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การริเริ่มก่อตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เชิงประเด็น: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2543 โดยเจตนารมณ์ของอาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ที่มุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคั ญด้านศิลปะ
โบราณคดี และประวัติศาสตร์ ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ และจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ ซึ่งเป็น
ผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแสดงให้เห็นถึง
ความเจริญรุ่งเรืองที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่การพาณิชย์
นาวีได้เจริญรุ่งเรืองมากที่สุด
ความสนใจในการเก็บสะสมศิลปะโบราณวัตถุ
ความสนใจในการเก็บสะสมศิลปะโบราณวัตถุของอาจารย์สุรัตน์เป็นผลมาจากการบ่มเพาะของนาย
ห้างสวัสดิ์ โอสถานุเคราะห์ ผู้เป็นบิดา รวมทั้งความคิดส่วนตัวของท่านเองว่า ในฐานะที่เราเป็นลูกหลานชาว
ไทยควรช่วยกันอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมของชาติไว้ อย่างน้อยก็ควรมีเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกสักชิ้นหนึ่งเก็บ
รักษาไว้ ท่านจึงทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ และทุนทรัพย์เพื่อหาซื้อเครื่องสังคโลกเก็บไว้
ในระยะแรก (พ.ศ. 2506-2525) ท่านจะซื้อเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกจากพ่อค้าแถวสนามหลวง ต่อมา
ได้ขยายพื้นทีไ่ ปยังจังหวัดอยุธยาและอุทัยธานี และสุโขทัยในที่สุด อาจารย์สุรัตน์ได้กล่าวว่า “...ชาวบ้านที่นั่นมี
กันเกือบทุกบ้าน เมื่อหมดหน้านา ก็จะขุดของเก่าขายกันหรือเก็บไว้บ้าง ต่อมาก็ขุดเพื่อขาย คนซื้อส่วนใหญ่จะ
เป็นชาวต่างประเทศ ราคาว่ากันเป็นแสนเป็นล้าน บ้างก็บอกว่า ชิ้นนี้ควรจะเข้าพิพิธภัณฑสถานต่างประเทศ
มากกว่าจะอยู่เมืองไทย ผมเลยไม่พอใจ สมัยก่อนสังคโลกชิ้นสมบูรณ์ใบหนึ่งหายากมาก แทบจะไม่มีให้เห็นใน
เมื อ งไทยเลย ส่ ว นใหญ่ ถู ก ส่ ง ไปขายเป็ น สิ น ค้ า ออกยั ง ต่ า งประเทศหมด เช่ น ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แ ละอิ น โดนี เ ซี ย
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาไทยแต่ ล ะชิ้น มี ค วามน่ า สนใจและดึ งดู ด เป็น พิ เ ศษ จึ ง เป็ น จุ ด หนึ่ ง ที่ ท าให้ ผ มชอบสะสม
เครื่องปั้นดินเผาไทย” “คนไทยเราน่าจะมีส่วนช่วยอนุรักษ์ ศิลปโบราณวัตถุด้วยวิธีซื้ออีกทางหนึ่ง แม้สิ่งนั้นจะ
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการขุดค้นทางโบราณคดี แต่อย่างน้อยก็สามารถช่วยรักษาโบราณวัตถุส่วนหนึ่ง ซึ่ง
กาลังจะสูญสิ้นไปจากเมืองไทยเพราะการซื้อของชาวต่างประเทศ”
พิพิธภัณฑสถานเครื่องปั้นดินเผาโอสภสภาที่เต็กเฮงหยู
ในปี พ.ศ. 2527 อาจารย์สุรัตน์มีโครงการจัดพิมพ์หนังสือเครื่องปั้นดินเผาไทย และได้ใช้ห้องทางานที่
ห้องของเก่าบนชั้น 2 ของอาคารสานักงานบริษัทโอสถสภา โดยใช้เป็นพื้นที่เก็บรวบรวมศิลปะโบราณวัตถุ และ
จัดแสดงนิทรรศการเพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน ประกอบด้วย ห้องทางานภัณฑารักษ์ ห้องเก็บศิลปะ
โบราณวัตถุ และห้องจัดแสดงนิทรรศการ โดยมี ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ในขณะนั้นเป็นภัณฑารักษ์ทา
หน้าที่ทาบัญชีทะเบียนโบราณวัตถุ ศึกษาวิจัย ตรวจสอบศิลปโบราณวัตถุ จัดแสดงนิทรรศการ และนาชมแขก

ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานเครื่องปั้นดินเผาโอสถสภา ทั้งนักศึกษา นักวิชาการ นักธุรกิจ ทูต และอาสาสมัคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมถึงสมเด็จพระราชาธิบดี คาร์ลที่ 16 กุสตาฟ แห่งประเทศสวีเดน
ก้าวสู่การเป็นพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เริ่มจากในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานเนื่องในโอกาสครบรอบ
40 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และก่อตั้ง พิพิธภัณฑสถานขึ้นในปี พ.ศ. 2544 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเพื่อแสดงถึงวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในระยะแรกอาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้ง
มหาวิทยาลัย ได้มอบโบราณวัตถุจานวนกว่า 2,500 รายการ เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ใช้ชื่อ
ว่า “พิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัยกรุงเทพ” (Bangkok University Museum)
ในระยะแรก ได้เชิญ ดร.รอคซานน่า บราวน์ นักวิชาการชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงและผลงานวิจัยด้าน
เครื่องปั้นดินเผาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเป็นผู้อานวยการคนแรก (พ.ศ. 2545-2551) ได้นาพิพิธภัณฑสถาน
เข้าสู่ ความเป็ น สากล และหาแหล่ งทุน จากต่ างประเทศเพื่อ สนับสนุน กิจ การของพิ พิธ ภั ณ ฑสถาน ทาให้
ชาวต่างชาติรู้จักพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระดับสากล
ในปี พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เริ่มก่อสร้างอาคารจัดแสดงขึ้นเป็นหลังแรก เป็นอาคารใต้ดิน
ชั้นเดียว เชื่อมต่อจากหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ภายใต้แนวคิดในการออกแบบว่า เตาเครื่องปั้นดินเผา
สมัยโบราณมักสร้างอยู่บนเนินดินและมีดินถมเป็นฉนวนมิให้ความร้อนผ่านออกไป ส่วนตัวอาคารจึงเปรียบ
เหมือนกับเตาเผาโบราณที่อยู่ใต้เนินดิน และเครื่องปั้นดินเผาที่จัดแสดงอาจเปรียบได้กับเครื่องปั้นดินเผาที่
นาเข้าเผาในเตา ดังนั้นความรู้ที่ผู้เข้าชมได้รั บจึงเปรียบเสมือนกับผลิตภัณฑ์อันงดงามที่ได้จากการเผา ภายใน
อาคารจัดแสดงแบ่งออกเป็นห้องนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการพิเศษ ร้านจาหน่ายหนังสือและสินค้าที่
ระลึก ห้องเตรียมนิทรรศการ และห้องบรรณสารทางเครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทย ซึ่งต่อมาอาคารจัดแสดง
หลังนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารสถาบันหรืออาคารทางศาสนาประจาปี พ.ศ.
2551 และปีถัดมาก็ได้รับรางวัล 1 ใน 9 ของสถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่นของไทย (ASA Green Awards)
ในปี พ.ศ. 2546 พิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เปลี่ยนชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วย
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ” (Southeast Asian Ceramics Museum) และใช้ ชื่ อ ย่ อ ว่ า “SEACM” เพื่ อ เน้ น
จุดเด่นของเครื่องปั้นดินเผาที่จัดแสดงและส่งเสริมให้เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยที่สาคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งจัดทาโครงการก่อสร้างอาคารส่วนขยาย ซึ่งเป็นอาคารส่วนปฏิบัติการเชื่อมต่อกับ
อาคารจัดแสดง เพื่อให้สามารถรองรับการขยายงานต่าง ๆ ในอนาคต และดาเนินงานตามหลักพิพิธภัณฑสถาน
สากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 จึงเริ่มก่อสร้างอาคารส่วนขยายเป็นอาคาร 3 ชั้น ภายในอาคารส่วนขยาย
ประกอบด้วยสานั ก งานพิพิธภัณฑสถานฯ ห้องประชุม ห้องรับรองนักวิจัยรับเชิญ แผนกวิจัยและส่งเสริม
การศึกษา ห้องสมุดเฉพาะสาขา ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ศิลปโบราณวัตถุ ห้องเรียน และคลังพิพิธภัณฑสถาน

