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การกําหนดปัจจัยในการสร้างมาตรฐานการคัดเลือกรางวัล 

Museum Thailand Awards 2018 
 

การกําหนดมาตรฐานปัจจัยของการคัดเลือกรางวัล Museum Thailand Awards 2018  

อาศัยหลักการเชิงจริยศาสตร ์ทางวิชาชีพในสายงานพิพิธภัณฑ์ (อ้างถึงจาก ICOM (International council of 

museums ) ซึ่งเป็นองค์กรสากลโลกจัดตั้งขึ้นในป ีค.ศ.1946)  และเป็นองค์กรที่ปรึกษาร่วมกับ 

สมัชชสหประชาชาติทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ    

 

ในการนี ้ทางคณะผู้ทํางาน ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒเิป็นที่ปรึกษาและกรรมการ ตัดสินจํานวน   

 ๗ ท่าน ในการคัดเลือกตัดสินรางวัลเพื่อให้ครอบคลุมการพิจารณาเนื้อหาของการประกวดทั้งหมด 

โดยแยกประเภทตามฐานศาสตร์ความรู ้๕ สาย ดังนี้ 

๑ พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางวัฒนธรรม 

๒ พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสังคม 

๓ พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านเศรษฐกิจ  

๔ พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านวิทยาศาสตร ์ 

๕ พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสิ่งแวดล้อม  
 

หมายเหตุ  คณะกรรมการตัดสินขอสงวนการปรับจัดประเภทของพิพิธภัณฑ์ที่เข้าประกวดไว้ในกลุ่มต่างๆ   ตามความเหมาะสม  การตัดสิน 

ของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น  เห็นควรให้จัดกลุม่ของสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑม์ิวเซียมไทยแลนด ์

ขึ้นก่อนในเบื้องต้น   แล้วจึงกําหนดหลักการย่อยให้สอดคล้องกับงานหลักทางด้านต่างๆที่สามารถนํา 

ไปสู่การสร้างสรรคก์ิจกรรมอันเหมาะสมในการจดัประกวดซึ่งมีความคาดหวังจากการพัฒนาคุณภาพ 

พิพิธภัณฑ์ใน แต่ละที่เพื่อเข้าร่วม ในการประกวดประจําปีในแต่ละปีนั้น  สามารถพัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง 

เผยแพร่ไปสู่เครือข่ายที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นไปในระดับสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

การพิจารณาศักยภาพของพิพิธภัณฑ์เพื่อประเมินผลในลําดับถัดไป  

ยึดหลักเกณฑ์ของแนวทางการพัฒนาสายวิชาชีพพิพิธภัณฑ์ศาสตร์ ICOM Curricula Guidelines for 

Museum Professional Development  ตามลําดับดังนี้ 

๑ บทบาทในฐานะเป็นฐานแห่งการเสริมสร้างความรู้ให้แก่สาธารณะชน 

๒ บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การให้บริการ การสร้างเสริมความรู้และประสบการณ ์

ให้แก่ชุมชน 

๓ ความสามารถในการบริหารจัดการทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในระบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ 

๔ ความสามารถชํานาญการในการจัดการ ดูแลเก็บรักษาข้อมูลและทรัพยากรองค์กร เพื่อการ 

เผยแพร่ฐานข้อมูลและทรัพยากรดังกล่าว 

๕ การบริหารจัดการ คัดสรร และฝึกอบรมด้านบุคลากรและทีมงานฝ่ายต่างๆ ในองค์กร 

*โดยทั้ง ๕ บทบาทจะให้คะแนนหัวข้อละ ๑๒ คะแนน รวม ๖๐ คะแนน*  

 

อนึ่ง  แนวทางการพิจารณาศักยภาพของพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวมานี้ 

ยังประกอบไปด้วยหลักจริยศาสตร์และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งกําหนดโดย คณะกรรมาธิการสูงสุดของ 

ICOM ร่วมกับ Koordinierungsstelle ในนามคณะกรรมาธิการกําหนดหลักจริยพิพิธภัณฑ์สากล(Le Comité 

de déontologique de L’ICOM ) หลักการดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 

