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บทท่ี 1  

ความเป็นมาของสถาบนัอยุธยาศึกษา 
 

 

 
 
สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ด าเนินงาน

ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นศูนย์วัฒนธรรม นับแต่สมัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
ยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครู  ซึ่งในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้บัญญัติให้วิทยาลัยมีหน้าที่ประการหนึ่ง                    
คือการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ใน พ.ศ.๒๕๒๑ กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ได้ขยายงานตามพระราชบัญญัติตั้งส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และยกฐานะศูนย์ประชาสงเคราะห์ทางวัฒนธรรมเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม”                      
โดยให้วิทยาลัยครู เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานด้านวัฒนธรรม อันมีอธิการบดีเป็นประธาน และคณาจารย์                
เป็นคณะกรรมการ ขึ้นกับส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยการริเริ่มจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ 
อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาที่มีเนื้อหาด้านวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน ๓   
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หอศิลปวัฒนธรรม ณ อาคาร ๓ 
 
พ.ศ.๒๕๒๗  อธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายเดโช สวนานนท์ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม 

เป็นหน่วยงานประจ าวิทยาลัยครูทุกแห่ง สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา              
จึงได้พัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ขึ้นเป็น ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         

ต่อมา ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับปรุงอาคารเรียน ๓                   
เป็น “หอศิลปวัฒนธรรม” เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม และอนุรักษ์ศิลปวัตถุ ที่ได้ริเริ่มจัดแสดงมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๒                     
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชด าเนิน 
ทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และได้ทรงลงพระนามาภิไธยไว้เป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม               
พ.ศ. ๒๕๒๘   
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นิทรรศการบนเรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ                
ให้ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘  ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๗ ได้ก าหนดให้สถาบันราชภัฏ              
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ ประการหนึ่ง คือ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเป็นการตอกย้ าภารกิจด้านวัฒนธรรมของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใน พ.ศ.๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               
ให้ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมเป็น “ส านักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีส านักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเรียน ๓ 

ต่อมาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติงบประมาณใน พ.ศ.๒๕๔๔ เพ่ือสร้างอาคารหลังใหม่ 
ส าหรับเป็นอาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสร้างบริเวณระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และศูนย์ศึกษา
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทยภาคกลางที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีการจัดพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในเรือนด้วยการเชื่อมโยงสมาชิกในครอบครัวและพ้ืนที่    
การใช้สอยที่เอ้ือต่อสภาวะภูมิประเทศ  

ภายหลังจากที่ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลื่อนฐานะขึ้น เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ.๒๕๔๗ แล้ว ส านักศิลปะและวัฒนธรรมก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันอยุธยาศึกษา”               
ท าหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา                     
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ               
การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” 
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เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษาสร้างแล้วเสร็จและย้ายส านักงานมาอยู่ที่แห่งนี้ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙                   
โดยมีการแบ่งการใช้งานของเรือนไทยและบริเวณโดยรอบคือ ชั้นล่างเป็นส านักงาน ห้องประชุม ศูนย์ข้อมูล
อยุธยาศึกษา โถงนิทรรศการหมุนเวียน ส่วนบริเวณชั้น ๒ จัดแสดงนิทรรศการถาวรในอาคารเรือนไทย ๓ หลัง 
เรือนไทยแห่งนี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้สนใจทั่วไป โดยตั้งโดดเด่นอยู่ริมถนนปรีดีพนมยงค์ ภายใต้ชื่อ “สถาบันอยุธยาศึกษา”  

 

