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คว�มเป็นม�
ของสถ�บันอยุธย�ศึกษ�

	 สถาบันอยุธยาศึกษา	เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ที ่ดำาเนินงาน

ด้านการศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัย	 และสืบค้นข้อมูล	 เกี่ยวกับประวัติศาสตร์	 โบราณคดี	 ศิลปะและวัฒนธรรมวิถีชีวิตและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต	 การอนุรักษ์	 ส่งเสริม	 เผยแพร่และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย	 สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมือง	

คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

	 สถาบันอยุธยาศึกษา	 เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นศูนย์วัฒนธรรม	 นับแต่สมัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ยังมีฐานะเป็น

วิทยาลัยครู	 ซึ่งในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู	 ได้บัญญัติให้วิทยาลัยมีหน้าที่ประการหนึ่ง	 คือ	 การทำานุบำารุงศาสนา	

ศิลปวัฒนธรรม
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๒

หอศิลปวัฒนธรรม ณ อ�ค�ร ๓

	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๑	 กองวัฒนธรรม	 กรมการศาสนา	 ได้ขยายงานตามพระราชบัญญัติตั้งสำานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ	 และยกฐานะศูนย์ประชาสงเคราะห์ทางวัฒนธรรมเป็น	 “ศูนย์วัฒนธรรม”	 โดยให้วิทยาลัยครู															

เป็นหน่วยงานท่ีดำาเนินงานด้านวัฒนธรรม	อันมีอธิการบดีเป็นประธาน	และคณาจารย์เป็นคณะกรรมการ	ข้ึนกับสำานักงาน	

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติศูนย์วัฒนธรรม	แห่งวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา	ได้ดำาเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม

ด้วยการริเริ่มจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๒	อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาที่มีเนื้อหา									

ด้านวัฒนธรรม	ณ	อาคารเรียน	๓		

	 พ.ศ.	๒๕๒๗	อธิบดีกรมการฝึกหัดครู	นายเดโช	สวนานนท์	ได้ประกาศจัดต้ังศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม	เป็นหน่วยงาน

ประจำาวิทยาลัยครูทุกแห่ง	สังกัดกรมการฝึกหัดครู	กระทรวงศึกษาธิการ	วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา	จึงได้พัฒนา

ศูนย์วัฒนธรรม	ขึ้นเป็น	ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา								

	 ต ่อมา	ศ ูนย์ศ ิลปะและวัฒนธรรม	ว ิทยาลัยคร ูพระนครศรีอย ุธยา	ได ้ปร ับปรุงอาคารเร ียน	๓	เป็น	

“หอศิลปวัฒนธรรม”	 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม	 และอนุรักษ์ศิลปวัตถุ	 ที่ได้ริเริ่มจัดแสดงมาตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 โดยได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำาเนิน	ทรงทอดพระเนตร

หอศิลปวัฒนธรรม	และได้ทรงลงพระนามาภิไธยไว้เป็นสิริมงคล	เมื่อวันจันทร์ที่	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๒๘		



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๓

นิทรรศก�รบนเรือนไทย สถ�บันอยุธย�ศึกษ�

 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	
ให้ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ	พ.ศ.	๒๕๓๘		ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา	๗	กำาหนดให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ	ประการหนึ่ง	 คือ	 ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 จึงเป็น

การตอกย้ำ�ภารกิจด้านวัฒนธรรมของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	 ใน	พ.ศ.	๒๕๔๒	กระทรวงศึกษาธิการประกาศแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้
ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม	 เป็น	 “สำานักศิลปะและวัฒนธรรม”	 โดยมีสำานักงานตั้งอยู่	 ณ	 อาคารเรียน	 ๓	 ต่อมาสถาบัน
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	อนุมัติงบประมาณใน	พ.ศ.	๒๕๔๔	 เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่	 สำาหรับเป็นอาคารสำานักศิลปะ
และวัฒนธรรม	 โดยสร้างบริเวณระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ	 กับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	
มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทยภาคกลางที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย		ที่มีการจัดพื้นที่
ต่าง	ๆ	ภายในเรือนด้วยการเชื่อมโยงสมาชิกในครอบครัว	และพื้นที่การใช้สอยที่เอื้อต่อสภาวะภูมิประเทศ	
	 ภายหลังจากที่สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	 เลื่อนฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ใน	พ.ศ.	๒๕๔๗	แล้ว	สำานักศิลปะและวัฒนธรรม	ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“สถาบันอยุธยาศึกษา”	ทำาหน้าที่ใน	ด้านการอนุรักษ์				
ส่งเสริม	เผยแพร่	วิจัย	ด้านศิลปวัฒนธรรม	ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	๒๕๔๗	ที่ได้กำาหนด
ไว้ในมาตรา	๗	คือ	 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา	 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 	ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน	
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้	เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น	สร้างสรรค์ศิลปวิทยา	เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน	 มีส่วนร่วมในการจัดการ	 การบำารุงรักษา	 การใช้ประโยชน์	 จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน”
	 เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา	 สร้างแล้วเสร็จและย้ายสำานักงานมาอยู่	 ณ	 ตำาแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน	 (ระหว่างจวน
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯกับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา)	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 โดยมีการแบ่งการใช้งานของ
เรือนไทยและบริเวณโดยรอบคือ	 ชั้นล่างเป็นสำานักงาน	 ห้องประชุม	 ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา	 โถงนิทรรศการหมุนเวียน	
ส่วนบริเวณชั้น	๒	จัดแสดงนิทรรศการถาวรในอาคารเรือนไทย	๓	หลัง	 ได้แก่	 เรือนอยุธยาศึกษา	 เรือนภูมิปัญญา	และ
เรือนมรดกของแผ่นดิน	 เรือนไทยแห่งนี้	 จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 แก่
นักเรียน	นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป	โดยตั้งโดดเด่นอยู่ริมถนนปรีดีพนมยงค์	ภายใต้ชื่อ	“สถาบันอยุธยาศึกษา”	
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เหตุผลในก�รจัดตั้งสถ�บันอยุธย�ศึกษ� 

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	 ได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น	 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ตามที่ได้กำาหนดไว้ในมาตรา	 ๗	 คือ	 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา	 เพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน	ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้	 เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น	สร้างสรรค์ศิลปวิทยา		

เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน	 มีส่วนร่วมในการจัดการการบำารุงรักษา	 การใช้ประโยชน์	 จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

	 ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เคยเป็นราชธานี

ของประเทศไทย	 ที่มีอายุยาวนานถึง	 ๔๑๗	 ปี	 เป็นมหานครที่มีเอกลักษณ์	 มีโบราณสถานโบราณวัตถุ	 ที่ทรงคุณค่า	 เป็น

เมืองอู่ข้าวอูน่้ ำ�ที่อุดมสมบูรณ์	 มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ประวัติศาสตร์	 และอารยธรรม	 จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	(ยูเนสโก)	ได้ขึ้นบัญชีเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งมรดกทาง

วัฒนธรรมของโลก	 เมื่อวันที่	 ๑๓	 ธันวาคม	๒๕๓๔	ณ	 เมืองคาร์เท็จประเทศตูนีเซีย	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความ

สำาคัญท้ังในฐานะท่ีเป็นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีแห่งชาติไทย	และเป็นส่วนหน่ึงของอารยธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ

	 จากความสำาคัญดังกล่าว	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	 จึงได้จัดต้ังสถาบันอยุธยาศึกษาข้ึน	 เพ่ือให้เป็น

หน่วยงานที่ทำาหน้าที่ในด้านการศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล	 เกี่ยวกับประวัติศาสตร์	 โบราณคดี	 ศิลปะ

และวัฒนธรรม	วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น	การอนุรักษ์	ส่งเสริม	เผยแพร่และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมไทย	สามารถใช้

เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 การละเล่นพื้นบ้าน	 คติชนวิทยา	 แก่	

ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น	ระดับชาติ	และระดับนานาชาติ

 ที่ตั้ง/อ�ณ�เขต

	 สถาบันอยุธยาศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	เลขท่ี	๙๖	หมู่	๒	ถนนปรีดีพนมยงค์		ตำาบลประตูชัย		

อำาเภอพระนครศรีอยุธยา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๓๐๐๐	 เป็นเรือนไทยหมู่ภาคกลาง	 อยู่ระหว่างจวนผู้ว่าราชการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
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๒.๑  ร�ยชื่อคณะกรรมก�รบริห�รง�นสถ�บันอยุธย�ศึกษ�

	 ๑.	นางสาวจงกล		 	 เฮงสุวรรณ	 	 ผู้อำานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

	 ๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา	 ปูชตรีรัตน์	 	 รองผู้อำานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

	 ๓.	นางกันยารัตน์		 	 คงพร	 	 	 รองผู้อำานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

	 ๔.	นางสาวชนิกานต์	 	 ผลเจริญ		 	 รองผู้อำานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

๒.๒  ร�ยชื่อบุคล�กรส�ยสนับสนุน 

	 ๑.		ว่าที่ร้อยตรีหญิง	รัตติยา				 พาวินัย	 	 	 หัวหน้าสำานักงานผู้อำานวยการ

	 ๒.		นางสาวธัญวลัย	 	 แก้วแหวน	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		

	 ๓.		นางสาวสายรุ้ง	 	 กล่ำาเพชร	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		

	 ๔.		นางประภาพร	 	 แตงพันธ์	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		

	 ๕.		นางสาวศรีสุวรรณ	 	 ช่วยโสภา	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		

	 ๖.		นายอายุวัฒน์	 	 ค้าผล	 	 	 นักวิชาการศึกษา	

	 ๗.		นางสาวสาธิยา	 	 ลายพิกุน	 	 นักวิชาการศึกษา	

	 ๘.		นายพัฑร์	 	 	 แตงพันธ์	 	 นักวิชาการศึกษา	

	 ๙.		นายปัทพงษ์	 	 	 ชื่นบุญ	 	 	 นักวิชาการศึกษา	

	 ๑๐.		นางสาวอรอุมา	 	 โพธิ์จิ๋ว	 	 	 นักวิชาการศึกษา

	 ๑๑.		นางยุพดี	 	 	 ป้อมทอง	 	 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

	 ๑๒.		นางสายใจ	 	 	 ขันธฤกษ์	 	 คนงาน

	 ๑๓.		นางเฉลียว	 	 	 ทองช้าง		 	 คนงาน

๒. โครงสร้�งก�รบริห�รง�นของหน่วยง�น

ผู้อำานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร

ง�นศิลป

วัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ท่องเที่ยว

ท�งวัฒนธรรม

ง�นบริห�รง�น

ทั่วไป

ง�นส่งเสริม

พัฒน�วิช�ก�ร

อยุธย�ศึกษ�

ง�นบริก�ร

วิช�ก�ร

อยุธย�ศึกษ�

หอศิลป์

จ.พระนครศรี

อยุธย�

หน่วย	ทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรม

หน่วย	อนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

หน่วย	ส่งเสริม
การท่องเที่ยว

หน่วย	ธุรการ หน่วย	วิจัยและ
การจัดการความรู้
ด้านอยุธยาศึกษา

หน่วย	พัฒนาหลักสูตร
และมาตรฐานวิชาการ

หน่วย	บริการ
สารสนเทศ
อยุธยาศึกษา

หน่วย	ผึกอบรม

หน่วย	บริการ
จัดการหอศิลป์
จ.พระนครศรี
อยุธยา

๕



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. ปรัชญ� สถ�บันอยุธย�ศึกษ� 

	 รอบรู้	เชิดชู	สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา

๔. วิสัยทัศน์ สถ�บันอยุธย�ศึกษ�

	 สถาบันอยุธยาศึกษา	เป็นศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาท่ีมีคุณภาพเป็นสถาบันท่ีเชิดชู	และส่งเสริมการประยุกต์

