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สวนที่ ๑ 

ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

ภาพท่ี ๑ : อาคารเรือนไทยหมู สถาบันอยุธยาศึกษา 

ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีดำเนินงาน

ดานการศึกษา คนควา วิจัย และสืบคนขอมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิต

และภูมิปญญาทองถิ่นใหการสงเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ สงเสริม เผยแพรและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใชเปนแหลงเรียนรูใหการบริการขอมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม

การละเลนพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแกผูสนใจท่ัวไปท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เริ่มตนข้ึนจากการเปนศูนยวัฒนธรรม นับแตสมัยท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังมีฐานะ

เปนวิทยาลัยครู ซึ่งในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ไดบัญญัติใหวิทยาลัยมีหนาที่ประการหนึ่ง คือการทำนุบำรุง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ใน พ.ศ.๒๕๒๑ กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ไดขยายงานตามพระราชบัญญัต ิต ั ้งสำน ักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และยกฐานะศูนยประชาสงเคราะหทางวัฒนธรรมเปน “ศูนยวัฒนธรรม” โดย

ใหวิทยาลัยครู เปนหนวยงานที่ดำเนินงานดานวัฒนธรรม อันมีอธิการบดีเปนประธาน และคณาจารย เปน

คณะกรรมการ ขึ ้นก ับสำนักงาน คณะกรรมการว ัฒนธรรมแหงชาติศูนย ว ัฒนธรรม แหงว ิทยาลัยครู

พระนครศรีอยุธยา ไดดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมดวยการริเริ่มจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ 

อันเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีเนื้อหาดานวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน ๓  



 

ภาพท่ี ๒ : หอศิลปวัฒนธรรม (หลังเดิม) ณ อาคาร ๓  

พ.ศ.๒๕๒๗ อธิบดีกรมการฝกหัดครู นายเดโช สวนานนท ไดประกาศจัดตั้งศูนยศิลปะและวัฒนธรรม 

เปนหนวยงานประจำว ิทยาลัยคร ูท ุกแหง สังก ัดกรมการฝกหัดคร ู กระทรวงศึกษาธ ิการ ว ิทยาลัยครู

พระนครศรีอยุธยา จึงไดพัฒนาศูนยวัฒนธรรม ข้ึนเปน ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ตอมา ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ไดปรับปรุงอาคารเรียน ๓ เปน “หอ

ศิลปวัฒนธรรม” เพื่อเปนแหลงรวบรวม และอนุรักษศิลปวัตถุ ท่ีไดริเริ่มจัดแสดงมาต้ังแต พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยไดรับ

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนิน ทรง

ทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และไดทรงลงพระนามาภิไธยไวเปนสิริมงคล เมื่อวันจันทรท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘  

พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให

ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๗ ไดกำหนดใหสถาบันราชภัฏ เปน

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยมีว ัตถุประสงคหลายประการ ประการหนึ่ง คือ ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเปนการตอกย้ำภารกิจดานวัฒนธรรมของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใน พ.ศ.๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศแบงสวนราชการของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใหศูนยศิลปะและวัฒนธรรม เปน “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีสำนักงานต้ังอยู ณ อาคารเรียน ๓ 

ตอมาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดอนุมัติงบประมาณใน พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อสรางอาคารหลังใหม 

สำหรับเปนอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสรางบริเวณระหวางจวนผูวาราชการจังหวัด ฯ และศูนยศึกษา

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบสถาปตยกรรมเรือนไทยภาคกลางที่แสดงใหเห็นภูมิปญญาเกี่ยวกับ 



การสรางสรรคท่ีอยูอาศัย ท่ีมีการจัดพื้นท่ีตาง ๆ ภายในเรือนดวยการเช่ือมโยงสมาชิก ในครอบครัวและพื้นท่ีการ

ใชสอยท่ีเอื้อตอสภาวะภูมิประเทศ  

ภายหลังจากที ่สถาบ ันราชภ ัฏพระนครศร ีอย ุธยา เล ื ่อนฐานะข ึ ้นเป นมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ.๒๕๔๗ แลว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ไดเปล่ียนช่ือเปน “สถาบันอยุธยาศึกษา” ทำ

