


 

 

ค ำน ำ 
 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจมุ่งเน้น
ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวม เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา การอนุรักษ์ สืบสาน 
ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยา รวมถึงสนับสนุนการน าแนวทางพระราชด าริ และข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยา 
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมปัจจุบันอย่างยั่งยืน  

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และผู้สนใจ 

ในนามของสถาบันอยุธยาศึกษา ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณ เพ่ือให้สถาบันอยุธยาศึกษา สามารถด าเนินการตามพันธกิจ
และเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และขอขอบคุณบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาทุกท่าน ที่ช่วยให้รายงานฉบับนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

 

สถาบันอยุธยาศึกษา 
 
 
  



 

 

สำรบัญ 

ความเป็นมาของสถาบันอยุธยาศึกษา ๑ 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมขององค์กร ค่านิยมของสถาบันอยุธยาศึกษา ๔ 

ท าเนียบผู้บริหารสถาบันอยุธยาศึกษา ๕ 

โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ๖ 

งบประมาณท่ีสถาบันอยุธยาศึกษาได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๗ 

การด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๐ 

หอศิลป์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓๓ 

ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา ๓๔ 

หนว่ยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓๕ 

สื่อออนไลน์ ๓๖ 

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ๓๘ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓๙ 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา  I ๑ 

ความเป็นมาของ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ด าเนินงาน  
ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ และให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นศูนย์วัฒนธรรม นับแต่สมัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยังมีฐานะ 
เป็นวิทยาลัยครู  ซึ่งในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้บัญญัติให้วิทยาลัยมีหน้าที่ประการหนึ่ง คือการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ใน พ.ศ.๒๕๒๑ กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ได้ขยายงานตามพ ระราชบัญญัติตั้ งส านักงาน 
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และยกฐานะศูนย์ประชาสงเคราะห์ทางวัฒนธรรมเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม”  
โดยให้วิทยาลัยครู เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานด้านวัฒนธรรม มีอธิการบดี เป็นประธาน และคณาจารย์  
เป็นคณะกรรมการ ขึ้นกับส านักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งช าติ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยการริเริ่มจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒  
อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาที่มีเนื้อหาด้านวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน ๓   

พ.ศ.๒๕๒๗  อธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายเดโช สวนานนท์ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม        
เป็นหน่วยงานประจ าวิทยาลัยครูทุกแห่ง สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
จึงได้พัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ขึ้นเป็น ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

       

 



 

๒ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบนัอยุธยาศกึษา 

ต่อมา ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครู พระนครศรีอยุ ธยา ได้ปรับปรุงอาคารเรียน ๓  
เป็น “หอศิลปวัฒนธรรม” เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม และอนุรักษ์ศิลปวัตถุ ที่ได้ริเริ่มจัดแสดงมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๒  
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชด าเนิน  
ทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และได้ทรงลงพระนามาภิไธยไว้เป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘   

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 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา           
ให้ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม เป็น “ส านักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีส านักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเรียน ๓ 

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติงบประมาณใน พ.ศ.๒๕๔๔ เพ่ือสร้างอาคารหลังใหม่  
ส าหรับเป็นอาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสร้างบริเวณระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และศูนย์ศึกษา
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในสถาปัตยกรรมเรือนไทยภาคกลางที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
ที่อยู่อาศัย ที่มีการจัดพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในเรือนด้วยการเชื่อมโยงสมาชิกในครอบครัว และพ้ืนที่การใช้สอยที่เอ้ือต่อ
สภาวะภูมิประเทศ  

ภายหลังจากท่ีสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลื่อนฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ใน พ.ศ.๒๕๔๗ แล้ว ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันอยุธยาศึกษา” ท าหน้าที่ในด้านการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  
ที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่ าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา สร้างแล้วเสร็จและย้ายส านักงานมาอยู่ที่แห่งนี้ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙  
ปัจจุบันเรือนไทยภาคกลางหลังดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
โดยตั้งโดดเด่นอยู่ริมถนนปรีดีพนมยงค์ ภายใต้ชื่อ “สถาบันอยุธยาศึกษา” 

เหตุผลในการจัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น  ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา  เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้
ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เคยเป็น 
ราชธานีของประเทศไทย ที่มีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ปี เป็นมหานครที่มีเอกลักษณ์ มีโบราณสถานโบราณวัตถุ 
ที่ทรงคุณค่า เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าที่อุดมสมบูรณ์ มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม จนองค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นบัญชีเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เมื่อวันที่  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ เมืองคาร์เท็จ  ประเทศตูนี เซีย  



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา  I ๓ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความส าคัญทั้งในฐานะที่ เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีแห่งชาติไทย  
และเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ 

จากความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น 
เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้าน  คติชนวิทยา ฯลฯ ของภาคกลางแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

ที่ตั้ง/อาณาเขต 
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่  ๙๖ หมู่  ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์ 

 ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ เป็นเรือนไทยหมู่ภาคกลาง อยู่ระหว่าง
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 



 

๔ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบนัอยุธยาศกึษา 

นโยบาย ปรชัญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
เอกลักษณ์ วฒันธรรมขององค์กร ค่านิยม 

