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การก าหนดปัจจัยในการสร้างมาตรฐานการคดัเลอืกรางวลั 
Museum Thailand Awards 2019 

 
การก าหนดมาตรฐานปัจจยัของการคดัเลือกรางวลั Museum Thailand Awards 2019  อาศยัหลกัการ

เชิงจริยศาสตร์ ทางวชิาชีพในสายงานพิพิธภณัฑ์ (อา้งถึงจาก ICOM (International council of museums ) ซ่ึง
เป็นองค์กรสากลโลกจดัตั้งข้ึนในปี ค.ศ.๑๙๔๖)  และเป็นองค์กรท่ีปรึกษาร่วมกบั สมชัชาสหประชาชาติ
ทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจ    

โดย Museum Thailand Awards 2019   ไดจ้  ากดัความหมายและ ค าจ ากดัความของพิพิธภณัฑ ์ดงัน้ี  
“ พิพิธภณัฑ ์หรือ  Museum เป็นสถาบนัถาวรท่ีจดัตั้งข้ึนโดยไม่แสวงหาผลก าไร  เพื่อใหบ้ริการแก่สังคม
และมีส่วนในการพฒันาสังคม ท่ีเปิดใหส้าธารณชนเขา้ใชบ้ริการโดยมีหนา้ท่ีในการรวบรวม สงวนรักษา 
ส่ือสารและจดัแสดงนิทรรศการ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการคน้ควา้ การศึกษาวจิยั สันทนาการ วตัถุทาง
วฒันธรรมของมนุษยชาติและส่ิงแวดลอ้ม” ( ICOM,1994,P239) 

พิพิธภณัฑ ์เป็นสถาบนัทางสังคมดา้นการเรียนรู้มีหนา้ท่ี ในการรวบรวม สงวนรักษา คน้ควา้วจิยั และ
เผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ ความงาม ภูมิปัญญา วฒันธรรมและความสามารถของมนุษยชาติ ทั้งท่ีจบัตอ้ง
ไดแ้ละจบัตอ้งไม่ไดโ้ดยการจดัแสดง วตัถุอนัเป็นหลกัฐาน รวมถึงการจดักระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
เพื่อความสุขและความเพลิดเพลินใจ 

 

พิพิธภณัฑสถาน หมายถึงสถานท่ีท่ีจดักิจกรรมทางพิพิธภณัฑ ์โดยอาจจดัตั้งเป็นการถาวรหรือเคล่ือนท่ี หรือ
จดัเป็นคร้ังคราวก็ได ้ทั้งน้ีให้หมายรวมถึง  ศูนยก์ารเรียนรู้ ศูนยว์ทิยาศาสตร์  หอศิลป์ (Gallery) อุทยาน 
สวนสัตว ์สวนพฤกษศาสตร์ ซ่ึงจดัโดยรัฐ ภาคเอกชน หรือ ชุมชน ก็ได ้
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ในการน้ี ทางคณะผูท้  างาน ไดจ้ดัตั้งกลุ่มผูท้รงคุณวฒิุเป็นท่ีปรึกษาและกรรมการ ตดัสินจ านวน   
 ๖ ท่าน ในการคดัเลือกตดัสินรางวลัเพื่อใหค้รอบคลุมการพิจารณาเน้ือหาของการประกวดทั้งหมด โดยแยก
ออกเป็น ๔ ประเภท ดงัน้ี 

๑. พพิธิภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวฒันธรรม  ( ๔ รางวลั ) 

พิพิธภณัฑป์ระเภทน้ีมีทั้งท่ีสังกดัภาครัฐ เอกชน และส่วนบุคคล หรือเป็นพิพิธภณัฑเ์ฉพาะอยา่ง ซ่ึง
จดัแสดงเร่ืองราวต่างๆท่ีสัมพนัธ์กบัผูค้นในสังคมผา่นวตัถุทางวฒันธรรมต่างๆท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์
ข้ึนในการด ารงชีวิตในสังคม อนัแสดงเป็นหลกัฐานทางดา้นวถีิชีวติ ศิลปะ  รวมถึงโบราณวตัถุ 
หรือวตัถุท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัความเป็นมา ชีวติความเป็นอยู ่และศิลปวฒันธรรมของผูค้นท่ี
หลากหลายกลุ่มในสังคมไทย ท่ีไดแ้สดงถึงความมีอยูท่างเอกลกัษณ์ ภูมิปัญญา หรือการปรับตวัให้
เขา้กบับริบทสังคมวฒันธรรมร่วมสมยั  