หนาท่ีใน ดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร วิจัย ดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดต้ังข้ึนตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ท่ีไดกำหนดไวในมาตรา ๗ คือ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

ที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อ

ความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใชประโยชน 

จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน” 

เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา สรางแลวเสร็จและยายสำนักงานมาอยูท่ีแหงนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีการ

แบงการใชงานของเรือนไทยและบริเวณโดยรอบคือ ชั้นลางเปนสำนักงาน หองประชุม ศูนยขอมูล อยุธยาศึกษา 

โถงนิทรรศการหมุนเวียน สวนบริเวณช้ัน ๒ จัดแสดงนิทรรศการถาวรในอาคารเรือนไทย ๓ หลัง เรือนไทยแหงนี้

จ ึ งเป นแหลงเร ียนร ู ทางประว ัต ิศาสตร   ว ัฒนธรรมและภ ูม ิป ญญาทองถ ิ ่น แก น ักเร ียน น ักศ ึกษา  

และผูสนใจท่ัวไป โดยต้ังโดดเดนอยูริมถนนปรีดีพนมยงคภายใตช่ือ “สถาบันอยุธยาศึกษา”  

เหตุผลในการจัดต้ังสถาบันอยุธยาศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศร ีอยุธยา ไดจัดตั ้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ ้น เพื ่อใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามที่ไดกำหนดไวในมาตรา ๗ คือ ใหมหาวิทยาลัยเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญา

ของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวม ในการ

จัดการการบำรุงรักษา การใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัด ที่เคยเปน 

ราชธานีของประเทศไทย ที่มีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ป เปนมหานครที่มีเอกลักษณ มีโบราณสถานโบราณวัตถุท่ี

ทรงคุณคา เปนเมืองอูขาวอูน้ำท่ีอุดมสมบูรณ มากดวยภูมิปญญาทองถ่ิน ประวัติศาสตรและอารยธรรม จนองคการ

ศึกษาว ิทยาศาสตร และว ัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ย ูเนสโก) ไดข ึ ้นบัญชีเป นนครประว ัต ิศาสตร

พระนครศรีอยุธยาเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ เมืองคารเท็จประเทศ

ตูนีเซีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความสำคัญทั้งในฐานะที่เปนแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดีแหงชาติ

ไทย และเปนสวนหนึ่งของอารยธรรมแหงมวลมนุษยชาติ 

จากความสำคัญดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดต้ังสถาบันอยุธยาศึกษาข้ึน เพื่อให

เปนหนวยงานที่ทำหนาที่ในดานการศึกษา คนควา วิจัยเรื ่องราวและสืบคนขอมูล เกี ่ยวกับประวัติศาสตร 

โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น การอนุรักษ สงเสริม เผยแพรและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใชเปนแหลงเรียนรูใหการบริการขอมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

การละเลนพื้นบาน คติชนวิทยา ฯลฯ แกผูสนใจท่ัวไปท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 



ท่ีต้ัง/อาณาเขต 

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขท่ี ๙๖ หมู ๒ ถนนปรีดีพนมยงค ตำบล

ประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ เปนเรือนไทยหมูภาคกลาง อยูระหวาง

จวนผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศูนยศึกษาประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

นโยบาย 

 1. พัฒนาใหเปนสถาบันทางวิชาการท่ีไดมาตรฐาน 

 2. พัฒนาใหเปนศูนยกลางความรวมมือทางวิชาการดานอยุธยาศึกษา 

 3. บูรณาการและยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินใหมีคุณภาพ 

 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองคกรท่ีเปนเลิศ 

ปรัชญา 

 อยุธยาศึกษา อยุธยาสืบสาน อยุธยาสรางสรรค  

วิสัยทัศน 

 ภายในป พ.ศ. 2567 สถาบันอยุธยาศึกษาจะเปนสถาบันทางวิชาการ ที่มีหนาที่ ศึกษา สืบสานและ

สรางสรรคองคความรูดานประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาของอยุธยา สูการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน การอนุรักษ และยกระดับภูมิปญญา เพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