ของสถาบนัอยุธยาศึกษา 
นโยบาย 
     ๑. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา และน าศาสตร์ของพระราชามาใช้  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน 
     ๒. เป็นศูนย์ขอ้มูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
     ๓. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
ปรัชญา 
     รอบรู้ เชิดชู สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 

วิสัยทัศน ์
     ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยา เพ่ือส่งเสริม 
การท่องเที่ยว และการพัฒนาท้องถิ่น 
พันธกิจ 
     ๑. ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
     ๒. วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
       ๓. บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชด าริ 

 

กลยุทธ ์
     ๑. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา 
ในฐานะเมืองมรดกโลก  
     ๒. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความร่วมมือ 
ในการพัฒนาท้องถิ่น  
     ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 
เอกลักษณ ์
     แหล่งเรียนรู้ เชิดชวูัฒนธรรมอยุธยา 
วัฒนธรรมขององค์กร 
     บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุข ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ค่านิยม 
     ท านุบ ารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา  I ๕ 

ท าเนียบผู้บรหิาร 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอยุธยาศึกษา มีชื่อเรียกต าแหน่งสูงสุดแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา โดยมีชื่อเรียก 
ตามล าดับดังนี้ คือ ผู้อ านวยการหอศิลป์วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  และผู้อ านวยการ 
สถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 
 



 

๖ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบนัอยุธยาศกึษา 

โครงสร้างการบริหารงานของ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา 
นางสาวจงกล   เฮงสุวรรณ  ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
นางสาวสุภารัตน์   ชัยกิตติภรณ์  รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
นางกันยารัตน์   คงพร   รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ   รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน 
๑. นางสาวเกษรา  ศรีวิเชียร  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๒. นางสาวธัญวลัย    แก้วแหวน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวสายรุ้ง   กล่ าเพชร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๔. นางประภาพร   แตงพันธ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๕. นางสาวศรีสุวรรณ  ช่วยโสภา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๖. นายอายุวัฒน์   ค้าผล   นักวิชาการศึกษา 
๗. นายพัฑร์   แตงพันธ์  นักวิชาการศึกษา 
๘. นายปัทพงษ์   ชื่นบุญ   นักวิชาการศึกษา 
๙. นางสาธิยา   รื่นชล   นักวิชาการศึกษา 
๑๐. นางสาวอรอุมา  โพธิ์จิ๋ว   นักวิชาการศึกษา 
๑๑. นางยุพดี   ป้อมทอง  ผู้ปฏิบัติงานส านักงาน 
๑๒. นางสายใจ    ขันธฤกษ์  คนงาน 
๑๓. นางอรุณ   ช านาญหมอ  คนงาน  

ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
 

งานบริหารงาน 
ทั่วไป 

หน่วย ธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานส่งเสริมพัฒนา
วิชาการ 

อยุธยาศึกษา 
หน่วย วิจัยและการ
จัดการความรู้ด้าน
อยุธยาศึกษา 
 

หน่วย พัฒนาหลักสูตร 
และมาตรฐานวิชาการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หอศิลป์จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

 

หน่วย บริการจัดการ 
หอศิลป์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 
หน่วย ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

หน่วย อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
และศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

 

งานบริการวิชาการ 
อยุธยาศึกษา 

 

หน่วย บริการ
สารสนเทศอยุธยา
ศึกษา 

 

หน่วย ฝึกอบรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์ท่องเที่ยว 
ทางวัฒนธรรม 

 

 
หน่วย ส่งเสริม 
การท่องเท่ียว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา  I ๗ 

งบประมาณที่สถาบันอยุธยาศึกษา 
ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
งบประมาณภายใน 
 งบประมาณแผ่นดิน (ท านุฯ)               ๗๖๕,๐๐๐  บาท   

งบประมาณแผ่นดิน (จัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)  ๑,๐๐๔,๘๐๐  บาท 
งบบ ารุงการศึกษา                   ๒๓๒,๕๐๐  บาท 
งบบ ารุงการศกึษา (งบยุทธศาสตร์ฯ)       ๖๐๐,๕๐๐  บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๖๐๒,๘๐๐  บาท 

งบประมาณภายนอก  
เงินรายได้จากเงินผลประโยชน์ (ตลาดนัด)     ๒๖๕,๐๐๐  บาท 
เงินอุดหนุนจาก อบจ.    ๕๖๕,๗๐๐  บาท 
งบประมาณแผ่นดิน (บริการวิชาการ)    ๓๓๐,๐๐๐  บาท  
งบหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ๑๖๘,๙๐๐  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        ๑,๓๒๙,๖๐๐  บาท 
  รวมงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร ๓,๙๓๒,๔๐๐ บาท    

                                           (สามล้านเก้าแสนสามหม่ืนสองพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมยอ่ย ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน (บาท) 