ด้วยเหตุนี้พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีหน้าที่หลักในการรวบรวมศิ ลปโบราณวัตถุ
การจาแนกแยกประเภท การตรวจสอบ การทาทะเบียน การศึกษาวิจัย การซ่อมสงวนรักษา การจัดแสดง การ
ให้บริการทางการศึกษา ตลอดจนหน้าที่ที่ดีต่อสังคมและชุมชน จึงมีปรัชญาในการดาเนินงานว่า “มุ่งมั่น
ศึกษาวิจัย สืบสานศิลปวัฒนธรรม มุ่งสร้างสรรค์สังคม พัฒนาสู่ความเป็นสากล”
ในปี พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพมีมติให้ปรับโครงสร้างของพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สังกัดสายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ดูโครงสร้างองค์กร) โดยยกสถานะเทียบเท่าฝ่าย
แบ่งการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑสถานออกเป็น 2 งาน ได้แก่ (ดูรายละเอียดในหัวข้อลักษณะโดยรวมของ
บุคลากร)
1. งานทะเบียนและคลังพิพิธภัณฑสถาน
2. งานวิจัยและส่งเสริมการศึกษา
ลักษณะองค์กร : พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริการวิชาการต่อสังคม ได้แก่ การนาชม
พิพิธภัณฑสถาน การจัดนิทรรศการพิเศษ การบรรยายความรู้สู่สังคม การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ การให้บริการ
ห้องสมุดเฉพาะสาขา และการอนุญาตให้นักวิชาการเข้าศึกษาคลังเครื่องปั้นดินเผา โดยแก่ นความรู้ของบริการ
ทั้งหมด คือ เครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และ
โบราณคดี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์
การนาชมพิพิธภัณฑสถานให้บริการนาชมโดยภัณฑารักษ์ ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ และเจ้าหน้าที่การศึกษา
ในนิ ทรรศการถาวรเรื่ อง “พัฒ นาการของเครื่องปั้นดินเผาสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทยและการค้า
เครื่องปั้นดินเผาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” รวมถึงการนาชมในนิทรรศการพิเศษต่าง ๆ
การบรรยายความรู้สู่สังคมเป็นกิจกรรมทางการศึกษาที่จัดขึ้นทั้งภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการ
จัดการบรรยายควบคู่ไปกับการจัดนิทรรศการพิเศษ ตลอดจนการบรรยายในเวทีที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานอื่น ๆ
การอบรมหลั กสู ต รต่า ง ๆ มีเนื้ อหาเกี่ยวกับหลั ก การของการศึก ษาเครื่ องปั้นดิ นเผาทั้ ง ไทยและ
ต่างประเทศ
การให้บริการห้องสมุดเฉพาะสาขา เป็นการให้บริการห้องสมุดสาหรับการค้นคว้าด้านเครื่องปั้นดินเผา
ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานวิทยา ที่รวบรวมทั้งหนังสือ วารสาร
นิตยสาร และรายงานต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ
คลังเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณ เป็นการให้บริการเฉพาะนักวิชาการที่ต้องการศึกษาค้นคว้าจาก
เครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณ ซึ่งคลังของพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นคลังที่มีวัตถุ
พิพิธภัณฑสถานที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การให้บริการทั้งหมดนี้มีกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักเรียน นักศึกษาจาก
ภายนอก นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจ ซึ่งช่วยให้พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการที่สามารถอ้างอิงได้ และการส่งเสริมการทานุ บารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดประสงค์ คือ “บริการวิชาการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ”
วิสัยทัศน์ คือ “การพัฒนาตนเองให้เป็นศูนย์วิจัยและคลังเก็บรวบรวมเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณที่
สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
พัน ธกิจ คือ “ผลิ ตผู้ เชี่ย วชาญเฉพาะด้านเครื่องปั้นดินเผา วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ บริการ
วิชาการแก่สังคม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสู่การเป็น
ศูนย์ศึกษาเครื่องปั้นดินเผาที่สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
ค่ า นิ ย ม ได้ แ ก่ Knowledge (ความรู้ ) Ethics (จรรยาบรรณ) Advancement (ความก้ า วหน้ า )
Service (การบริ การ) Efficiency (ประสิ ทธิภ าพ) Minister (การทานุบารุง) Implantation (การปลู กฝั ง)
Conservation (การอนุรักษ์)
ซึ่งจุดประสงค์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเฉพาะการส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมต่อนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเองและสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
บุคลากรของพิพิธภัณฑสถานฯ ประกอบด้วยผู้อานวยการ อาจารย์สายสนับสนุน และพนักงาน โดย
แบ่งการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑสถานออกเป็น 2 งาน ได้แก่
1. งานทะเบียนและคลังพิพิธภัณฑสถาน
ประกอบด้วยนักจัดการวัตถุทางวัฒนธรรม ช่างภาพ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์โบราณวัตถุ และพนักงานคลัง
พิพิธ ภัณฑสถาน มีห น้ าที่ดูแลรั บ ผิ ดชอบเครื่ องปั้นดิ นเผาที่เ ก็บรั ก ษาในพิ พิธ ภัณ ฑสถาน จัดทาทะเบี ย น
เครื่องปั้นดินเผา วางแนวทางการดูแลความปลอดภัยให้แก่เครื่องปั้นดินเผา จัดทาประกันภัย ซ่อมแซมและ
สงวนรักษาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนควบคุมการให้ยืมเครื่องปั้นดินเผาออกไปจัดแสดงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
2. งานวิจัยและส่งเสริมการศึกษา
ประกอบด้วยภัณฑารักษ์ ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ เจ้าหน้าที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบฐานข้อมูล
มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทางวิชาการ ได้แก่ การผลิตทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ หนังสือ ตลอดจน
เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ การเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ลุ่มลึกและมีประโยชน์ต่อการศึกษา การจัดทาบทจัด