พันธกิจ 

 1. ศึกษา วิจัย และเผยแพรองคความรูดานอยุธยาศึกษา 

 2. อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก 

 3. ยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินใหคงไวซึ่งเอกลักษณและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

 4. บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 

 1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาใหเปนสถาบันทางวิชาการ มีการผลิตผลงานวิชาการและการเผยแพร                 

องคความรูท่ีไดมาตรฐาน 

  2. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาใหเปนศูนยกลางความรวมมือ เพื ่อการอนุร ักษและเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก  

  3. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาใหเปนศูนยบูรณาการองคความรูและยกระดับภูมิปญญา เพื่อการ

พัฒนาทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

  4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองคกรท่ีเปนเลิศ  

  



เอกลักษณ  

 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา สืบสานมรดกชาติและมรดกโลก 

วัฒนธรรมองคกร  

 รักศิลปวัฒนธรรม สุจริตโปรงใส จิตสาธารณะ มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

คานิยม 

 สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับภูมิปญญา พัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

 

โครงสรางการแบงสวนราชการภายในของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัอยุธยา

 

สาํนักงานผูอ้าํนวยการ 

งาน

ศิลปวฒันธรรม 

และส่ิงแวดล้อม 

งานบริหารงาน

ทัว่ไป 
งานอยุธยาศึกษา หอศิลป์จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา 

ศูนยท์่องเท่ียว 

ทางวฒันธรรมและ 

ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

จงัหวดั

 1. หน่วยธุรการ 

2. หน่วยนโยบายและ

แผน 

3. หน่วยบรหิารงาน

บุคคล 

4. หน่วยการเงนิและ

พสัดุ 

5. หน่วยอาคารสถานที่ 

6. หน่วยประกัน

คุณภาพ 

7. หน่วยจดัหารายได้ 

8. หน่วยประชาสมัพนัธ์ 

1. หน่วยทํานุบํารุง

ศลิปวฒันธรรม 

2. หน่วยอนุรกัษ์

สิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละ

ศลิปกรรมท้องถิน่ 

3. หน่วยบรกิารวชิาการ

ด้านศลิปวฒันธรรม 

4. หน่วยฐานขอ้มูล 

ด้านศลิปวฒันธรรมและ

ภูมปัิญญา 

 
 

1. หน่วยศูนย์ขอ้มูลอยุธยา

ศกึษา 

2. หน่วยบรกิารวชิาการ 

ด้านอยุธยาศกึษา 

3. หน่วยวจิยัและการจดัการ

ความรูด้้านอยุธยาศกึษา 

4. หน่วยผลติสื่อสารสนเทศ

ทางวชิาการ 

5. หน่วยวารสารวชิาการ

อยุธยาศกึษา 

 

หน่วยจดัแสดงนิทรรศการ 

ศลิปกรรม  

 

1. หน่วยส่งเสรมิ  

สนับสนุนการท่องเที่ยว 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

2. หน่วยจดัแสดง

นิทรรศการ วฒันธรรม 

และภูมปัิญญาท้องถิน่ 

 



งานและหนาท่ีความรับผิดชอบในแตละกลุมงานของสถาบันอยุธยาศึกษา  

มีรายละเอียดดังน้ี 

งานบริหารท่ัวไป 

๑. หนวยธุรการ 

  ๑.๑ จัดระบบงานสารบรรณ และงานธุรการตาง ๆ ของสถาบันฯ ตามระเบียบราชการ 

  ๑.๒ การรับ – สง หนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือเขา-ออก ท้ังภายในและภายนอก 

๑.๓ จัดทำแฟมเสนอผูบังคับบัญชา พรอมจัดเตรียมขอมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจของ ผูบริหาร 

 ๑.๔ จัดทำหนังสือราชการภายในและภายนอก 

 ๑.๕ จัดเก็บเอกสาร และหนังสือราชการใหเปนหมวดหมู 

 ๑.๖ การราง ระเบียบ คำส่ัง ประกาศ ท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานภายในสถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๑.๗ การสำเนาหนังสือราชการ ท้ังภายใน ภายนอก และเอกสารอื่น ๆ ท่ีใชในการดำเนินงาน

ขอสถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๑.๘ ปฏิบัติงานเลขานุการใหกับผูบริหารสถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๑.๙ ประสานงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานธุรการใหเกิดความเรียบรอย 

 ๒. หนวยนโยบายและแผน 

  ๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป  

  ๒.๒ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป 

  ๒.๓ จัดทำแผนกลยุทธประจำสถาบันอยุธยาศึกษา พรอมทบทวนเปนประจำทุกป 

  ๒.๔ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 

  ๒.๕ จัดทำรายงานประจำป 

  ๒.๖ จัดทำแผนความเส่ียง 

  ๒.๗ จัดทำแผนการจัดการความรู 

  ๒.๘ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

  ๒.๙ จัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง 

 ๓. หนวยบริหารงานบุคคล 

  ๓.๑ จัดทำคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๓.๒ จัดทำและทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๓.๓ สำรวจขอมูล เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๓.๔ ดำเนินการพัฒนาบุคลากร เชน ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๓.๕ ดำเนินการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร และการรวบรวมขอมูลสถิติวันลาทุกประเภท 

 ๔. หนวยการเงินและพัสดุ 

  ๔.๑ จัดต้ังคำของบประมาณการใชจายประจำปของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๔.๒ จัดทำแผนการใชจายเงินประจำป 



  ๔.๓ จัดทำ ซื้อ-จาง และการเบิก-จาย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป 

  ๔.๔ จัดทำบัญชีคุมยอดรายจายทุกหมวดงบประมาณ 

  ๔.๕ การเปล่ียนแปลงรายการและหมวดรายจาย 

  ๔.๖ จัดทำรายงานผลการใชจายงบประมาณรปะจำป 

  ๔.๗ จัดทำระเบียบจัดหารายได 

  ๔.๘ จัดทำบัญชีการจัดหารายได 

  ๔.๙ การเบิก-จาย งานพัสดุ 

  ๔.๑๐ การดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ วัสดุคงทนถาวร และการซอมบำรุงรักษา 

  ๔.๑๑ การจัดทำบัญชีคุมยอดพัสดุ  

 ๕. หนวยอาคารสถานท่ี 

  ๕.๑ ควบคุมดูแล อาคารสถานท่ี และระบบสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

  ๕.๒ ประสานงาน ซอม-บำรุง กรณีเกิดการชำรุด 

  ๕.๓ ตกแตงภูมิทัศนใหสวยงาม 

 ๖. หนวยประกันคุณภาพ 

  ๖.๑ จัดทำคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ๖.๒ จัดทำคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  ๖.๓ จัดประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ 

  ๖.๔ จัดเก็บหลักฐานงานประกันคุณภาพตามตัวช้ีวัด 

  ๖.๕ จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 

  ๖.๖ จัดเตรียมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก/สถาบัน 

  ๖.๗ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน 

 ๗. หนวยจัดหารายได 

  ๗.๑ วางแผนดำเนินงานในการจัดหารายได ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 

๗.๒ จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดหารายได  

  ๗.๓ บริการใหเชาสถานท่ีและอุปกรณสำหรับจัดงานประเพณีตาง ๆ และการแสดงทางดานวัฒนธรรม 

  ๗.๔ ประสานงานกับฝายการเงินในการจัดเก็บรายได  

 ๘. หนวยประชาสัมพันธ 

  ๘.๑ วางแผนการประชาสัมพันธของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๘.๒ สรางเครือขายกับส่ือมวลชน และหนวยงานประชาสัมพันธ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ๘.๓ จัดทำเว็บไซต ส่ือออนไลนของสถาบันฯ 

 ๘.๔ บันทึกภาพถาย / วิดีโอ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม 

 ๘.๕ เตรียมขอมูลตาง ๆ เสนอฝายประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงจดหมายขาวประจำสัปดาห 

 ๘.๖ ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร และผลงานของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๘.๗ จัดทำรายงานประจำปของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  



งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

  ๑. หนวยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

  ๑.๑ ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๑.๓ รวบรวม สนับสนุน สงเสริม ผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
  ๑.๔ อนุรักษและสืบสานผลงานของภูมิปญญาทองถ่ิน 

