้อำนวยการ พกฉ. (ท่ีกำกับดูแล)  
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ผ่ำน 

ผ่ำน 

ผ่ำน 

5. Flow Chart แผนผังการปฏิบัติงาน 

 

 
ฝ่ำยพฒันำระบบฯ 

จดัท ำเนือ้หำกำรปรบัปรุงนิทรรศกำร 

เสนอ ผอ.สพร. 

เสนอ ผอ. พกฉ. ผ่ำนรอง 

ผอ. พกฉ. ที่ก ำกบัดแูล 

ขอ้มลูที่สมบรูณ ์

โดยฝ่ำยพฒันำระบบฯ 

ฝ่ำยผลิตและประยกุตฯ์ 

ประชมุรว่มกบัฝ่ำยพฒันำระบบฯ 

ออกแบบศิลปกรรม 

จดัท ำModel/ภำพPerspective 

ปรกึษำฝ่ำยพฒันำระบบฯ 

ด ำเนินกำรผลิตและตดิตัง้ ขออนมุตัิงบประมำณ 

ตรวจสอบโดย 

ฝ่ำยพฒันำระบบฯ 

เป็นระยะ ๆ 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

รำยงำน ผอ. พกฉ. ผ่ำน 

ผอ.สพระ. และรอง ผอ. พกฉ. ที่ก ำกบัดแูล 

ไม่ผ่ำน 

ไม่ผ่ำน 

ไม่ผ่ำน 
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1. ชื่องาน กระบวนงานบำรุงรักษาส่ือโสตทัศนูปกรณ์และช้ินงานนิทรรศการ 

2. คำจำกัดความ หรือ นิยาม 
       สื่อโสตทัศนูปกรณ์ หมายถึง วัตถุ หรือสิ่งที่ใช้จัดแสดง หรืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ทำให้ผู้รับสำรได้รับข้อมูลตำม
วัตถุประสงคข์องกำรจัดแสดง 

ชิ้นงานนิทรรศการ หมายถึง นิทรรศกำรที่ประกอบไปด้วยสื่อกำรจัดแสดงนิทรรศกำรต่ำง ๆ ได้แก่เนื้อหำ
ข้อมูล บอร์ดข้อมูล หุ่นจัดแสดง วัตถุจัดแสดง อุปกรณ์ดิจิทัลต่ำง ๆ เป็นต้น 
               การบำรุงรักษา  หมายถึง กิจกรรมหรืองำนทั้งหมดที่กระทำต่อเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อรักษำ
สภำพ หรือป้องกันไม่ให้เกิดกำรชำรุดเสียหำย โดยให้อยู่ในสภำพที่พร้อมจะใช้งำนได้ตลอดเวลำรวมทั้งช่วยยืดอำยุกำรใช้
งำนให้ยำวนำนขึ้น และเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยที่สุด หำกเครื่องจักรเกิดขัดข้องกะทันหัน หรือไม่สำมำรถใช้งำนได้จะทำให้มี
ผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภำพกำรผลิต และกำรบริกำรนั้นๆ  

 
3. ขอบเขตงาน 

3.1 สื่อโสตทัศนูปกรณ์และชิ้นงานนิทรรศการถาวรภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 6 หลัง คือ 
อาคารฯ 3 , 4 , 5, 6 , 7 และ 9  

3.2 สื่อโสตทัศนูปกรณ์และชิ้นงานนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร บริเวณมาดูพาวิล
เลี่ยน 

4 . ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.1 ดำเนินการตรวจสอบสื่อโสตทัศนูปกรณ์และชิ้นงานการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเฉลิมพระ

เกียรติฯ ทั้ง 9 หลัง  ว่ามีอุปกรณ์ สื่อ ชิ้นงานการจัดแสดงนิทรรศการ และนิทรรศการชิ้นงานใดที่
ยังคงใช้งานได้ และ อยู่ในสภาพชำรุด เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ และรายงานผลการตรวจสอบโดย
ดำเนินการตั้งแต่ก่อนปีงบประมาณ (ช่วงเดือนกันยายน) 

4.2 จัดทำแผนตรวจสอบประจำปี และงบประมาณเพื่อดำเนินการ โดยหัวหน้าฝ่ายผลิตฯ โดยเสนอความ
เห็นชอบต่อผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้ 

4.3 ดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ  
4.4 รายงานผลการตรวจเช็ค และตรวจสอบ ด้วยเอกสาร ในกรณีเร่งด่วนให้แจ้งผลการตรวจสอบกับ 

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้โดยตรง เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการเรง่ดว่น 
จากนั้น จึงนำเสนอและรายงานผลด้วยลายลักษณ์อักษร 

4.5 ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงสื่อฯและชิ้นงานฯ ได้เองหากเกิดความชำรุดเสียหายเพียงเล็กน้อย  
4.6 ในกรณีที่เกิดความชำรุดและเสียหายมาก ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงเอง ต้อง