งบประมาณแผ่นดิน (ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) ๗๖๕,๐๐๐ 
๑. โครงการ ส่งเสริมงานวิจัยและการศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา  ๑๔๐,๕๐๐ 
     ๑.๑ กิจกรรม จัดท าวารสารอยุธยาศึกษา (๒ ฉบับ)  ๑๓๑,๐๐๐ 
     ๑.๒ กิจกรรม ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  ๙,๕๐๐ 
๒. โครงการ เผยแพร่งานวิจัยและองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา  ๒๖๔,๐๕๐ 
     ๒.๑ กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ  ๑๙๙,๗๐๐ 
     ๒.๒ กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา  ๓๐,๐๐๐ 
     ๒.๓ กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยครั้งที่ ๑  ๙,๑๕๐ 
     ๒.๔ กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยครั้งที่ ๒  ๙,๑๕๐ 
     ๒.๕ กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑  ๕,๓๕๐ 
     ๒.๖ กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒  ๕,๓๕๐ 
     ๒.๗ กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๓  ๕,๓๕๐ 
๓. โครงการ สร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวเมืองโลก  ๑๒๐,๐๐๐ 
     ๓.๑ กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ ๑  ๓๐,๐๐๐ 
     ๓.๒ กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ ๒  ๓๐,๐๐๐ 
     ๓.๓ กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ ๓  ๓๐,๐๐๐ 
     ๓.๔ กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ ๔  ๓๐,๐๐๐ 
๔. โครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ๖๓,๐๐๐ 
     ๔.๑ กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาไทย 
 

๕. โครงการ การจัดการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก  ๗๕,๒๐๐ 
     ๕.๑ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย ในหัวข้อสร้างสรรค์ศิลป์      

ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๓  
๕๕,๒๐๐  

     ๕.๒ กิจกรรม จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ณ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
(๒ ครั้ง)  

๒๐,๐๐๐ 

๖. โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๔๒,๒๕๐ 
     ๖.๑ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ๒๑,๑๒๕ 
     ๖.๒ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ ๒๑,๑๒๕ 
๗. โครงการถ่ายทอดศาสตร์ของ พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ๖๐,๐๐๐ 
     ๗.๑ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑  ๓๐,๐๐๐ 
     ๗.๒ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๒  ๓๐,๐๐๐ 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา  I ๙ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน (บาท) 
งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์ (ตลาดนัด)  ๒๖๕,๐๐๐ บาท 
๑. กิจกรรม วันสงกรานต์  ๖๕,๐๐๐ 
๒. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ท าบุญวัดบรมพุทธาราม)  ๓๕,๐๐๐ 
๓. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันวิสาขบูชา)  ๓,๐๐๐ 
๔. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบูชา)  ๓,๐๐๐ 
๕. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา)  ๓,๐๐๐ 
๖. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา)  ๒๘,๐๐๐ 
๗. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา)  ๔๘,๐๐๐ 
๘. กิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย  ๕๐,๐๐๐ 
๙. กิจกรรม วันส าคัญตามประเพณี (วันลอยกระทง)  ๓๐,๐๐๐ 
งบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๕๖๕,๗๐๐ บาท 
๑. โครงการ พัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา  ๑๐๐,๐๐๐ 
๒. โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์”  ๑๐๐,๐๐๐ 
๓. โครงการ วิจัยการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

กรณีศึกษาอ าเภอเสนา  
๒๖๕,๗๐๐ 

๔. โครงการ วิจัยการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนคลองสระบัว  ๑๐๐,๐๐๐ 
งบหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๖๘,๙๐๐ บาท 
๑. แผนงานที่ ๑ การบริหารงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
๗๕,๐๐๐ 

๒. แผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม  

๙๓,๙๐๐ 

     ๒.๑ โครงการ สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๖๕,๒๐๐ 
     ๒.๒ โครงการ อบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( ๒ ครั้ง) 

๒๘,๗๐๐ 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา 

การด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ณ สถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้ให้ความสนใจ  
เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เป็นจ านวนมาก เพ่ือร่วมสืบสาน ส่งเส ริมประเพณีอันดีงาม 
ของไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยมีการแสดงดนตรีไทย จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย และการแสดงนาฏยศิลป์
สร้างสรรค์ชุด “คงคาอารตี วิถีแห่งสายน้ า” การแสดงชุด “ระบ าสุโขทัย” และการแสดงชุด “ระบ าโคมประทีปศรีอยุธยา” 
จากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

   

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา  I ๑๑ 

กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาทอ่งเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา รุน่ที ่๑ 
วันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยว 

ทางวัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ ๑ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยได้รับเกียรติจากคุณศาริสา จินดาวงษ์ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และคุณวันลีย์ 
กระจ่างวี ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชา  
รัฐประศาสนศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๕๐ คน 
ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะความรู้ในด้านการน าเสนอข้อมูล และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมสถาน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์ 
ให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม  
ให้สามารถเป็นยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



 

๑๒ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา 

กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาทอ่งเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา รุน่ที ่๒ 
วันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ ๒ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
โดยได้รับเกียรติจากคุณศาริสา จินดาวงษ์ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และคุณวันลีย์ 
กระจ่างวี ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชา  
รัฐประศาสนศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๖๐ คน 
ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะความรู้ในด้านการน าเสนอข้อมูล และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมสถาน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์ 
ให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม 
ให้สามารถเป็นยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา  I ๑๓ 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตัิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (หัตถกรรมปั้นจิ๋วดินไทย) 
วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบั ติการด้านศิลปะ  

และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๑ เรื่อง “หัตถกรรมปั้นจิ๋วดินไทย” ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากคุณสุเมธา ทองเสริมสุข ประธานกลุ่มสตรีต าบลบ้านเลนปั้นจิ๋วดินไทย เป็น
วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้และ
สามารถปั้นของจิ๋วแบบไทยได้ รวมทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน 
นักศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของตนให้มีความรู้ และประยุกต์ใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ
ต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๔ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา 

กิจกรรม ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

อาเซียน กลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคอาเซียน กรณีศึกษานครมรดกโลกหลวงพระบาง และเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก 
คุณศรัณย์ บุญประเสริฐ นักเขียนผู้ช านาญการอุษาคเนย์ ประจ าส านักพิมพ์สารคดี เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ครู
อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยมีความโดดเด่นทางศิลปะ สถาปัตยกรรม ที่มีการส่งผ่านมายังดินแดน
ประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มวัฒนธรรมอีสาน อาทิ รูปแบบทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม 
รูปแบบของการแสดง อาหาร และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงศักยภาพทางการท่องเที่ยวเมือง
มรดกโลก ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา  I ๑๕ 

กิจกรรม สมัมนาการอนุรักษ์และพฒันานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑ 
วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนา 

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา  
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมรดกโลก 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ครูอาจารย์ 
นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์ และสร้าง  
ความเข้าใจในบริบทของการพัฒนาเมืองมรดกโลก อันจะเป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ และกระบวนการพัฒนา  
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน 

 

  

 

 

 



 

๑๖ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตัิการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาย่างยัง่ยืน ครัง้ที่ ๑ 
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชา

สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง ต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่สมหมาย เกตุแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่นักศึกษาและ
ตัวแทนชุมชนต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๓๑ คน เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง อาทิ การเรียนรู้เรื่องผักสมุนไพรพ้ืนบ้าน การเรียนรู้เรื่องผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ และการเรียนรู้เรื่องปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง วิถีเกษตรธรรมชาติ รวมทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป 
โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวต้อนรับ และ อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ 
รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

  

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา  I ๑๗ 

กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาทอ่งเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา รุน่ที ่๓ 
วันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ ยวทาง

วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ ๓ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
โดยได้รับเกียรติจากคุณศาริสา จินดาวงษ์ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และคุณวันลีย์ 
กระจ่างวี ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๕๐ คน  
ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะความรู้ในด้านการน าเสนอข้อมูล และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมสถาน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์ 
ให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ งต่อนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม 
ให้สามารถเป็นยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

 
 

 



 

๑๘ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตัิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ลงรักปิดทอง) 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรม

อยุธยา ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ศิลปะลายรดน้ า-ลงรักปิดทอง” โดยได้รับเกียรติจากคุณสมหมาย ทับทอง เป็นวิทยากร
บรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะ
ลายรดน้ า-ลงรักปิดทอง รวมทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา 
รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของตนให้มีความรู้ และประยุกต์ใช้เพ่ือการประกอบอาชีพต่อไป  
โดยมีอาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ส าเร็จการอบรมดังกล่าว  
ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมน าเสนอผลงานวิชาการและ

งานวิจัย ครั้งที่ ๑ โดยได้รับเกียรติจากคุณวรวิทย์ สินธุระหัส คุณธีรพงษ์ ค าอุ่น และคุณชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์  
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและ  
องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ  
ด้านวัฒนธรรมอยุธยา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา  I ๑๙ 

กิจกรรม สมัมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา พลิกอดีต มุมมองใหม”่ 
วันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียง

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ในคณะกรรมการช าระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยา
ศึกษาวิชาการ “อยุธยา พลิกอดีต มุมมองใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บ ารุงเวช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบัน
อยุธยาศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๑๔ ท่าน หัวข้อการบรรยายเรื่อง “อยุธยา:
ประวัติศาสตร์ในโลกมายา โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ การสัมมนาเรื่อง เปิดกรุความรู้ประวัติศาสตร์ อยุธยา 
“A History of Ayutthaya” โดย Mr.Chris Baker ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร อาจารย์วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ 
การสัมมนาเรื่อง การค้าและการเมืองอยุธยาใน “สาส์นการทูตสยาม-ฮอลันดา” โดย ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ การสัมมนาเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างจีนกับอยุธยาใน “หมิงสือลู่” โดยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ และ อาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน 
การแนะน าการจัดแสดงหนังสือและแผนที่ โดย คุณสุรเจตน์ เนื่องอัมพร การสัมมนาเรื่อง “ช าระค าให้การขุนหลวงหา
วัด:เรื่องเก่า มุมมองใหม่” โดยอาจารย์บุหลง ศรีกนก คุณชัยสิทธิ์ ปะนันวงศ์ อาจารย์บุญเตือน ศรีวรพจน์ และการ
สัมมนาเรื่อง “กรุงศรีอยุธยามุมมองใหม่การส ารวจทางกายภาพและโบราณคดี” โดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ 
อาจารย์ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ และอาจารย์วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป จ านวน ๓๗๘ คน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 



 

๒๐ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา 

โครงการ ถา่ยทอดงานศลิป์กับศิลปินแหง่ชาติ : ศิลปินแห่งชาติสัญจร สอนศิลปถ์ิ่นมรดกโลก” 
วันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

จัดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติสัญจร “สอนศิลป์ถิ่นมรดกโลก” ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก นายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กล่าวรายงาน และ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับนักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคคลทั่วไป แขกผู้มีเกียรติ และศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๓ สาขา ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ 
สาขาวรรณศิลป์  และสาขาศิลปะการแสดง ที่มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้  ประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์  
งานศิลปวัฒนธรรม เช่น คุณกมล ทัศนาญชลี คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ คุณธนิสร์ ศรีกลิ่นดี คุณเกลียว เสร็จกิจ 
(ขวัญจิต ศรีประจันต์) และศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่าน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฐานศิลปะเพ่ือเรียนรู้งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ เช่น เทคนิคจิตรกรรม เทคนิค
สร้างสรรค์สื่อผสม เทคนิคภาพพิมพ์ เทคนิคประติมากรรม การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ศิลปะการแสดง นาฏศิลป์  การ
แสดงพ้ืนบ้าน และสถาปัตยกรรมศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะ และสืบสานงาน
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ยั่งยืนต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา  I ๒๑ 

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘ 
สถาบันอยุธยาศึกษา น าโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการ และอาจารย์กันยารัตน์ คงพร 

รองผู้อ านวยการ ได้น าคณะนักดนตรีและนักแสดงจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะตัวแทน  
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘ “นาฏยปรีดิยานันท์  
กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร” ระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  
การแสดงศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ และการละเล่นพ้ืนบ้าน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่จะแสดงอัตลักษณ์  
ของแต่ละภูมิภาค โดยแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในหลากหลายรูปแบบ ซึ่ งมีสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมนี้  ๑๐๑ สถาบัน การแสดงศิลปวัฒนธรรมกว่า ๑๕๐ ชุดการแสดง 
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมการแสดงนาฏศิลป์ชุด “อยุธยาเมืองงาม เรืองนามอู่ข้าวอู่น้ า”  
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๒ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา 

กิจกรรม สมัมนาการอนุรักษ์และพฒันานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ 
วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนา 

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ เรื่อง “มรดกโลก กับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก”  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น. ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมรดกโลก และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ครูอาจารย์ นักวิชาการ 
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์ และสร้างความเข้าใจในบริบท
ของการพัฒนาเมืองมรดกโลก อันจะเป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ และกระบวนการพัฒนานครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน 

 

   

 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา  I ๒๓ 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตัิการ “สร้างสรรค์ศิลปถ์ิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา” 
วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม Workshop จิตรกรรมในหัวข้อ 

“สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา” โดยได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย  
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ วงศ์ค าแน่น อาจารย์ดินหิน รักษ์พงษ์อโศก และอาจารย์อดิศร พรศิริกาญจน์  
เพ่ือแสดงเทคนิคการวาดภาพโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป  
ที่มาร่วมกิจกรรม ณ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิม ชั้น ๒) ซึ่งผลงานศิลปะ 
ที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าว สถาบันอยุธยาศึกษาจะน ามาจัดแสดงนิทรรศการภายในหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 

 

  
 

  



 

๒๔ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา 

กิจกรรม พิธีเวียนเทยีน เนื่องในวันมาฆบูชา 
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้รับเกียรติจาก 

อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ เนื่องในวัน
มาฆบูชา ณ วัดญาณเสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  

 

  

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา  I ๒๕ 

กิจกรรม วนัอนรุักษม์รดกไทย และพิธีมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๕ 
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีมอบรางวัล

บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่  ๑๕ กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บ ารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม และกล่าวค าถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง 
น าผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๕ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน  
ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงาน กล่าวค าประกาศเกียรติคุณ  
และมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ให้กับผู้มีผลงานดีเด่น จ านวน ๙ ราย จาก ๔ สาขา ได้แก่ ประเภทบุคคลทั่วไป 
๑.นายบัวเลิศ เฉลิมฤกษ์ สาขาหัตถศิลป์ ๒.นางมาลี แววเพ็ชร สาขาคหกรรมศาสตร์ ๓.นางศิริพร กฤชสินชัย  
สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๔. นายอัมรินทร์ เซ็นเสถียร สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๕.นายพนม ขันธสอน สาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ๖.นายพิเศษ ปิ่นแก้ว สาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
๗. นายดาบต ารวจสวิง ไวยวุฒิ สาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และประเภทนักศึกษา ๑.นายทักษิณ ชูชั่ง  
สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒. นายรัชพล ตรีคงคา สาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี อาจารย์ 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จ านวน ๑๔๐ คน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ 
สถาบันอยุธยาศึกษาขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านที่ได้ท าหน้าที่สืบสานงานด้านการศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพ่ือสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณไว้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป 

 

 

 

 



 

๒๖ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา 

กิจกรรม “ร่วมบญุสงกรานต์ สืบสานวฒันธรรมไทย” 
วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรม “ร่วมบุญสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย” 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดพิธีท าบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สรงน้ าพระพุทธรูป และพิธีรดน้ าขอพร 
อาจารย์อาวุโสและอธิการบดี เนื่องในเถลิงศกสงกรานต์ เพ่ือความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณี อันดีงามตามวิถีไทย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  
ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

  



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา  I ๒๗ 

กิจกรรม ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๓ 
วันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนา 