    ๑.๕ จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
  ๑.๖ จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ สืบสาน และปลูกจิตสำนึกทางดานจริยธรรม คุณธรรม และ
ความเปนเอกลักษณไทย  
  ๑.๗ งานศาสนพิธี และพิธีการ  
  ๑.๘ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

  ๒. หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน 

   ๒.๑ ดำเน ินงานตามนโยบายและแผนงานเก ี ่ ยวก ับการอน ุร ักษ ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

  ๒.๒ จัดประชุมคณะกรรมการหนวยอนุรักษของจังหวัดฯ 

  ๒.๓ สำรวจศึกษาสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินอยุธยา 

  ๒.๔ งานเผยแพรความรู ดานส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินอยุธยาแกนักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

  ๒.๕ จัดทำรายงานสถานการณส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน  

  ๓. หนวยบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 

  ๓.๑ สำรวจความตองการของชุมชนและทองถ่ินเพื่อกำหนดหลักสูตร 

  ๓.๒ จัดการแสดงทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาเพือ่อนุรักษฯสืบสานใหคงอยูคูสังคมไทย 

  ๓.๓ จัดกิจกรรมสงเสริมและเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินอยุธยา 

  ๓.๔ จัดอบรมใหความรูดานศิลปวัฒนธรรม  

  ๔. หนวยฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา  

  ๔.๑ งานเก็บรวบรวมขอมูลศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนระบบเพื่อการสืบคน

และเผยแพรสูชุมชน 

  ๔.๒ งานจัดทำทะเบียนศิลปวัตถุ และเอกสารโบราณ 

  ๔.๓ งานปริวรรตเอกสารโบราณ 

  ๔.๔ จัดทำแผนท่ีแหลงภูมิปญญาทองถ่ิน 

งานอยุธยาศึกษา 

 ๑. หนวยศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา 
  ๑.๑ วางแผน จัดซื้อ และจัดหาทรัพยากรสำหรับใหบริการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา 

  ๑.๒ สำรวจ และรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑.๓ ลงทะเบียนหนังสือ และขอมูลสารสนเทศในระบบฐานขอมูล 



  ๑.๔ ใหบริการขอมูลวัฒนธรรมอยุธยา 

  ๑.๕ พัฒนาศูนยขอมูลอยุธยาศึกษาใหเปนปจจุบัน 

  ๑.๖ จัดทำแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผูเขาใชบริการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา 

  ๑.๗ จัดเก็บขอมูลสถิติของผูเขาใชบริการ 

  ๑.๘ จัดทำรายงานสรุปจำนวนผูเขาใชบริการเมื่อส้ินปงบประมาณ 

 ๒. หนวยบริการวิชาการดานอยุธยาศึกษา 
  ๒.๑ วางแผนการจัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

  ๒.๒ ประสานงานวิทยากรใหความรูในการอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

  ๒.๓ จัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

  ๒.๔ จัดทำแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 

 ๓. หนวยวิจัยและการจัดการความรูดานอยุธยาศึกษา 
  ๓.๑ ต้ังหัวขอการศึกษาองคความรู 

  ๓.๒ กำหนดหลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค และผลท่ีจะไดรับจากงานวิจัย 

  ๓.๓ ศึกษาวิจัยองคความรูดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรมอยุธยา 

  ๓.๔ สรุปผลงานวิจัย 

  ๓.๕ นำเสนอและเผยแพรผลงานวิจัย 

  ๓.๖ ดำเนินการสรางและแสวงหาความรู จากประสบการณการทำงานท่ีมีอยูในบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๓.๗ สังเคราะห ประมวลผล และกล่ันกรองประเด็นความรูจากการประชุมแลกเปล่ียนความรู 

  ๓.๘ เผยแพร คูมือปฏิบัติงาน ท่ีไดจากการจัดการความรู 

  ๓.๙ วิเคราะห ประเด็นความรูท่ีไดจากการประชุมแลกเปล่ียนความรู มาจัดการความรูใหเปนระบบ 

  ๓.๑๐ ตรวจสอบ กล่ันกรอง ปรับปรุงแกไข คูมือปฏิบัติงาน ใหมีระเบียบแบบแผนเดียวกันตลอดท้ังฉบับ 