แสดงสาหรับนิทรรศการถาวรและนิทรรศการพิเศษ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการ บริการการศึกษา
แก่สังคม ตลอดจนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สินทรัพย์
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสินทรัพย์หลัก คือ อาคารสถานที่ซึ่งแบ่งเป็น 2
ส่วนหลัก ได้แก่
- อาคารนิ ท รรศการ ประกอบด้ ว ยส่ ว นต้ อ นรั บ ร้ า นค้ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน นิ ท รรศการ ถาวร
นิทรรศการพิเศษ และห้องศึกษาวิจัยเครื่องปั้นเผา
- อาคารส่วนขยาย เป็นอาคาร 3 ชั้นสนับสนุนการปฏิบัติการของพิพิธภัณฑสถานและบริ การ
การศึกษาแก่สังคม ประกอบด้วยสานักงานพิพิธภัณฑสถาน ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการซ่อมแซมและสงวนรักษา และคลังพิพิธภัณฑสถานซึ่งเก็บรวบรวมเครื่องปั้นดินเผา
สมัยโบราณกว่า 18,000 รายการ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริหารจัดการภายใต้พระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ภายใต้การควบคุมของกรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีเนื้อหาและสาระสาคัญว่าด้วยการควบคุมและคุ้มครองโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของชาติ และโดยเฉพาะการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานเพื่อรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติไทย
พิพิธภัณฑสถานฯ มีการแจ้งขออนุญาตเปิดเป็นพิพิธภัณฑสถานฯ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชม
เป็นกิจธุระจากสานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

โครงสร้างองค์กร
อธิการบดี
รองอธิการบดีอาวุโสด้านสนับสนุนวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้อานวยการพิพธิ ภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มงานทะเบียนและคลังโบราณวัตถุ

กลุ่มงานวิจัยและส่งเสริมการศึกษา

นักจัดการวัตถุทางวัฒนธรรม

ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ (1)

ช่างภาพ

ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ (2)

เจ้าหน้าที่อนุรักษ์โบราณวัตถุ

เจ้าหน้าที่การศึกษา

พนักงานคลังโบราณวัตถุ (1)

เจ้าหน้าที่พฒ
ั นาระบบฐานข้อมูล

พนักงานคลังโบราณวัตถุ (2)
พนักงานดูแลรักษาความสะอาด

พิพิธภัณฑสถานฯ มีกลุ่มลูกค้าหลักและมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มลูกค้า

