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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ฉบับนี้ จัดทำข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการสรางองค
ความรูดานการปฏิบัติงานทางวิชาการจากความรูและประสบการณของผูปฏิบัติงานประจำสถาบันอยุธยา
ศึกษา รวมท้ังสรางองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินพระนครศรีอยุธยาศึกษาจาก
ครูภูมิปญญาในทองถ่ิน 

สถาบันอยุธยาศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ฉบับนี้จะ
เปน ประโยชนตอบุคลากรในองคกร ในการจัดการความรู เพื่อนำไปสูผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของ
หนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  
สถาบันอยุธยาศึกษา  
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สวนท่ี 1 

ความเปนมาของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

 
 
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีดำเนินงานดาน

การศึกษา คนควา วิจัย และสืบคนขอมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญา
ทองถ่ินใหการสงเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ สงเสริม เผยแพรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถ
ใชเปนแหลงเรียนรูใหการบริการขอมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมการละเลนพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาค
กลางแกผูสนใจท่ัวไปท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เริ่มตนข้ึนจากการเปนศูนยวัฒนธรรม นับแตสมัยท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังมีฐานะเปน
วิทยาลัยครู ซึ่งในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ไดบัญญั ติใหวิทยาลัยมีหนาท่ีประการหนึ่ง คือการทำนุบำรุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ใน พ.ศ.2521 กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ไดขยายงานตามพระราชบัญญัติต้ังสำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ และยกฐานะศูนยประชาสงเคราะหทางวัฒนธรรมเปน “ศูนยวัฒนธรรม” โดยใหวิทยาลัยครู เปน
หนวยงานท่ีดำเนินงานดานวัฒนธรรม อันมีอธิการบดีเปนประธาน และคณาจารย เปนคณะกรรมการ ข้ึนกับสำนักงาน 
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติศูนยวัฒนธรรม แหงวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ไดดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมดวย
การริเริ่มจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ เมื่อ พ.ศ.2522 อันเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีเนื้อหาดาน
วัฒนธรรม ณ อาคารเรียน 3  
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หอศิลปวัฒนธรรม ณ อาคาร 3 

 
พ.ศ.2527 อธิบดีกรมการฝกหัดครู นายเดโช สวนานนท ไดประกาศจัดต้ังศูนยศิลปะและวัฒนธรรม เปน

หนวยงานประจำวิทยาลัยครูทุกแหง สังกัดกรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จึงไดพัฒนา
ศูนยวัฒนธรรม ข้ึนเปน ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ตอมา ศูนย ศิลปะและวัฒ นธรรม  วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุ ธยา ไดปรับปรุงอาคารเรียน 3  เป น  
“หอศิลปวัฒนธรรม” เพื่อเปนแหลงรวบรวม และอนุรักษศิลปวัตถุ ท่ีไดริเริ่มจัดแสดงมาต้ังแต พ.ศ.2522 โดยไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงทอดพระเนตรหอ
ศิลปวัฒนธรรม และไดทรงลงพระนามาภิไธยไวเปนสิริมงคล เมื่อวันจันทรท่ี 29 กรกฎาคม 2528  

พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ
พระราชบัญญัติสถาบันราชภฏั พ.ศ.2538 ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา 7 ไดกำหนดใหสถาบันราชภัฏ เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคหลายประการ ประการหนึ่ง คือ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเปนการตอกย้ำภารกิจ
ดานวัฒนธรรมของสถาบันราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

ใน พ.ศ.2542 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศแบงสวนราชการของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหศูนย
ศิลปะและวัฒนธรรม เปน “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีสำนักงานต้ังอยู ณ อาคารเรียน 3 

ตอมาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดอนุมัติงบประมาณใน พ.ศ.2544 เพื่อสรางอาคารหลังใหม สำหรับเปน
อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสรางบริเวณระหวางจวนผูวาราชการจังหวัดฯ และศูนยศึกษาประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบสถาปตยกรรมเรือนไทยภาคกลางท่ีแสดงใหเห็นภูมิปญญาเกี่ยวกับการสรางสรรคท่ีอยูอาศัย ท่ี
มีการจัดพื้นท่ีตาง ๆ ภายในเรือนดวยการเช่ือมโยงสมาชิกในครอบครัว และพื้นท่ี การใชสอยท่ีเอื้อตอสภาวะภูมิประเทศ  