โดยแบ่งรางวลัออกเป็น  

๑.๑ รางวลัดีเด่นดา้นกระบวนการเรียนรู้    

๑.๒ รางวลัดีเด่นดา้นการจดัแสดง (นิทรรศการ)    

๑.๓ รางวลัดีเด่นดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน (ความมีส่วนร่วมของชุมชน)  

๑.๔ รางวลัดีเด่นดา้นการอนุรักษแ์ละสืบสาน  

 

๒. พพิธิภัณฑ์ด้านเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ( ๔ รางวลั )  

พิพิธภณัฑท่ี์แสดงบทบาทส าคญัในการสร้างสรรคแ์ละต่อยอดมรดกวฒันธรรมหรือวฒันธรรมร่วม
สมยัในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในระดบัชุมชนและในระดบัชาติดว้ยรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน 
เศรษฐกิจพอเพียง วสิาหกิจชุมชน หรือนวตักรรมวฒันธรรม ท่ีเอ้ือต่อการขบัเคล่ือนการเรียนรู้
ร่วมกนัในสังคมและการเพิ่มมูลค่าท่ีสมดุลกบัคุณค่าเพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

โดยแบ่งรางวลัออกเป็น 

๒.๑ รางวลัดีเด่นดา้นกระบวนการการเรียนรู้      

๒.๒ รางวลัดีเด่นดา้นการจดัแสดง (นิทรรศการ)  

๒.๓ รางวลัดีเด่นดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน (ความมีส่วนร่วมของชุมชน)   

๒.๔ รางวลัดีเด่นดา้นการอนุรักษแ์ละสืบสาน   
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๓. พพิธิภัณฑ์ด้านวทิยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม  ( ๔ รางวัล ) 
พิพิธภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวทางวทิยาศาสตร์  พิพิธภณัฑท์างการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
การรักษา และปรับสมดุลในการใชชี้วติกบัส่ิงแวดลอ้ม เนน้ความย ัง่ยนืของเทคโนโลยหีรือ 
นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเร่ืองราวเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
( Sustainable development ) 

 

โดยแบ่งรางวลัออกเป็น 

๓.๑ รางวลัดีเด่นดา้นกระบวนการการเรียนรู้     

๓.๒ รางวลัดีเด่นดา้นการจดัแสดง (นิทรรศการ)     

๓.๓ รางวลัดีเด่นดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน (ความมีส่วนร่วมของชุมชน)   

๓.๔ รางวลัดีเด่นดา้นการอนุรักษแ์ละสืบสาน   

 

๔.  พพิธิภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  ( ๔ รางวลั ) 

พิพิธภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ินเกิดจากความตอ้งการหรือการริเร่ิมของคนในชุมชน โดยอาจมีการ
สนบัสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการใหค้  าปรึกษาในการ
จดัตั้งพิพิธภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน จากนั้นเม่ือด าเนินการจดัตั้งแลว้เสร็จก็ใหชุ้มชนบริหารจดัการ
และดูแลกนัเอง ท าใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ี และมีความรู้สึกเป็นเจา้ของจึงท าให้
พิพิธภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ินสามารถด ารงอยูไ่ด ้

ลกัษณะเด่นของพิพิธภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน 

๔.๑ ทอ้งถ่ินเป็นผูริ้เร่ิม จดัท าและด าเนินการ พิพิธภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ินท่ีแทจ้ริงจะตอ้งเกิดจาก
ความตอ้งการหรือเกิดจากการริเร่ิมของคนในชุมชน บางแห่งอาจมีหน่วยงานภายนอกมาร่วม
ช่วยเหลือบา้งแต่คนในชุมชนจะท าหนา้ท่ีในการจดัการดูแล และด าเนินการเอง 

