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ค ำน ำ 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการจากความรู้และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา รวมท้ังสร้างองค์ความรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยาศึกษาจากครูภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

สถาบันอยุธยาศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ฉบับนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อ
บุคลากรในองค์กร ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  

สถาบันอยุธยาศึกษา  
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ส่วนที่ ๑ 

ควำมเป็นมำของสถำบันอยุธยำศึกษำ 
 

 
 
สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีด าเนินงาน 

ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์  ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจท่ัวไปท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นศูนย์วัฒนธรรม นับแต่สมัยท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ยังมีฐานะ 
เป็นวิทยาลัยครู ซึ่งในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้บัญญัติให้วิทยาลัยมีหน้าท่ีประการหนึ่ง คือการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ใน พ.ศ.๒๕๒๑ กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ได้ขยายงานตามพระราชบัญญัติต้ังส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ และยกฐานะศูนย์ประชาสงเคราะห์ทางวัฒนธรรมเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม” โดยให้วิทยาลัยครู  
เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินงานด้านวัฒนธรรม อันมีอธิการบดีเป็นประธาน และคณาจารย์ เป็นคณะกรรมการ ขึ้นกับส านักงาน 
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติศูนย์วัฒนธรรม แห่งวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ด้วยการริเริ่มจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีเนื้อหา 
ด้านวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน ๓  
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หอศิลปวัฒนธรรม ณ อาคาร ๓ 

 
พ.ศ.๒๕๒๗ อธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายเดโช สวนานนท์ ได้ประกาศจัดต้ังศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม  

เป็นหน่วยงานประจ าวิทยาลัยครูทุกแห่ง สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จึงได้
พัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ขึ้นเป็น ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ต่อมา ศูนย์ ศิลปะและวัฒ นธรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับปรุงอาคารเรียน  ๓  เป็น  
“หอศิลปวัฒนธรรม” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และอนุรักษ์ศิลปวัตถุ ท่ีได้ริเริ่มจัดแสดงมาต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ โดยได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชด าเนิน  ทรงทอดพระเนตร 
หอศิลปวัฒนธรรม และได้ทรงลงพระนามาภิไธยไว้เป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘  

พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๗ ได้ก าหนดให้สถาบันราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ ประการหนึ่ง คือ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเป็นการตอกย้ า
ภารกิจด้านวัฒนธรรมของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใน พ.ศ.๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้ศูนย์
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็น “ส านักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีส านักงานต้ังอยู่ ณ อาคารเรียน ๓ 

ต่อมาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติงบประมาณใน พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ ส าหรับ
เป็นอาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสร้างบริเวณระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทยภาคกลางท่ีแสดงให้เห็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ท่ีอยู่อาศัย  
ท่ีมีการจัดพื้นท่ีต่าง ๆ ภายในเรือนด้วยการเช่ือมโยงสมาชิกในครอบครัว และพื้นท่ี การใช้สอยท่ีเอื้อต่อสภาวะภูมิประเทศ  
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ภายหลังจากท่ีสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล่ือนฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ใน พ.ศ.๒๕๔๗ แล้ว ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ได้เปล่ียนช่ือเป็น “สถาบันอยุธยาศึกษา” ท าหน้าท่ีใน ด้านการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม เผยแพร่ วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ท่ีได้ก าหนดไว้ 
ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟู
พลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” 

เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา สร้างแล้วเสร็จและย้ายส านักงานมาอยู่ท่ีแห่งนี้เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ โดยมีการแบ่งการ
ใช้งานของเรือนไทยและบริเวณโดยรอบคือ ช้ันล่างเป็นส านักงาน ห้องประชุม ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา โถงนิทรรศการ
หมุนเวียน ส่วนบริเวณช้ัน ๒ จัดแสดงนิทรรศการถาวรในอาคารเรือนไทย ๓ หลัง เรือนไทยแห่งนี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไป โดยต้ังโดดเด่นอยู่ริม  
ถนนปรีดีพนมยงค์ ภายใต้ช่ือ “สถาบันอยุธยาศึกษา”  

 