นำเสนอให้สำนักอำนวยการเข้ามาดำเนินการซ่อมบำรุง หรือประสานงาน เพื่อให้บริษัทภายนอก
ดำเนินการซ่อมบำรุง 

4.7 ประสานแจ้งสำนักสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อปิดให้บริการเข้าชมในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับ
นิทรรศการนั้น ๆ   
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4.8  รายงานผลการซ่อมแซมและปรับปรุงหลังจากที่ดำเนินการแล้วเสร็จต่อ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
พิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้ เพ่ือเปิดให้บริการเข้าชมตามปร 

4.9 5.  Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  

ฝ่ายผลิตและประยุกต์ฯ ตรวจสอบ สื่อ โสตฯ ที่ใช้งานได้และ
ใช้งานไม่ได้ ซึ่งอยู่ในการดูแล 

รายงานผลการตรวจสอบต่อ 
ผอ. สพร. (แล้วเสร็จกอ่น    

หมดปีงบประมาณ) 

จัดทำแผนตรวจสอบ              
ประจำปีงบประมาณ 

ดำเนินการตรวจสอบอยา่ง
สม่ำเสมอ 

เสนอ ผอ. สพร. 

รายงานด้วยเอกสาร 

กรณีเร่งด่วนรายงานด้วย
วาจาต่อ ผอ. สพร. 

รายงานด้วยเอกสาร 

ดำเนินการซ่อม
บำรุง  สื่อจัดแสดง 

ประสานงาน 

สำนักอำนวยการ 

บริษัทผู้รับจ้าง 
ดำเนินการซ่อมเอง 

ป้ายแจ้งเตือนปิดปรับปรุง
ชั่วคราว 

แจ้ง สทส. นิทรรศการ  
อยู่ระหว่างปิดปรับปรุง 

สรุปผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงานต่อ 
ผอ. สพร. 

เปิดให้บริการ 
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6. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงาน 

1.1 แบบฟอร์มการตรวจเช็คอุปกรณ์และสื่อจัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา 
− โซน พระราชพิธีในวิถีเกษตร 
− โซน กษัตริย์เกษตร 
− โซนหลักการทรงงาน 
− โซน หัวใจใฝ่เกษตร 
− โซนสนองพระราชปณิธาน 
− โซน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 
− โซน ดิน น้ำ ป่า คน 
− โซนนวัตกรรมของพ่อ 
− โซน ภูมิพลัง 
− โซน น้อมนำคำสอนพ่อ 
− โซน ตลาดเงินทวีเกษตรถิ่นไทย เกษตรอนาคต เกษตรไทยเกษตรโลก 
− โซนนวัตกรรมเกษตร 
− โซน สถาบันเกษตร 
− โซน มหัศจรรย์ท้องทุ่ง 

1.2 แบบฟอร์มการตรวจเช็คอุปกรณ์และสื่อจัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม 
1.3 แบบฟอร์มการตรวจเช็คอุปกรณ์และสื่อจัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร 
1.4 แบบฟอร์มการตรวจเช็คอุปกรณ์และสื่อจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ 
1.5 แบบฟอร์มการตรวจเช็คอุปกรณ์และสื่อจัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ดินดล 
1.6 แบบฟอร์มการตรวจเช็คอุปกรณ์และสื่อจัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม รายงานการตรวจเช็คสื่อโสตทัศนูปกรณ์และช้ินงานนิทรรศการ 

รายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์และสื่อจัดแสดงนิทรรศการ  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  5  พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา 

โซนวิถีเกษตร ดิน น้ำ ป่า คน 
 

วันที่ อุปกรณ์ สถานภาพ อาการที่ชำรุด หมายเหตุ 

 จุดที่ 1  ปกติ  ชำรุด   

จุดที่ 2  ปกติ  ชำรุด   
จุดที่ 3  ปกติ  ชำรุด   
จุดที่ 4  ปกติ  ชำรุด   
จุดที ่5  ปกติ  ชำรุด   

วันที่ อุปกรณ์ สถานภาพ อาการที่ชำรุด หมายเหตุ 

 จุดที่ 1  ปกติ  ชำรุด   

จุดที่ 2  ปกติ  ชำรุด   
จุดที่ 3  ปกติ  ชำรุด   
จุดที่ 4  ปกติ  ชำรุด   
จุดที ่5  ปกติ  ชำรุด   

วันที่ อุปกรณ์ สถานภาพ อาการที่ชำรุด หมายเหตุ 

 จุดที่ 1  ปกติ  ชำรุด   

จุดที่ 2  ปกติ  ชำรุด   
จุดที่ 3  ปกติ  ชำรุด   
จุดที่ 4  ปกติ  ชำรุด   

 

 

 

 