๔.๒ เน้ือหาท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองราวของชุมชนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมาของชุมชน 
การท ามาหากิน ศาสนา ความเช่ือ ตลอดจนความสัมพนัธ์ภายในชุมชนหรือทอ้งถ่ินเป็นส าคญั อาจมี
การกล่าวถึงสังคมอ่ืนก็เฉพาะส่วนท่ีทอ้งถ่ินมีการติดต่อสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วฒันธรรมกบัสังคมภายนอกเท่านั้น 
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๔.๓. มีความหลากหลาย พิพิธภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ินแต่ละท่ีจะมีลกัษณะพิเศษเฉพาะอนัเป็น
เอกลกัษณ์ของแต่ละชุมชน ท าใหเ้กิดการเรียนรู้และเขา้ใจถึงความแตกต่างหลากหลายทาง
วฒันธรรม เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัในสังคม 

๔.๔. เนน้ความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชน ส่ิงของท่ีจดัแสดงมีอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ ไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นของมีค่า อาจเป็นศิลปวตัถุทางศาสนาท่ีทางวดัเก็บรักษาไวแ้ละยงัน ามาประกอบพิธี
ในงานบุญประเพณีในรอบปี หรือศิลปหตัถกรรมประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เก่ียวกบัชีวติความ
เป็นอยูข่องชาวบา้นอนัแสดงถึงคุณค่าและความหมายต่อการด าเนินชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบนั 

โดยแบ่งรางวลัออกเป็น 

๔.๑ รางวลัดีเด่นดา้นกระบวนการการเรียนรู้     

๔.๒ รางวลัดีเด่นดา้นการจดัแสดง (นิทรรศการ)     

๔.๓ รางวลัดีเด่นดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน (ความมีส่วนร่วมของชุมชน)   

๔.๔ รางวลัดีเด่นดา้นการอนุรักษแ์ละสืบสาน   
 

หมายเหตุ   พิพิธภณัฑท่ี์เขา้ร่วมประกวดสามารถเลือกลงไดเ้พียง ๑ ประเภทเท่านั้น 
 
 
การพิจารณาศกัยภาพของพิพิธภณัฑเ์พื่อประเมินผล ใชห้ลกั ICOM มาเป็นแนวทางในความคิดพื้นฐานเพื่อ
ก าหนดหลกัเกณฑ ์ตามบริบทของการพฒันาพิพิธภณัฑใ์นประเทศไทย  
 
บทบาทพพิธิภัณฑ์ 

๑. บทบาทในฐานะเป็นฐานแห่งการเสริมสร้างความรู้ใหแ้ก่สาธารณะชน 

๒. บทบาทในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี การใหบ้ริการ การสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ 

  ใหแ้ก่ชุมชน 

๓. ความสามารถในการบริหารจดัการทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบติัในระบบการจดัการพิพิธภณัฑ์ 

๔. ความสามารถช านาญการในการจดัการ ดูแลเก็บรักษาขอ้มูลและทรัพยากรองคก์ร เพื่อการ 
เผยแพร่ฐานขอ้มูลและทรัพยากรดงักล่าว 

๕. การบริหารจดัการ คดัสรร และฝึกอบรมดา้นบุคลากรและทีมงานฝ่ายต่างๆ ในองคก์ร 
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หน้าที่ของพพิธิภัณฑ์ 

๑. หนา้ท่ีในการคุม้ครอง ปกป้องรักษา วตัถุ วสัดุ เอกสาร รูปธรรมท่ีเป็นมรดกของชาติ ทั้งทาง 
ธรรมชาติ วฒันธรรม และมนุษยชาติ 

๒. หนา้ท่ีในการรักษาผลประโยชน์อนัเกิดจากรูปธรรมต่างๆท่ีหลากหลายเหล่านั้น ใหมี้แก่สังคม 
             และการพฒันาองคก์ร  

๓. หนา้ท่ีเป็นเสาหลกัในการรวบรวมจดัตั้งสนบัสนุนการวจิยัศึกษา และใหค้วามรู้ในระดบัลึกแก่ 
             สาธารณะได ้

๔. หนา้ท่ีในการเผยแพร่ ความรู้ ความเขา้ใจ การจดัการของมรดกทั้งทางธรรมชาติและวฒันธรรม 
              ของชาติ 

๕. หนา้ท่ีในการน าเสนอ ความคิดสร้างสรรค ์การใหบ้ริการและการจดัการอนัเป็นประโยชน์แก่ 

             สาธารณะชน 
๖. หนา้ท่ีในการเป็นศูนยป์ระสานงาน ท างานใหค้วามร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัชุมชน ทั้งตน้น ้าและ 