๑ หน้าที่ในการคุ้มครอง ปกป้องรักษา วัตถุ วัสดุ เอกสาร รูปธรรมที่เป็นมรดกของชาติ ทั้งทาง 

ธรรมชาติ วัฒนธรรม และมนุษยศาสตร ์

๒ หน้าที่ในการรักษาผลประโยชนอ์ันเกิดจากรปูธรรมต่างๆที่หลากหลายเหล่านั้น ให้มีแก่สังคม 

และการพัฒนาองค์กร  

๓ หน้าที่เป็นเสาหลักในการรวบรวมจัดตั้งสนับสนุนการวิจัยศึกษา และให้ความรู้ในระดับลึกแก ่

สาธารณะได้ 

๔ หน้าที่ในการเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจ การจัดการของมรดกทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ของชาต ิ

๕ หน้าที่ในการนําเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ การให้บริการและการจัดการอันเป็นประโยชน์แก ่

สาธารณะชน 

๖ หน้าที่ในการเป็นศูนย์ประสานงาน ทํางานให้ความร่วมมืออยา่งใกล้ชิดกับชุมชน ทั้งต้นน้ําและ 

ปลายน้ํา 

๗ หน้าที่เคารพกฎระเบียบ และนิตินัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามลําดับทั้งกฎภายในและกฎสากล 

๘ หน้าที่ในการปฏิบัติงานอยา่งชํานาญอย่างยิ่งยวดในสายอาชีพของพิพิธภัณฑ์ศาสตร ์

 

*โดยทั้ง ๘ หัวข้อจะมีคะแนนหัวข้อละ ๕ คะแนนรวม ๔๐ คะแนน* 

คะแนนรวมสําหรับการประเมินคุณภาพทั้งส้ิน ๑๐๐ คะแนน 
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รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินมอบรางวัล Museum Thailand Awards 2018 

๑ รศ.กมล เผ่าสวัสดิ์  

ประจําภาควิชาทัศน์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒ ดร.ถนอม ชาภักดี  

นักวิจารณ์ศิลปะและอาจารย์สอนทฤษฎีแนวคิดเชิงการวิจารณ์ศิลปะ วัฒนธรรม  

สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

๓ อาจารย์เกริกบุระ ยมนาค  

ศิลปินสีน้ํา และอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๔ ดร.สุชีพ กรรณสูต  

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต  

๕ ดร.ศิวาภรณ์ รัตนพันธุ์  

อาจารย์และผู้บรรยาย กรรมาธิการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมองค์กร ASIA-EUROPE FOUNDATION 

สิงคโปร ์

๖ ดร.ปาริฉัตร์ ครองขันธ์ 

 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภัยพิบัติ เเละ สิ่งแวดล้อมประสบการณ์เเผ่นไหวเนปาล เเละกําลังออกเเบบ  

พิพิธภัณฑ์ เพื่อความรู้เรื่องภัยพิบัต 

๗ ดร. นําชัย ชีววิวรรธน์  

 ผู้อํานวยการ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์, สวทช. 

 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล Museum Thailand Awards 2018 

พิพิธภัณฑ์ที่มีสิทธิ์เสนอเข้ารับการพิจารณา  

 

๑ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย  ไม่จํากัดประเภทและสังกัด  ทั้งที่เป็นสมาชิก เครือข่าย 

มิวเซียมไทยแลนด์หรือไม่ก็ตาม โดยทางพิพิธภัณฑ์ทีม่ีความประสงค์เข้าประกวดต้องยื่น ข้อมูล แสดงตน 

(โปรไฟล์) พร้อมรายละเอียดของสถาบัน ภายในวันที ่31 กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒ เขียนรายละเอยีดของพิพิธภัณฑ์และผลงานในรอบสามปีที่ผ่านมาพร้อมแนบแบบฟอร์ม 

การส่งประกวด (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.museumthailand.com) โดยมีกําหนดการ 

ส่งข้อมูลฉบับสมบูรณ์ ทางไปรษณีย ์ภายในวันที ่31 กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๑ โดยถือตราประทับ 

วันดังกล่าวเป็นหลัก  หรือส่งทางEmail :  Museumthailandawards@ndmi.or.th   ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น. 