  ๓.๑๑ จัดกิจกรรมบรรยายใหความรู เปดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดการความรู (KM) 

 ๔. หนวยผลิตสื่อสารสนเทศทางวิชาการ 
  ๔.๑ สำรวจ รวบรวมขอมูลทางดานวัฒนธรรมอยธุยา สำหรับนำไปผลิตส่ือสารสนเทศทางวิชาการ 

  ๔.๒ จัดทำ นิทรรศการใหความรูทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

  ๔.๓ จัดทำ แผนพับ สำหรับเผยแพรใหความรูทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

  ๔.๔ จัดทำ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อบรม และสัมมนาทางวิชาการ 

  ๔.๕ นำตนฉบับเอกสารประกอบกจิกรรมทางวิชาการ ไปจัดตีพิมพ 

  ๔.๖ ควบคุม ตรวจสอบ เนื้อหาขอมูลที่นำมาผลิตเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อบรม 

และสัมมนาทางวิชาการ 

  ๔.๗ เผยแพรส่ือสารสนเทศทางวิชาการ 

 ๕. หนวยวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 
  ๕.๑ ประชาสัมพันธ เปดรับสมัครบทความ 

  ๕.๒ ประสานงานรับบทความวิชาการจาก ผูนิพนธทางระบบวารสารออนไลน และทางอีเมล 

  ๕.๓ ประสาน กับผูทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ 

  ๕.๔ จัดเตรียมตนฉบับวารสาร 



  ๕.๕ ตรวจสอบ ความถูกตองของการจัดเตรียมตนฉบับวารสารกอนตีพิมพ 

  ๕.๖ พัฒนา และดูแลระบบ Thai Journals Online หรือเว็บไซตสำหรับวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 

  ๕.๗ ประสานงาน การจัดพิมพวารสาร กับโรงพิมพ 

  ๕.๘ เผยแพร วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ 

งานหอศิลป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑. หนวยจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม  
  ๑.๑ จัดทำทะเบียนผลงานทางศิลปกรรม 

  ๑.๒ ออกแบบ จัดแสดงผลงานทางศิลปกรรม 

  ๑.๓ จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางศิลปะของศิลปนสาขาตาง ๆ  

  ๑.๔ จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ โดยมีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับนิทรรศการ 

  ๑.๕ ประสานศิลปนสาขาตาง ๆ เพื่อสรางผลงานทางศิลปะ 

  ๑.๖ จำหนายหนังสือและของท่ีระลึก จากการสรางสรรคผลงานศิลปะ 

  ๑.๗ พัฒนาบุคลากรเพื่อนำชมภายในหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑.๘ จัดกิจกรรมถายทอดความรูทางดานศิลปะแกนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป  

  ๑.๙ จัดทำแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผูเขาใชบริการหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑.๑๐ จัดเก็บขอมูลสถิติของผูเขาใชบริการ 

  ๑.๑๑ จัดทำรายงานสรุปจำนวนผูเขาใชบริการเมื่อส้ินปงบประมาณ 

งานศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๑. หนวยสงเสริม สนับสนุน การทองเท่ียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๑ จัดทำปฏิทินทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๒ รวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการทองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ๑.๓ จัดทำแผนท่ีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ๑.๔ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการทองเท่ียว 
  ๑.๕ สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ๑.๖ สงเสริมการจัดการความรูวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 
  ๑.๗ พัฒนาขอมูลทองเท่ียวเพื่อการเผยแพรบนเว็บไซตสถาบันอยุธยาศึกษา  
  ๑.๘ ใหบริการนำชมแกผูเขาใชบริการศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรม และนำชมตามเสนทาง
  ๑.๙ ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๑๐ สรางเครือขายทางการทองเท่ียวดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  
  ๑.๑๑ จัดทำคูมือแนะนำการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ฉบับภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 ๒. หนวยจัดแสดงนิทรรศการ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๒.๑ ออกแบบการนำเสนอน ิทรรศการภายในศ ูนย ท องเท ี ่ยวทางว ัฒนธรรมจ ั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๒ จัดนิทรรศการหมุนเวียนภายในศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