 
อยุธยา Bird's Eye View มองมุมใหม่ (๒๕๕๗). www.youtube.com/watch?v=d๐๙wnZimZKU 
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เหตุผลในกำรจัดต้ังสถำบันอยุธยำศึกษำ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดต้ังสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  
เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์  
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ี ต้ังอยู่ในจังหวัดท่ีเคยเป็น  
ราชธานีของประเทศไทย ท่ีมีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ปี เป็นมหานครท่ีมีเอกลักษณ์ มีโบราณสถานโบราณวัตถุ ท่ีทรงคุณค่า 
เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นบัญชีเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลก เมื่อวัน ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ เมืองคาร์เท็จประเทศตูนี เซีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จึงมีความส าคัญท้ังในฐานะท่ีเป็นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีแห่งชาติไทย และเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมแห่งมวล
มนุษยชาติ 

จากความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดต้ังสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น  เพื่อให้เป็น
หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและ
วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน คติชนวิทยา ฯลฯ แก่ผู้สนใจท่ัวไป 
ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ที่ต้ัง/อำณำเขต 
 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขท่ี ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ เป็นเรือนไทยหมู่ภาคกลาง อยู่ระหว่างจวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
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งำนบริหำรงำนทั่วไป 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรงำนสถำบันอยุธยำศึกษำ 
 ๑. นางสาวจงกล   เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๒. นางสาวสุภารัตน์  ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๓. นางกันยารัตน ์  คงพร  รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ  รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๕. นางสาวชะกาแก้ว  สุดสีชัง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๖. นางสาวเกษรา  ศรีวิเชียร หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
 
 

ศูนย์ท่องเทีย่ว 

ทางวัฒนธรรมและ ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเทีย่ว 

ทางวัฒนธรรมและ ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอยุธยำศึกษำ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
งำนศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 

 
งำนอยุธยำศึกษำ 

 
หอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

 
ศูนย์ท่องเที่ยว 
ทำงวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
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จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน  
 ๑.  นางสาวธัญวลัย  แก้วแหวน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   
 ๒.  นางสาวสายรุ้ง  กล่ าเพชร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   
 ๓.  นางประภาพร  แตงพันธ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   
 ๔.  นางสาวศรีสุวรรณ  ช่วยโสภา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   
 ๕.  นายอายุวัฒน์  ค้าผล  นักวิชาการศึกษา  
 ๖.  นางสาธิยา   รื่นชล  นักวิชาการศึกษา  
 ๗.  นายพัฑร์   แตงพันธ ์ นักวิชาการศึกษา  
 ๘.  นายปัทพงษ์   ช่ืนบุญ  นักวิชาการศึกษา  
 ๙.  นางสาวอรอุมา  โพธิ์จิ๋ว  นักวิชาการศึกษา 
 ๑๐.  นางยุพดี   ป้อมทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 ๑๑.  นางสายใจ   ขันธฤกษ ์ คนงาน 
 ๑๒.  นางอรุณ   ช านาญหมอ คนงาน 
 
นโยบำยสถำบันอยุธยำศึกษำ 
 ๑. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและน าศาสตร์ของพระราชามาใช้เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 ๒. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
 ๓. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ปรัชญำ 
รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 

วิสัยทัศน์ 
 ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและการพัฒนาท้องถิ่น 

พันธกิจ 
๑. ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
๒. วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
๓. บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชด าริ 
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กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก 
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความร่วมมือในการ

พัฒนาท้องถิ่น  
๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

เอกลักษณ์  
แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

วัฒนธรรมองค์กร  
บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ค่ำนิยม 
ท านุบ ารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสรา้งสรรค์ 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)  
ด้ำนกำรสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน 

ชื่อหน่วยงำน  : สถำบันอยธุยำศึกษำ  
ประเด็นยุทธศำสตร์  : ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมอยุธยา 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K)  : เทคนิคการน าชมโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตัวชี้วัด (KPI)  : จ านวนโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ท่ีบูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัด 
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ : ๑) เพื่อผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน 

๒) เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป 
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วิเครำะห ์SWOT ประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ของสถำบันอยุธยำศึกษำ  

   

  
- บุคลากรมีประสบการณ์ และมคีวามรู้ในด้าน

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
- บุคลากรสามารถผลิตเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ได้ 
- บุคลากรสามารถผลิตสื่อนิทรรศการใหค้วามรู้ได้ 
- มีวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถท างานเป็นทีมได้ 
- หน่วยงานมีช่องทางการสื่อสารได้หลายทาง  

ทั้ง facebook และเว็บไซต์ 
- สถาบันอยุธยาศึกษา มทีี่ต้ัง และมี 

สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยแก่การ 
สร้างบรรยากาศด้านวัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน 
 