ภายหลังจากท่ีสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล่ือนฐานะข้ึนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใน 
พ.ศ.2547 แลว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ไดเปล่ียนช่ือเปน “สถาบันอยุธยาศึกษา” ทำหนาท่ีใน ดานการอนุรักษ 
สงเสริม เผยแพร วิจัย ดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดต้ังข้ึนตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ท่ีไดกำหนดไวใน
มาตรา 7 คือ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลัง
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การเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มี
สวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน” 

เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา สรางแลวเสร็จและยายสำนักงานมาอยูท่ีแหงนี้เมื่อ พ.ศ.2549 โดยมีการแบงการใช
งานของเรือนไทยและบริเวณโดยรอบคือ ช้ันลางเปนสำนักงาน หองประชุม ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา โถงนิทรรศการ
หมุนเวียน สวนบริเวณช้ัน 2 จัดแสดงนิทรรศการถาวรในอาคารเรือนไทย 3 หลัง เรือนไทยแหงนี้จึงเปนแหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน แกนักเรียน นักศึกษาและผูสนใจท่ัวไป โดยต้ังโดดเดนอยูริมถนนปรีดีพนม
ยงค ภายใตช่ือ “สถาบันอยุธยาศึกษา”  

เหตุผลในการจัดต้ังสถาบันอยุธยาศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดจัดต้ังสถาบันอยุธยาศึกษาข้ึน เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ตามท่ีไดกำหนดไวในมาตรา 7 คือ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู ภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการการบำรุงรักษา การใชประโยชน จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ี ต้ังอยู ในจังหวัดท่ีเคยเปน 
ราชธานีของประเทศไทย ท่ีมีอายุยาวนานถึง 417 ป เปนมหานครท่ีมีเอกลักษณ มีโบราณสถานโบราณวัตถุ ท่ีทรงคุณคา 
เปนเมืองอูขาวอูน้ำท่ีอุดมสมบูรณ มากดวยภูมิปญญาทองถ่ิน ประวัติศาสตร และอารยธรรม จนองคการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ไดข้ึนบัญชีเปนนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลก เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2534 ณ เมืองคารเท็จประเทศตูนีเซีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความสำคัญ
ท้ังในฐานะท่ีเปนแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดีแหงชาติไทย และเปนสวนหนึ่งของอารยธรรมแหงมวลมนุษยชาติ 

จากความสำคัญดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดต้ังสถาบันอยุธยาศึกษาข้ึน เพื่อใหเปน
หนวยงานท่ีทำหนาท่ีในดานการศึกษา คนควา วิจัยเรื่องราวและสืบคนขอมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปะและ
วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ิน การอนุรักษ สงเสริม เผยแพรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใชเปน
แหลงเรียนรูใหการบริการขอมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม การละเลนพื้นบาน คติชนวิทยา ฯลฯ แกผูสนใจท่ัวไปท้ัง
ในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ท่ีต้ัง/อาณาเขต 
 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขท่ี 96 หมู 2 ถนนปรีดีพนมยงค ตำบลประตูชัย 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 เปนเรือนไทยหมูภาคกลาง อยูระหวางจวนผูวาราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยากับศูนยศึกษาประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
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งานบริหารงานท่ัวไป 

โครงสรางการบรหิารงานของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา 
 1. นายสุรินทร     ศรีสังขงาม ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 2. นางกันยารัตน   คงพร  รองผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 3. นางอุมาภรณ    กลาหาญ รองผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