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

เหตุผลในการจัดตั้งสถาบนัอยุธยาศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดตั้ งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพ่ือให้ เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามที่ ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัย                     
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้                   
เชิดชู ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน               
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
และยั่งยืน 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เคยเป็น 
ราชธานีของประเทศไทย ที่มีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ปี เป็นมหานครที่มีเอกลักษณ์ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ                   
ที่ทรงคุณค่า เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าที่อุดมสมบูรณ์  มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม                     
จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นบัญชีเป็นนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ณ เมืองคาร์เท็จ
ประเทศตูนีเซีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี
แห่งชาติไทย และเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ 
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จากความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น         
เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา  ศิลปะและวัฒนธรรม     
การละเล่นพื้นบ้าน  คติชนวิทยา ฯลฯ แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ที่ตั้ง/อาณาเขต 
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์                 

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ เป็นเรือนไทยหมู่ภาคกลาง            
อยู่ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
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2. โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 
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๑. นางสาวจงกล   เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๒. นางสาวสุภารัตน ์  ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๓. นางกันยารัตน์   คงพร  รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
4. นางสาวชนิกานต์  ผลเจริญ  รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตติยา    พาวินัย  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

2.2  รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุน  
  1.  นางสาวธัญวลัย  แก้วแหวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

2.  นางสาวสายรุ้ง  กล่ าเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
3.  นางประภาพร  แตงพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
4.  นางสาวศรีสุวรรณ  ช่วยโสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

  5.  นายอายุวัฒน์  ค้าผล  นักวิชาการศึกษา  
  6.  นางสาธิยา   รื่นชล  นักวิชาการศึกษา  

7.  นายพัฑร์   แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา  
  8.  นายปัทพงษ์   ชื่นบุญ  นักวิชาการศึกษา  
  9.  นางสาวอรอุมา  โพธิ์จิ๋ว  นักวิชาการศึกษา 
  ๑0.  นางยุพด ี   ป้อมทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
  ๑1.  นางสายใจ   ขันธฤกษ์ คนงาน 
  12.  นางอรุณ   ช านาญหมอ คนงาน 

3. นโยบาย สถาบันอยุธยาศึกษา 
 1. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและน าศาสตร์ของพระราชา 
     มาใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 2. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
 3. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

4. ปรัชญา 
รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 

5. วิสัยทัศน์ 
 ภายใน พ.ศ. 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยาเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่น 
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6. พันธกิจ 
 1. ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
 2. วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
 3. บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชด าริ 
 

7. กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะ 
      เมืองมรดกโลก 
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความ 
     ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

8. เอกลักษณ์  
แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

9. วัฒนธรรมองคก์ร  
บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

10. ค่านิยม 
 ท านุบ ารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์ 
 



บทท่ี 2  
การปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) (ฉบับปรบัปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561)  
ไปสู่ แผนยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  

ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจยัและนวัตกรรม 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจดัการ 

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันอยุธยาศึกษา ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560- 2564 
(แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจ าป ีพ.ศ. 2561) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา 
เป้าหมาย 

1.1 สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. จ านวนโครงการท่ีมหาวิทยาลัยน าศาสตร์พระราชาไปพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

- ไม่น้อยกว่า  
2 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
2 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
2 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
2 โครงการ 

2. จ านวนโครงการท่ีมหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/ 
    นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาให้กับท้องถิ่นใน 
    ด้านสังคม  

- ไม่น้อยกว่า  
2 โครงการ 

 

ไม่น้อยกว่า 
2 โครงการ 

 

ไม่น้อยกว่า 
2 โครงการ 

 

ไม่น้อยกว่า 
2 โครงการ 

 
3. จ านวนโครงการท่ีมหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/ 
    นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาให้กับท้องถิ่นใน 
    ด้านสิ่งแวดล้อม   

- ไม่น้อยกว่า  
1 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
1 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
1 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
1 โครงการ 

4. ร้อยละของผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   ท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น  

- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีรับบริการจาก 
    มหาวิทยาลัย 

- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

6. จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
    เชิงวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัด  

- ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
2 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
2 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
2 โครงการ 

7. จ านวนโครงการอันเน่ืองมาจากศาสตร์พระราชาท่ีชุมชน 
    ท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้  

- ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
2 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
2 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
2 โครงการ 