 
- บุคลากรในหน่วยงาน มีต าแหน่งการท างาน

แตกต่างกัน คือ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป  
และนักวิชาการศึกษา ท าให้ไม่สามารถจัดการ
ความรู้ร่วมกันทั้งหมดได้ 

- บุคลากรมีเวลาว่างไม่ตรงกันในการประชมุและ
เปลี่ยนความรู้ 

 
 

- พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยต้ังอยู่ในแหล่ง 
มรดกโลก มีทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
เป็นต้นทุนในการจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม 

- มหาวิทยาลัย มีการส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการ
จัดการความรู้ โดยมีกิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัติการ 
เรื่อง “โครงการรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day” 

- มหาวิทยาลัยมี วิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางการ
บริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมือง
มรดกโลก ท่ีน ามาสู่นโยบายของสถาบันอยุธยาศึกษา 
คือ เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
ส่งผลให้การจัดการความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษามี
เป้าหมายที่ชัดเจน 

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดการความรู้
จากทางมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ 

-  

 
- ความส าเร็จของงานบางงานต้องอาศัย

ความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
ภายนอก 

 

กำรวิเครำะห์ 

SWOT 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกำส อุปสรรค 
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ด้ำนกำรสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

กำรจ ำแนกองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรผลักดันตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร 

ชื่อหน่วยงำน สถำบันอยุธยำศีกษำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้ำหมำยของตัวชี้วัด องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติ

รำชกำร 
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ของ
สถำบันอยธุยำศึกษำ 
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
อยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในเมือง
มรดกโลก 

-จ านวนโครงการ / 
กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีบูรณา
การกับหน่วยงาน
ระดับจังหวัด 
 

- ไม่น้อยกว่า ๒ 
โครงการ 

๑) เทคนิคการน าชมโบราณสถาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

๑) เพื่อผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน 
๒) เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่
บุคคลากรของสถาบันอยุธยา
ศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ด้ำนกำรสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน 
ช่ือหน่วยงำน  : สถำบันอยุธยำศึกษำ  
ประเด็นยุทธศำสตร์  : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมอยุธยา 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K)  : เทคนิคการน าชมโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตัวชี้วัด (KPI)  : จ านวนโครงการ / กิจกรรมสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัด 
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้  ๑) เพ่ือผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน 

๒) เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
ล ำดับที่ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ กำรค้นหำควำมรู้  
- คณะกรรมการประชุมเพ่ือคัดสรรหัวข้อใน
การจัดท า KM ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
- วิเคราะห์ SWOT เพ่ือเป็นแนวทางในการ
คัดสรรหัวข้อในการจัดการความรู ้
- น าเสนอประเด็นการจัดการความรู้ ในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าของสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค. ๒๕๖๑ ประเด็นความรู้ที่น ามา
จัดการความรู ้

๑ ประเด็น/
เรื่อง 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของ
สถาบันอยุธยา
ศึกษา 
 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

คณะกรรมการได้มีมติเลือกประเด็นหัวข้อ 
การจัดการความรู้เรื่อง “เทคนิคการน าชม
โบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” 



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน้า ๑๔ 
 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ด้ำนกำรสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน 
ช่ือหน่วยงำน  : สถำบันอยุธยำศึกษำ  
ประเด็นยุทธศำสตร์  : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมอยุธยา 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K)  : เทคนิคการน าชมโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตัวชี้วัด (KPI)  : จ านวนโครงการ / กิจกรรมสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัด 
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้  ๑) เพ่ือผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน 

๒) เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
ล ำดับที่ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน 

๒ กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
- ด าเนินการจัดการประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณจ์ากการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของสถาบันอยุธยา และผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกหน่วยงาน โดยใช้เวลาคนละ
ประมาณ ๓-๕ นาที  
- ก าหนดวันประชุม ๘ ครั้ง ดังน้ี 
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒  

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒   

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒  

ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒   

ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒   

ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ม.ค.- มี.ค.
๒๕๖๒ 

จ านวนครั้งที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๘ ครัง้ นักวิชาการศึกษา
ประจ าสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

ด าเนินการประชุม ครบถ้วนทั้ง ๘ ครั้ง และใน
แ ต่ ล ะค รั้ ง  ไ ด้ ก าห น ดป ระ เด็ น ใน ก าร
แลกเปลี่ยนความรู้ดังน้ี  
ครั้งที่ ๑ เรื่องเส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถาน

ในมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๒ เรื่องการน าชมสถาบันอยุธยาศึกษา 

ครั้งที่  ๓ เรื่องการน าชมวัดบรมพุทธาราม 

และสะพานดินสอ 

ครั้งที่ ๔ เรื่องการน าชมวัดสิงหาราม 

ครั้งที่ ๕ เรื่องการน าชมวัดสวนหลวงค้างคาว 

ครั้งที่  ๖ เรื่องการน าชมอนุสรณ์สถาน 

เจ้าพระยาบวรราชนายก 

ครั้งท่ี ๗ เรื่องการน าชมสะพานเทพหมี 

ครั้งท่ี ๘ เรื่องเอกสารและแหล่งข้อมูล

ในการบรรยาย 



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน้า ๑๕ 
 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ด้ำนกำรสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน 
ช่ือหน่วยงำน  : สถำบันอยุธยำศึกษำ  
ประเด็นยุทธศำสตร์  : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมอยุธยา 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K)  : เทคนิคการน าชมโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตัวชี้วัด (KPI)  : จ านวนโครงการ / กิจกรรมสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัด 
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้  ๑) เพ่ือผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน 

๒) เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
ล ำดับที่ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน 

๓ กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ 
- คณะกรรมการจัดการความรู้ ถอดองค์
ความรู้จากการประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การท างานของบุคลากรแต่ละ
คน 
- จ าแนกประเด็นความรู้ แต่ละเรื่อง ให้เป็น
หมวดหมู่  
-จัดท าเค้าโครงเน้ือหา โดยการจ าแนก
เน้ือหาที่ได้จากการประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ลงในหมวดหมู่
ที่ก าหนดไว้ จนได้เค้าโครงส าหรับน าไป
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

เม.ย. ๒๕๖๒ ต้นแบบคู่มือเทคนิค
การน าชม
โบราณสถานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

๑ ฉบับ คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของ
สถาบันอยุธยา
ศึกษา 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบัน
อยุธยาศึกษา ได้น าความรู้  ที่ ได้จากการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือสร้าง 
และแสวงหาความรู้ ในหัวข้อ เทคนิคการน า
ชมโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ทั้ง ๘ ครั้ง มาจ าแนก
ประเด็นความรู้อย่างเป็นระบบ จึงสามารถ
แบ่งประเภทหัวข้อของความรู้ออกเป็น ๗ 
ประเด็น 



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน้า ๑๖ 
 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ด้ำนกำรสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน 
ช่ือหน่วยงำน  : สถำบันอยุธยำศึกษำ  
ประเด็นยุทธศำสตร์  : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมอยุธยา 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K)  : เทคนิคการน าชมโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตัวชี้วัด (KPI)  : จ านวนโครงการ / กิจกรรมสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัด 
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้  ๑) เพ่ือผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน 

๒) เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
ล ำดับที่ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน 

๔ กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ 
- จัดท าคู่มือเทคนิคการปฏิบัติงาน ให้มีความ
เป็นระเบียบ สวยงาม และอ่านง่าย 
- คณะกรรมการจัดการความรู้ กลั่นกรอง
คู่มือฯ และปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงาน
และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเน้ือหาให้
สามารถสื่อสารกับผู้ใช้คู่มือได้อย่างชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย. ๒๕๖๒ คู่มือเทคนิคการน าชม
โบราณสถานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

๑ ครัง้ นักวิชาการศึกษา
ประจ าสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
และผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้บริหาร สถาบัน
อยุธยาศึกษา 
 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

คณะท างาน ได้ด าเนินการกลั่นกรองความรู้ 
โดยการปรับปรงุเค้าโครงเน้ือหา ให้มีระเบียบ
แบบแผนเดียวกันตลอดทั้งฉบับ ตรวจสอบ
ข้อมูล ขัดเกลาภาษา และส านวน รวมทั้ง
ล าดับเน้ือหาให้มีความเหมาะสม สามารถ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ศึกษา ให้เกิดความเข้าใจ
ได้โดยง่าย สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการ
ส ารวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ินได้อย่างมีแบบแผน 
และอิงอยู่บนฐานทางวิชาการ และจัดท า
รูปเล่มเอกสารเพ่ือเผยแพร่ความรู้ โดยใช้ชื่อ
เอกสารว่า “คู่มือน าชมโบราณสถานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”  
 