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๓ เรื่อง “กรณีศึกษาเปรียบเทียบ : มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  
กับมรดกโลกแหล่งอ่ืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมรดกโลก และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการมรดกโลกด้ านวัฒนธรรม 
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ครูอาจารย์  นักวิชาการ นักศึก ษา และผู้สนใจทั่ วไป จ านวน ๘๐ คน 
ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์ และสร้างความเข้าใจในบริบทของการพัฒนาเมืองมรดกโลก 
อันจะเป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ และกระบวนการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน 

 

   

 

 

 



 

๒๘ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา 

กิจกรรม พิธีเวียนเทยีน เนื่องในวันวสิาขบูชา 
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา 

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ท าวัตรเย็น และเวียนเทียนรอบวิหารพระนอน วัดพนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

   
 

   



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา  I ๒๙ 

โครงการ “สอนน้องเรยีนศิลป์” ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ (การเขียนภาพการ์ตนู) 
สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ณ ห้องประชุม

สถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ) เป็นวิทยากรอบรมและมอบเกียรติบัตร
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จ านวน ๖๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ มีความรู้และทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง 

 

โครงการ “สอนน้องเรยีนศิลป์” ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ (การเขียนภาพการ์ตนู) 
สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ณ ห้องประชุม

สถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ) เป็นวิทยากรอบรมและมอบเกียรติบัตร
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จ านวน ๖๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ มีความรู้และทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง 

   

   



 

๓๐ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา 

โครงการ “สอนน้องเรยีนศิลป์” ระดับมัธยมศกึษาปทีี่ ๑-๖ (ภาพพิมพ์ปูนปลาสเตอร์) 
สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมภาพพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ณ ห้อง

ประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สิรภพ  ทองอร่าม เป็นวิทยากรอบรมและมอบเกียรติบัตร
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จ านวน ๕๐ คนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีความรู้และทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง 

   

  

โครงการ “สอนน้องเรยีนศิลป์” ระดับมัธยมศกึษาปทีี่ ๑-๖ (การเขียนภาพการ์ตนู) 
 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน โดยได้รับเกียรติ

จากคุณศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ) เป็นวิทยากรและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ - ๖ 
จ านวน ๖๐ คน ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

     

   

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา  I ๓๑ 

กิจกรรม พิธีหล่อเทียนพรรษา 
วันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจ าปี  ๒๕๖๑  

โดยมี อาจารย์ ดร.เกษม บ ารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยร าชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี  
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา จ านวนกว่า ๒๐๐ คน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา  
ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

พิธีเวียนเทยีน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวัน

เข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยมี อาจารย์ ดร.เกษม บ ารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เป็นประธานในพิธี และในการนี้ได้รับเมตตาจากพระครูประดิษฐ์อนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป จ านวนกว่า ๑๕๐ คน ร่วมพิธีแห่และถวายเทียนพรรษา ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 



 

๓๒ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา 

สถาบนัอยุธยาศึกษา ได้รับรางวัลจากการจัดการความรู้ 
เรื่อง “เทคนิคการส ารวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น” 

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงการ 
รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day” ครั้งที่ ๓ น าโดย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้ารับโล่รางวัลระดับดีเด่น ด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ  
จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากกระบวนการ KM ครั้งที่ ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมต้นโมก 
อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อ านวยการ
สถาบันอยุธยาศึกษา และนายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา ได้ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างผลงาน
วิชาการ เรื่อง “เทคนิคการส ารวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้กับหน่วยงานด้านวัฒนธรรมและสถานศึกษาทั่วไป สามารถด าเนินงานได้อย่างมีแบบแผน และเป็นไปตาม 
หลักวิชาการ จัดโดย งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

  
  

  
 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา  I ๓๓ 

 
 

หอศิลป์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หอศิลป์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อตั้ งขึ้น เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมูลนิธิส้าง พรศรี โดยได้รับ 

ความอนุ เคราะห์ ให้ ใช้ พ้ืนที่ ชั้น  ๒  บางส่วนของอาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)  
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานพระนครศรีอยุธยา ได้รวบรวมผลงานศิลปะประเภทต่างๆ ของศิลปิน
แห่งชาติ และศิลปินชั้นน าระดับประเทศ อาทิเช่น เหม เวชกร อังคาร กัลยาณพงศ์ ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี  
ดร.ประเทือง เอมเจริญ ศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด พงษ์ด า ศาสตราจารย์อารี สุทธิพันธ์ ดร.สุชาติ วงษ์ทอง  
 

หอศิลป์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้โอนมาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ 
การบริหารงานของสถาบันอยุธยาศึกษา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ สถาบันอยุธยาศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
ให้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก” โดยเชิญศิลปินชั้นน าระดับประเทศมาเป็นวิทยากร
ผู้เข้ารับการอบรมนอกจากจะได้ทักษะในการสร้างสรรค์งานศิลปะแล้ว  ยังได้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์อยุธยา 
นอกจากนั้น หอศิลป์แห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังได้ผลงานศิลปะของศิลปินไว้จัดแสดง ภายใต้แนวคิด  
ที่น าผลงานศิลปะ เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อให้คนที่มาชมเกิดสุนทรียะ 
และได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กัน น าไปสู่การเดินทางยังสถานที่จริง ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