             ปลายน ้า 
๗. หนา้ท่ีเคารพกฎระเบียบ และนิตินยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัทั้งกฎภายในและกฎสากล 
๘. หนา้ท่ีในการปฏิบติังานอยา่งช านาญอยา่งยิง่ยวดในสายอาชีพของพิพิธภณัฑศ์าสตร์ 

 
รายช่ือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินมอบรางวัล Museum Thailand Awards  2019 
 

๑. ดร.ชยัยศ อ่ิมสุวรรณ์   ประธานคณะกรรมการ  
กรรมการบริหาร OKMD,อดีตรองเลขาธการสภาการศึกษา,อดีตรองปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
๒. อาจารย ์วษิณุ เอมประณีตร์   
 ประธานท่ีปรึกษาหอศิลป์พุทธะ 
๓.อาจารยพ์ชัรินทร์ กรูเนิร์ต  
     อาจารยพ์ิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. 
๔.อาจารย ์ดร.วรีานนัท ์ด ารงสกุล   
    อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวฒันธรรมศึกษา สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย ม.มหิดล 
๕.คุณบุณฑริก เขมาชีวะ    ท่ีปรึกษาดา้นพิพิธภณัฑ ์มิวเซียมมายส์ 
๖.คุณพฒันพงศ ์มณเฑียร  ศิลปิน    ท่ีปรึกษาดา้นพิพิธภณัฑ ์มิวเซียมมายส์ 
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หลกัเกณฑ์การพจิารณาตัดสินรางวลั Museum Thailand Awards 2019 
 

พิพิธภัณฑ์ท่ีมีสิทธ์ิเสนอเข้ารับการพิจารณา  

 
๑. เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย  ไม่จ  ากดัประเภทและสังกดั  ทั้งท่ีเป็นสมาชิก เครือข่าย 

มิวเซียมไทยแลนด์หรือไม่ก็ตาม โดยทางพิพิธภณัฑ์ท่ีมีความประสงคเ์ขา้ประกวดตอ้งยื่น ขอ้มูล แสดงตน 
(โปรไฟล)์ พร้อมรายละเอียดของสถาบนั ภายในวนัท่ี ๑๕  กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. เขียนรายละเอียดของพิพิธภณัฑแ์ละผลงานในรอบสามปีท่ีผา่นมาพร้อมแนบแบบฟอร์ม การส่ง
ประกวด (ดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.museumthailand.com) โดยมีก าหนดการ ส่งขอ้มูลฉบบัสมบูรณ์ 
ทางไปรษณีย ์ภายในวนัท่ี ๑๕ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๒ โดยถือตราประทบั วนัดงักล่าวเป็นหลกั  หรือส่งทาง
Email :  Museumthailandawards@ndmi.or.th   ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น. 

๓. การใหค้ะแนนและเกณฑ์การตดัสินรางวลั  Museum Thailand Awards 2019  แบ่งการใหค้ะแนน
ออกเป็น ๒ รอบ 

๓.๑ การให้คะแนนรอบที ่๑  คณะกรรมการตดัสินจากการพิจารณาพิพิธภณัฑจ์ากจ านวน 
ทั้งหมดท่ีส่งเขา้ประกวด โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนจากการน าเสนอจากหวัขอ้ในใบสมคัร ๕ ขอ้ 
 เป็นคะแนนรวมทั้งส้ิน ๑๐๐ คะแนน  
 

การตดัสินในรอบน้ีจะเป็นการคดัเลือกเพื่อใหไ้ด ้๓๐ พิพิธภณัฑท่ี์จะเขา้ไปสู่การพิจารณา 
คดักรองใหเ้ขา้ข่ายพิพิธภณัฑท์ั้ง ๔ ประเภทท่ีไดก้ าหนดไว ้ เป็นแนวทางการจ าแนกประเภทของพิพิธภณัฑ์
ในการประกวด Museum Thailand Awards 2019  
 

๓.๒ การให้คะแนนในรอบที ่๒ 

คณะกรรมการแต่ละท่านจะท าการคัดเลือกพิพิธภณัฑ์จากพิพิธภัณฑ์ท่ีส่งข้อมูลตาม
แบบฟอร์มเพื่อคดัเลือกพิพิธภณัฑท่ี์ดีท่ีสุดส าหรับรางวลัในแต่ละดา้น รวมทั้งส้ิน ๑๖ รางวลั 
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๓.๓ พิพิธภัณฑ์ยอดนิยมมหาชน มีหลกัเกณฑ์จากผลโหวตจากประชาชน ท่ีเขา้เวปไซต ์
www.museumthailand.com โดยผูเ้ขา้ร่วมโหวตจะมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