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน้า ๑๗ 
 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ด้ำนกำรสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน 
ช่ือหน่วยงำน  : สถำบันอยุธยำศึกษำ  
ประเด็นยุทธศำสตร์  : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมอยุธยา 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K)  : เทคนิคการน าชมโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตัวชี้วัด (KPI)  : จ านวนโครงการ / กิจกรรมสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัด 
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้  ๑) เพ่ือผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน 

๒) เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
ล ำดับที่ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน 

๕ กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
-คณะกรรมการจัดการความรู้ ก าหนดวิธีการ
เข้าถึงความรู้ ๓ ช่องทาง คือ  
๑) เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แก่บุคลากร
ของสถาบันอยุธยา  
๒) น าคู่มือการปฏิบัติงาน เผยแพร่บน
เว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษา ส าหรับให้
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู ้
๓) จัดข้อมูลให้ความรู้ภายในห้องศูนย์ข้อมูล
อยุธยาศึกษา และศูนย์ท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา  
 
 
 
 
 
 

เม.ย. ๒๕๖๒ การเผยแพร่ข้อมูล ๓ ช่องทาง คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของ
สถาบันอยุธยา
ศึกษา 
 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

๑) น าคู่มือน าชมแหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ไปเผยแพร่แก่บุคลากร
ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
๒) จัดท ากระดานนิทรรศการ และแสดงไว้ที่
ห้องประชุมของสถาบันอยุธยาศึกษา 
๓) น าคู่มือฯ ไปเผยแพร่ให้ความรู้ แก่ส านัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
๔) น าคู่มือฯ ไปเผยแพร่ในเว็บไซท์ และสื่อ 
facebook ของสถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือให้
บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป 
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และสามารถดาว
โหลดคู่มือไว้ใช้เป็นแนวทางในการน าชมแหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน้า ๑๘ 
 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ด้ำนกำรสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน 
ช่ือหน่วยงำน  : สถำบันอยุธยำศึกษำ  
ประเด็นยุทธศำสตร์  : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมอยุธยา 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K)  : เทคนิคการน าชมโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตัวชี้วัด (KPI)  : จ านวนโครงการ / กิจกรรมสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัด 
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้  ๑) เพ่ือผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน 

๒) เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
ล ำดับที่ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน 

๖ กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ด าเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน แก่
ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานอื่น ท่ีเก่ียวข้องกับ
หัวข้อการจัดการความรู้ เช่น นักศึกษา หรือ
บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย หรือผู้สนใจทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย. ๒๕๖๒ 
(๒๔ เม.ย.
๒๕๖๒) 

การจัดเวทแีลกเปลี่ยน
ความรู้ และความ
คิดเห็น 

๑ ครั้ง คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของ
สถาบันอยุธยา
ศึกษา 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

ด าเนินการจัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “เทคนิค
การน าชมโบราณสถาน ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”  
ณ บริเวณวัดบรมพุทธาราม  
เมื่อวันที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน้า ๑๙ 
 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ด้ำนกำรสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน 
ช่ือหน่วยงำน  : สถำบันอยุธยำศึกษำ  
ประเด็นยุทธศำสตร์  : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมอยุธยา 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K)  : เทคนิคการน าชมโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตัวชี้วัด (KPI)  : จ านวนโครงการ / กิจกรรมสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัด 
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้  ๑) เพ่ือผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน 

๒) เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
ล ำดับที่ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน 

๗ กำรเรียนรู้ 
-บุคลากรภายในสถาบันอยุธยาศึกษา  
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป มี
การน าองค์ความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. ๒๕๖๒ การน าองค์ความรู้ไป
ใช้ 

๑ ครั้ง บุคลากรภายใน
สถาบันอยุธยา
ศึกษา  
นักศึกษาและ
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
และผู้สนใจทั่วไป 

คณะกรรมการ KM  ๑) บุคลากรภายในสถาบันอยุธยาศึกษา ได้ใช้
คู่มือ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เมื่อมีแขก
ของมหาวิทยาลัยมาศึกษาดูงาน หรือมาเย่ียม
ชมแหล่งโบราณสถานในมหาวิทยาลัย หรือ
ตามท่ีสาขาวิชาต่างๆ หรือหน่วยงานต่างๆ ขอ
ความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายให้ความรู้
เก่ียวกับโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัย 
๒) นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถน าความรู้ 
ไปบูรณาการ กับการเรียนการสอนได้  