๓ การให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสินรางวัล  Museum Thailand Awards 2018  

แบ่งการให้คะแนนออกเป็น ๒ รอบ 

๓.๑ การให้คะแนนรอบแรก คณะกรรมการตัดสินจากการพิจารณาพิพิธภัณฑ์จากจํานวน 

ทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนจากภาพรวมทางศักยภาพและบทบาทหน้าที่ โดยทั้ง ๕ 

บทบาท  จะให้คะแนนหัวข้อละ ๑๒ คะแนน รวม ๖๐ คะแนน  และ  
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คะแนนในส่วนของหน้าที่พิพิธภัณฑ์ตามหลักจริยศาสตร์และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ๘ หัวข้อ 

จะมีคะแนนหัวข้อละ 5 คะแนนรวม ๔๐ คะแนนเป็นคะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน  

 

การตัดสินในรอบนี้จะเป็นการคัดเลือกเพื่อให้ได้ ๑๕ พิพิธภัณฑ์ที่จะเข้าไปสู่การพิจารณา 

คัดกรองให้เข้าข่ายพิพิธภัณฑ์ทั้ง ๕ ประเภทที่ได้กําหนดไว ้ 

เป็นแนวทางการจําแนกประเภทของพิพิธภัณฑ์ในการประกวด Museum Thailand Awards 2018   

๓.๒ ในรอบที่สอง 

คณะกรรมการแต่ละท่านจะทําการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์จากพิพิธภัณฑ์ที่ส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อคัดเลือก

พิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดสําหรับรางวัลในแต่ละสาขาๆ ละ ๓ พิพิธภัณฑ์ 

๓.๓ พิพิธภัณฑ์ยอดนิยมมหาชน มีหลักเกณฑ์จากผลโหวตจากประชาชน ที่เข้าเวปไซต์ 

www.museumthailand.com โดยผู้เข้าร่วมโหวตจะมีหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

๑ ผู้เข้าร่วมโหวต ๑ท่าน สามารถกดโหวตหัวใจให้กับกี่พิพิธภัณฑ์ก็ไดใ้นทุกวัน 

แต่ไม่สามารถกดโหวตพิพิธภัณฑ์เดิมซ้ําในวันนั้นได ้

๒ หมดเขตการเข้าร่วมโหวต เที่ยงคืนของวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

  ๓.๔ รางวัล	  Museum Thailand Awards 2018  แบ่งเป็น ๒ ปะเภท ประกอบด้วย 

๑) รางวัล Museum Thailand Awards 2018  จํานวน ๑๕ รางวัล  

• พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางวัฒนธรรม   ๓ รางวัล 

• พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสังคม  ๓ รางวัล  

• พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านเศรษฐกิจ ๓ รางวัล 

• พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านวิทยาศาสตร์ ๓ รางวัล 

• พิพธิภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสิ่งแวดล้อม ๓ รางวัล 

๒) รางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018  จํานวน ๑๐ รางวัล 

๓.๕ ทั้ง ๒๕ พิพิธภัณฑ์ ที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับการเผยแพร่ผ่านนิทรรศการในวันงาน 

ประกาศและจะได้รับมอบโล่หร์างวัลเกียรติยศ 

๓.๖ การประชุมคณะกรรมการ  จัดให้มีขึ้นหลังจากการนําเสนอข้อมูลโดยละเอียด หาก 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีพิพิธภัณฑ์ใดสมควรไดรับรางวัลใดรางวัลหนึ่งข้างต้น คณะกรรมการ 

ตัดสินรางวัล  Museum Thailand Awards ของดการมอบรางวัลดังกล่าว การตัดสินโดยคณะกรรมการ 

ผู้เข้าร่วม ประชุมถือเป็นที่สิ้นสุด 
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ใบสมัคร 

เข้าประกวด Museum Thailand Awards 2018 
เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล 

 

๑. ชื่อหน่วยงาน(ภาษาไทย).............................................................................................................................. 

 (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................. 

๒. ชื่อส่วนสังกัด.............................................................................................................................................. 