ใช้ข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๕. พันธกิจ สถ�บันอยุธย�ศึกษ�

	 ๑.	ทำานุบำารุง	อนุรักษ์	สืบสาน	ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	โดยเน้นวัฒนธรรมอยุธยา

	 ๒.	ศึกษา	ค้นคว้า	วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา

	 ๓.	ส่งเสริม	และสนับสนุนการนำาแนวทางพระราชดำาริ	และข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๖. กลยุทธ์ สถ�บันอยุธย�ศึกษ�

	 ๑.	สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นสถาบันวิชาการด้านวัฒนธรรมอยุธยา

	 ๒.	เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ	เพื่อเชิดชูและเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยา	

๗. เอกลักษณ์ สถ�บันอยุธย�ศึกษ�

	 แหล่งเรียนรู้	เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา

๘. วัฒนธรรมองค์กร สถ�บันอยุธย�ศึกษ�

	 บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๙. ค่�นิยม

	 อนุรักษ์	ส่งเสริม	สืบสาน	วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์

๑๐. งบประม�ณที่สถ�บันอยุธย�ศึกษ�ได้รับก�รจัดสรร ในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๙

	 สถาบันอยุธยาศึกษา	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน	 งบประมาณเงินรายได้	 และเงินอุดหนุน																

จำานวนทั้งสิ้น	๔,๗๖๐.๕๐๐	บาท	(สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)	แบ่งเป็นงบประมาณเงินแผ่นดิน	จำานวน	

๓,๕๗๒,๗๐๐	บาท	 (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	 งบประมาณเงินรายได้	 จำานวน	๘๖๖,๕๐๐	บาท	

(แปดแสนหกหม่ืนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)	และเงินอุดหนุน	๓๒๑,๓๐๐	บาท	(สามแสนสองหม่ืนหน่ึงพันสามร้อยบาทถ้วน)	

๖

๑				 งบประมาณแผ่นดิน	
งบภายใน

	 ๘๐.๔๘	 ๓,๕๗๒,๗๐๐	 ๗๕.๐๕

๒		 งบประมาณเงินรายได้																 	 ๑๙.๕๒	 ๘๖๖,๕๐๐	 ๑๘.๒๐ 

	 																		รวมงบภายใน				 	 ๑๐๐	 ๔,๔๖๙,๒๐๐	 ๙๓.๒๕			

๓	 เงินอุดหนุน			 งบภายนอก	 ๑๐๐	 ๓๒๑,๓๐๐	 ๖.๗๕ 

                               รวมงบฯ   ๔,๗๖๐,๕๐๐ ๑๐๐

ลำ�ดับ แหล่งเงิน  ประเภทที่ม�ของงบฯ คิดเป็นร้อยละ จำ�นวน (บ�ท) คิดเป็นร้อยละ

ต�ร�งที่ ๑ แสดงงบประม�ณที่ได้รับก�รจัดสรรประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๙  จำ�แนกต�มแหล่งเงิน
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๗

จากประเภทที่มาของงบฯ	จากงบภายใน	และงบภายนอก	ทั้งหมด	๒	ประเภท		สามารถจำาแนกตามประเภทที่มาฯ	

ต�ร�งที่ ๒  แยกประเภทที่ม�ของงบฯ ที่ได้รับก�รจัดสรร ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเภทท่ีม�  จำ�นวนงบฯ  ร้อยละ  แหล่งเงิน   จำ�นวนงบฯ    ร้อยละ     ชื่องบประม�ณ      จำ�นวนงบฯ   ร้อยละ

ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

งบลงทุน

บริการวิชาการ

เตรียมความพร้อมสู่

อาเซียน

งบบำารุงการศึกษา

เงินผลประโยชน์		

(ตลาดนัด)

หน่วยอนุรักษ์ฯ	จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

            รวม

๖๕๐,๐๐๐

๒,๕๔๖,๔๐๐

๒๙๒,๓๐๐

๘๔,๐๐๐

๗๓๒,๕๐๐

๑๓๔,๐๐๐

๑๒๑,๓๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๔,๗๖๐,๕๐๐

๑๓.๖๕

๕๓.๔๙

๖.๑๔

๑.๗๗

๑๕.๓๙

๒.๘๑

๒.๕๕

๔.๒๐

๑๐๐

งบภายใน

งบภายนอก

รวม (บ�ท)

๗๕.๐๕

๑๘.๒๐

๖.๗๕

๑๐๐

๙๓.๒๕

๖.๗๕

๑๐๐

๓,๕๗๒,๗๐๐

๘๙๖,๕๐๐

๓๒๑,๓๐๐

๔,๗๙๐,๕๐๐

งบประมาณ

แผ่นดิน

งบประมาณ

เงินรายได้

เงินอุดหนุน

รวม

๔,๔๖๙,๖๐๐

๓๒๑,๓๐๐

๔,๗๙๐,๕๐๐

    ามทีทภเะรป
ณามะรปบงอืช                    นิงเงลหแ

                        จำานวน          จำานวนงบฯ   
ะลยอร

  ของงบฯ                                                                         มรรกจิก   รากงรคโ        (บาท)

งบภายใน

งบภายนอก

งบประมาณ

นิดนผแ

งบประมาณ

ดไยารนิงเ

นุนหดุอนิงเ

ทำา ำบุน า     มรรธนฒัวปลิศงุร  ๗    ๑๐    ๖๕๐,๐๐๐ ๑๓.๖๕

  นุทงลบง  ๒   ๒     ๒,๕๔๖,๔๐๐ ๕๓.๔๙

รากาชิวรากิรบ  ๔ ๑๓ ๒๙๒,๓๐๐ ๖.๑๔

นยีซเาอูสมอรพมาวคมยีรตเ  ๑ ๑ ๘๔,๐๐๐ ๑.๗๗

งบบำา าษกึศรากงุร  ๔ ๘ ๗๓๒,๕๐๐ ๑๕.๓๙

ตลาดนัด)( นชยโะรปลผนิงเ ๑ ๕ ๑๓๔,๐๐๐ ๒.๘๑

 ายธุยอีรศรคนะรพดัวหงัจ ฯษกัรุนอยวนห  ๒  ๒  ๑๒๑,๓๐๐  ๒.๕๕

 ายธุยอีรศรคนะรพดัวหงัจนวสราหิรบรากคงอ  ๒  ๒  ๒๐๐,๐๐๐  ๔.๒๐

     รวม ๒๓ ๔๓ ๔,๗๖๐,๕๐๐ ๑๐๐

จากช่ืองบประมาณประเภทต่างๆ	สามารถแยกโครงการและกิจกรรม	ประกอบด้วยโครงการจำานวน	๒๓	โครงการ	กิจกรรม

จำานวน	๔๓	กิจกรรม	(บางโครงการมีกิจกรรมย่อย	บางโครงการไม่มีกิจกรรมย่อย	สำาหรับโครงการที่ไม่มีกิจกรรมย่อย

นับเป็น	๑	กิจกรรม)	แสดงดังตารางที่	๓

ต�ร�งที่ ๓ แสดงจำ�นวนโครงก�รและกิจกรรมต�มชื่องงบประม�ณประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๙



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘

ต�ร�งร�ยละเอียดโครงก�ร/กิจกรรมย่อยปีงบประม�ณ พ.ศ.๒๕๕๙ แยกต�มประเภทงบประม�ณและงบประม�ณท่ีได้รับ

โครงก�ร/กิจกรรม                                                จำ�นวนเงิน (บ�ท)

งบประม�ณแผ่นดิน (ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม) (๖ โครงก�ร) ๖๕๐,๐๐๐  

๑. โครงก�ร อยุธย�ศึกษ�วิช�ก�ร (จำ�นวน ๔ กิจกรรม)  ๑๗๐,๓๐๐

	 ๑.๑		ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน	ครั้งที่	๑	 ๖,๒๐๐		

	 ๑.๒		ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน	ครั้งที่	๒							 ๖,๒๐๐		

	 ๑.๓		สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์									

															พระบรมราชินีนาถ	“อัคราภิรักษศิลปิน”					 ๑๐๙,๖๐๐		

	 ๑.๔		สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอยุธยา	 ๔๘,๓๐๐		

๒. โครงก�ร ศึกษ�และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธย�  (๑ กิจกรรม) ๕๐,๐๐๐

	 ๒.๑		อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา	 ๕๐,๐๐๐		

๓. โครงก�ร จัดทำ�ว�รส�รวิช�ก�รอยุธย�ศึกษ� (๒ กิจกรรม)  ๑๖๘,๐๐๐

	 ๓.๑		จัดทำาวารสารอยุธยาศึกษา	(๒	ฉบับ)			 ๑๕๘,๐๐๐		

	 ๓.๒		แนะนำาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา	 ๑๐,๐๐๐		

๔. โครงก�รสืบส�นและเชิดชูวัฒนธรรมอยุธย�  (๒ กิจกรรม)    ๑๐๑,๗๐๐

		 ๔.๑		พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและกิจกรรม	 ๗๑,๐๐๐

	 	 เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

		 ๔.๒		ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา	ศิลปวัฒนธรรม	 ๓๐,๗๐๐

	 	 และภูมิปัญญาไทย

๕. โครงก�รอนุรักษ์และสร้�งสรรค์วัฒนธรรมอยุธย� (๑ กิจกรรม)  ๑๐๐,๐๐๐

						 ๕.๑		สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก	:	พระนครศรีอยุธยา	 ๑๐๐,๐๐๐		

๖. โครงก�ร รวบรวมข้อมูลประวัติศ�สตร์ท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธย� ๓๐,๐๐๐

๗. โครงก�รล�นวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษ� สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิตติ์ ๓๐,๐๐๐

    พระบรมร�ชินีน�ถ

โครงก�ร/กิจกรรม                                                จำ�นวนเงิน (บ�ท)

งบประม�ณแผ่นดิน (งบลงทุน) (๒ โครงก�ร) ๒,๕๔๖,๔๐๐  

๑. โครงก�รจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำ�สถ�บันอยุธย�ศึกษ� (๒ กิจกรรม)      ๘๓๔,๐๐๐ 

		 ๑.๑		จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องแต่งกายการแสดงแบบราชสำานักอยุธยา	 ๔๓๔,๐๐๐		

		 ๑.๒		จัดซื้อครุภัณฑ์ตัวหนังใหญ่	 ๔๐๐,๐๐๐		

๒. โครงก�ร ปรับปรุงเรือนนิทรรศก�รถ�วรสถ�บันอยุธย�ศึกษ� ๑,๗๑๒,๔๐๐



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๙

โครงก�ร/กิจกรรม                                                จำ�นวนเงิน (บ�ท)