4. ผูชวยศาสตราจารยชนิกานต ผลเจริญ  รองผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 5. ดร.ณรงค    คุมมณี  ผูชวยผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 6. นางสาวเกษรา   ศรีวิเชียร หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ   
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน  
 1.  นางสาวธัญวลัย  แกวแหวน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   
 2.  นางสาวสายรุง  กล่ำเพชร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   
 3.  นางประภาพร  แตงพันธ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   
 4.  นางสาวศรีสุวรรณ  ชวยโสภา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   
 5.  นายอายุวัฒน   คาผล  นักวิชาการศึกษา  
 6.  นางสาธิยา   รื่นชล  นักวิชาการศึกษา  
 7.  นายพัฑร   แตงพันธ นักวิชาการศึกษา  
 8.  นายปทพงษ   ช่ืนบุญ  นักวิชาการศึกษา  
 9.  นางสาวอรอุมา  โพธิ์จ๋ิว  นักวิชาการศึกษา 
 10.  นางยุพดี   ปอมทอง ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 11.  นางสายใจ   ขันธฤกษ คนงาน 
 12.  นางอรุณ   ชำนาญหมอ คนงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สำนักงานผูอำนวยการ 

 
งานศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดลอม 

 
งานอยุธยาศึกษา 

 
หอศิลปจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
ศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและ  
ภูมิปญญาทองถ่ินจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
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แนวทางการดำเนินงานของผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
นายสุรินทร  ศรีสังขงาม  

******************************************* 
นโยบาย 
 1. พัฒนาใหเปนสถาบันทางวิชาการท่ีไดมาตรฐาน 
 2. พัฒนาใหเปนศูนยกลางความรวมมือทางวิชาการดานอยุธยาศึกษา 
 3. บูรณาการและยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินใหมีคุณภาพ 
 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองคกรท่ีเปนเลิศ 
ปรัชญา 
 อยุธยาศึกษา อยุธยาสืบสาน อยุธยาสรางสรรค  
วิสัยทัศน 
 ภายในป พ.ศ. 2567 สถาบันอยุธยาศึกษาจะเปนสถาบันทางวิชาการ ท่ีมีหนาท่ี ศึกษา สืบสานและสรางสรรคองค
ความรูดานประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาของอยุธยา สูการบูรณาการกับการเรียนการสอน การอนุรักษ 
และยกระดับภูมิปญญา เพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  
พันธกิจ 
 1. ศึกษา วิจัย และเผยแพรองคความรูดานอยุธยาศึกษา 
 2. อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก 
 3. ยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินใหคงไวซึ่งเอกลักษณและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
 4. บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ 
 1 . พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให เปนสถาบันทางวิชาการ มีการผลิตผลงานวิชาการและการเผยแพร                  
องคความรูท่ีไดมาตรฐาน 
  2. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาใหเปนศูนยกลางความรวมมือ เพื่อการอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของ
อยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก  
  3. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาใหเปนศูนยบูรณาการองคความรูและยกระดับภูมิปญญา เพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยาง
ตอเนื่อง 
  4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองคกรท่ีเปนเลิศ  
เอกลักษณ  

 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา สืบสานมรดกชาติและมรดกโลก 
วัฒนธรรมองคกร  

 รักศิลปวัฒนธรรม สุจริตโปรงใส จิตสาธารณะ มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

คานิยม 
 สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับภูมิปญญา พัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  
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วิเคราะห SWOT ประเด็นการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา 

   

  
- บุคลากรมีประสบการณ และมคีวามรูในดาน

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
- บุคลากรสามารถผลิตเอกสารเผยแพรใหความรู 
- บุคลากรสามารถผลิตสื่อนิทรรศการใหความรู 
- มีวัฒนธรรมองคกรท่ีสามารถทำงานเปนทีม 
- หนวยงานมีชองทางการสื่อสารไดหลายทาง  

ท้ัง facebook youtube และเว็บไซต 
- สถาบันอยุธยาศึกษา มีท่ีต้ัง และมี 

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยแกการ 
สรางบรรยากาศดานวัฒนธรรม 
ทองถ่ิน 

- สำนักงานของสถาบันอยุธยาศึกษา  
มีสถาปตยกรรม ท่ีสะทอนเอกลักษณ 
ทางวัฒนธรรมทองถ่ิน  