  

  



 

๓๔ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา 

ศูนย์ข้อมูลอยธุยาศึกษา 

 

สถาบันอยุธยาศึกษา มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา ให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
อยุธยา ที่มีคุณภาพ เป็นสถาบันที่เชิดชู และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน ซึ่งมีภารกิจส าคัญประการหนึ่ง คือการรวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
วัฒนธรรมอยุธยา 

สถาบันอยุธยาศึกษา จึงได้จัดพ้ืนที่ส าหรับเป็น “ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา” เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการข้อมูลทางด้านเอกสารเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวบรวมหนังสือ งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการ 
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในทุกๆ สาขาอย่างเป็นหมวดหมู่ ตลอดจนการบริการค าปรึกษา  
และแนะน าข้อมูลทางวิชาการจากนักวิชาการประจ าสถาบันฯ ซึ่งมีความรู้ในสาขาต่างๆ เพ่ือรองรับบริการแก่นักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า โดยจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ไว้ให้บริการ เช่น โต๊ะ มุมส าหรับค้นคว้า คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเอกสาร และการบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ
ไร้สาย (Wi-Fi) เป็นต้น 

สถาบันอยุธยาศึกษา จึงเป็นสถาบันทางวิชาการที่มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการ
ให้บริการด้านข้อมูล และเอกสารทางวิชาการด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะ  
 ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการศึกษาค้นคว้า วิจัย ตลอดจนการบูรณาการกับการเรียนการสอน การศึกษา
ค้นคว้าและการวิจัยด้านอยุธยาศึกษาของนักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ตลอดจนบุคคลทั่วไป อันจะน าไปสู่ความก้าวหน้าในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มธรรมชาติและ 
ศิลปกรรมท้องถิ่น จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งด าเนินงานโดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการ ๒ ชุด คือชุดที่ ๑ ระดับนโยบาย มีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ด ารงต าแหน่งประธานอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ชุดที่ ๒ ระดับปฏิบัติงาน มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด ารงต าแหน่งประธานหน่วยอนุรักษ์ฯ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ด ารงต าแหน่งหั วหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

บทบาท 
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงาน

ประสานงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

หน้าที่หลกั 
๑. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้แก่

ประชาชนในท้องถิ่น 
๒. ศึกษา รวบรวม บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม 
๓. ตรวจสอบ ดูแล สิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งรายงาน

สถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ไปยังส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔. สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ในแต่ละท้องถิ่นให้ถูกต้องตาม
กระบวนการ โดยให้ท้องถิ่นและประชาชนมีบทบาทส าคัญด้วยการเสริมสร้างบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 

๕. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพิจารณาโครงการพัฒนาต่างๆ
ที่จะเข้ามาในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม เพ่ือให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมเป็นไปอย่างสอดคล้อง 

๖. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
๗. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 

ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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สื่อออนไลน ์
เว็บไซต์สถาบันอยุธยาศกึษา www.asi.aru.ac.th 

สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดท าเว็บไซต์ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันฯ ตลอดจน  
องค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา ที่ให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด หรือเปิดเอกสารอ่านได้ ในแบบ E-Book อาทิ บทความ
วิชาการ วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา รายงานขุดค้นโบราณคดี  เอกสารประกอบการสัมมนา วิจัย ส าเนาเอกสาร 
สมุดไทยโบราณซึ่งเป็นสมบัติของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นต้น 
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Youtube สถาบนัอยุธยาศึกษา www.youtube.com/user/ayutthayastudies  

 

Facebook สถาบนัอยธุยาศึกษา www.facebook.com/ayustu 

 

 

 

http://www.facebook.com/ayustu
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วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 
ว า ร ส า ร วิ ช าก ารอ ยุ ธ ย าศึ ก ษ า  Journal of Ayutthaya Studies (JAS) ISBN ๒ ๒ ๒ ๙ -๑ ๖ ๔ ๔  

เป็นวารสารวิชาการของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ 
องค์ความรู้ทางวิชาการ และงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมอยุธยา โดยพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ (Article)  
สารนิพนธ์ต้นฉบับหรือบทความงานวิจัย (Research Article) บทความแปล (Translated Article) บทความปริวรรต
เอกสารโบราณ (Transformation of Ancient Manuscripts) วิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ที่มีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

วารสารมีก าหนดออกปีละ ๒ ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม บทความ 
ที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องจัดพิมพ์ด้วยรูปแบบที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานวารสารวิชาการ โดยกองบรรณาธิการ  
จะตรวจสอบเป็นขั้นแรก แล้วจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขานั้นๆ ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) อย่างน้อย ๒ ท่าน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในลักษณะเป็น Double-blind peer review คือ ผู้พิจารณาไม่ทราบ ชื่อผู้แต่ง และผู้แต่ง 
ไม่ทราบชื่อผู้ พิจารณา โดยเผยแพร่ออนไลน์ในรูปวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีการเผยแพร่ในรูปเล่ม  
ส าหรับจัดส่งให้ห้องสมุดและหน่วยงานทางวิชาการต่างๆ 
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การประเมนิตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา มีการจัดท าการประเมินคุณภาพตนเองตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้คุณภาพทั้งหมด จ านวน ๒ องค์ประกอบ ๒ ตัวบ่งชี้ ตามรายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร,ผลลัพธ์) 
คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ ๑  กระบวนการพัฒนาแผน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑   ๖ ข้อ ๕ คะแนน  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ ๑  ๕ คะแนน  
องค์ประกอบที่ ๒  ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑   ๖ ข้อ ๕ คะแนน  
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ ๒  ๕ คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ ๕ คะแนน  
 