งบประม�ณแผ่นดิน (บริก�รวิช�ก�ร) (๔ โครงก�ร) ๒๙๒,๓๐๐ 

๑. โครงก�รพัฒน�เด็กและเย�วชน (๔ กิจกรรม)  ๔๐,๐๐๐

					 ๔.๑		อยุธยาศึกษาสัญจร	รุ่นที่	๑	 ๑๐,๐๐๐		

					 ๔.๒		อยุธยาศึกษาสัญจร	รุ่นที่	๒	 ๑๐,๐๐๐		

					 ๔.๓		อยุธยาศึกษาสัญจร	รุ่นที่	๓	 ๑๐,๐๐๐		

					 ๔.๔		อยุธยาศึกษาสัญจร	รุ่นที่	๔	 ๑๐,๐๐๐		

๒. โครงก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต ๑๐๐,๐๐๐

			 ๒.๑		อบรมหลักสูตรระยะส้ัน	คร้ังท่ี	๑	“สืบสานภูมศิลป์แผ่นดินสยาม	หัตถกรรมแทงหยวก”	 ๒๕,๐๐๐		

				 ๒.๒		อบรมหลักสูตรระยะสั้น	ครั้งที่	๒	“มาลาประดิษฐ์งานวิจิตรเครื่องแขวนไทย”	 ๒๕,๐๐๐		

				 ๒.๓		อบรมหลักสูตรระยะสั้น	ครั้งที่	๓	“พุทธศิลป์	พุทธบูชา	ผืนผ้าพระบฎ”	 ๒๕,๐๐๐		

					 ๒.๔		อบรมหลักสูตรระยะสั้น	ครั้งที่	๔	“เส้นสายเลื่อมลายมุก	ศิลปะวิจิตรงานแต่งหลวง”	 ๒๕,๐๐๐		

๓. โครงก�รพัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� (๔ กิจกรรม) ๑๒๐,๐๐๐

					 ๓.๑		เพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา	ครั้งที่	๑	 ๓๕,๐๐๐		

					 ๓.๒		เพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา	ครั้งที่	๒	 ๓๕,๐๐๐		

					 ๓.๓		พัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาสำาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา	ครั้งที่	๑	 ๒๕,๐๐๐		

					 ๓.๔		พัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาสำาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา	ครั้งที่	๒	 ๒๕,๐๐๐		

๔. โครงก�รต�มพระร�ชดำ�ริ ๓๒,๓๐๐

					 ๔.๑		ชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำาริ	ครั้งที่	๑	 ๓๒,๓๐๐	

โครงก�ร/กิจกรรม                                                จำ�นวนเงิน (บ�ท)

งบประม�ณแผ่นดิน  (เตรียมคว�มพร้อมสู่อ�เซียน) ( ๑ โครงก�ร ) ๘๔,๐๐๐  

๑. โครงก�รจัดแสดงนิทรรศก�รศิลปะ หัตถกรรมอยุธย�อ�เซียน สู่คว�มเป็นมรดกโลก     ๘๔,๐๐๐ 



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 โครงก�ร/กิจกรรม                                               จำ�นวนเงิน (บ�ท)

 โครงก�ร/กิจกรรม                                               จำ�นวนเงิน (บ�ท)

 โครงก�ร/กิจกรรม                                               จำ�นวนเงิน (บ�ท)

 โครงก�ร/กิจกรรม                                               จำ�นวนเงิน (บ�ท)

งบบำ�รุงก�รศึกษ� ( ๔ โครงก�ร) ๗๓๒,๕๐๐  

๑. โครงก�รบริห�รสำ�นักง�นสถ�บันอยุธย�ศึกษ� (๕ กิจกรรม)   ๕๓๗,๕๐๐  

					๑.๑		พัฒนาบุคลากร	(ศึกษาดูงาน)	 ๔๐,๐๐๐

					๑.๒		การบริหารจัดการสำานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา	 ๒๘๒,๐๐๐

					๑.๓		ประชุมคณะกรรมการประจำาสถาบันอยุธยาศึกษา	 ๒๐,๕๐๐

					๑.๔		การประชาสัมพันธ์สถาบันอยุธยาศึกษา	 ๖๐,๐๐๐

					๑.๕		เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ	 ๑๓๕,๐๐๐

๒.  โครงก�ร จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำ�สถ�บันอยุธย�ศึกษ� ๖๕,๐๐๐  

๓.  โครงก�ร พัฒน�ห้องศูนย์ข้อมูลสถ�บันอยุธย�ศึกษ� ๑๐๐,๐๐๐  

๔.  โครงก�ร พัฒน�หอศิลป์พระนครศรีอยุธย� (๓ กิจกรรม)  ๓๐,๐๐๐  

	 ๔.๑		นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม	ครั้งที่	๑	 ๑๐,๐๐๐

					๔.๒		นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม	ครั้งที่	๒	 ๑๐,๐๐๐

					๔.๓		นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม	ครั้งที่	๓	 ๑๐,๐๐๐

เงินร�ยได้จ�กเงินผลประโยชน์ (ตล�ดนัด)  (๑ โครงก�ร) ๑๓๔,๐๐๐  

๑.	ทำาบุญวัดบรมพุทธาราม	 ๓๕,๐๐๐

๒.	เวียนเทียนวันวิสาขบูชา	 ๑๐,๐๐๐

๓.	เวียนเทียนวันมาฆบูชา	 ๑๐,๐๐๐

๔.	เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา	 ๑๐,๐๐๐

๕.	หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	 ๖๙,๐๐๐

งบหน่วยอนุรักษ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธย� (๒  โครงก�ร) ๑๒๑,๓๐๐  

๑. โครงก�รบริห�รง�นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๗๕,๐๐๐

๒. โครงก�รอบรมสัมมน�เผยแพร่คว�มรู้เรื่องก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติและศิลปกรรมฯ ๔๖,๓๐๐

เงินอุดหนุนจ�กองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธย� (๒  โครงก�ร) ๒๐๐,๐๐๐  

๑. โครงก�รสอนน้องเรียนศิลป์ ๑๐๐,๐๐๐

๒. โครงก�รพัฒน�ห้องศูนย์ข้อมูล ๑๐๐,๐๐๐

๑๐



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ก�รดำ�เนินง�นของสถ�บันอยุธย�ศึกษ�              

ในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๙



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โครงก�รพัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

กิจกรรม พัฒน�คว�มรู้ด้�นวัฒนธรรมอยุธย�สำ�หรับครูและ

บุคล�กรท�งก�รศึกษ� ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๔ พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๕๘   

ณ ห้องประชุมสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ� เขต ๒

	 วันเสาร์ที่	๑๔	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๘		เวลา	๐๘.๓๐	–	๑๖.๓๐	น.	สถาบันอยุธยาศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนา

ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาสำาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ครั้งที่	 ๑	 ณ	 ห้องประชุมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา	 เขต	 ๒	 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน	 ๑๕๙	 คน	 เพื่อเป็นการให้ความรู้ในประเด็นของประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา	 ประวัติศาสตร์ศิลปะสกุลช่างอยุธยา	 รูปแบบของศิลปะโบราณวัตถุสถาน	 ลักษณะพหุวัฒนธรรม

ในศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา	 รวมไปถึงแนวทางการอนุรักษ์อยุธยาเมืองมรดกโลก	 ให้กับครู	 อาจารย์	 และบุคลากร

ทางการศึกษา	 ซึ่งจะสามารถพัฒนาศักยภาพให้อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมอยุธยา	 สังคมศึกษา	 และประวัติศาสตร์	

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน	และการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพต่อตนเอง	สถาบันการศึกษา	และ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

๑๒



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๑๓

โครงก�รพัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

กิจกรรม พัฒน�คว�มรู้ด้�นวัฒนธรรมอยุธย�สำ�หรับครูและ

บุคล�กรท�งก�รศึกษ� ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๑ พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๕๘   

ณ ห้องประชุมสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ� เขต ๑

	 วันเสาร์ที่	๒๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๘		เวลา	๐๘.๓๐	–	๑๖.๓๐	น.	สถาบันอยุธยาศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนา

ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาสำาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ครั้งที่	 ๒	 ณ	 ห้องประชุมสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา	 เขต	 ๑	 เพื่อเป็นการให้ความรู้ในประเด็นของประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 ประวัติศาสตร์ศิลปะ

สกุลช่างอยุธยา	 รูปแบบของศิลปะโบราณวัตถุสถาน	 ลักษณะพหุวัฒนธรรมในศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา	 รวมไปถึง

แนวทางการอนุรักษ์อยุธยาเมืองมรดกโลก	 ให้กับครู	 อาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษา	 ซ่ึงจะสามารถพัฒนาศักยภาพ

ให้อาจารย์ผู้สอนเก่ียวกับวฒันธรรมอยธุยา	สงัคมศกึษา	และประวตัศิาสตร	์เพือ่ประโยชนใ์นการพฒันาการเรยีนการสอน	และ

การจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพต่อตนเอง	สถาบันการศึกษา	และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๔

โครงก�รพระร�ชดำ�ริ

กิจกรรม ชุมชนต้นแบบด้�นวัฒนธรรมต�มแนวพระร�ชดำ�ริ  ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๗ พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๕๘   

ณ ที่ทำ�ก�รกลุ่มโฮมสเตย์เก�ะเกิด 

อำ�เภอบ�งปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

	 วันศุกร์ที่	 ๒๗	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๐๘.๐๐	 –	 ๑๖.๓๐	 น.	 สถาบันอยุธยาศึกษาได้จัดโครงการ

พระราชดำาริ	กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำาริ		ครั้งที่	๑		ณ	ที่ทำาการกลุ่มโฮมสเตย์เกาะเกิด	

อำาเภอบางปะอิน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้	 และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 และสามารถนำาแนวคิดนี้มาปรับใช้กับการดำารงชีวิตอย่างถูกต้อง	 ตลอดจน

สามารถนำามาใช้แก้ปัญหาของตนเองและชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสืบไป



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๑๕

โครงก�รจัดทำ�ว�รส�รวิช�ก�รอยุธย�ศึกษ�

กิจกรรม แนะนำ�ว�รส�รวิช�ก�รอยุธย�ศึกษ�

วันที่ ๙ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสถ�บันอยุธย�ศึกษ� 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

	 วันพุธที่	๙	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	สถาบันอยุธยาศึกษา	จัดกิจกรรมแนะนำาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา	ณ	ห้อง

ศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา	 โดยมี	 อาจารย์กันยารัตน์	 คงพร	 รองผู้อำานวยการ	 เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าว			

เปิดงาน	 โดยสถาบันอยุธยาศึกษา	 ได้รับเกียรติจาก	 อาจารย์ธีระวัฒน์	 แสนคำา	 อาจารย์วรวิทย์	 สินธุระหัส	 และคุณวันลีย์	

กระจ่างวี	 เป็นวิทยากรบรรยายบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา	 ซึ่งในการ

จัดกิจกรรมในครั้งนี้	 เพื่อประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการอยุธยาศึกษาแก่นักศึกษา	 นักวิชาการ	 และผู้สนใจทั่วไป	 รวมทั้ง

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ประสบการณ์การเขียนบทความวิชาการจากผู้นิพนธ์	 อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเผย

แพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีสู่บุคลากรในองค์กรทางวิชาการต่างๆ	อีกด้วย



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๖

โครงก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น  

เชิดชูรู้รักษ์อยุธย� สืบส�นภูมิปัญญ�ศิลป�ชีพ (ครั้งที่ ๑)