๑. ผูเ้ขา้ร่วมโหวต ๑ท่าน สามารถกดโหวตหัวใจให้กบัก่ีพิพิธภณัฑ์ก็ไดใ้นทุกวนั 
แต่ไม่สามารถกดโหวตพิพิธภณัฑเ์ดิมซ ้ าในวนันั้นได ้

๒. หมดเขตการเขา้ร่วมโหวต เท่ียงคืนของวนัท่ี  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

๓.๔ รางวลั Museum Thailand Awards 2019  แบ่งเป็น ๒ ประเภท ประกอบดว้ย 

๑) รางวลั Museum Thailand Awards 2019  จ  านวน ๑๖ รางวลั  
๑.  พพิธิภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวฒันธรรม ( ๔ รางวัล ) 
๑.๑ รางวลัดีเด่นดา้นกระบวนการการเรียนรู้     
๑.๒ รางวลัดีเด่นดา้นการจดัแสดงนิทรรศการ     
๑.๓ รางวลัดีเด่นดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน    
๑.๔ รางวลัดีเด่นดา้นการอนุรักษแ์ละสืบสาน   
๒. พพิธิภัณฑ์ด้านเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ( ๔ รางวลั ) 
๒.๑ รางวลัดีเด่นดา้นกระบวนการการเรียนรู้     
๒.๒ รางวลัดีเด่นดา้นการจดัแสดงนิทรรศการ    
๒.๓ รางวลัดีเด่นดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน    
๒.๔ รางวลัดีเด่นดา้นการอนุรักษแ์ละสืบสาน   
๓. พพิธิภัณฑ์ด้านวทิยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม ( ๔ รางวัล ) 
๓.๑ รางวลัดีเด่นดา้นกระบวนการการเรียนรู้     
๓.๒ รางวลัดีเด่นดา้นการจดัแสดงนิทรรศการ     
๓.๓ รางวลัดีเด่นดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน    
๓.๔ รางวลัดีเด่นดา้นการอนุรักษแ์ละสืบสาน  

 
 
  
 



 
 

8 
 

๔. พพิธิภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ( ๔ รางวลั ) 
๔.๑ รางวลัดีเด่นดา้นกระบวนการการเรียนรู้     
๔.๒ รางวลัดีเด่นดา้นการจดัแสดงนิทรรศการ     
๔.๓ รางวลัดีเด่นดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน    
๔.๔ รางวลัดีเด่นดา้นการอนุรักษแ์ละสืบสาน   

 
๒) รางวลั Museum Thailand Popular Vote 2019  จ  านวน ๙ รางวลั 

 

๓.๕ ทั้ง ๒๕ พพิธิภัณฑ์ ทีไ่ด้รับคัดเลอืก จะได้รับการเผยแพร่ผ่านนิทรรศการในวันงาน 
ประกาศผลรางวลั และจะได้รับมอบโล่รางวลัเกยีรติยศ 
 

๓.๖ การประชุมคณะกรรมการ  จดัใหมี้ข้ึนหลงัจากการน าเสนอขอ้มูลโดยละเอียด หาก 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่ มีพิพิธภัณฑ์ใดสมควรไดรับรางว ัลใดรางว ัลหน่ึงข้างต้น 
คณะกรรมการ ตดัสินรางวลั  Museum Thailand Awards ของดการมอบรางวลัดงักล่าว การตดัสินโดย
คณะกรรมการ ผูเ้ขา้ร่วม ประชุมถือเป็นท่ีส้ินสุด 
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ใบสมัคร 
เข้าประกวด Museum Thailand Awards 2019 

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพและศกัยภาพในการพฒันาพิพิธภณัฑไ์ทยเขา้สู่มาตรฐานสากล 
 
๑. ช่ือหน่วยงาน(ภาษาไทย).............................................................................................................................. 
 (ภาษาองักฤษ).................................................................................................................................................. 
๒. ช่ือส่วนสังกดั.............................................................................................................................................. 
๓. ประเภทงานท่ีจดัแสดง............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
๔.ประเภทท่ีสมคัร        