วิธีการประเมิน 
การวางแผนและการประเมิน 
มีการประชุมก่อนการประเมินเพ่ือวางแผนในการตรวจประกับคุณภาพ และด าเนินการตรวจประเมิน  

โดยการสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานจากการกรรมการทุกคนพร้อมกัน โดยกระบวนการประเมินแบบพิชญพิจารณ์ 
เมื่อประเมินเสร็จเรียบร้อยด าเนินการแจ้งผลการประเมินด้วยวาจาโดยกรรมการและเลขานุการ 

วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  - ตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์บุคลากร 
  - ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน 
ผลการประเมนิ 
ตาราง สรุปผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร,ผลลัพธ์) 
คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ ๑  กระบวนการพัฒนาแผน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑   ๖ ข้อ ๕ คะแนน  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ ๑  ๕ คะแนน  
องค์ประกอบที่ ๒  ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑   ๖ ข้อ ๕ คะแนน  
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ ๒  ๕ คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ ๕ คะแนน  
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการภายในสถาบันอยุธยาศึกษา 

จุดเด่น 
๑. มีกระบวนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานที่ชัดเจน มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น 

“เทคนิคการส ารวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” จนได้คู่มือการส ารวจและเผยแพร่
องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และน าไปเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาในท้องถิ่นต่าง ๆ ของอ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๕ แห่ง และต่อยอดสู่การวิจัยเพ่ือส ารวจองค์ความรู้ในท้องถิ่น จ านวน ๓ โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วย 

๒. มีกิจกรรมการมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ที่เป็นกิจกรรมโดดเด่นในการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  

แนวทางเสริม 
 ๑. ควรก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนเพ่ือมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่หน่วยงานก าหนด โดยจัดท า KPI ไว้เป็น
ระยะอย่างชัดเจนเป็นรายปี เพ่ือให้ง่ายต่อการด าเนินการเพ่ือไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๒. ควรก าหนดปัจจัยเสี่ยงที่แท้จริงจากปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน เพ่ือน าสู่การบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ และการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ควรมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่วัดได้
ว่าความเสี่ยงลดลงจริง นอกเหนือจากการวัดด้วยความพึงพอใจ 

๓. การน าองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ ควรมีวิธีการที่ชัดเจนและ
หลากหลาย และติดตามผลการน าไปใช้ว่าเกิดอะไรเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

องค์ประกอบที่ ๒ ภารกจิหลักของหน่วยงานที่ด าเนินงานในภาพของมหาวิทยาลัย 
จุดเด่น 

 ๑. มีการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยจัดกิจกรรม/โครงการ จ านวนมากและหลากหลาย 
มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายผ่านทางวารสารอยุธยาศึกษา เว็บไซต์ 
โซเชียลมีเดีย และหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จุดเสริม 
๑. ควรก าหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
๒. กิจกรรม/โครงการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรก าหนดทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณและ  

เชิงคุณภาพให้ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การประเมินการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ และเชื่อมโยงสู่  
การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน 
๑. สร้างจุดเด่นของหน่วยงานให้สามารถเป็นจุดเด่น มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เช่น เป็นจุดที่นักท่องเที่ยว

ซึ่งมาเที่ยวจังหวัดอยุธยา ก็จะมาแวะมาเท่ียวที่นี่ เช่น มีเว็บไซต์ ฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีลานวัฒนธรรม 
เป็นต้น 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา  I ๔๑ 

ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจ าสถาบันอยุธยาศกึษา 

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

  

  

 



 

๔๒ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ I สถาบันอยุธยาศกึษา 

 
 

 

๙๖ ถนนปรีดีพนมยงค์ ต ำบลประตูชัย  
อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

โทรศัพท์ / โทรสำร ๐-๓๕๒๔-๑๔๐๗ 
เว็บไซต์ : asi.aru.ac.th 

 

ฝ่ายบริหาร 
อำจำรย์ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ 
อำจำรย์สุภำรัตน์  ชัยกิตติภรณ์ 

อำจำรย์กันยำรัตน์  คงพร 
อำจำรย์ชนิกำนต์  ผลเจริญ 
นำงสำวเกษรำ  ศรีวิเชียร 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นำงสำวธัญวลัย  แก้วแหวน 
นำงสำวสำยรุ้ง  กล  ำเพชร 
นำงประภำพร  แตงพันธ ์

นำงสำวศรีสุวรรณ  ช่วยโสภำ 
นำงยุพดี  ป้อมทอง 

ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ 
นำยปัทพงษ ์ ชื นบุญ 
นำยอำยุวัฒน์  ค้ำผล 

นำงสำวอรอุมำ  โพธิ์จิ๋ว 

ฝ่ายวิชาการ 
นำยพัฑร ์ แตงพันธ ์
นำงสำธิยำ  รื นชล 

 
 