“สืบส�นภูมิศิลป์แผ่นดินสย�ม หัตถกรรมง�นแทงหยวก”

วันที่ ๑๒ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ สถ�บันอยุธย�ศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

	 วันเสาร์ที่	๑๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	สถาบันอยุธยาศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	 ได้จัดอบรม

การแทงหยวก	ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาโบราณ	ณ	ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา	โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	ได้แก่	พันจ่าอากาศเอก	

สุรเดช		เดชคง		และ	อาจารย์ลมูล		เมฆกระจาย	มีผู ้เข้ารับการอบรมทั้งสิ ้นจำานวน	๔๐	คน	การจัดอบรมในครั ้งนี ้

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน	 ที่ศิลปกรรม	 งานแทงหยวกนั้น

ได้รับการสนับสนุน	 และส่งเสริมจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ	 นอกจากน้ี

ยังมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม	 เรียนรู้	 และสามารถผลิตชิ้นงาน	 ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามกรรมวิธีโบราณ	

และสามารถนำาไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองต่อไปในอนาคตอีกด้วย



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๑๗

โครงก�รเตรียมคว�มพร้อมสู่ประช�คมอ�เซียน

นิทรรศก�รศิลปหัตถกรรมอยุธย�-อ�เซียนสู่คว�มเป็นมรดกโลก

วันที่ ๑๘ - ๒๗ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ล�นจำ�ลองวัฒนธรรมย้อนยุค วัดมห�ธ�ตุ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
 

	 ระหว่างวันที่	๑๘	-	๒๗	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	สถาบันอยุธยาศึกษา	ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน	 ในชุด	 “นิทรรศการศิลปหัตถกรรมอยุธยา-อาเซียน	 สู่ความเป็นมรดกโลก”	ณ	 ลานจำาลองวัฒนธรรมย้อนยุค							

วัดมหาธาตุ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	โดยภาพในงานได้นำาศิลปหัตถกรรมของทั้ง	๑๐	ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน

มาจัดแสดง	ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในบริบทต่างๆ	และให้ความสำาคัญกับการเตรียมความพร้อมและการสร้าง

ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำาคัญและคุณค่าในทางประวัติศาสตร์	ภูมิหลัง	ศาสนา	และพื้นฐานทางด้านสังคมวัฒนธรรมของ

ประเทศต่างๆ	 ในกลุ่มประชาคมอาเซียน	 ซึ่งจะเป็นวิธีการสำาคัญที่แสดงให้เห็นถึงมิติความสำาคัญที่มีความเกี่ยวข้องเป็น			

อันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศและกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ	ในประชาคม



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๘

โครงก�รจำ�ลองบรรย�ก�ศหน้�ง�นสมัยกรุงศรีอยุธย� 

ในง�นยอยศยิ่งฟ้�อยุธย�มรดกโลก ประจำ�ปี ๒๕๕๘ 

แนวคิด “วัฒนธรรมข้�ว-วัฒนธรรมน้ำ�”

วันที่ ๑๘ - ๒๗ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ บริเวณวัดมห�ธ�ตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

	 สถาบันอยุธยาศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	 ได้รับมอบหมายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดแสดงแสง-เสียง	การจำาลองบรรยากาศหน้างานสมัยกรุงศรีอยุธยา	งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา

มรดกโลก	ประจำาปี	๒๕๕๗	โดยนำาเสนอแนวคิด	“วัฒนธรรมข้าว	-	วัฒนธรรมน้ำ�”	อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ

กรุงศรีอยุธยา	 ซึ่งการดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา	 ในการอนุรักษ์	 สืบสาน	

ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยา	 ซึ่งมีกลยุทธ์ของสถาบันประการหนึ่งคือเป็นศูนย์กลางความร่วมมือเพื่อเชิดชูและ

เผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยา	 ในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก	 โดยได้กำาหนดจัดงานระหว่างวันที่	 ๑๘	 -	 ๒๗	 ธันวาคม			

พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ณ	 บริเวณวัดมหาธาตุ	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ

เอกลักษณ์ไทย	ให้เป็นที่ประจักษ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๑๙

โครงก�รศึกษ�ประวัติศ�สตร์และศิลปวัฒนธรรมอ�เซียน ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๒ - ๒๘ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ เมืองสะหวันนะเขต ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว

และเมืองเว้ ฮอยอัน ด�นัง ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม 

	 ระหว่างวันที่	 ๒๒	 -	 ๒๘	 ธันวาคม	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 สถาบันอยุธยาศึกษา	 ได้จัดโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรม	 และ

ประวัติศาสตร์อาเซียน	 ณ	 เมืองสะหวันนะเขต	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และเมืองเว้	 ฮอยอัน	 ดานัง	

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์	 นักวิชาการ	 และผู้สนใจทั่วไป	 ได้มีโอกาส

เปิดโลกทัศน์	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับบุคลากร	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อให้ได้

นำาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน	 การวิจัย	 การบริการวิชาการ	 และการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจใหม่

เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน	ในบริบททางด้านวัฒนธรรม	ซึ่งการได้มีโอกาสไปศึกษาศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้	จะเป็นการเปิด

โลกทัศน์	 เพื่อความเข้าใจเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี	อันจะนำาไปสู่การพัฒนาวิชาการและศึกษาวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์	

ศิลปะ	และวัฒนธรรม	ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณต่อไป



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๐

กิจกรรม ค่�ยวัฒนธรรมนำ�วิถีชีวิตไทย

วันที่ ๔ - ๕ พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ สถ�บันอยุธย�ศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

 

	 เมื่อวันพุธที่	๔	และวันพฤหัสบดีที่	๕	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๘	สถาบันอยุธยาศึกษาได้จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรม

นำาวิถีชีวิตไทยให้แก่อาจารย์และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๔	 จากโรงเรียนอนุบาลระยอง	 จังหวัดระยอง	 จำานวน	

๗๐	 คน	 ในโครงการ	 “Mini	 English	 Program”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในศิลป

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 อาทิ	 การสานปลาตะเพียนใบลาน	 การทำาขนมไทยและ

พับใบเตย	 การประดิษฐ์พวงมโหตรและดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่	 ส่วนในช่วงเย็นเป็นการฝึกปฏิบัติการรำาวง

มาตราฐาน	 ณ	 ลานวัฒนธรรม	 นอกจากนี้	 สถาบันอยุธยาศึกษา	 ได้จัดนักวิชาการในการนำาคณะชมโบราณสถานที่สำาคัญ

ต่างๆ	ภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๒๑

โครงก�ร อยุธย�ศึกษ�วิช�ก�ร

กิจกรรม สัมมน�อยุธย�ศึกษ�วิช�ก�รเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ ๑๕ มกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมอ�ค�ร ๑๐๐ ปี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

 

	 วันศุกร์ที ่	 ๑๕	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	สถาบันอยุธยาศึกษา	 ได้จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ																	

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	“อัคราภิรักษศิลปิน”	สืบสานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย	โดยมี	

ดร.เกษม	บำารุงเวช	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	และ	ดร.จงกล	

เฮงสุวรรณ	 ผู้อำานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว	 สำาหรับการจัดงาน

ในครั้งนี้	 สถาบันอยุธยาศึกษาได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	 ได้แก่	 คุณบุญชัย	 ทองเจริญบัวงาม	 คุณพวงพร	

ศรีสมบูรณ์	 คุณนราชัย	 แซ่อึง	 และคุณชญทรรศ	 วิเศษศรี	 ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย	 ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน

ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับผ้าไทย	 กลุ่มทอผ้าในพระบรมราชินูปถัมภ์วัดน้ำาเต้า	 อำาเภอมหาราช	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

กลุ่มทอผ้าเฮือนไทดำาบ้านดอน	 อำาเภออู่ทอง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 ที่ได้ให้เกียรติ	 ในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านหัตถกรรม

เครื่องจักสานและการทอผ้า	รวมถึงความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ได้แก่	คณะครุศาสตร์	คณะวิทยาการ

จัดการ	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จัดขึ้น	 ณ	 ห้องประชุมอาคาร	 ๑๐๐	 ปี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พิธีทำ�บุญวัดบรมพุทธ�ร�ม

วันที่ ๒๖ มกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วัดบรมพุทธ�ร�ม มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

 

	 เมื่อวันอังคารที่	๒๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	เวลา	๐๙.๓๐	น.	สถาบันอยุธยาศึกษา	ได้จัดพิธีทำาบุญวัดบรมพุทธาราม	

โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดอโยธยา	จำานวน	๙	รูป	มาเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพล	โดยมีผู้บริหาร	คณาจารย์	

บุคลากร	และนักศึกษามหาวิทยาลัย	เข้าร่วมพิธีและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน	ณ	วัดบรมพุทธาราม	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๒๒



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โครงก�รพัฒน�เด็กและเย�วชน

กิจกรรม อยุธย�ศึกษ�สัญจร รุ่นที่ ๑

วันที่ ๒๗ มกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมโรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

 

 วันพุธที่	 ๒๗	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 สถาบันอยุธยาศึกษา	 ได้จัดกิจกรรมอบรมทางวิชาการ	 “อยุธยาศึกษา

สัญจร”	รุ่นที่	๑	 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมศักดิ์	 ชโลธร	ผู้อำานวยการโรงเรียนประตูชัย	 ได้กล่าวต้อนรับวิทยากร

จากสถาบันอยุธยาศึกษา	ได้แก่	นายพัฑร์	แตงพันธ์	นายปัทพงษ์	ชื่นบุญ	นายอายุวัฒน์	ค้าผล	นางสาวอรอุมา	โพธิ์จิ๋ว	และ	

นางสาวสาธิยา	ลายพิกุน	นักวิชาการศึกษา	ซึ่งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์	วัฒนธรรม	และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แก่นักเรียนจำานวน	๑๐๐	คน	ณ	ห้องประชุมโรงเรียนประตูชัย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๓



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โครงก�รพัฒน�เด็กและเย�วชน

กิจกรรมอยุธย�ศึกษ�สัญจร รุ่นที่ ๒

วันที่ ๒๘ มกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภ�วน�รังสี) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

 

	 วันพฤหัสบดีที่	๒๘	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	สถาบันอยุธยาศึกษา	ได้จัดกิจกรรมอบรมทางวิชาการ	“อยุธยาศึกษา

สัญจร”	รุ่นที่	 ๒	 โดยอาจารย์กันยารัตน์	 คงพร	รองผู้อำานวยการได้มอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์นฤพงษ์	พิมพ์ทอง		

รองผู้อำานวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล	(ภาวนารังสี)	โดยมีวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา	ได้แก่	นายพัฑร์		แตงพันธ์	

นายปัทพงษ์	 ชื่นบุญ	 นายอายุวัฒน์	 ค้าผล	 นางสาวอรอุมา	 โพธิ์จิ๋ว	 และ	 นางสาวสาธิยา	 ลายพิกุน	 นักวิชาการศึกษา	

ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์	ศิลปวัฒนธรรม	และภูมิปัญญาท้องถิ่น	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แก่นักเรียน

จำานวน	๑๐๐	คน	ณ	ห้องประชุมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล	(ภาวนารังสี)	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๔



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ง�นข่วงวัฒนธรรมสร้�งสรรค์ภูมิปัญญ� พัฒน�สุนทรียภ�พ