  ๒.๓ บำรุงรักษา และพัฒนารูปแบบการนำเสนอภายในศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๔ จัดทำแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผูเขาใชบริการศูนยทองเท่ียว ทาง
วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๕ จัดเก็บขอมูลสถิติของผูเขาใชบริการ 
  ๒.๖ จัดทำรายงานสรุปจำนวนผูเขาใชบริการเมื่อส้ินปงบประมาณ 

  



มาตรฐานในการใหบริการของสถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 
๑. แจงข้ันตอนการใหบริการท่ีชัดเจน แกผูรับบริการ 
๒. การใหบริการตองไมซับซอน ปฏิบัติงาย สะดวกตอผูรับบริการ 
๓. มีชองทางในการใหบริการขอมูลท่ีหลากหลาย เชน สอบถามโดยตรง โทรศัพท เฟซบุก ฯลฯ 
๔. ผูใหบริการมีความยิ้มแยม แจมใส กระตือรือรนในการใหบริการ 
๕. ผูใหบริการใชวาจาและกิริยาท่ีสุภาพตอผูรับบริการ 
๖. ผูใหบริการแตงกายสุภาพเรียบรอย  
๗. ผูใหบริการตองใหขอมูลและคำแนะนำท่ีผูรับบริการสามารถนำใชประโยชนไดอยางถูกตอง 
๘. สถานท่ีใหบริการตองสะอาด เปนระเบียบ เรียบรอย 
๙. มีส่ิงอำนวยความสะดวกใหบริการสำหรับผูมาขอใชบริการตาง ๆ เชน สถานท่ีจอดรถ จุดบริการน้ำด่ืม 
หองสุขา แจลแอลกอฮอลลางมือ จุดตรวจวัดอณุหภูมิ ฯลฯ 

  

 

 

  



สวนที่ ๒ 

รายงานความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ตอการใหบริการของสถาบันอยุธยาศึกษา 

ผูตอบแบบสอบถาม ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ ตอการใหบริการของสถาบันอยุธยาศึกษา 

ประกอบดวย ๓ กลุมดังนี้ 

กลุมท่ี ๑ ผูรับบริการจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ๒๐ คน 

กลุมท่ี ๒ ผูเขาชมหอศิลป ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา และแหลงเรียนรู ๒๐ คน 

กลุมท่ี ๓ ผูขอรับบริการขอมูลทางวิชาการ ๒๐ คน 

โดยมีผลประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาดังนี้ 

สวนท่ี ๑  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน ๖๖ คน 

สถานะของผูตอบแบบสอบถาม 

 

จากแผนภาพแสดงสถานของผูตอบแบบสอบถาม ทำใหทราบวาผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการ

ใหบรการของสถาบันอยุธยาศึกษา สวนใหญ เปนหนวยงานภาครัฐ รอยละ ๖๗ รองลองมาเปนภาคประชาชน 

รอยละ ๒๐ และนักเรียน นักศึกษา รอยละ ๑๓  

  

นักเรียน/นักศึกษา

13%

ประชาชน
20%

หนวยงานภาครัฐ
67%



ประเภทของการขอรับบริการจากสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

 

จากแผนภาพแสดงประเภทของการขอรับบริการจากสถาบันอยุธยาศึกษา พบวาผูมาใชบริการสวนใหญ 

เปนการขอรับบริการจากศูนยขอมูลอยุธยาถึงรอยละ ๒๓ รองลงมาเปนการขอรับบริการจากสถาบันอยุธยาศึกษา 

รอยละ ๑๘ การติดตอประสานงาน รอยละ ๑๕ การเขารวมกิจกรรมรอยละ ๑๔  การขอใชสถานที่จัดประชุม / 

จัดกิจกรรม / งานมงคลสมรส รอยละ ๑๔ การเขาชมนิทรรศการบนเรือนไทย รอยละ ๘ เปนตน  

สวนท่ี ๒ ความพึงพอใจตอบริการของสถาบันอยุธยาศึกษา 

๑. ดานข้ันตอนการใหบริการ 
รายการประเมิน × รอยละ การแปลความหมาย 

การแจงข้ันตอน ในการใหบริการใหทราบ ๔.๔๗ ๘๙ มาก 
การปฏิบัติตามข้ันตอน ตามท่ีแจงใหทราบ ๔.๓๘ ๘๘ มาก 
ข้ันตอนในการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน ๔.๕๓ ๙๑ มากท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม ๔.๔๖ ๘๙ มาก 