- สถาบันอยุธยาศึกษา มีศิลปวัตถุ 
และสื่อความรูทางวัฒนธรรม 
 

 
- บุคลากรในหนวยงาน มีลักษณะหนาท่ีการทำงาน

แตกตางกัน คือ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
และนักวิชาการศึกษา ทำใหไมสามารถจัดการ
ความรูรวมกันท้ังหมดได 

- บุคลากรมีเวลาวางไมตรงกันในการประชมุและ
แลกเปลี่ยนความรู 

 
 

- พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยต้ังอยูในแหลง 
มรดกโลก มีทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
เปนตนทุนในการจัดการความรูดานวัฒนธรรม 

- มหาวิทยาลัย มีการสงเสริม และกระตุนใหเกิดการ
จัดการความรู โดยมีกิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัติการ 
เรื่อง “โครงการรางวัลแนวปฏิบัติท่ีดี ARU KM Day” 

- มหาวิทยาลัยมี วิสัยทัศนในการเปนศูนยกลางการ
บริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมือง
มรดกโลก ท่ีนำมาสูนโยบายของสถาบันอยุธยาศึกษา 
คือ เปนศูนยขอมูลทางวิชาการและสงเสริมการ
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
สงผลใหการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษามี
เปาหมายท่ีชัดเจน 

- ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดการความรู
จากทางมหาวิทยาลัยอยางเพียงพอ 

-  

 
-  
-  
-  
- ความสำเร็จของงานบางงานตองอาศัยความรวมมือ

และการสนับสนุนจากภายนอก 
 

 
 

 
 

การวิเคราะห 

SWOT 

จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส อุปสรรค 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)  
ดานการสนับสนุนพันธกิจของหนวยงาน
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

การจำแนกองคความรูท่ีจำเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ 

ช่ือหนวยงาน สถาบันอยุธยาศีกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด (KPI) เปาหมายของตัวช้ีวัด องคความรูท่ีจำเปนตอการปฏิบัติ

ราชการ 
เปาหมายของการจัดการความรู 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การ
พัฒนาทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 1.7 ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
และทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ยกระดับ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

-รอยละของผลงาน
ดานทำนุบำรงุ
ศิลปวัฒนธรรมท่ี
สอดคลองกับ
วัฒนธรรมของชาติและ
ทองถ่ิน 
 

- ไมนอยกวารอยละ 
50 

1) องคความรูเกี่ยวกับการศึกษา 
คนควาขอมูลทางศิลปวัฒนธรรม 
2) องคความรูเกี่ยวกับการเผยแพร ให
ความรู ดานศิลปวัฒนธรรม 
 

1) เพื่อผลิตคูมือการปฏิบัติงาน 
2) เพื่อเผยแพรใหความรูแก
บุคคลากรของสถาบันอยุธยา
ศึกษา และผูสนใจท่ัวไป 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ดานการสนับสนุนพันธกิจของหนวยงาน 
ช่ือหนวยงาน  : สถาบันอยุธยาศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร  : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน 
องคความรูที่จำเปน (K)  : เทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา 
ตัวช้ีวัด (KPI)  : รอยละของผลงานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน 
เปาหมายของการจัดการความรู  1) เพ่ือผลิตคูมือการปฏิบัติงาน 

2) เพ่ือเผยแพรใหความรูแกบุคคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป 
ลำดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

1 การคนหาความรู  
- คณะกรรมการประชุมเพ่ือคัดสรรหัวขอใน
การจัดทำ KM ประจำปงบประมาณ 2564  
- วิเคราะห SWOT เพ่ือเปนแนวทางในการคัด
สรรหัวขอในการจัดการความรู 
- นำเสนอประเด็นการจัดการความรู  
 