☐   ๑.  พพิธิภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวฒันธรรม  

☐  ๒. พพิธิภัณฑ์ด้านเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

☐  ๓. พพิธิภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม  

  ☐  ๔. พพิธิภัณฑ์ด้านชุมชนและท้องถิ่น  
 
 
๕. แนวคิดหลกัของพิพิธภณัฑ์ 
o ระบบการท างานภายในพิพิธภณัฑ ์หรือการบริหารจดัการ 
o สภาพการปฏิบติังานและการบริการ 
o การพฒันาคุณภาพการบริการภายในพิพิธภณัฑ ์ 
o กลยทุธ์ในการพฒันาการบริการ 

 
 
๖. รูปแบบการน าเสนอ,การจดัเน้ือหาภายในพิพิธภณัฑ์ 
o ผลงานท่ีเป็นความคิดริเร่ิมภายในพิพิธภณัฑ ์
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๗. การจดัการกระบวนการการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนภายในพิพิธภณัฑ ์
o ผลงานการต่อยอดการเรียนรู้จากพิพิธภณัฑถึ์งผูเ้ขา้ชม  

 
๘. การสร้างความสัมพนัธ์ และการมีส่วนร่วมในชุมชน 
o ประโยชน์ท่ีไดต่้อชุมชนและสังคม 
o แนวทางในการปรับปรุงภาพรวมของชุมชนทอ้งถ่ิน,องคก์รและบริการ 

 
๙. การอนุรักษแ์ละสืบสาน องคค์วามรู้  
o การสร้างความย ัง่ยนืของพิพิธภณัฑ ์

 
๑๐.  สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาและแนวโนม้ในการพฒันา  
(น าเสนอใหเ้ห็นอยา่งเป็นรูปธรรมถึงกลยทุธ์หรือวธีิการด าเนินการเพื่อรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการ
ใหบ้ริการของชุมชนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานใหไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง)  
 
๑๑. ส่ือมลัติมีเดียประกอบการพิจารณา   
ภาพน่ิง ขนาดไม่ต ่ากวา่ ๖๐๐x๘๐๐  (pixels) 
ภาพเคล่ือนไหว ขนาดไม่ต ่ากวา่ ๑๒๘๐x๗๒๐ (pixels)   
 
๑๒. ช่ือผูป้ระสานงาน……………………………………..ต าแหน่ง ……………………………………… 
ส านกั/กอง ……………………………………………....เบอร์โทรศพัท ์……………………………… 
เบอร์โทรศพัทมื์อถือ…………………………………… .เบอร์โทรสาร…………………………………. 
E – Mail………………………………………………… Website……………………………………….. 
Facebook:……………………………………………….  
 
๑๓. เอกสารแนบการสมคัร 
๑) ใบสมคัร 
๒) เอกสารแนบรายงานตาม ขอ้ ๕ ถึง ๑๐  
๓) ระบุส่ิงอ่ืนๆท่ีส่งมาดว้ย เช่น วดีีทศัน์  พาวเวอร์พอยท ์หรือส่ืออ่ืนๆ เพื่อการน าเสนอขอ้มูลเขา้ประกวด 
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๑๔.  วธีิการส่งใบสมคัร 
๑) ทางไปรษณียจ่์าหนา้ซองถึง  
โครงการ Museum Thailand Awards 2019 
ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภณัฑ ์ สถาบนัพิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) 
เลขท่ี ๔ ถนนสนามไชย  แขวงพระบรมมหาราชวงั  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
๒) ทางอีเมล์: Museumthailandawards@ndmi.or.th   
๓) ดว้ยตนเองไดท่ี้  
สถาบนัพิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) 
อาคารส านกังาน  ชั้น  ๑  ถนนสนามไชย  แขวงพระบรมมหาราชวงั   
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐  
 
๑๕. พิพิธภณัฑท่ี์ผา่นการคดัเลือกจะตอ้งน าเสนอรายละเอียดผลงานดว้ยตนเอง โดยมีระยะเวลาในการ
น าเสนอพิพิธภณัฑล์ะไม่เกิน ๑๕ นาที ณ  สถาบนัพิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ในวนัเวลา
ท่ีก าหนด โดยทางโครงการฯจะประสานงานในภายหลงั  