 

  

การขอรับบริการจาก
ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา

23%

การเขาชมหอศิลป
จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
7%

การเขาชมนิทรรศการ
บนเรือนไทย

8%
การขอใชสถานท่ีจัด

ประชุม/งานมงคลสมรส
14%

การขอขอมูลงานวิจัย
1%

การขอรับบริการจาก
สถาบันอยุธยาศึกษา

18%

การเขารวมกิจกรรม
14%

การติดตอประสานงาน
15%



๒. ดานชองทางการใหบริการ 
รายการประเมิน × รอยละ การแปลความหมาย 

ชองทางในการขอรับบริการมีหลายชองทาง  เชน การ
แจงทางโทรศัพท  ,เว็บไซต , เพจเฟสบุค , ไลน เปนตน 

๔.๕๓ ๙๑ มากท่ีสุด 

มีชองทางการแจงกฎระเบียบในการเขาใชบริการของ
สถาบันอยุธยาศึกษาใหทราบ 

๔.๓๐ ๘๖ มาก 

มีชองทางในการประชาสัมพันธกำหนดการเปด- ปดการ
ใหบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาใหทราบ 

๔.๓๖ ๘๗ มาก 

เฉลี่ยรวม ๔.๔ ๘๘ มาก 
 

๓. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
รายการประเมิน × รอยละ การแปลความหมาย 

เจาหนาท่ีใหบริการความยิ้มแยมแจมใส กระตือรือรน 
ในการ ใหบริการ 

๔.๕๘ ๙๒ มากท่ีสุด 

เจาหนาท่ีใชถอยคำและกิริยาสุภาพ   ๔.๔๗ ๙๒ มากท่ีสุด 
เจาหนาท่ีแตงกายสุภาพ เรียบรอย  ๔.๕๓ ๙๑ มากท่ีสุด 
เจาหนาท่ีใหคำแนะนำและคำปรึกษาท่ีสามารถนำไป
ปฏิบัติได  

๔.๔๕ ๘๙ มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม ๔.๕๑ ๙๐ มากท่ีสุด 
 

๔. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
รายการประเมิน × รอยละ การแปลความหมาย 

สถานท่ีมีความสะอาด เปนระเบียบ เรียบรอย ๔.๔๕ ๘๙ มาก 
สถานท่ีจอดรถมีความเพียงพอ ๔.๓๒ ๘๖ มาก 
มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการท่ี
ชัดเจน 

๔.๒๔ ๘๕ มาก 

มีส่ิงอำนวยความสะดวกในการใหบริการ เชน เครื่อง
ถายเอกสาร จุดบริการน้ำด่ืม เปนตน 

๔.๒๑ ๘๔ มาก 

เฉลี่ยรวม ๔.๓๑ ๘๖ มาก 
 

สรุปผลความพึงพอใจตอบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาท้ัง ๔ ดาน  

เฉลี่ยแลวไดผลการประเมิน ๔.๔๒ คะแนน 

 



สวนท่ี ๓ ขอเสนอแนะตอการใหบริการของสถาบันอยุธยาศึกษา 

๑.สถาบันอยุธยาศึกษา ควรเนนจัดกิจกรรมเชิงรุกมากข้ึน 

๒.สถาบันอยุธยาศึกษา ควรจัดใหมีการอบรมความรูที่ใกลสูญหาย เชน ประเพณี อาหาร ความเช่ือ 

ศิลปะ ใหกับบุคคลท้ังภายและภายนอกอยางตอเนื่อง 

๓.สถาบันอยุธยาศึกษา ควรจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน  

๔.สถาบันอยุธยาศึกษา ควรจัดสวนใหมีความรมรื่น และรักษาสภาพตนไมใหเปนจุดเดนของสถานท่ีมากข้ึน 

๕.ขอใหรักษามาตรฐานตางๆ ใหคงอยู 

๖.เจาหนาท่ีใหบริการดี มีน้ำใจ  
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