ม.ค. 2564 ประเด็นความรู  
ท่ีนำมาจัดการความรู 

1 ประเด็น คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

คณะกรรมการจัดการความรู  ของ
สถาบั นอ ยุ ธยาศึ กษ า  วิ เค ราะห  
SWOT แ ล ว  เล็ ง เห็ น จุ ด แ ข็ ง  ท่ี
บุคลากรมีความสามารถในดานการ
คนควา และเผยแพรองคความรูทาง
วัฒ นธรรมได  ประกอบ กับการ ท่ี
สำนักงานของสถาบันอยุธยาศึกษา มี
สถาปตยกรรม ท่ีสะทอนเอกลักษณ 
ท าง วัฒ น ธร รม ท อ ง ถ่ิ น  แ ล ะ  มี
ศิ ล ป วั ต ถุ  แ ล ะ สื่ อ ค ว า ม รู ท า ง
วัฒนธรรม ท่ีสามารถพัฒนาใหเปน
แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมได จึงได
เสนอประเด็นการจัดการความรู เรื่อง 
“ เทค นิคการใหบริการความรู  ณ 
แหลงเรียนรูภู มิ วัฒนธรรมอยุธยา 
สถาบันอยุธยาศึกษา” 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ดานการสนับสนุนพันธกิจของหนวยงาน 
ช่ือหนวยงาน  : สถาบันอยุธยาศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร  : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน 
องคความรูที่จำเปน (K)  : เทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา 
ตัวช้ีวัด (KPI)  : รอยละของผลงานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน 
เปาหมายของการจัดการความรู  1) เพ่ือผลิตคูมือการปฏิบัติงาน 

2) เพ่ือเผยแพรใหความรูแกบุคคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป 
ลำดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

2 การสรางและแสวงหาความรู 
- ดำเนินการจัดการประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณจากการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของสถาบันอยุธยาศึกษา และผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอกหนวยงาน  
  
 

ม.ค.– เม.ย.
2564 

จำนวนครั้งท่ีมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ไมนอยกวา 6 
ครั้ง 

นักวิชาการศึกษา
ประจำสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
 

คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

คณะกรรมการการจัดการความรูของ

สถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการจัด

ประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ

ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการคนควา 

และเผยแพรองคความรูทางวัฒนธรรม 

ท้ังประชุมรวมกัน และประชุมผาน

ระบบออนไลน 
3 การจัดความรูใหเปนระบบ 

- คณะกรรมการจัดการความรู ถอดองคความรู
จากการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ การ
ทำงานของบุคลากรแตละคน 
- จำแนกประเด็นความรู แตละเรื่อง ใหเปน
หมวดหมู  
-จัดทำเคาโครงเน้ือหา โดยการจำแนกเน้ือหาท่ี
ไดจากการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณการ
ปฏิบัติงาน ลงในหมวดหมูท่ีกำหนดไว จนได
เคาโครงสำหรับนำไปจัดทำคูมือปฏิบัติงาน 
 
 
 

เม.ย. 2564 ตนแบบคูมือ
ปฏิบัติงาน 

1 ฉบับ คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

คณะกรรมการการจัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการถอด
อ ง ค ค ว า ม รู  จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
แลกเปลี่ ยน และจำแนกประเด็น
ความรูใหเปนหมวดหมู ประกอบดวย  
1) แนวทางการนำชมแหลงเรียนรูภูมิ
วัฒนธรรมอยุธยา 2) แนวทางการ
บรรยายภายใน “หอกลาง”3) แนว
ทางการบรรยาย ภายใน “เรือนนอน” 
4 ) แนวทางการบรรยาย ภ ายใน 
“เรือนครู”  และ 5 ) แนวทางการ
บรรยาย ภายใน “เรือนชาง” และ
จัดทำตนแบบคูมือการปฏิบัติงาน 



แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนา ๑๒ 
 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ดานการสนับสนุนพันธกิจของหนวยงาน 
ช่ือหนวยงาน  : สถาบันอยุธยาศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร  : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน 
องคความรูที่จำเปน (K)  : เทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา 
ตัวช้ีวัด (KPI)  : รอยละของผลงานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน 
เปาหมายของการจัดการความรู  1) เพ่ือผลิตคูมือการปฏิบัติงาน 

2) เพ่ือเผยแพรใหความรูแกบุคคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป 
ลำดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู 
- จัดทำคูมือปฏิบัติงาน ใหมีความเปนระเบียบ 
สวยงาม และอานงาย 
- คณะกรรมการจัดการความรู กลั่นกรองคูมือ 
และปรับปรุงแกไขคูมือการปฏบิัติงาน และ
ดำเนินการปรับปรุงแกไขเน้ือหาใหสามารถ
สื่อสารกับผูใชคูมือไดอยางชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