๓. ประเภทงานที่จัดแสดง............................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

๔.ประเภทที่สมัคร        

�รางวัลยอดเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางวัฒนธรรม 

�รางวัลพิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสังคม 

�รางวัลพิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านเศรษฐกิจ 

�รางวัลพิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านวิทยาศาสตร์ 

�รางวัลพิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสิ่งแวดล้อม      

 

๕. แนวคิดหลักของพิพิธภัณฑ์ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

๖. รูปแบบการนําเสนอ  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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๗. บทสรุปสาระสําคัญของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) 

โปรดสรุปเนื้อหาของสาระสําคัญองค์กร โดยครอบคลุมหัวข้อ ดังนี ้

๗.๑ สภาพการปฏิบัติงานเดิม 

๗.๒ แนวทางในการปรับปรุงภาพรวมองค์กรและบริการ 

๗.๓ สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงงานภาพรวมและ บริการ 

๗.๔ จดุเด่นของผลงานองค์กร และปัจจัยความสําเร็จ 

๗.๕ ประโยชน์ที่ได้ต่อชุมชนและสังคม 

๘. การเขียนรายงานการดําเนินงาน(แนบ)เพื่อเข้าส่งประกวดตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้

๘.๑ ปัญหา และ สภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะริเริ่มการปรับปรุงองค์กร และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

(อธิบาย ความเป็นมา ปัญหา และความสําคัญที่นํามาสู่การริเริ่มกิจกรรม/โครงการ เพื่อการแก้ปัญหา 

ปัจจัยในการแก้ไขปัญหา โดยให้เขียนประเด็นที่เป็นหัวใจสําคัญ แนวโน้ม และ เงื่อนไขของ สถานการณ์  

๘.๒ ผลงานที่เป็นความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ /กลยุทธ์ในการพัฒนาการบริการ 

และประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา 

(ระบุแนวคิด/แรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงบริการจนประสบความสําเร็จ) 

๘.๓ การสร้างความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ 

(อธิบายถึงวิธีการที่ทําให้เกิดความยั่งยืนในแง่ต่าง ๆ เช่น การเงิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอ้ม 

สถาบันและกฎระเบียบ เป็นต้น และอธิบายว่าหากการพัฒนาการบริการหรือ 

ความคิดริเริ่มนี้ถูกจําลองแบบหรือเผยแพร่สู่การบริการสาธารณะในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ 

จะสามารถนําไปขยายผลได้อย่างไร) 

๘.๔ สรุปผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในการพัฒนา  

(นําเสนอใหเ้ห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงกลยุทธ์หรือวิธีการดําเนินการเพื่อรักษาคุณภาพ 

และมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานให้ได้อย่างต่อเนื่อง)  

๘.๕ สื่อมัลดิมีเดียประกอบการพิจารณา   

�ภาพนิ่ง ขนาดไม่ต่ํากว่า  600x800  (pixels) 

�ภาพเคลื่อนไหว ขนาดไม่ต่ํากว่า 1280x720 (pixels)   

 

๙. ชื่อผู้ประสานงาน……………………………………..ตําแหน่ง ……………………………………… 

สํานัก/กอง ……………………………………………....เบอร์โทรศัพท์ ……………………………… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ…………………………………… .เบอร์โทรสาร…………………………………. 

E – Mail………………………………………………… Website……………………………………….. 

Facebook:……………………………………………….  

 

๑๐. เอกสารแนบการสมัคร 

๑) ใบสมัคร 

๒) เอกสารแนบรายงานตาม ข้อ ๗ และ ๘  

๓) ระบุสิ่งอื่นๆที่ส่งมาด้วย เช่น วีดีทัศน์  พาวเวอร์พอยท์ หรือสื่ออื่นๆ เพื่อการนําเสนอข้อมูลเข้าประกวด 
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๑๑.  วิธีการส่งใบสมัคร 

๑) ทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง  

โครงการ Museum Thailand Awards 2018  

ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) 

เลขที่ ๔ ถนนสนามไชย  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

๒) ทางอีเมล์: Museumthailandawards@ndmi.or.th   

๓) ด้วยตนเองได้ที่  

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) 

อาคารสํานักงาน  ชั้น  ๑  ถนนสนามไชย  แขวงพระบรมมหาราชวัง   

เขตพระนคร  กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

 

   

 

 