ในมิติท�งศิลปวัฒนธรรม ประจำ�ปี ๒๕๕๙ 

“เรียนรู้อดีต สืบส�นปัจจุบัน เพื่อสร้�งสรรค์สู่อน�คต”

วันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏลำ�ป�ง

	 สถาบันอยุธยาศึกษา	 ได้เข้าร่วมในงานข่วงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา	 พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลป

วัฒนธรรม	 ประจำาปี	 ๒๕๕๙	 “เรียนรู้อดีต	 สืบสานปัจจุบัน	 เพื่อสร้างสรรค์สู่อนาคต”	 ณ	 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง	เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	๑๑	และวันศุกร์ท่ี	๑๒	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๙	นำาโดย	ดร.จงกล	เฮงสุวรรณ	

ผู้อำานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	และนางสาวสาธิยา	ลายพิกุน	นักวิชาการศึกษา	พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจาก

สาขาวิชาดนตรี	และสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ร่วมการแสดงนาฏศิลป์ชุด	“เล่าขานตำานานถิ่นหัตถศิลป์ถิ่นกรุงศรีนาฏนารีศรีอโยธยา”

๒๕



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๖

โครงก�รพัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

กิจกรรมเพิ่มทักษะครูผู้สอนด้�นศิลปะฯ “หัตถกรรมง�นแทงหยวก”

วันที่ ๑๓ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ สถ�บันอยุธย�ศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

	 วันเสาร์ที่	 ๑๓	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 สถาบันอยุธยาศึกษา	 ได้จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมอยุธยา	ครั้งที่	๑	“หัตถกรรมงานแทงหยวก”	โดยมี	อาจารย์กันยารัตน์	คงพร	รองผู้อำานวยการสถาบัน	เป็นประธาน

เปิดการอบรม	และได้รับเกียรติจาก	พันจ่าอากาศเอกสุรเดช	เดชคง	ครูภูมิปัญญาไทย	สกุลช่างแทงหยวกอ่างทอง	และได้รับ

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา	 วัฒนธรรม	 และภูมิปัญญาไทย	 “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ”	 มาเป็น

วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ครู	 อาจารย์ในสังกัดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ณ	 สถาบันอยุธยาศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๒๗

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ สถ�บันอยุธย�ศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

	 สถาบันอยุธยาศึกษา	ได้จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมให้กับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ	KIS	

International	School	จำานวน	๕๓	คน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ	ในศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ได้แก่	 การแสดงโขนตอนยกรบ	 การแสดงพลอง-ไม้สั้น	 ระบำานางใน	

การแสดงรำาโทน	 และรำาวงมาตรฐาน	 จากวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	 รวมทั้งกิจกรรมการสาธิตศิลปหัตถกรรมไทย	 ได้แก่	

ปั้นหม้อดินเผา	 สาธิตการทำาโรตีสายไหม	 สานปลาตะเพียนใบลาน	 ประดิษฐ์พวงมโหตร	 และประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสน

หางไก่	ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในวันพุธที่	๑๗	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๙	ณ	สถาบันอยุธยาศึกษา



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๘

โครงก�รพัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

กิจกรรมเพิ่มทักษะครูผู้สอนด้�นศิลปะฯ “หัตถกรรมง�นบ�ยศรี” ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๐ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ สถ�บันอยุธย�ศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

	 วันเสาร์ที่	 ๒๐	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 สถาบันอยุธยาศึกษา	 ได้จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมอยุธยา	ครั้งที่	๒	เรื่อง	“หัตถกรรมงานบายศรี”	ณ	สถาบันอยุธยาศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	

ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์อรุณ	 พุ่มไสว	 และอาจารย์ศรายุทธ	 ทองแก้ว	 มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ครู	

อาจารย์ในสังกัดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้	อาจารย์กันยารัตน์	คงพร	รองผู้อำานวย

การสถาบันอยุธยาศึกษา	 ได้เป็นประธานเปิดการอบรม	 และ	 ดร.จงกล	 เฮงสุวรรณ	 ผู้อำานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	

เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำาเร็จการอบรม



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๒๙

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันม�ฆบูช�

วันที่ ๒๒ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วัดกล้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

 

	 วันจันทร์ที่	 ๒๒	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 สถาบันอยุธยาศึกษา	 ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน	 เนื่องในวันมาฆบูชา	

โดยได้รับเกียรติจาก	รองศาสตราจารย์	ดร.นพวรรณ	ธีระพันธ์เจริญ	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	

เป็นประธานในพิธี	พร้อมด้วยผู้บริหาร	 บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ	และพุทธศาสนิกชนท่ัวไป	 เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ทำาวัตรเย็น	

และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ	วัดกล้วย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๐

โครงก�รอยุธย�ศึกษ�วิช�ก�ร

กิจกรรมสืบส�นภูมิปัญญ�และวัฒนธรรมอยุธย�

วันที่ ๑๖ มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ สถ�บันอยุธย�ศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

	 วันพุธท่ี	๑๖	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	สถาบันอยุธยาศึกษาได้จัดโครงการอยุธยาศึกษาวิชาการ	เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้

ทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	โดยน้อมนำาพระราชเสาวนีย์อันเนื่องด้วยการสืบสานศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	

มาปฏิบัติตามแนวพระราชดำาริ	 ด้วยการนำาเสนอประเด็น	การสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอยุธยาขึ้น	 เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนให้เยาวชน	นักเรียน	และนักศึกษา	 ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้า	 และรวบรวมข้อมูลด้านภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมในท้องถิ่น	ซึ่งเชื่อว่าจะนำาไปสู่การศึกษาแบบปฐมภูมิ	ที่ก็ให้เกิดความรัก	การเห็นคุณค่าเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

ศึกษาอย่างลึกซ้ึง	 อันจะนำาไปสู่การสร้างจิตสำานึกในการธำารงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ

ต่อไป



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๓๑

กิจกรรมแลกเปลี่ยนท�งวิช�ก�รและศิลปวัฒนธรรม 

วันที่ ๑๘ - ๒๓ มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ มห�วิทย�ลัย Hue Tourism college 
ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม  

 

	 ระหว่างวันที่	 ๑๘	 -	๒๓	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	 ได้เข้าร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม	

ณ	 มหาวิทยาลัย	 Hue	 Tourism	 college	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 โดย	 ดร.จงกล	 เฮงสุวรรณ	 ผู้อำานวยการ

สถาบันอยุธยาศึกษา	และ	รองศาสตราจารย์ศานิต	สวัสดิกาญจน์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พร้อมด้วย

คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาดนตรี	 และสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 และ

คณะวิทยาการจัดการ	ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในคร้ังน้ีด้วย



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๒

โครงก�รสืบส�นและเชิดชูวัฒนธรรมอยุธย�พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ 

บุคคลผู้มีผลง�นดีเด่นท�งก�รศึกษ� ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญ�ไทย 

ร�งวัลบุษร�คัมมณีศรีร�ชภัฏครั้งที่ ๑๓

วันที่ ๑ เมษ�ยน  พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ หอประชุม มห�วิทย�ลัยร�ชภัพระนครศรีอยุธย�

 

	 วันศุกร์ที่		๑		เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๙		สถาบันอยุธยาศึกษาได้จัดโครงการสืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา	

ณ	หอประชุม	มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา	เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	จะทรงมีพระชนมายุครบ	๖๑	พรรษา	ในวันเสาร์ที่	๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	ในฐานะที่ทรงเป็นองค์วิศิษฏศิลปิน	

ทรงเป็นเมธีทางวัฒนธรรม	 และทรงเป็นผู้มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง	 ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาที่สุดมิได้	รวมทั้งกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา	ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	ของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 อ่างทอง	 และนครนายก	 เพื่อยกระดับ	 สร้างขวัญและกำาลังใจให้กับบุคคลผู้ซึ่งเป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของชาติต่อไป



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๓๓

โครงก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น

เชิดชูรู้รักษ์อยุธย� สืบส�นภูมิปัญญ�ศิลป�ชีพ (ครั้งที่ ๒)

“ม�ล�ประดิษฐ์ ง�นวิจิตรเครื่องแขวนไทย”

วันที่ ๙ เมษ�ยน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ สถ�บันอยุธย�ศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

	 วันเสาร์ที่	 ๙	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 สถาบันอยุธยาศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	 ได้จัดอบรม

การทำาเครื่องแขวนตาข่ายหน้าช้าง	 ซึ่งเป็นภูมิปัญญาโบราณ	 ณ	 ห้องประชุมต้นโมก	 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่	

อาจารย์อรุณ	 พุ่มไสว	 และ	 อาจารย์ศรายุทธ	 ทองแก้ว	 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำานวน	 ๔๐	 คน	 การจัดอบรมในครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสานศิลปกรรมงานประดิษฐ์เครื่องแขวนนั้นได้รับการ

สนับสนุน	 และส่งเสริมจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	 นอกจากนี้ยังมี

จุดมุ่งหมายให้ผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม	 เรียนรู้	 และสามารถผลิตชิ้นงานได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามกรรมวิธีโบราณ	 และ

สามารถนำาไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองต่อไปในอนาคตอีกด้วย



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๔

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิส�ขบูช�

วันที่ ๒๐ พฤษภ�คม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วัดเก�ะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

 

	 วันศุกร์ที่	๒๐	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	สถาบันอยุธยาศึกษา	ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน	เนื่องในวันวิสาขบูชาโดย

ได้รับเกียรติจาก	 ดร.เกษม	 บำารุงเวช	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	 เป็นประธานในพิธี	 พร้อมด้วย

ผู้บริหาร	 บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ	 และพุทธศาสนิกชนทั่วไป	 เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ทำาวัตรเย็น	 และเวียนเทียนรอบ

พระอุโบสถ	วัดเกาะแก้ว	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๓๕

โครงก�รศึกษ�ประวัติศ�สตร์และศิลปวัฒนธรรมอ�เซียน ครั้งที่ ๒

ศิลปะ สถ�ปัตยกรรม ชว�-บ�หลี

วันที่ ๒๘ พฤษภ�คม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ  สถ�บันอยุธย�ศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

 

	 วันเสาร์ที่	 ๒๘	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ณ	 สถาบันอยุธยาศึกษา	 ได้จัดการบรรยายทางวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

ความรู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย	 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากรได้แก่	 ศาสตราจารย์	 ดร.เชษฐ์	

ติงสัญชลี	 เพื่อให้คณาจารย์	 นักวิชาการ	 และผู้สนใจทั่วไป	 ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้าน

ประวัติศาสตร์	 และศิลปวัฒนธรรม	 ของประเทศอินโดนีเซียที่มีความเกี ่ยวข้องกับประเทศไทยด้านประวัติศาสตร์	

มายาวนาน	 รวมทั้งมีความโดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรม	 ที่มีการส่งผ่านมายังดินแดนประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่ม

วัฒนธรรมอิสลาม	อีกทั้งข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ยังพบว่า	ชุมชนชาวมุสลิมจากชวา	 	และเกาะมากัสซาร์	ซึ่งเคยมี

ศูนย์กลางอันเจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรมัชปาหิต	 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตตอนกลางของเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียนั้น	

ได้เข้าติดต่อค้าขายสินค้า	รวมทั้งยังมีผลต่อระบบการปกครองในสมัยกรุงศรีอยุธยา	เช่น	เหตุการณ์กบฏมะกะสัน	เป็นต้น		