ผลิตภัณฑ์/บริการที่
ส่งมอบ
นิทรรศการ

ความต้องการและความ
คาดหวังหลัก
1. นักเรียน/นักศึกษา (ภายใน
ความรู้ทางวิชาการที่ได้รับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/จากสถาบัน
และความประทับใจจากการ
ภายนอก)
เข้าชมนิทรรศการ
2. บุคคลทั่วไป (นักวิจัย/นักโบราณคดี/ นิทรรศการ/การอบรม ความรู้ทางวิชาการที่ได้รับ
ภัณฑารักษ์/นักสะสมจากหน่วยงาน
เชิงปฏิบัติการ/การ
และความประทับใจจากการ
ภาครัฐและภาคเอกชน)
บรรยายพิเศษ/การ
เข้าชม
ประชุมทางวิชาการ/
เอกสารความรู/้ การ
บริการวิชาการ (ตรวจ
พิสูจน์)

ความต้องการและความ
คาดหวังเฉพาะ
ความรู้ไปประกอบการศึกษา

ความรู้ที่ทันสมัย ถูกต้อง และ
ลุ่มลึกเพื่อนาไปประยุกต์ใช้
สาหรับการทางาน

มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่วนตลาด มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย อาทิ
ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ
ผู้กากับดูแล ชุมชนสังคม รัฐบาล ผู้
ถือหุ้น ภาครัฐ ฯลฯ
1. สานักอธิการบดี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
2. คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. กรมศิลปากร

ผลิตภัณฑ์/บริการที่ส่งมอบ

ความต้องการและความคาดหวัง

นิทรรศการเพื่อต้อนรับแขกและสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
นิทรรศการและบริการวิชาการ

ความรู้ทางวิชาการถูกต้องและการสร้างความ
ประทับใจ
ความรู้ทางวิชาการเพื่อนาไปประกอบการศึกษา
ของนักศึกษา

นิทรรศการและบริการวิชาการ

การตรวจพิสูจน์ และการให้ความรู้ทางวิชาการ
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้สาหรับการทางานของนัก
โบราณคดีและภัณฑารักษ์
การตรวจพิสูจน์ และการให้ความรู้ทางวิชาการ
เพื่อเป็นแนวทางใช้สาหรับการสะสม
การยืมโบราณวัตถุไปจัดแสดงที่ต่างประเทศ/ผล
การตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุ

4. นักสะสมโบราณวัตถุ

นิทรรศการและบริการวิชาการ

5. พิพิธภัณฑสถานในต่างประเทศ

การให้ยืมโบราณวัตถุไปจัดแสดงที่
ต่างประเทศ/การบริการวิชาการ
(ตรวจพิสูจน์)

ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
กลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
1. มหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาปัจจุบัน
3. คณะวิชา

ข้อกาหนดหรือบทบาทที่สาคัญต่อทางานร่วมกันต่อ
Work system & Supply chain
สนับสนุนงบประมาณการวิจยั และการทากิจกรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและช่วยประชาสัมพันธ์สู่ภายนอก
สนับสนุนการทางานร่วมกัน

สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน
สภาพด้านการแข่งขัน
พิพิธภัณฑสถานฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานเฉพาะด้าน ที่รวบรวมและจัดแสดงเฉพาะเครื่องปั้นดินเผา
สมัยโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร และ
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ทาในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
แม้ด้อยกว่ าแต่ยังอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับพิพิธภัณฑสถานเครื่องปั้นดินเผาในต่างประเทศ
ได้แก่ หอศิลปะเฟียร์แอนด์แซคเลอร์ สถาบันสมิทโซเนียน รวมทั้งพิพิธภัณฑสถานศิลปวัตถุจีน หลี่กวง
เฉียน และคลังบรรณาสารชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และพิพิธภัณฑ์อารย
ธรรมเอเชีย Asian Civilisations Museum สิงคโปร์
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขัน
ของพิพิธภัณฑสถานฯ
ปัจจัยแต่ละด้าน
ปัจจัยภายใน
(Strength/Weakness/
process/output)

ปัจจัยภายนอก
(opportunity/
threat/stakeholder/
Customer/Nature)

การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสภาพการแข่งขันทั้งด้านนวัตกรรม
ความร่วมมือ การแข่งขัน
1. การสนับสนุนด้านนโยบายและงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
2. การสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้กับบุคลากรและการอนุมัติอัตรากาลัง
บุคลากรเฉพาะทางที่จะเข้าทางานใหม่ในพิพิธภัณฑสถานของมหาวิทยาลัย
3. การเห็นคุณค่าและความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติตลอดจนพิพิธภัณฑสถานของ
มหาวิทยาลัย
1. นโยบายภาครัฐต่อการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2. การทางานร่วมกันระหว่างพิพิธภัณฑสถานภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแล
3. ความสนใจและความใฝ่รู้ในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติของประชาชน

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ประเภทการ
แข่งขัน (ตลาด/
อุตสาหกรรม/
ต่างประเทศ)
การบริการ

ต่างประเทศ

คู่แข่ง (คู่เทียบ)

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร

พิพิธภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาที่ทาใน
ประเทศไทย ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร
หอศิลปะเฟียร์แอนด์
แซคเลอร์ สถาบันสมิท
โซเนียน

พิพิธภัณฑสถาน
ศิลปวัตถุจีน หลี่
กวงเฉียน และ
คลังบรรณาสารชิ้นส่วน
เครื่องปั้นดินเผา
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์พิพิธภัณฑ์อารย
ธรรมเอเชีย สิงคโปร์

ประเด็น
การแข่งขัน

ผลการ
ดาเนินการเมื่อ
เทียบกับคู่แข่ง

1. นิทรรศการ
เด่นกว่า
2. บริการ
วิชาการ
3. ฐานข้อมูลคลัง
โบราณวัตถุ
1. นิทรรศการ
เด่นกว่า
2. การบริการ
วิชาการ
1. นิทรรศการ
2. บริการ
วิชาการ
3. ฐานข้อมูล
โบราณวัตถุ

1. นิทรรศการ
2. บริการ
วิชาการ
3. ฐานข้อมูล
โบราณวัตถุ

ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ประสบ
ความสาเร็จ

1. งบประมาณสนับสนุน
2. ระบบการบริหารจัดการที่
คล่องตัว
3. ความรู้ของบุคลากรทีไ่ ด้รับ
การยอมรับ
1. การให้คุณค่าและ
ความสาคัญต่างกัน
2. ความรู้ของ
บุคลากรที่ได้รับการยอมรับ
ด้อยกว่า
1. งบประมาณสนับสนุน
2. ระบบการบริหารจัดการ
3. การเห็นคุณค่าและ
ความสาคัญของโบราณวัตถุ
4. จานวนผู้เชี่ยวชาญ และ
ความรู้ของบุคลากร
5. การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
และข้อมูลสารสนเทศ
นิทรรศการและ 1. งบประมาณสนับสนุน
ฐานข้อมูล
โดยเฉพาะการจัดพิมพ์หนังสือ
โบราณวัตถุเด่น ด้านประวัติศาสตร์และ
กว่า แต่การ
โบราณคดี
บริการวิชาการ 2. ระบบการบริหารจัดการ
ด้อยกว่า
3. การเห็นคุณค่าและ
ความสาคัญของโบราณวัตถุ
4. ความรู้ของบุคลากร
5. การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
และข้อมูลสารสนเทศ

บริบทเชิงกลยุทธ์
พิพิธภัณฑสถานฯ มีความท้าท้ายเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
ประเด็น
ด้านธุรกิจ

สถานการณ์ด้านความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (W/T)
การจัดหารายได้แก่มหาวิทยาลัย

ด้านปฏิบัติการ

การบรรลุวิสยั ทัศน์และพันธกิจ

ด้านทรัพยากรบุคคล

การสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

และมีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
ประเด็น
ด้านธุรกิจ
ด้านปฏิบัติการ

ด้านทรัพยากรบุคคล

สถานการณ์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (S/O)
- มีสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ
- สามารถหารายได้จากกิจกรรมและโครงการที่พิพิธภัณฑสถานฯ จัดขึ้น
- มีสถานที่รับรองกิจกรรมและโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
- มีห้องปฏิบัติการอนุรักษ์โบราณวัตถุและห้องสมุดเฉพาะสาขา
- มีเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณที่หลากหลายและสมบูรณ์ที่สดุ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
- มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
พิพิธภัณฑสถานฯ มีระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการให้เกิดผลกับการดาเนินการของสถาบัน ดังนี้
ประเด็น
การติดตามประเมินผล