เม.ย. 2564 คูมือปฏิบัติงาน 1 ฉบับ นักวิชาการศึกษา
ประจำสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
และผูทรงคุณวุฒิ/
ผูบริหาร สถาบัน
อยุธยาศึกษา 
 

คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

คณะกรรมการการจัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการ
ออกแบบ และจัดทำคูมือการ
ปฏิบัติงาน โดยใชสื่อแผนภาพ แผนผัง
กระบวนการทำงาน แผนผังอาคาร
สถานท่ี มาเปนเครื่องมือ ในการ
สื่อสาร และถายทอดความรู สูผูเรียนรู 
ในลักษณะ infographic  
และดำเนินการกลั่นกรองเน้ือหา ให
สามารถสื่อสารกับผูใชคูมือ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5 การเขาถึงความรู 
-คณะกรรมการจัดการความรู กำหนดวิธีการ
เขาถึงความรู 3 ชองทาง คือ  
1) เผยแพรคูมือการปฏิบัติงาน แกบุคลากรของ
สถาบันอยุธยา  
2) นำคูมือการปฏิบัติงาน เผยแพรบนเว็บไซต
สถาบันอยุธยาศึกษา สำหรับใหผูสนใจสามารถ
เขาถึงองคความรู 
3) จัดขอมูลใหความรูภายในหองศูนยขอมูล
อยุธยาศึกษา และศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรม
ของสถาบันอยุธยาศึกษา  

เม.ย. - พ.ค. 
2564 

การเผยแพรขอมูล 2 ชองทาง คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

คณะกรรมการการจัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการ 
เผยแพรคูมือปฏิบัติงานแกบุคลากร
ของสถาบันอยุธยาศึกษา และนำคูมือ
เผยแพรบนเว็บไซตของสถาบันอยุธยา
ศึกษา เพ่ือใหผูสนใจ สามารถเขาถึง 
องคความรูได 



แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนา ๑๓ 
 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ดานการสนับสนุนพันธกิจของหนวยงาน 
ช่ือหนวยงาน  : สถาบันอยุธยาศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร  : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน 
องคความรูที่จำเปน (K)  : เทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา 
ตัวช้ีวัด (KPI)  : รอยละของผลงานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน 
เปาหมายของการจัดการความรู  1) เพ่ือผลิตคูมือการปฏิบัติงาน 

2) เพ่ือเผยแพรใหความรูแกบุคคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป 
ลำดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู และ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน แกผูปฏิบัติงาน
จากหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับหัวขอการ
จัดการความรู เชน นักศึกษา หรือบุคลากรจาก
หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย หรือผูสนใจ
ท่ัวไป 
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การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู และความ
คิดเห็น 

1 ครั้ง คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

คณะกรรมการการ
จัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา 

คณะกรรมการการจัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนความรู ในรูปแบบ
ออนไลน โดยมีนักศึกษาในสาขาท่ี
เกี่ยวของ ประกอบดวย สาขาการ
ทองเท่ียว และสาขาศิลปกรรม เขา
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

7 การเรียนรู 
-บุคลากรภายในสถาบันอยุธยาศึกษา  
ผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ และผูสนใจท่ัวไป มีการ
นำองคความรู ไปใชใหเกิดประโยชน ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

เม.ย.2564 การนำองคความรูไป
ใช 

1 ครั้ง บุคลากรภายใน
สถาบันอยุธยาศึกษา  
นักศึกษาและ
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
และผูสนใจท่ัวไป 

คณะกรรมการ KM  คณะกรรมการการจัดการความรูของ
สถาบันอยุธยาศึกษา สามารถนำ
ความรู ท่ีไดจากการจัดการความรู ไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ดาน
การศึกษาและเผยแพร องคความรู
ทางวัฒนธรรม ณ แหลงเรียนรูภูมิ
วัฒนธรรมอยุธยา สถาบันอยุธยา
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 



แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนา 16 
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