8. จ านวนการจัดประชุมสัมมนา/จัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาหรือ 
     หัวข้อการพัฒนาของชุมชน 5 ครั้ง 

- 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 

9. ผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับ 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ  

- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

10. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุง 
      ศิลปวัฒนธรรม        

- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

11. การน าองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยาไปใช้อ้างอิงในบทความ 
       วิชาการและงานวิจัยเพิ่มขึ้น 

- ไม่น้อยกว่า 
 1 เรื่อง 

ไม่น้อยกว่า 1 
เรื่อง 

ไม่น้อยกว่า 1 
เรื่อง 

ไม่น้อยกว่า 1 
เรื่อง 

12. จ านวนข้อมูลงานวิจัย/องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา  - 5 เรื่อง 5 เรื่อง 5 เรื่อง 5 เรื่อง 
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กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒ นาสถาบันอยุ ธยา
ศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการ
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒ นธรรมอยุ ธยาใน
ฐานะเมืองมรดกโลก 

1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่ท้องถิ่นและประชาชน 
2) พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) เผยแพร่และประชาสัมพันธภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมและประชาคมโลก 
4) สร้างความร่วมมือและบูรณาการการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมของชาติและท้องถิ่นกับ 
    ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
5) ศึกษา วิจัยและสร้างองค์ความรู้ทางดา้นวฒันธรรมของชาตแิละท้องถิ่น 
6) อนุรักษ์ สบืสาน ฟืน้ฟูศิลปวฒันธรรมของชาติและท้องถิ่น 
7) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น สู่สังคมและประชาคมโลก 
8) พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์กลางความรู้วัฒนธรรมอยุธยา 
9) ให้ความรูโ้บราณสถานภายในมหาวิทยาลัย 
10) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11) สร้างความร่วมมือและบูรณาการการจัดกจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
       เชิงวฒันธรรมในเมืองมรดกโลก กบัภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
12) สนับสนนุการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 
13) ผลติและพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมในเมอืงมรดกโลก 
14) ศึกษาและวิจยัเพื่อหาแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 
15) ให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับการเป็นมรดกโลกของอยุธยา 
16) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก  
17) พัฒนาโครงการ One Day Trip 
18) สนับสนนุการประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
19) ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ของข้อมูลด้านวัฒนธรรม
อยุธยาเพื่อขยายเครือข่าย
และเสริมสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

1) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 
2) ส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมจดักิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมกับประชาชนในพื้นที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าหมาย 
2.1 มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  
2.2 มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัย 
2.3 มีเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันอยู่ 
   ในระดับด ี 

- ร้อยละ  80 ร้อยละ  80 ร้อยละ  80 ร้อยละ  80 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
    ส่วนเสีย  

- ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

3. ระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 
    ในการบริหารงาน 

- ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

4. ร้อยละของบุคลากรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
    เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

- ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

5. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  - ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 
6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ 
    ต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น  

- ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 

7. ร้อยละในการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายในไม่น้อยกว่า - ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
8. จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับ 
    มหาวิทยาลัย     

- ไม่น้อยกว่า  
2 MOU 

ไม่น้อยกว่า  
2 MOU 

ไม่น้อยกว่า  
2 MOU 

ไม่น้อยกว่า 
2 MOU 

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร
ตามพันธกิจของสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

1) พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริมการสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรทุกระดับ 
3) พัฒนาแผนบริหารและพฒันาบคุลากรที่มีความสอดคล้องกับทิศทางและเปา้หมายของมหาวิทยาลัย 
4) พัฒนาเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
5) พัฒนาเครือข่ายการท างานกบัส่วนราชการในระดับจงัหวัด/ภาค 
6) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล 
7) พัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเปน็เลิศ 
8) พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
9) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานและการอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย 
10) ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยในสถาบนัอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
11) มีการพัฒนาอาคารสถานที ่และภูมิทัศน์อย่างสม่ าเสมอ 

 