การปรับปรุงและแก้ไข
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เครื่องมือและวิธีการ
- แบบประเมินความพึงพอใจและความ
คาดหวัง
- สถิติผู้เข้าชมรายเดือน
- สถิติผู้ขอใช้บริการวิชาการรายเดือน
- แผนปฏิบัติการที่ได้รับการปรับปรุง
และแก้ไขมาใช้
- ประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย
- ประเมินคุณภาพภายในระดับ
หน่วยงาน

นวัตกรรมที่ได้
แผนปฏิบัติการที่ได้รับการปรับปรุงและแก้ไข

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ระบบการจัดการคลังและระเบียบปฏิบัติ
การจัดระเบียบเพื่อรักษาความปลอดภัยของโบราณวัตถุในห้องคลังพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ พิพิธภัณฑสถานฯ ได้พัฒนาระบบการจัดการคลังที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดหาครุภัณฑ์และ
วัสดุที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาโบราณวัตถุ วางระเบียบการเข้าคลังพิพิธภัณฑสถานฯ ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติในการควบคุมดูแลคลังโบราณวัตถุของงานทะเบียนและคลังโบราณวัตถุที่ต้องรับผิดชอบ ทั้ งนี้เพื่อ
จัดระบบคลังที่มีประสิทธิภาพ ทาให้โบราณวัตถุถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพดีที่สุด มีความปลอดภัย และง่ายต่อ
การค้นหา
ดั ง นั้ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานฯ จึ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการจั ด ระเบี ย บเพื่ อ รั ก ษาความปลอดภั ย ของ
โบราณวัตถุในห้ องคลั งพิพิธ ภัณฑสถานฯ เพื่อลดความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้นต่ อโบราณวัตถุ และเพื่ อ เป็ น
แบบอย่างที่ดีให้กับพิพิธภัณฑสถานฯ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักวิจัยที่เข้ามาใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมใน
การศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาหรือการค้นคว้าวิจัยด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลป์ ได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดระเบียบเพื่อรักษาโบราณวัตถุในห้องคลังพิพิธภัณฑสถานฯ
โดยมีเป้าหมายของการดาเนินงานเพื่อ
1. เพื่อจัดระเบียบและรักษาความปลอดภัยของโบราณวัตถุในห้องคลังพิพิธภัณฑสถานฯ
2. เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อโบราณวัตถุจากการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
คลังพิพิธภัณฑสถานฯ
3. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพิพิธภัณฑสถานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักวิจัยที่เข้ามาใช้โบราณวัตถุใน
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดระเบียบเพื่อรักษาความปลอดภัย
ของโบราณวัตถุในห้องคลังพิพิธภัณฑสถานฯ
วิธีปฏิบัติ กระบวนการ หรือขั้นตอนการดาเนินงาน
เสริ ม สร้ า งความรู้ เ รื่ อ งการจั ด ระเบี ย บเพื่ อ รั ก ษาความปลอดภั ย ของโบราณวั ต ถุ ใ นห้ อ งคลั ง
พิพิธภัณฑสถาน ให้แก่บุคลากรของพิพิธภัณฑสถานฯ และนักวิจัยที่เข้ามาใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมในการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา โดยมีการจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทาทะเบียนโบราณวัตถุ
การหยิบยกจับโบราณวัตถุ การบรรจุหีบห่อ และกฎการเข้าห้องคลังพิพิธภัณฑสถานฯ รวมทั้งมีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานหลังได้รับการอบรม ทั้งนี้ ในอนาคตพิพิธภัณฑสถานฯ มีแผนจะจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานภายในคลังพิพิธภัณฑสถานและการดูแลรักษาโบราณวัตถุอย่างปลอดภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรของพิพิธภัณฑสถานฯ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และช่วยลดความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง และความรู้ดังกล่าวยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพิ พิธภัณฑสถานอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง และนั ก วิ จั ย ที่ เ ข้ า มาใช้ โ บราณวั ต ถุ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการจัดระเบียบเพื่อรักษาความปลอดภัยโบราณวัตถุในห้องคลังพิพิธภัณฑสถานฯ