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๖

โครงก�รสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมว�ดภ�พสีชอล์ค รุ่นที่ ๑

วันที่ ๕ และวันที่ ๑๒ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมต้นโมก อ�ค�รบรรณร�ชนครินทร์ 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

 

	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 ๕	 และวันอาทิตย์ที่	 ๑๒	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 สถาบันอยุธยาศึกษา	 ได้จัดโครงการสอนน้อง

เรียนศิลป์	กิจกรรมวาดภาพ	โดยใช้สีชอล์ค	ณ	ห้องประชุมต้นโมก	อาคารบรรณราชนครินทร์	โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์

อภิชาติ	ประทุมนันท์	 เป็นวิทยากร	อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	–	๖	จำานวน	๕๐	คน	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	มีความรู้และทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๓๗

โครงก�รพัฒน�เด็กและเย�วชน

กิจกรรมอยุธย�ศึกษ�สัญจร รุ่นที่ ๓

วันที่ ๘ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสว่�งอ�รมณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

 

	 วันพุธที่	 ๘	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 สถาบันอยุธยาศึกษา	 ได้จัดกิจกรรม	 “อยุธยาศึกษาสัญจร”	 รุ่นที่	 ๓	 โดย

ได้รับเกียรติจากอาจารย์เจนวุฒิ	 บุญชูพงศ์	 ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์	 ได้กล่าวต้อนรับวิทยากรจาก	 สถาบัน

อยุธยาศึกษา	ได้แก่	นายพัฑร์	แตงพันธ์	นายปัทพงษ์	ชื่นบุญ	นายอายุวัฒน์	ค้าผล	นางสาวอรอุมา	โพธิ์จิ๋ว	และ	นางสาว

สาธิยา	 ลายพิกุน	 นักวิชาการศึกษา	 ซึ่งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์	 ศิลปวัฒนธรรม	 และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แก่นักเรียนจำานวน	๒๐๐	คน	ณ	หอประชุมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๘

โครงก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น

เชิดชูรู้รักษ์อยุธย� สืบส�นภูมิปัญญ�ศิลป�ชีพ (ครั้งที่ ๓)

“พุทธศิลป์ พุทธบูช� ผืนผ้�พระบฏ”

วันที่ ๑๑ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ สถ�บันอยุธย�ศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

	 วันเสาร์ที่	 ๑๑	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 สถาบันอยุธยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	 ได้จัดอบรม

การเขียนภาพพระบฏเป็นพุทธบูชา	ซึ่งเป็นภูมิปัญญาโบราณ	ณ	ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา	โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ได้แก่	 อาจารย์รัตนา	 โรจนประดิษฐ์	 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำานวน	 ๔๐	 คน	 การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการสนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสานศิลปกรรมงานประดิษฐ์เคร่ืองแขวนน้ันได้รับการสนับสนุน		และส่งเสริม

จากโครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	 นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ที่ได้เข้ารับ

การอบรม	 เรียนรู้	 และสามารถผลิตชิ้นงานได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามกรรมวิธีโบราณ	 และสามารถนำาไปประกอบ

อาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองต่อไปในอนาคตอีกด้วย



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๓๙

ประชุมแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นในก�รบูรณ�ก�รเพื่อก�รอนุรักษ์

แหล่งศิลปกรรม 

กรณีศึกษ� : ชุมชนหมู่บ้�นริมคลองบ�งบ�ล และคลองมห�พร�หมณ์

วันที่ ๑๘ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ วัดขนอน ตำ�บลบ้�นป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

	 วันเสาร์ที่	๑๘	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	สถาบันอยุธยาศึกษา	จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบูรณาการ

เพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม	 กรณีศึกษา	 :	 ชุมชนหมู่บ้านริมคลองบางบาล	 และคลองมหาพราหมณ์	 โดยได้รับเกียรติ

จากว่าที่ร้อยตรีอภินันท์	 เผือกผ่อง	 ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	 และ	 รองศาสตราจารย์	

ดร.นพวรรณ	 ธีระพันธ์เจริญ	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	 กล่าวรายงาน	 โดยมีวิทยากรผู้ทรง

คุณวุฒิ	อาทิ	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.ศรีศักร	วัลลิโภดม	นักวิชาการมานุษยวิทยา	นายพเยาว์	เข็มนาค	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านโบราณคดี	ข้าราชการบำานาญ	กรมศิลปากร	นางสาวภัทราวดี	ดีสมโชค	นักโบราณคดีชำานาญการ	สำานักศิลปากรที่	๓	

พระนครศรีอยุธยา	พร้อมด้วยนักวิชาการ	ครู	อาจารย์	พระภิกษุสงฆ์	ผู้นำาชุมชน	และประชาชนในพื้นที่	จำานวน	๑๐๐	คน	

ณ	 วัดขนอน	 ตำาบลบ้านป้อม	 อำาเภอพระนครศรีอยุธยา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการเสวนา

ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์	 และการทำาประชาพิจารณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์แหล่ง

ศิลปกรรม	 ในชุมชนหมู่บ้านริมคลองบางบาล	 และคลองมหาพราหมณ์	 รวมทั้งเป็นการขยายเครือข่ายบุคลากรในการ

อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 การดำาเนินงานด้านการอนุรักษ์	 โดยเฉพาะแหล่งศิลปกรรมใน

ท้องถิ่นต่างๆ	 จำาเป็นต้องให้นักวิชาการ	 ครู	 อาจารย์	 พระภิกษุสงฆ์	 ผู้นำาชุมชน	 และประชาชนในพื้นที่	 เข้ามามีส่วน

ในการแสดงความเห็นและการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เพื่อเป็นการสร้างแนวทางในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๐

โครงก�รสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมว�ดภ�พ สีชอล์ค รุ่นที่ ๒

วันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๖ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมต้นโมก อ�ค�รบรรณร�ชนครินทร์ 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

	 วันอาทิตย์ที่	๑๙	และวันอาทิตย์ที่	๒๖	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๙ ได้จัดโครงการสอนน้องเรียนศิลป์	กิจกรรมวาดภาพ	

โดยใช้สีชอล์ค	 รุ่นที่	 ๒	 ณ	 ห้องประชุมต้นโมก	 อาคารบรรณราชนครินทร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	 โดย

ได้รับเกียรติจากอาจารย์อภิชาติ	ประทุมนันท์	 เป็นวิทยากร	อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	–	๖	

จำานวน	๕๐	คน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	มีความรู้และทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๔๑

โครงก�รสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมว�ดภ�พสีโปสเตอร์ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๓ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมต้นโมก อ�ค�รบรรณร�ชนครินทร์ 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

	 วันอาทิตย์ที่	๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	สถาบันอยุธยาศึกษา	ได้จัดโครงการสอนน้องเรียนศิลป์	กิจกรรมวาดภาพ	

โดยใช้สีโปสเตอร์	 ครั้งที่	 ๑	 ณ	 ห้องประชุมต้นโมก	 อาคารบรรณราชนครินทร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อวยชัย	 จิณวรรณ	 เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๑	 –	 ๖	

จำานวน	๕๐	คน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	มีความรู้และทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง

 



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๒

พิธีหล่อเทียนพรรษ� ประจำ�ปี ๒๕๕๙

วันที่ ๘ กรกฏ�คม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ล�นกิจกรรมกองพัฒน�นักศึกษ�

 

	 วันศุกร์ที่	๘	กรกฏาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	สถาบันอยุธยาศึกษา	จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา	ประจำาปี	๒๕๕๙	ณ	ลานกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา	 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์	 ดร.นพวรรณ	 ธีระพันธ์เจริญ	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	 เป็นประธานในพิธี	 ดร.จงกล	 เฮงสุวรรณ	 ผู้อำานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	 พร้อมด้วย

ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	 เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา	 ในการนี้	 สถาบันอยุธยาศึกษา	 ขอเชิญชวน

ผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไป		ร่วมหล่อเทียนพรรษา	ระหว่างวันที่	๙	-	๑๐	กรกฎาคม	พ.ศ.		

๒๕๕๙	ณ	ลานกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา	และร่วมแห่และถวายเทียนพรรษา	ในวันอังคารที่	๑๒	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	

ณ	วัดขนอน	อำาเภอพระนครศรีอยุธยา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๔๓

พิธีแห่และถว�ยเทียนพรรษ� ประจำ�ปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๒ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วัดขนอน ตำ�บลบ้�นป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

 

	 วันอังคารที่	๑๒	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	สถาบันอยุธยาศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	จัดพิธีแห่

และถวายเทียนพรรษา	ประจำาปี	๒๕๕๙	นำาโดย	ดร.เกษม	บำารุงเวช	อธิการบดี	อาจารย์จิระศักดิ์	ชุมวรานนท์	รองอธิการบดี	

ดร.จงกล	เฮงสุวรรณ	ผู้อำานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	พร้อมด้วยคณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ	และ

บุคคลทั่วไป	เข้าร่วมพิธีแห่และถวายเทียนพรรษา	ณ	ศาลาการเปรียญ	วัดขนอน	ตำาบลบ้านป้อม	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๔

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอ�ส�ฬหบูช�

วันที่ ๑๙ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วัดหน้�พระเมรุร�ชิก�ร�ม จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

	 วันอังคารที่	 ๑๙	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 สถาบันอยุธยาศึกษา	 จัดกิจกรรมเวียนเทียน	 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา	

โดยได้รับเกียรติจาก	อาจารย์จิรศักด์ิ	 ชุมวรานนท์	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	 เป็นประธานในพิธี	

พร้อมด้วยคณาจารย์	 บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ	 และพุทธศาสนิกชนทั่วไป	 เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระประธาน

ในพระอุโบสถ	วัดหน้าพระเมรุราชิการาม	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๔๕

โครงก�รสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมว�ดภ�พสีน้ำ� ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๔ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมต้นโมก อ�ค�รบรรณร�ชนครินทร์ 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

	 วันอาทิตย์ท่ี	๒๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	สถาบันอยุธยาศึกษา	ได้จัดโครงการสอนน้องเรียนศิลป์	กิจกรรมวาดภาพ	

โดยใช้สีน้ำ�	ครั ้งที ่	๑	ณ	ห้องประชุมต้นโมก	อาคารบรรณราชนครินทร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นพดล	เนตรดี	เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑	–	๖	จำานวน	

๕๐	คน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	มีความรู้และทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง

 



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๖

โครงก�รศึกษ�และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธย�

กิจกรรมอบรมให้คว�มรู้เรื่องอยุธย�ศึกษ�

วันที่ ๒๗ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ หอประชุม มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

	 สถาบันอยุธยาศึกษา	ได้จัดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา	ขึ้นในวันพุธที่	๒๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	

เวลา	๐๘.๓๐	–	๑๖.๓๐	น.	ณ	หอประชุม	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม

อยุธยาแก่นักศึกษา	คณาจารย์	และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้	และเกิดความสำานึกรักษ์ในท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา	



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๔๗

โครงก�รพัฒน�เด็กและเย�วชน

กิจกรรม อยุธย�ศึกษ�สัญจร รุ่นที่ ๔

วันที่ ๒๙ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ หอประชุมโรงเรียนพรพินิตพิทย�ค�ร จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

 

	 วันศุกร์ที่	๒๙	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	สถาบันอยุธยาศึกษา	ได้จัดกิจกรรม	“อยุธยาศึกษาสัญจร”	รุ่นที่	๔	โดย

ได้รับเกียรติจากอาจารย์นพคุณ	ลัคนาวิเชียร	ผู้อำานวยการโรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร	ได้กล่าวต้อนรับวิทยากรจากสถาบัน

อยุธยาศึกษา	 ได้แก่	 นายพัฑร์	 แตงพันธ์	 นายปัทพงษ์	 ช่ืนบุญ	 นายอายุวัฒน์	 ค้าผล	 นางสาวอรอุมา	 โพธ์ิจ๋ิว	 และนางสาวสาธิยา	

ลายพิกุน	 นักวิชาการศึกษา	 ซึ่งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์	 ศิลปวัฒนธรรม	 	 และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	-	๖	จำานวน	๘๐	คน	ณ	หอประชุมโรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๘

โครงก�รสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมว�ดภ�พสีน้ำ� ครั้งที่ ๒

วันที่ ๓๑ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ อ�ค�ร ๑๐๐ ปี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

	 วันอาทิตย์ท่ี	๓๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	สถาบันอยุธยาศึกษา	ได้จัดโครงการสอนน้องเรียนศิลป์	กิจกรรมวาดภาพ		

โดยใช้สีน้ำ�	คร้ังท่ี	๒	ณ	อาคาร	๑๐๐	ปี	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	โดยช่วงเช้าสถาบันอยุธยาศึกษา	ได้นำาน้องๆ	

ไปทัศนศึกษาวัดมหาธาตุ	 และวัดหน้าพระเมรุราชิการาม	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งการ

เรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริง	 ก่อนการวาดภาพโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา	 โดยได้รับเกียรติ	 จากอาจารย์นพดล	 เนตรดี	

และนักศึกษา	วิทยาลัยเพาะช่าง	เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑	–	๖	จำานวน	๕๐	คน	

โดยมี	ดร.จงกล	เฮงสุวรรณ	ผู้อำานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

  



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๔๙

โครงก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น

เชิดชูรู้รักษ์อยุธย� สืบส�นภูมิปัญญ�ศิลป�ชีพ (ครั้งที่ ๔)

เส้นส�ยเลื่อมล�ยมุก : ศิลปะวิจิตรง�นช่�งหลวง

วันที่ ๖ สิงห�คม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมต้นโมก อ�ค�รบรรณร�ชนครินทร์

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

	 วันเสาร์ที่	 ๖	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 สถาบันอยุธยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	 ได้จัดอบรม

งานช่างการประดับมุก	 ซึ่งเป็นภูมิปัญญาโบราณในงานช่างสิบหมู่	 ณ	 ห้องประชุมต้นโมก	 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่	

อาจารย์เสน่ห์	 แจ่มจิรารักษ์	 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำานวน	๔๐	 คน	 การจัดอบรมในครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ

สนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสานศิลปกรรมงานประดิษฐ์เครื่องแขวนนั้น	 ได้รับการสนับสนุน	 และส่งเสริมจาก

โครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	 นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ที่ได้เข้ารับการ

อบรม	 เรียนรู้	 และสามารถผลิตชิ้นงานได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามกรรมวิธีโบราณ	 และสามารถนำาไปประกอบอาชีพ

สร้างรายได้ให้กับตนเองต่อไปในอนาคตอีกด้วย



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕๐

กิจกรรม ก�รจัดนิทรรศก�ร “ศิลปะและวัฒนธรรมอยุธย�”

วันที่ ๗ - ๓๐ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ บริเวณโถงชั้นล่�ง อ�ค�ร ๑๐๐ ปี 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนครศรีอยุธย�

	 สถาบันอยุธยาศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	จัดนิทรรศการผลงานภาพวาดของเยาวชน	ท่ีเข้าร่วม

โครงการ	“สอนน้องเรียนศิลป์”	ประจำาปี	๒๕๕๙	ในหัวข้อ	“ศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา”	 โดยจัดแสดงระหว่างวันที่	

๗	-	๓๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	ณ	บริเวณโถงชั้นล่าง	อาคาร	๑๐๐	ปี	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๕๑

	 สถาบันอยุธยาศึกษา	 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา	 ให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา

ที่มีคุณภาพ	 เป็นสถาบันที่เชิดชู	 และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน	

ซึ่งมีภารกิจสำาคัญประการหนึ่ง		คือการรวบรวม	ศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา	

	 สถาบันอยุธยาศึกษา	 จึงได้จัดพื้นที่สำาหรับเป็น	 “ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา”	 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ

ข้อมูลทางด้านเอกสารเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	โดยรวบรวมหนังสือ	งานวิจัย	และเอกสารทางวิชาการ	ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในทุกๆ	สาขาอย่างเป็นหมวดหมู่	 ตลอดจนการบริการคำาปรึกษา	และแนะนำาข้อมูลทาง

วิชาการจากนักวิชาการประจำาสถาบันฯ	 ซึ่งมีความรู้ในสาขาต่างๆ	 เพื่อรองรับบริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา	รวมถึงบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า	โดยจัดสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ	ไว้ให้บริการ	เช่น	โต๊ะและ

มุมสำาหรับค้นคว้า	คอมพิวเตอร์	เครื่องสแกนเอกสาร	และการบริการการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย	(WiFi)	เป็นต้น

	 สถาบันอยุธยาศึกษา	จึงเป็นสถาบันทางวิชาการที่มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการ

ด้านข้อมูล	 และเอกสารทางวิชาการด้านต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะ	 ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่าง

สูงสุดในการศึกษาค้นคว้า	วิจัย	ตลอดจนการบูรณาการกับการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยด้านอยุธยา

ศึกษาของนักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	 ตลอดจนบุคคลทั่วไป	 อันจะนำาไปสู่ความ

ก้าวหน้าในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

ศูนย์ข้อมูลอยุธย�ศึกษ�



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

	 สถาบันอยุธยาศึกษา	ได้เผยแพร่ความรู้	และประชาสัมพันธ์	ผ่านสื่อออนไลน์	ผ่านทางช่องทางต่างๆ	ประกอบด้วย	

เว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษา	เว็บไซต์วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา	เฟซบุ๊ก	และ	ยูทูบ	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ของสถาบันฯ	 ตลอดจนองค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา	 ที่ให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด	 หรือเปิดเอกสารอ่านได้ในแบบ	

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 (e-Book)	อาทิ	บทความวิชาการ	 วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา	 รายงานขุดค้นโบราณคดี	 เอกสาร

ประกอบการสัมมนา	วิจัย	สำาเนาเอกสารสมุดไทยโบราณซึ่งเป็นสมบัติของสถาบันอยุธยาศึกษา	เป็นต้น

เว็บไซต์สถ�บันอยุธย�ศึกษ�
asi.aru.ac.th

สื่อออนไลน์

๕๒



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์ว�รส�รวิช�ก�รอยุธย�ศึกษ�
jas.aru.ac.th

๕๓
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www.youtube.com/user/ayutthayastudies

๕๔

www.facebook.com/ayustu
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หอศิลป์ จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
	 หอศิลป์	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานในสังกัดของสถาบันอยุธยาศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา	 ตั้งอยู่	 ณ	 ชั้น	 ๒	 อาคารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 (ศาลากลางจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาศึกษา	หลังเดิม)	เปิดให้ชมฟรีทุกวัน	ตั้งแต่เวลา	๐๘.๓๐	-	๑๖.๓๐	น.

	 ภายในหอศิลป์	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 มีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ	 และศิลปิน

ระดับประเทศหลายท่าน	 เช่น	 เหม	 เวชกร	 จ่าง	 แซ่ตั้ง	 เฉลิม	 นาคีรักษ์	 ศาสตราจารย์ประกิต	 (จิตร์)	 บัวบุตร	 อังคาร	

กัลยาณพงศ์	ศาสตราจารย์พิเศษ	อารีย์	สุทธิพันธุ์	ศาสตราจารย์	ดร.ประหยัด	พงษ์ดำา	ช่าง	มูลพินิจ	ดร.กมล	ทัศนาญชลี	

ดร.ถวัลย์	ดัชนี	ฯลฯ	โดยจะหมุนเวียนจัดแสดงผลงานของแต่ละท่าน

	 การเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่บรรดา

พสกนิกรชาวไทย	 นับเป็นความสูญเสียอันย่ิงใหญ่	 หอศิลป์	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ได้จัดนิทรรศการ	 “พระบารมีปกเกล้า

ชาวอยุธยา”	 นำาเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เมื่อครั้งเสด็จราชดำาเนิน

เยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
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หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติ 
และศิลปกรรมท้องถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

	 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	๑	พฤษภาคม  และ	วันที่	๒๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๒๗  เห็นชอบในหลักการ

แผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม	 โดยเจตนารมณ์ของแผนคือ	 การพัฒนาวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ให้เป็นระบบ	ดังนี้	

	 ๑.		ให้มีการศึกษาอบรมและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ  เพื่อเป็นการป้องกันที่ต้นเหตุ	

	 ๒.		ให้มีหน่วยงานดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาลุกลามเกินกว่าจะแก้ไขได้	

	 ๓.		ให้มีมาตรการควบคุมการใช้พ้ืนท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือให้การพัฒนาเป็นตามหลักการท่ีถูกต้องเหมาะสม  

และประสานประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม  

	 โดยมีการดำาเนินงานเร่งด่วนคือ	 การจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น	 ๗๕	 จังหวัด  (ยกเว้น

กรุงเทพมหานคร)  โดยตั้งอยู่ในโรงเรียน	 ๔๒	 แห่ง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ๓๐	 แห่ง	 และสถาบันการพลศึกษา	 ๓	 แห่ง   

นับเป็นจุดเริ่มต้นของการมีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ของสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

เนื่องจากในท้องถิ่นนอกจากจะมีมรดกทางวัฒนธรรมแล้ว	ยังมีแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์  ซึ่งมีแนวทางในการอนุรักษ์

และดำาเนินการในลักษณะเดียวกัน	นั่นคือ	การคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม	ประกอบกับในการ

ปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๖  พ.ศ.	๒๕๓๒-๒๕๓๔  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้เสนอให้มีการปรับปรุงองค์กรระดับจังหวัด	 ทางด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่มีอยู่แล้วในทุกจังหวัดให้ครอบคลุมเรื่อง

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  รวมทั้งในปี  พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 รัฐบาลได้มีการพัฒนาระบบราชการที่มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการอย่าง

บูรณาการ	 ซึ่งการบริหารจัดการในเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์และ

มีผลกระทบซึ่งกันและกัน  

	 สำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	 จึงเสนอให้คณะอนุกรรมการการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  ซ่ึงเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พิจารณาให้ความ

เห็นชอบต่อการเพิ่มบทบาทของหน่วยอนุรักษ์ฯ  เป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  (Local	

Units	for	Conservation	of	Natural	and	Cultural	Environment:	LUCNCE)  โดยมีบทบาทหน้าที่ในการดำาเนินงานด้

านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติควบคู่กันไป	กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  เมื่อวันที่	๒๖	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๔	

วันที่	๓๐	มกราคม	และวันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๖	ตามลำาดับ

แนวท�งในก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

	 ๑.	 ปลูกจิตสำานึกให้หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำาคัญและคุณค่าของแหล่งศิลปกรรมซึ่ง

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

	 ๒.		บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ	จะต้องเอาใจใส่และวางแนวทางในการดำาเนินงานดังนี้

	 	 ๒.๑		ประเมินคุณค่าโบราณสถานแต่ละแห่ง

	 	 ๒.๒		ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
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	 	 ๒.๓		ตรวจรักษาซ่อมแซมบูรณะ	

	 	 ๒.๔		บริหารจัดการให้ทรงคุณค่าตลอดไป

	 แต่ทั้งนี้มิใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะรับผิดชอบดำาเนินการเพียงลำาพัง	 แต่ควรจะให้ชุมชนที่อยู่ในท้องถิ่น

ของแหล่งศิลปกรรมได้ช่วยเหลือและรับผิดชอบร่วมกัน	เพื่อเป็นการสร้างจิตสำานึกให้เกิดความรัก	และหวงแหน	อีกทั้งเห็น

คุณค่าของศิลปกรรมที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง	

	 ๓.	 จัดให้มีเครือข่ายเฝ้าระวัง	 ประกอบด้วย	ประชาชนในท้องถิ่น	 วัด	หน่วยงานต่างๆ	 ในพื้นที่	 เพื่อเป็นแนวร่วม			

ในการช่วยกันดูแล	และอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง	

ประโยชน์ที่จะได้รับ

	 ๑.		ช่วยเสริมคุณค่าและความสำาคัญของแหล่งศิลปกรรมซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรทางการพัฒนาการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมวัฒนธรรม

	 ๒.		ช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในอารยธรรมอันเก่าแก่ของชาติ

	 ๓.	 ช่วยให้เกิดความสามัคคีในการร่วมมือร่วมใจ	 ดูแล	 ปกป้องและรักษา	 แหล่งศิลปกรรมที่เป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไป

	 ๔.		ช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงที่ดีงามทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประเทศชาติ

	 ๕.		ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน

	 ๖.		ช่วยยกระดับคุณภาพทรัพยากรบุคคลให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

	 อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาไม่อาจทำาได้โดยหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานหนึ่ง	 หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง	 แต่

ต้องเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังจิตสำานึกให้กับประชาชน	 และเยาวชนให้เกิดความรักและหวงแหนในสมบัติของท้องถิ่น	 ซึ่งเป็น

สมบัติของชาติ	หากสามารถจูงใจให้ผู้ที่อยู่อาศัยรอบบริเวณโบราณสถานต่างๆ	ช่วยดูแลรักษา	 โดยให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง

ในชุมชน	 สามารถได้ประโยชน์จากพื้นที่เหล่านั้น	 ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 ทั้งนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีใน

หลายภาคส่วน	ทั้งในการเฝ้าระวัง	ติดตาม	รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทั้งในทางเทคนิคและการบริหารจัดการให้แก่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เพื่อให้แหล่งศิลปกรรมยังคงคุณค่าและความงดงามสืบไป

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติ

และศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

	 จากการสำารวจข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 พบว่า

ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยตามแหล่งโบราณสถานยังคงมีจำานวนมาก	ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่เป็นเมืองมรดกโลก	 ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำานวนมาก	 ก่อให้เกิดปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น	 อีกทั้ง

ในเรื่องของโบราณสถานหลายแห่งในจังหวัดยังถูกปล่อยให้รกร้าง	ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะเข้ามาดูแลไม่ทั่วถึง	ทำาให้

มีสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา	 รวมถึงปัญหาการตั้งที่อยู่อาศัยติดกับโบราณสถาน	 ซึ่งในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา

มีโบราณสถานตั้งอยู่เป็นจำานวนมาก	 บางพื้นที่ได้รับการดูแลปฏิบัติอย่างดี	 บางพื้นที่ก็พบว่ามีบ้านเรือนปลูกสร้างอยู่

ในบริเวณเดียวกับโบราณสถาน	 หรือรุกล้ำาเขตโบราณสถาน	 ซึ่งทำาให้เสียภาพลักษณ์ต่อโบราณสถาน	 เนื่องจากประชาชน

มักจะซักผ้าตากผ้า	 ทำารั้ว	 ทำาราวตากผ้า	 ใกล้กับตัวโบราณสถาน	 ถือเป็นการทำาลายภูมิทัศน์ของโบราณสถานด้วยเช่นกัน
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ขยะต�มแหล่งโบร�ณสถ�นและพื้นที่ต่�งๆ

กองขยะบริเวณด้�นหลังวัดมห�ธ�ตุ

กองขยะบริเวณถนนคลองท่อ  ภ�พโดย น�ยมณฑล เงินหิรัญ

ขยะภ�ยหลังจ�กก�รจัดกิจกรรมหนึ่ง บริเวณศ�ล�กล�งจังหวัดพระนครศรีอยุธย� (หลังเก่�) 

ภ�พจ�กเฟซบุ๊ก น�ยปิยะ มีอนันต์ เมื่อวันที่ ๕ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๙



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๕๙

โบร�ณสถ�นที่ถูกปล่อยให้รกร้�ง

ก�รทำ�ล�ยภ�พลักษณ์ต่อโบร�ณสถ�น

หอระฆัง วัดสะพ�นเกลือ (เก�ะลอย)



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                   ตัวบ่งชี้                                      เป้�หม�ย     ประเมิน     คะแนนที่ประเมิน
                                                                                                   ตนเอง            ตนเอง

ก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อมูลเบื้องต้นสถ�บันอยุธย�ศึกษ�
	 สถาบันอยุธยาศึกษา	เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ท่ีดำาเนินงาน	ด้านการศึกษา	

ค้นคว้า	 วิจัย	 และสืบค้นข้อมูล	 เกี่ยวกับประวัติศาสตร์	 โบราณคดี	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต	การอนุรักษ์	ส่งเสริม	เผยแพร่และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมไทย	สามารถใช้เป็น

แหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมือง	 คติชนวิทยาของภาคกลาง

แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

	 ปัจจุบันสถาบันอยุธยาศึกษา	 มีผู้อำานวยการคือ	 ดร.จงกล	 เฮงสุวรรณ	 มีการดำาเนินงานภายใต้พันธกิจ	 คือ	

๑)	รวบรวม	ศึกษา	ค้นคว้า	วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา	๒)	อนุรักษ์	สืบสาน	ส่งเสริม	และเผยแพร่

วัฒนธรรมอยุธยา	และ	๓)	ส่งเสริม	และสนับสนุนการนำาแนวทางพระราชดำาริ	และข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยามาประยุกต์

ใช้ในการพัฒนาสังคมปัจจุบันอย่างยั่งยืน	มีรองผู้อำานวยการจำานวน	๓	คน	และมีบุคลากรสายสนับสนุน	จำานวน	๑๐	คน		

และ	คนงาน	จำานวน	๒	คน	มีงบประมาณสำาหรับการดำาเนินงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	จำานวนท้ังส้ิน	๔,๗๖๐,๕๐๐	บาท

ก�รประเมินตนเอง ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๙
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	สถาบันอยุธยาศึกษา	มีการจัดทำาการประเมินคุณภาพตนเองตามองค์ประกอบและ

ตัวบ่งชี้คุณภาพทั้งหมด	จำานวน	๒	องค์ประกอบ	๒	ตัวบ่งชี้			ตามรายละเอียดดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่	๑.๑	การบริหารเพื่อการกำากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ	 ๖	ข้อ						 ๖	ข้อ								 ๕	คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่	๒.๑	ระบบและกลไกการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม							 ๖	ข้อ					 ๖	ข้อ								 ๕	คะแนน

                                                                                              คะแนนเฉลี่ย       ๕

วิธีก�รประเมิน

ก�รว�งแผนและก�รประเมิน (ก่อน ระหว่�ง และหลังก�รตรวจเยี่ยม)

	 มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการเพื่อตกลงถึงวิธีการตรวจประเมิน	 โดยสรุปคือใช้วิธีตรวจแบบพิชยพิจารย์	

และสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นที่มีข้อสงสัย	 และเสนอแนะในประเด็นที่มีจุดเสริมเพื่อให้เข้มแข็งขึ้นเมื่อตรวจประเมิน

เรียบร้อยแล้วแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับประเมินทราบทันที	พร้อมทั้งแจ้งจุดแข็ง	จุดพัฒนา	และจุดที่ต้องปรับปรุงในแต่ละ

ประเด็น

๖๐



สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๖๑

วิธีก�รตรวจสอบและคว�มน่�เชื่อถือของข้อมูล
	 ตรวจสอบจากการสัมภาษณ์	และจากการตรวจสอบเอกสรหลักฐานการดำาเนินงาน

ผลก�รประเมิน
ต�ร�ง ป ๑ สรุปผลก�รดำ�เนินง�นก�รประเมินตนเององค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเภทสถาบัน		R		กลุ่ม	ข		สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี

                                                                  ผลก�รดำ�เนินง�น         คะแนน                 หม�ยเหตุ
     องค์ประกอบคุณภ�พ               เป้�หม�ย           (ตัวตั้ง/ตัวห�ร,      ก�รประเมิน       (เหตุผลของก�รประเมิน
                                                                        ผลลัพธ์)       (ต�มเกณฑ์ สกอ.)   ที่ต่�งจ�กที่ระบุใน SAR)

องค์ประกอบที่ ๑ กระบวนก�รพัฒน�แผน

	 ตัวบ่งชี้ที่	๑.๑											 ๕

	 เฉลี่ยคะแนน	องค์ประกอบที่	๑

องค์ประกอบที่ ๒ ภ�รกิจหลักของหน่วยง�น

	 ตัวบ่งชี้ที่	๒.๑											 ๕

เฉลี่ยคะแนน	องค์ประกอบที่	๔

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ ๕

ร�ยง�นผลก�รวิเคร�ะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒน�
องค์ประกอบที่ ๑  ก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในสถ�บันอยุธย�ศึกษ�

จุดเด่น / แนวท�งเสริม

จุดเด่น			:			มีการดำาเนินงานด้านการจัดการความรู้ที่ชัดเจน	เข้มแข็งทั้งกระบวนการดำาเนินการและเนื้อหาประเด็น	          
ภูมิปัญญาชาวบ้าน	มีความสอดคล้องกับพันธกิจ	
แนวท�งเสริม			:			สามารถนำาไปบูรณาการกับศาสตร์ด้านอื่นๆ	เช่น	เทคโนโลยีการอาหาร	การท่องเที่ยว	
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

จุดที่ควรพัฒน� / ข้อเสนอแนะ
	 การวิเคราะห์ความเสี่ยง	 ควรมีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงให้ชัดเจน	 และไม่จำาเป็นต้องมีหลายประเด็นเลือก
เฉพาะความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรมากที่สุด

จุดเด่น / แนวท�งเสริม

จุดเด่น			:			มีแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน
แนวท�งเสริม			:			ควรจัดสรรงบประมาณสำาหรับสนับสนุนและส่งเสริม	โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	
เพื่อส่งเสริมการประกวดแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

จุดที่ควรพัฒน� / ข้อเสนอแนะ
	 ควรมีระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	 เพื่อกำาหนดผู้รับผิดชอบในการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่มาจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบที่ ๒ : ภ�รกิจหลักของหน่วยง�น



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖๒

ประมวลภ�พ ก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประจำ�สถ�บันอยุธย�ศึกษ�

วันที่ ๑๒ ตุล�คม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ เรือนไทยสถ�บันอยุธย�ศึกษ�




