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สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



ค ำน ำ

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหนํวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจ
มุํงเน๎นในด๎านการศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย รวบรวม เผยแพรํองค์ความรู๎ด๎านวัฒนธรรมอยุธยา การอนุรักษ์ 
สืบสาน สํงเสริม เผยแพรํวัฒนธรรมอยุธยา รวมถึงสนับสนุนการนําแนวพระราชดําริ และข๎อมูลทางวัฒนธรรม
อยุธยา มาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาสังคมปัจจุบันอยํางยั่งยืน 

รายงานฉบับน้ี เป็นรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือเผยแพรํ
ผลการปฏิบัติงาน ตั้งแตํเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอการดําเนินงาน
ของหนํวยงานภายใน หนํวยงานภายนอก และผู๎สนใจ

ในนามของสถาบันอยุธยาศึกษา ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนํวยอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรมท๎องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารสํวนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณ เพ่ือให๎สถาบันอยุธยาศึกษา สามารถดําเนินการตาม
พันธกิจและเปูาประสงค์ที่กําหนดไว๎ และขอขอบคุณบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาทุกทําน ที่ชํวยให๎
รายงานฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี
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สำรบัญ 
 
 

ส่วนถี่ ๑ ข้อมูลพ๊ืนฐานสถาบันอฝุธฝาศึกผา 
     ภูมิหลัง ๗ 

     ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอยุธยาศึกษา ๑๐ 

     รายนามผู๎บริหารสถาบันอยุธยาศึกษา ๑๑ 

     โครงสร๎างการจัดการองค์กร ๑๒ 

     บุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ๑๓ 
     งบประมาณที่สถาบันอยุธยาศึกษาได๎รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔ 

     ศูนย์ข๎อมูลอยุธยาศึกษา ๑๘ 

     หอศิลป์แหํงชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๐ 

     หนํวยอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรมท๎องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๒ 

     ชํองทางเผยแพรํออนไลน์ ๒๔ 

     วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ๒๖ 
 
ส่วนถี่ ๒ การด าเนินงานของสถาบันอฝุธฝาศึกผา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     การดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๗ 
 
ส่วนถี่ ๓ การประเมินฌุณภาพการศึกผาภาฝใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕๑ 

  

ส่วนถี่ ๑ 
ข้อมูลพ๊ืนฐำนสถำบันอฝุธฝำศึกผำ 
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ภูมิหลัง 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหนํวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่
ดําเนินงานด๎านการศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย และสืบค๎นข๎อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและ
วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ให๎การสํงเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์ สํงเสริม 
เผยแพรํและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นแหลํงเรียนรู๎  และให๎บริการข๎อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม การละเลํนพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแกํผู๎สนใจทั่วไปทั้งในระดับท๎องถิ่นและ
ระดับชาติ

สถาบันอยุธยาศึกษา เริ่มต๎นขึ้นจากการเป็นศูนย์วัฒนธรรม นับแตํสมัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยังมี
ฐานะเป็นวิทยาลัยครู ซึ่งในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได๎บัญญัติให๎วิทยาลัยมีหน๎าที่ประการหนึ่ง คือการ
ทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ใน พ.ศ.๒๕๒๑ กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ได๎ขยายงานตามพระราชบัญญัติตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ และยกฐานะศูนย์ประชาสงเคราะห์ทางวัฒนธรรมเป็น ศูนย์วัฒนธรรม” 
โดยให๎วิทยาลัยครูเป็นหนํวยงานที่ดําเนินงานด๎านวัฒนธรรม มีอธิการบดีเป็นประธาน และคณาจารย์เป็น
คณะกรรมการ ขึ้นกับสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ ศูนย์วัฒนธรรมแหํงวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา ได๎ดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมด๎วยการริเริ่มจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ เมื่อ พ.ศ.
๒๕๒๒ อันเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาที่มีเนื้อหาด๎านวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน ๓  
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พ.ศ.๒๕๒๗  อธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายเดโช สวนานนท์ ได๎ประกาศจัดตั้งศูนย์ศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นหนํวยงานประจําวิทยาลัยครูทุกแหํง สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัย
ครูพระนครศรีอยุธยาจึงได๎พัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ขึ้นเป็น ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา   

ตํอมา ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได๎ปรับปรุงอาคารเรียน ๓ 
เป็น “หอศิลปวัฒนธรรม” เพ่ือเป็นแหลํงรวบรวมและอนุรักษ์ศิลปวัตถุ ที่ได๎ริเริ่มจัดแสดงมาตั้งแตํ พ.ศ.
๒๕๒๒ โดยได๎รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จ
พระราชดําเนินทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และได๎ทรงลงพระนามาภิไธยไว๎เป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๘   

พ.ศ.๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล๎าฯ 
ให๎ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘  ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๗ ได๎กําหนดให๎สถาบันราชภัฏ 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ ประการหนึ่ง คือ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเป็นการตอกย้ําภารกิจด๎านวัฒนธรรมของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใน พ.ศ.๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศแบํงสํวนราชการของสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให๎ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม เป็น “สํานักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีสํานักงานตั้งอยูํ 
ณ อาคารเรียน ๓ 

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได๎อนุมัติงบประมาณใน พ.ศ.๒๕๔๔ เพ่ือสร๎างอาคารหลังใหมํ 
 สําหรับเป็นอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสร๎างบริเวณระหวํางจวนผู๎วําราชการจังหวัดฯ และศูนย์
ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทยภาคกลางที่แสดงให๎เห็นถึง 
ภูมิปัญญาเก่ียวกับการสร๎างสรรค์ที่อยูํอาศัย ที่มีการจัดพ้ืนที่ตําง ๆ ภายในเรือนด๎วยการเชื่อมโยงสมาชิกใน
ครอบครัว และพ้ืนที่การใช๎สอยที่เอ้ือตํอสภาวะภูมิประเทศ  
  

ภายหลังจากที่สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล่ือนฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ.๒๕๔๗ แล๎ว สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ได๎เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันอยุธยา
ศึกษา” ทําหน๎าที่ในด๎านการอนุรักษ์ สํงเสริม เผยแพรํ วิจัย ด๎านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงสร๎าง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ได๎กําหนดไว๎ในมาตรา ๗ คือ ให๎มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น ที่เสริมสร๎างพลังปัญญาของแผํนดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู๎ เชิดชูภูมิปัญญาของท๎องถิ่น 
สร๎างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก๎าวหน๎าอยํางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสํวนรํวมในการจัดการ 
การบํารุงรักษา การใช๎ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน

พ.ศ.๒๕๔๙ เรือนไทยภาคกลางหลังดังกลําวเป็นแหลํงเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยตั้งโดดเดํนอยูํริมถนนปรีดีพนมยงค์ ภายใต๎ชื่อ สถาบันอยุธยาศึกษา
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พ.ศ.๒๕๒๗  อธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายเดโช สวนานนท์ ได๎ประกาศจัดตั้งศูนย์ศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นหนํวยงานประจําวิทยาลัยครูทุกแหํง สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัย
ครูพระนครศรีอยุธยาจึงได๎พัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ขึ้นเป็น ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา  

ตํอมา ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได๎ปรับปรุงอาคารเรียน ๓
เป็น หอศิลปวัฒนธรรม” เพ่ือเป็นแหลํงรวบรวมและอนุรักษ์ศิลปวัตถุ ที่ได๎ริเริ่มจัดแสดงมาตั้งแตํ พ.ศ.
๒๕๒๒ โดยได๎รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จ
พระราชดําเนินทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และได๎ทรงลงพระนามาภิไธยไว๎เป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๘ 

พ.ศ.๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล๎าฯ 
ให๎ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘  ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๗ ได๎กําหนดให๎สถาบันราชภัฏ 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ ประการหนึ่ง คือ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเป็นการตอกย้ําภารกิจด๎านวัฒนธรรมของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ใน พ.ศ.๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศแบํงสํวนราชการของสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให๎ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม เป็น สํานักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีสํานักงานตั้งอยูํ 
ณ อาคารเรียน ๓

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได๎อนุมัติงบประมาณใน พ.ศ.๒๕๔๔ เพ่ือสร๎างอาคารหลังใหมํ
 สําหรับเป็นอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสร๎างบริเวณระหวํางจวนผู๎วําราชการจังหวัดฯ และศูนย์
ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทยภาคกลางที่แสดงให๎เห็นถึง
ภูมิปัญญาเก่ียวกับการสร๎างสรรค์ที่อยูํอาศัย ที่มีการจัดพ้ืนที่ตําง ๆ ภายในเรือนด๎วยการเชื่อมโยงสมาชิกใน
ครอบครัว และพ้ืนที่การใช๎สอยที่เอ้ือตํอสภาวะภูมิประเทศ 
 

 

ภายหลังจากที่สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล่ือนฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ.๒๕๔๗ แล๎ว สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ได๎เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันอยุธยา
ศึกษา” ทําหน๎าที่ในด๎านการอนุรักษ์ สํงเสริม เผยแพรํ วิจัย ด๎านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงสร๎าง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ได๎กําหนดไว๎ในมาตรา ๗ คือ ให๎มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น ที่เสริมสร๎างพลังปัญญาของแผํนดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู๎ เชิดชูภูมิปัญญาของท๎องถิ่น 
สร๎างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก๎าวหน๎าอยํางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสํวนรํวมในการจัดการ 
การบํารุงรักษา การใช๎ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน 

พ.ศ.๒๕๔๙ เรือนไทยภาคกลางหลังดังกลําวเป็นแหลํงเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยตั้งโดดเดํนอยูํริมถนนปรีดีพนมยงค์ ภายใต๎ชื่อ “สถาบันอยุธยาศึกษา” 
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ปรัชญำ วิสัฝถัศน์ พันธกิจ 
ของสถำบันอฝุธฝำศึกผำ 

 
ปรัชญำ 

รอบรู๎ เชิดชู สูํสร๎างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 
 

วิสัฝถัศน์ 
ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข๎อมูลการเรียนรู๎ทางวัฒนธรรมอยุธยา  

เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยว และการพัฒนาท๎องถิ่น 
 

พันธกิจ 
๑. ทํานุบํารุง และเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
๒. วิจัยและเผยแพรํองค์ความรู๎ด๎านวัฒนธรรมอยุธยา 
๓. บูรณาการการพัฒนาท๎องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชดําริ 

 

รำฝนำมพู้บริหำรจำกอดีตสู่ปัจจุบัน
ผู๎บริหารสูงสุดของสถาบันอยุธยาศึกษา มีชื่อเรียกตําแหนํงสูงสุดแตกตํางกันในแตํละชํวงเวลา โดยมี

ชื่อเรียก ตามลําดับดังนี้ คือ ผู๎อํานวยการหอศิลป์วัฒนธรรมพ้ืนบ๎าน ผู๎อํานวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และ
ผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีผู๎บริหารตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ได๎แกํ
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ปรัชญำ วิสัฝถัศน์ พันธกิจ 
ของสถำบันอฝุธฝำศึกผำ 

 
ปรัชญำ

รอบรู๎ เชิดชู สูํสร๎างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา

วิสัฝถัศน์ 
ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข๎อมูลการเรียนรู๎ทางวัฒนธรรมอยุธยา 

เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยว และการพัฒนาท๎องถิ่น

พันธกิจ 
๑. ทํานุบํารุง และเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมอยุธยา
๒. วิจัยและเผยแพรํองค์ความรู๎ด๎านวัฒนธรรมอยุธยา
๓. บูรณาการการพัฒนาท๎องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชดําริ

 

 

รำฝนำมพู้บริหำรจำกอดีตสู่ปัจจุบัน 
 
ผู๎บริหารสูงสุดของสถาบันอยุธยาศึกษา มีชื่อเรียกตําแหนํงสูงสุดแตกตํางกันในแตํละชํวงเวลา โดยมี

ชื่อเรียก ตามลําดับดังนี้ คือ ผู๎อํานวยการหอศิลป์วัฒนธรรมพ้ืนบ๎าน ผู๎อํานวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และ
ผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีผู๎บริหารตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ได๎แกํ 
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ไครงสร้ำงกำรจัดกำรองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

พู้อ ำนวฝกำรสถำบันอฝุธฝำศึกผำ 

ส ำนักงำนพู้อ ำนวฝกำร 

งำนศิลปวัฒนธรรม 

และส่ิงแวดล้อม 

งำนบริหำรงำน
ถ่ัวโป 

งำนอฝุธฝำศึกผำ หอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอฝุธฝำ 

 

ศูนฝ์ถอ่งเถีฝ่ว 

ถำงวัฒนธรรมและ 
ภูมปิัญญำถอ้งถิ่น 

จังหวัดพระนครศรอีฝธุฝำ 

 
 

๑.  หน่วฝธุรการ 
๒.  หน่วฝนไฝบาฝ 

และแพน 

๓.  หน่วฝบริหารงาน
บุฌฌล 

๔.  หน่วฝการเงิน 

และพัสดุ 
๕.  หน่วฝอาฌารสถานถี่ 
๖.  หน่วฝประกันฌุณภาพ 

๗. หน่วฝจัดหาราฝโด ้

๘.  หน่วฝประชาสัมพันธ์ 

 
๑.  หน่วฝถ านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

๒. หน่วฝอนุรักผ์
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมถ้องถ่ิน 

๓. หน่วฝบริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

๔.  หน่วฝฐานข้อมูล 

ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา 

 
 

 
๑.  หน่วฝศูนฝ์ข้อมูล 

อฝุธฝาศึกผา 
๒.  หน่วฝบริการวิชาการ               

ด้านอฝุธฝาศึกผา 
๓.  หน่วฝวิจัฝและการ

จัดการฌวามรู้ด้าน
อฝุธฝาศึกผา 

๔.  หน่วฝพลิตส่ือ
สารสนเถศถางวิชาการ 

๕.  หน่วฝวารสารวิชาการ
อฝุธฝาศึกผา 

 

 
หน่วฝจัดแสดงนิถรรศการ 
ศิลปกรรม   
 

 
๑.  หน่วฝส่งเสริม สนับสนุน 

การถ่องเถี่ฝวจังหวัด
พระนฌรศรีอฝุธฝา 

๒.  หน่วฝจัดแสดง 

นิถรรศการ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาถ้องถ่ิน 
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ไครงสร้ำงกำรจัดกำรองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

พู้อ ำนวฝกำรสถำบันอฝุธฝำศึกผำ

ส ำนักงำนพู้อ ำนวฝกำร

งำนศิลปวัฒนธรรม
และส่ิงแวดล้อม

งำนบรหิำรงำน
ถ่ัวโป งำนอฝุธฝำศึกผำ หอศิลป์จังหวัด

พระนครศรีอฝุธฝำ

ศูนฝ์ถอ่งเถีฝ่ว
ถำงวัฒนธรรมและ
ภูมปิัญญำถอ้งถิ่น

จังหวัดพระนครศรอีฝุธฝำ

๑. หน่วฝธุรการ
๒. หน่วฝนไฝบาฝ

และแพน
๓. หน่วฝบริหารงาน

บุฌฌล
๔. หน่วฝการเงิน

และพัสดุ
๕. หน่วฝอาฌารสถานถี่
๖. หน่วฝประกันฌุณภาพ
๗. หน่วฝจัดหาราฝโด้
๘. หน่วฝประชาสัมพันธ์

๑. หน่วฝถ านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

๒. หน่วฝอนุรักผ์
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมถ้องถ่ิน

๓. หน่วฝบริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม

๔. หน่วฝฐานข้อมูล
ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา

๑. หน่วฝศูนฝ์ข้อมูล
อฝุธฝาศึกผา

๒. หน่วฝบริการวิชาการ               
ด้านอฝุธฝาศึกผา

๓. หน่วฝวิจัฝและการ
จัดการฌวามรู้ด้าน
อฝุธฝาศึกผา

๔. หน่วฝพลิตส่ือ
สารสนเถศถางวิชาการ

๕. หน่วฝวารสารวิชาการ
อฝุธฝาศึกผา

หน่วฝจัดแสดงนิถรรศการ
ศิลปกรรม  

๑. หน่วฝส่งเสริม สนับสนุน
การถ่องเถี่ฝวจังหวัด
พระนฌรศรีอฝุธฝา

๒. หน่วฝจัดแสดง
นิถรรศการ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาถ้องถ่ิน
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งบประมำณถ่ีสถำบันอฝุธฝำศึกผำ 
โด้รับกำรจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

เงินงบประมาณแพ่นดิน 

  

เงินนอกงบงบประมาณ (มหาวิถฝาลัฝฯ) 

  
เงินสนบัสนุนจากหน่วฝงานภาฝนอก  

      

 

(ส่ีล้านเก้าแสนหนึ่งหม่ืนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 

งบประมาณแผํนดิน (จัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งกํอสร๎าง) ๑,๐๘๒,๙๐๐ บาท 
งบประมาณแผํนดิน (ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) ๗๖๕,๐๐๐ บาท 
งบประมาณแผํนดิน (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณแผํนดิน (บริการวิชาการ) ๕๐,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๙๗,๙๐๐ บาท 

งบบํารุงการศึกษา ๒๓๐,๕๐๐ บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา (คงคลัง) เงินสมทบเงินอุดหนุน อบจ. ๕ % ๑๐,๐๐๐ บาท 
เงินรายได๎จากเงินผลประโยชน์ (ตลาดนัด) ๓๐๙,๖๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๐,๑๐๐ บาท 

เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารสํวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
งบหนํวยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๖๘,๙๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๘,๙๐๐ บาท 

รวมงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร ๔,๙๑๖,๙๐๐ บาท 

รำฝละเอีฝดกิจกรรม/ไครงกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เงินงบประมำณแพ่นดิน 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณแผ่นดิน (จัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)                            ๑,๐๘๒,๙๐๐
ชุดครุภัณฑ์ประจําห๎องศูนย์ข๎อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา  ๓๕๔ ๐๐๐
กํอสร๎างห๎องเก็บของสถาบันอยุธยาศึกษา ๗๐๗ ๔๐๐
ชุดเครื่องเสียง จํานวน ๒ ชุด ๒๑,๕๐๐

งบประมาณแผ่นดิน (ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) ๗๖๕,๐๐๐
โครงการ เผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา ๒๓๔,๓๘๐

กิจกรรม นําเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑ ๙,๑๕๐
กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งท่ี ๑ ๘,๕๖๐  
กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งท่ี ๒ ๘,๕๖๐ 
กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ๑๔๐,๔๐๐
กิจกรรม นําเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒ ๙,๑๕๐ 
กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งท่ี ๓ ๘,๕๖๐
กิจกรรม อบรมให๎ความรู๎เรื่องอยุธยาศึกษา ๕๐ ๐๐๐

โครงการ จัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา  ๑๓๑,๐๐๐ 
กิจกรรม จัดทําวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ ๑ ๖๘ ๐๐๐
กิจกรรม จัดทําวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ ๒ ๖๓ ๐๐๐

โครงการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ๓๐๗,๖๒๐
กิจกรรม สร๎างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา   ครั้งที่ ๔ ๑๘๘ ๐๐๐
กิจกรรม ยกยํองเชิดชูเกียรติ บุคคลผู๎มีผลงานดีเดํนทางการศึกษา ศิลปะ

 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๖๙ ๐๒๐

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ๒๕,๓๐๐
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ ๒๕,๓๐๐

โครงการ สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ๓๒,๐๐๐
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน ๓๒ ๐๐๐

โครงการ ศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา ๖๐,๐๐๐
กิจกรรม ศึกษาและเผยแพรํองค์ความรู๎ด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา            

                     (วิจัย ๓ เรื่อง)
๖๐ ๐๐๐
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งบประมำณถ่ีสถำบันอฝุธฝำศึกผำ 
โด้รับกำรจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เงินงบประมาณแพ่นดิน 

เงินนอกงบงบประมาณ (มหาวิถฝาลัฝฯ)

เงินสนบัสนุนจากหน่วฝงานภาฝนอก 

ส่ีล้านเก้าแสนหนึ่งหม่ืนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 

งบประมาณแผํนดิน (จัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งกํอสร๎าง ๑,๐๘๒,๙๐๐ บาท
งบประมาณแผํนดิน (ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ๗๖๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณแผํนดิน (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณแผํนดิน (บริการวิชาการ ๕๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓ ๙๙๗ ๙๐๐ บาท

งบบํารุงการศึกษา ๒๓๐ ๕๐๐ บาท
เงินบ ารุงการศึกษา (คงคลัง) เงินสมทบเงินอุดหนุน อบจ. ๕ % ๑๐ ๐๐๐ บาท
เงินรายได๎จากเงินผลประโยชน์ (ตลาดนัด) ๓๐๙ ๖๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๐,๑๐๐ บาท

เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารสํวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๐๐,๐๐๐ บาท
งบหนํวยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๖๘ ๙๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๘,๙๐๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร ๔ ๙๑๖ ๙๐๐ บาท

 

รำฝละเอีฝดกิจกรรม/ไครงกำร 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

เงินงบประมำณแพ่นดิน 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณแผ่นดิน (จัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)                                                      ๑,๐๘๒,๙๐๐    

 ชุดครุภัณฑ์ประจําห๎องศูนย์ข๎อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา   ๓๕๔,๐๐๐ 

 กํอสร๎างห๎องเก็บของสถาบันอยุธยาศึกษา  ๗๐๗,๔๐๐ 

 ชุดเครื่องเสียง จํานวน ๒ ชุด  ๒๑,๕๐๐ 

งบประมาณแผ่นดิน (ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)                                                          ๗๖๕,๐๐๐ 

โครงการ เผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา ๒๓๔,๓๘๐ 

 กิจกรรม นําเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑ ๙,๑๕๐ 

 กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งท่ี ๑ ๘,๕๖๐   
 กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งท่ี ๒  ๘,๕๖๐  
 กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ๑๔๐,๔๐๐ 
 กิจกรรม นําเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒ ๙,๑๕๐  
 กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งท่ี ๓  ๘,๕๖๐ 
 กิจกรรม อบรมให๎ความรู๎เรื่องอยุธยาศึกษา  ๕๐,๐๐๐ 
โครงการ จัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา  ๑๓๑,๐๐๐ 
 กิจกรรม จัดทําวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ ๑ ๖๘,๐๐๐ 
 กิจกรรม จัดทําวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ ๒ ๖๓,๐๐๐ 
โครงการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ๓๐๗,๖๒๐ 

 กิจกรรม สร๎างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา   ครั้งที่ ๔ ๑๘๘,๐๐๐ 
 กิจกรรม ยกยํองเชิดชูเกียรติ บุคคลผู๎มีผลงานดีเดํนทางการศึกษา ศิลปะ 
   วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

๖๙,๐๒๐ 

 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ๒๕,๓๐๐ 
 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ ๒๕,๓๐๐ 
โครงการ สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ๓๒,๐๐๐ 

 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน ๓๒,๐๐๐ 
โครงการ ศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา ๖๐,๐๐๐ 

 กิจกรรม ศึกษาและเผยแพรํองค์ความรู๎ด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา            
                     (วิจัย ๓ เรื่อง) 

๖๐,๐๐๐ 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ)                                                      ๒,๑๐๐,๐๐๐ 

โครงการ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ๕๐๐,๐๐๐ 

 โครงการ สํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน 
 (รวบรวมองค์ความรู๎ เพ่ือจัดทําข๎อมูลท๎องถิ่น ๕ พ้ืนที่ พร๎อมจัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญา) 

๕๐๐,๐๐๐ 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๑๐๐,๐๐๐ 

 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล๎อมในชุมชนท๎องถิ่น ๑๐๐,๐๐๐ 
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 โครงการ ลานวัฒนธรรมอยุธยานํายล ๑,๐๕๐,๔๕๐ 
 โครงการ อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา ๓๐,๐๐๐ 
 โครงการ ทํองเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส๎นทางทํองเที่ยวคลองสระบัว ๑๖๙,๕๕๐ 
 โครงการ ศูนย์ข๎อมูลทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม อยุธยา-มรดกโลก ๒๕๐,๐๐๐ 
งบประมาณแผ่นดิน (บริการวิชาการ)                                                                        ๕๐,๐๐๐ 

โครงการ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการงานวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด๎านศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่น ครั้งที่ ๑ ๒๕,๐๐๐ 
 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด๎านศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่น ครั้งที่ ๒ ๒๕,๐๐๐ 

 

เงินนอกงบประมำณ (มหำวิถฝำลัฝฯ) 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

งบบ ารุงการศึกษา                                                                                            ๒๓๐,๕๐๐ 

กิจกรรม การบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๑๕๗,๓๒๐ 

 คําเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม ประสานงานราชการ/   
 คํายานพาหนะและนํ้ามันเชื้อเพลิงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ 

๒๒,๓๒๐ 

 คําวัสดุ/อุปกรณ์สํานักงาน/ถํายเอกสาร ๓๐,๐๐๐ 
 คําวัสดุงานบ๎านงานครัว ๑๐,๐๐๐ 
 คําวัสดุการเกษตร ๕,๐๐๐ 
 ซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจําสํานักงาน ๕,๐๐๐ 
 คําสาธารณูปโภค (คําโทรศัพท์ ๒ หมายเลขและคําไฟฟูาหอศิลป์) ๓๕,๐๐๐ 
 คําธรรมเนียมการเข๎ารํวมกลุํมเครือขํายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย  ๕๐,๐๐๐ 

กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา  ๒๕,๑๘๐ 
กิจกรรม การประชาสัมพันธ์สถาบันอยุธยาศึกษา ๑๗,๕๐๐ 
 จัดทําปูายประชาสัมพันธ์  ๑๒,๕๐๐ 
 จัดทํารูปเลํมรายงานประจําปี   ๕,๐๐๐ 
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ๓๐,๕๐๐ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

งบบ ารุงการศึกษา (คงคลัง)
เงินสมทบอุดหนุน องค์การบริหารสํวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕ ๑๐,๐๐๐
งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ                                                         ๓๐๙,๖๐๐
กิจกรรม วันสําคัญตามประเพณี (วันลอยกระทง) ๖๐ ๐๐๐
กิจกรรม วันสงกรานต์ ๗๕ ๐๐๐
กิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา (ทําบุญวัดบรมพุทธาราม) ๓๕ ๐๐๐
กิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบูชา) ๓ ๐๐๐
กิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันวิสาขบูชา) ๓ ๐๐๐
กิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕ ๐๐๐
กิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา) ๓ ๐๐๐
กิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา (หลํอเทียนพรรษา) ๓๐ ๐๐๐
กิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา) ๖๐ ๐๐๐
กิจกรรม เข๎าวัดทําบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ในวันธรรมเสวนะตลอดเทศกาลเข๎าพรรษา ๑๕,๖๐๐

 
เงินสนับสนุนจำกหน่วฝงำนภำฝนอก

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ๒๐๐,๐๐๐
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา ๑๐๐,๐๐๐
โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ ๑๐๐,๐๐๐
งบสนับสนุนจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หน่วยอนุรักษ์ฯ)        ๑๖๘,๙๐๐
โครงการ  สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๖๕,๒๐๐
โครงการ อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๘,๗๐๐
โครงการ การบริหารงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
            จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา (แผน ๑) 

๗๕,๐๐๐
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ)                                                      ๒,๑๐๐,๐๐๐
โครงการ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ๕๐๐,๐๐๐

โครงการ สํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน
(รวบรวมองค์ความรู๎ เพ่ือจัดทําข๎อมูลท๎องถิ่น ๕ พ้ืนที่ พร๎อมจัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญา)

๕๐๐ ๐๐๐

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๑๐๐,๐๐๐
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล๎อมในชุมชนท๎องถิ่น ๑๐๐ ๐๐๐

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก ๑,๕๐๐,๐๐๐
โครงการ ลานวัฒนธรรมอยุธยานํายล ๑,๐๕๐,๔๕๐
โครงการ อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา ๓๐ ๐๐๐
โครงการ ทํองเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก  เส๎นทางทํองเที่ยวคลองสระบัว ๑๖๙ ๕๕๐
โครงการ ศูนย์ข๎อมูลทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม อยุธยา มรดกโลก ๒๕๐ ๐๐๐

งบประมาณแผ่นดิน (บริการวิชาการ)                                                                        ๕๐,๐๐๐
โครงการ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการงานวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด๎านศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่น ครั้งที่ ๑ ๒๕ ๐๐๐
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด๎านศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่น ครั้งที่ ๒ ๒๕ ๐๐๐

 

เงินนอกงบประมำณ (มหำวิถฝำลัฝฯ)

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

งบบ ารุงการศึกษา                                                                                            ๒๓๐,๕๐๐
กิจกรรม การบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๑๕๗,๓๒๐

คําเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม ประสานงานราชการ/  
คํายานพาหนะและนํ้ามันเชื้อเพลิงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ

๒๒,๓๒๐

คําวัสดุ/อุปกรณ์สํานักงาน/ถํายเอกสาร ๓๐ ๐๐๐
คําวัสดุงานบ๎านงานครัว ๑๐ ๐๐๐
คําวัสดุการเกษตร ๕ ๐๐๐
ซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจําสํานักงาน ๕,๐๐๐
คําสาธารณูปโภค (คําโทรศัพท์ ๒ หมายเลขและคําไฟฟูาหอศิลป์) ๓๕ ๐๐๐
คําธรรมเนียมการเข๎ารํวมกลุํมเครือขํายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย ๕๐ ๐๐๐

กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา ๒๕,๑๘๐
กิจกรรม การประชาสัมพันธ์สถาบันอยุธยาศึกษา ๑๗,๕๐๐

จัดทําปูายประชาสัมพันธ์ ๑๒,๕๐๐
จัดทํารูปเลํมรายงานประจําปี  ๕ ๐๐๐

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ๓๐,๕๐๐

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

งบบ ารุงการศึกษา (คงคลัง) 
เงินสมทบอุดหนุน องค์การบริหารสํวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕ % ๑๐,๐๐๐ 
งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ                                                         ๓๐๙,๖๐๐ 
กิจกรรม วันสําคัญตามประเพณี (วันลอยกระทง) ๖๐,๐๐๐ 
กิจกรรม วันสงกรานต์ ๗๕,๐๐๐ 
กิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา (ทําบุญวัดบรมพุทธาราม) ๓๕,๐๐๐ 
กิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบูชา) ๓,๐๐๐ 
กิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันวิสาขบูชา) ๓,๐๐๐ 
กิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕,๐๐๐ 
กิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา) ๓,๐๐๐ 
กิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา (หลํอเทียนพรรษา) ๓๐,๐๐๐ 
กิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา) ๖๐,๐๐๐ 
กิจกรรม เข๎าวัดทําบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ในวันธรรมเสวนะตลอดเทศกาลเข๎าพรรษา ๑๕,๖๐๐ 

 
เงินสนับสนุนจำกหน่วฝงำนภำฝนอก 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ๒๐๐,๐๐๐ 

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ 

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ ๑๐๐,๐๐๐ 

งบสนับสนุนจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หน่วยอนุรักษ์ฯ)        ๑๖๘,๙๐๐ 

โครงการ  สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๖๕,๒๐๐ 

โครงการ อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๘,๗๐๐ 

โครงการ การบริหารงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
            จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา (แผน ๑)  

๗๕,๐๐๐ 
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ศูนฝ์ข้อมูลอฝุธฝำศึกผำ 
 

 

 

 
สถาบันอยุธยาศึกษา มีความมํุงมั่นในการพัฒนาศูนย์ข๎อมูลอยุธยาศึกษา ให๎เป็นศูนย์ข๎อมูลด๎าน

วัฒนธรรมอยุธยา ที่มีคุณภาพ เป็นสถาบันที่เชิดชูและสํงเสริมการประยุกต์ใช๎ข๎อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยา 
เพ่ือการพัฒนาสังคมอยํางยั่งยืน ซึ่งมีภารกิจสําคัญประการหนึ่ง คือการรวบรวม ศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย และเผยแพรํ
องค์ความรู๎ด๎านวัฒนธรรมอยุธยา 

สถาบันอยุธยาศึกษา ได๎จัดพ้ืนที่สําหรับเป็น “ศูนย์ข๎อมูลอยุธยาศึกษา” เพ่ือใช๎เป็นศูนย์กลางใน
การให๎บริการข๎อมูลทางด๎านเอกสารเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวบรวมหนังสือ งานวิจัยและ
เอกสารทางวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในทุก ๆ สาขาอยํางเป็นหมวดหมํู ตลอดจน
การบริการคําปรึกษาและแนะนําข๎อมูลทางวิชาการจากนักวิชาการประจําสถาบันฯ ซึ่งมีความรู๎ในสาขาตําง ๆ 
เพ่ือให๎บริการแกํนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมถึงบุคคลทั่วไป ได๎เข๎ามา 
ศึกษาค๎นคว๎า โดยจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ไว๎ให๎บริการ เชํน โต๏ะ มุมสําหรับค๎นคว๎า คอมพิวเตอร์ เครื่อง
สแกนเอกสาร และการบริการเชื่อมตํออินเตอร์เน็ตแบบไร๎สาย (Wi-Fi) เป็นต๎น 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นสถาบันทางวิชาการที่มีความพร๎อมที่จะก๎าวเข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางแหํง
การให๎บริการด๎านข๎อมูล และเอกสารทางวิชาการด๎านตําง ๆ ที่เกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์อยํางสูงสุดในการศึกษาค๎นคว๎า วิจัย ตลอดจนการบูรณาการกับการเรียนการสอน การศึกษา
ค๎นคว๎าและการวิจัยด๎านอยุธยาศึกษาของนักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ตลอดจนบุคคลทั่วไปอันจะนําไปสูํความก๎าวหน๎าในการศึกษาค๎นคว๎าทางวิชาการเกี่ยวกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

โดยในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได๎ดําเนินการย๎ายศูนย์ข๎อมูลอยุธยาศึกษา 
จากเดิมตั้งอยูํที่สถาบันอยุธยาศึกษา มาให๎บริการที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เปิดให๎บริการทุกวัน
(เว๎นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา ๐๙ ๐๐ ๑๖ ๓๐ น.
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ศูนฝ์ข้อมูลอฝุธฝำศึกผำ 

สถาบันอยุธยาศึกษา มีความมํุงมั่นในการพัฒนาศูนย์ข๎อมูลอยุธยาศึกษา ให๎เป็นศูนย์ข๎อมูลด๎าน
วัฒนธรรมอยุธยา ที่มีคุณภาพ เป็นสถาบันที่เชิดชูและสํงเสริมการประยุกต์ใช๎ข๎อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยา 
เพ่ือการพัฒนาสังคมอยํางยั่งยืน ซึ่งมีภารกิจสําคัญประการหนึ่ง คือการรวบรวม ศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย และเผยแพรํ
องค์ความรู๎ด๎านวัฒนธรรมอยุธยา

สถาบันอยุธยาศึกษา ได๎จัดพ้ืนที่สําหรับเป็น ศูนย์ข๎อมูลอยุธยาศึกษา” เพ่ือใช๎เป็นศูนย์กลางใน
การให๎บริการข๎อมูลทางด๎านเอกสารเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวบรวมหนังสือ งานวิจัยและ
เอกสารทางวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในทุก ๆ สาขาอยํางเป็นหมวดหมํู ตลอดจน
การบริการคําปรึกษาและแนะนําข๎อมูลทางวิชาการจากนักวิชาการประจําสถาบันฯ ซึ่งมีความรู๎ในสาขาตําง ๆ 
เพ่ือให๎บริการแกํนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมถึงบุคคลทั่วไป ได๎เข๎ามา
ศึกษาค๎นคว๎า โดยจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ไว๎ให๎บริการ เชํน โต๏ะ มุมสําหรับค๎นคว๎า คอมพิวเตอร์ เครื่อง
สแกนเอกสาร และการบริการเชื่อมตํออินเตอร์เน็ตแบบไร๎สาย ( ) เป็นต๎น

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นสถาบันทางวิชาการที่มีความพร๎อมที่จะก๎าวเข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางแหํง
การให๎บริการด๎านข๎อมูล และเอกสารทางวิชาการด๎านตําง ๆ ที่เกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์อยํางสูงสุดในการศึกษาค๎นคว๎า วิจัย ตลอดจนการบูรณาการกับการเรียนการสอน การศึกษา
ค๎นคว๎าและการวิจัยด๎านอยุธยาศึกษาของนักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ตลอดจนบุคคลทั่วไปอันจะนําไปสูํความก๎าวหน๎าในการศึกษาค๎นคว๎าทางวิชาการเกี่ยวกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

 

 
โดยในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได๎ดําเนินการย๎ายศูนย์ข๎อมูลอยุธยาศึกษา  

จากเดิมตั้งอยูํที่สถาบันอยุธยาศึกษา มาให๎บริการที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เปิดให๎บริการทุกวัน
(เว๎นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
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หอศิลป์แห่งชำติ จังหวัดพระนครศรีอฝุธฝำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
หอศิลป์แหํงชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มกํอตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ โดยมูลนิธิส๎าง พรศรี 

ได๎รวบรวมผลงานศิลปะประเภทตําง ๆ ของศิลปินแหํงชาติและศิลปินชั้นนําระดับประเทศ 
 

ตํอมา ในปี พ.ศ.๒๕๓๓ หอศิลป์แหํงชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได๎โอนมาอยูํกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต๎การบริหารงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ณ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ข๎อมูลการ
ทํองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศึกษา หลังเดิม)  เปิดให๎ชมทุกวัน 
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
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หอศิลป์แห่งชำติ จังหวัดพระนครศรีอฝุธฝำ 

หอศิลป์แหํงชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มกํอตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ โดยมูลนิธิส๎าง พรศรี
ได๎รวบรวมผลงานศิลปะประเภทตําง ๆ ของศิลปินแหํงชาติและศิลปินชั้นนําระดับประเทศ

ตํอมา ในปี พ.ศ.๒๕๓๓ หอศิลป์แหํงชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได๎โอนมาอยูํกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต๎การบริหารงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ณ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ข๎อมูลการ
ทํองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศึกษา หลังเดิม) เปิดให๎ชมทุกวัน 
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.

 

  

21



 

หน่วฝอนุรักผ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ 
และศิลปกรรมถ้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอฝุธฝำ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนํวยอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรมท๎องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีก
ภารกิจสําคัญของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได๎รับงบประมาณ
สนับสนุนจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล๎อม โดยมีคณะกรรมการ  ๒ ชุด คือชุดที่  ๑ ระดับนโยบาย มีผู๎ วําราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดํารงตําแหนํงประธานอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรมท๎องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุดที่ ๒ ระดับปฏิบัติงาน มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ดํารงตําแหนํงประธานหนํวยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
ดํารงตําแหนํงหัวหน๎าหนํวยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ผลการดําเนินงานในรอบปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 
๑. เข้าร่วมการประชุมประจ าปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 

พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
๒. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

ประจ าจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

๓. จัดการประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบัน
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

๔. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  เมื่อ
วันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ จังหวัดกาญจนบุรี  

๕. ศึกษา รวบรวมข้อมูลแหล่งศิลปกรรมและน ามาจัดท ารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๒ 
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หน่วฝอนุรักผ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติ 
และศิลปกรรมถ้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอฝุธฝำ 

หนํวยอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรมท๎องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีก
ภารกิจสําคัญของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได๎รับงบประมาณ
สนับสนุนจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล๎อม โดยมีคณะกรรมการ ๒ ชุด คือชุดที่  ๑ ระดับนโยบาย มีผู๎ วําราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดํารงตําแหนํงประธานอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรมท๎องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุดที่ ๒ ระดับปฏิบัติงาน มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ดํารงตําแหนํงประธานหนํวยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
ดํารงตําแหนํงหัวหน๎าหนํวยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการดําเนินงานในรอบปี ๒๕๖๒ ดังนี้
๑ เข้าร่วมการประชุมประจ าปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 

พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
๒. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

ประจ าจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๓. จัดการประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบัน
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๔ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เมื่อ
วันที่ ๑๓ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ จังหวัดกาญจนบุรี  

๕. ศึกษา รวบรวมข้อมูลแหล่งศิลปกรรมและน ามาจัดท ารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๒ 
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ช่องถำงเพฝแพร่ออนโลน์ 
 
 

เว็บโซต์สถาบันอฝุธฝาศึกผา asi.aru.ac.th 
สถาบันอยุธยาศึกษา ได๎จัดทําเว็บไซต์ เพ่ือเผยแพรํประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันฯ 

ตลอดจนองค์ความรู๎ด๎านอยุธยาศึกษา ที่ให๎ผู๎สนใจสามารถดาวน์โหลด หรือเปิดเอกสารอํานได๎ในแบบ  
E-Book อาทิ บทความวิชาการ วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา รายงานขุดค๎นโบราณคดี เอกสารประกอบการสัมมนา 
วิจัย สําเนาเอกสารสมุดไทยโบราณซึ่งเป็นสมบัติของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นต๎น 

 
 

 

Youtube สถาบันอฝธุฝาศึกผา 
www.youtube.com/user/ayutthayastudies  
 

Facebook สถาบันอฝุธฝาศึกผา www.facebook.com/ayustu 
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ช่องถำงเพฝแพร่ออนโลน์ 

เว็บโซต์สถาบันอฝุธฝาศึกผา asi.aru.ac.th 
สถาบันอยุธยาศึกษา ได๎จัดทําเว็บไซต์ เพ่ือเผยแพรํประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันฯ 

ตลอดจนองค์ความรู๎ด๎านอยุธยาศึกษา ที่ให๎ผู๎สนใจสามารถดาวน์โหลด หรือเปิดเอกสารอํานได๎ในแบบ 
 อาทิ บทความวิชาการ วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา รายงานขุดค๎นโบราณคดี เอกสารประกอบการสัมมนา 

วิจัย สําเนาเอกสารสมุดไทยโบราณซึ่งเป็นสมบัติของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นต๎น

 

Youtube สถาบันอฝธุฝาศึกผา 
www.youtube.com/user/ayutthayastudies  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook สถาบันอฝุธฝาศึกผา www.facebook.com/ayustu 
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วำรสำรวิชำกำรอฝุธฝำศึกผำ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา Journal of Ayutthaya Studies (JAS) ISBN ๒๒๒๙-๑๖๔๔ 
เป็นวารสารวิชาการของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เผยแพรํองค์ความร๎ูทางวิชาการ และงานวิจัยทางด๎านวัฒนธรรมอยุธยา โดยพิมพ์เผยแพรํบทความทาง
วิชาการ (Article) สารนิพนธ์ต๎นฉบับหรือบทความงานวิจัย (Research Article) บทความแปล 
(Translated Article) บทความปริวรรตเอกสารโบราณ (Transformation of Ancient Manuscripts) 
วิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

วารสารมีกําหนดออกปีละ ๒ ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม 
บทความที่จะได๎รับการตีพิมพ์ ต๎องจัดพิมพ์ด๎วยรูปแบบที่ถูกต๎องสมบูรณ์ตามมาตรฐานวารสารวิชาการ  
โดยกองบรรณาธิการจะตรวจสอบเป็นขั้นแรก แล๎วจัดให๎มีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขานั้น ๆ รํวมกลั่นกรอง 
(Peer Review) อยํางน๎อย ๒ ทําน ตามเกณฑ์ที่กําหนดในลักษณะเป็น Double-blind peer review คือ  
ผู๎พิจารณาไมํทราบชื่อผู๎แตํง และผู๎แตํงไมํทราบชื่อผู๎พิจารณา โดยเผยแพรํออนไลน์ ในรูปวารสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์และมีการเผยแพรํในรูปเลํมวารสารสําหรับจัดสํงให๎ห๎องสมุดและหนํวยงานทางวิชาการตําง ๆ 

 
 

 

ส่วนถี่ ๒
กำรด ำเนินงำนของสถำบันอฝุธฝำศึกผำ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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วำรสำรวิชำกำรอฝุธฝำศึกผำ 

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ๒๒๒๙ ๑๖๔๔
เป็นวารสารวิชาการของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เผยแพรํองค์ความรู๎ทางวิชาการ และงานวิจัยทางด๎านวัฒนธรรมอยุธยา โดยพิมพ์เผยแพรํบทความทาง
วิชาการ ( สารนิพนธ์ต๎นฉบับหรือบทความงานวิจัย ( บทความแปล 
( บทความปริวรรตเอกสารโบราณ (
วิจารณ์หนังสือ ( ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วารสารมีกําหนดออกปีละ ๒ ฉบับ คือ มกราคม  มิถุนายน และ กรกฎาคม  ธันวาคม 
บทความที่จะได๎รับการตีพิมพ์ ต๎องจัดพิมพ์ด๎วยรูปแบบที่ถูกต๎องสมบูรณ์ตามมาตรฐานวารสารวิชาการ 
โดยกองบรรณาธิการจะตรวจสอบเป็นขั้นแรก แล๎วจัดให๎มีผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขานั้น ๆ รํวมกลั่นกรอง 
( อยํางน๎อย ๒ ทําน ตามเกณฑ์ที่กําหนดในลักษณะเป็น คือ 
ผู๎พิจารณาไมํทราบชื่อผู๎แตํง และผู๎แตํงไมํทราบชื่อผู๎พิจารณา โดยเผยแพรํออนไลน์ ในรูปวารสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์และมีการเผยแพรํในรูปเลํมวารสารสําหรับจัดสํงให๎ห๎องสมุดและหนํวยงานทางวิชาการตําง ๆ

 

ส่วนถี่ ๒ 

กำรด ำเนินงำนของสถำบันอฝุธฝำศึกผำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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ไครงกำรเพฝแพร่องค์ควำมรู้วัฒนธรรมอฝุธฝำ 
 
กิจกรรม สัมมนาอฝธุฝาศึกผาวิชาการ 

วันที่ ๒๑ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง โขน มรดก
ภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมแหํงมนุษยชาติ” โดยได๎รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกลําวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการเสวนาทางวิชาการ 
เรื่อง โขน กับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแหํงมนุษยชาติ” วิทยากรโดย อาจารย์ 
ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายบุญเตือน ศรีวรพจน์ 
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านอักษรศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม การบรรยายทางวิชาการเรื่อง โขน วัฒนธรรม
รํวมของอาเซียน” วิทยากรโดย นายสุจิตต์ วงษ์เทศ นักประวัติศาสตร์และโบราณคดี การบรรยายทางวิชาการ
เรื่อง ชาตินิยมในโขน กับการไปสูํแนวคิดวัฒนธรรมรํวมรากของไทยและอาเซียน” วิทยากรโดย ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การบรรยายทางวิชาการ
เรื่อง วิวัฒนาการโขน จากอยุธยา สํูโขนสมเด็จฯ” วิทยากรโดย ดร.สมชาย ฟูอนรําดี วิทยาลัยนาฏศิลป์
ลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การบรรยายทางวิชาการเร่ือง สิ่งควรรู๎.. กํอนดูโขน” วิทยากรโดย 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ ทองนิ่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การบรรยาย
ประกอบการแสดงศิลปะสร๎างสรรค์ วิทยากรโดย นายธชย ประทุมวรรณ ศิลปิน นักร๎อง การเสวนา
ทางวิชาการเรื่อง โขน..กับสังคมไทย ยุค ๔.๐” วิทยากรโดย นายประสาท ทองอรําม ผู๎เชี่ยวชาญ
ศิลปวัฒนธรรมไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร และ นายกิตติ จาตุประยูร ศิลปิน สํานักการสังคีต 
กรมศิลปากร โดยมีผู๎เข๎ารํวมสัมมนาเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 
จํานวน ๓๔๘ คน จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



 

ไครงกำรเพฝแพร่องค์ควำมรู้วัฒนธรรมอฝุธฝำ 
 
กิจกรรม สัมมนาอฝธุฝาศึกผาวิชาการ 

 

 
วันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง “โขน มรดก

ภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมแหํงมนุษยชาติ” โดยได๎รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกลําวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการเสวนาทางวิชาการ 
เรื่อง “โขน กับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแหํงมนุษยชาติ” วิทยากรโดย อาจารย์  
ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายบุญเตือน ศรีวรพจน์ 
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านอักษรศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม การบรรยายทางวิชาการเรื่อง “โขน วัฒนธรรม
รํวมของอาเซียน” วิทยากรโดย นายสุจิตต์ วงษ์เทศ นักประวัติศาสตร์และโบราณคดี การบรรยายทางวิชาการ
เรื่อง “ชาตินิยมในโขน กับการไปสูํแนวคิดวัฒนธรรมรํวมรากของไทยและอาเซียน” วิทยากรโดย ผ๎ูชํวย
ศาสตราจารย์พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การบรรยายทางวิชาการ
เรื่อง “วิวัฒนาการโขน จากอยุธยา สํูโขนสมเด็จฯ” วิทยากรโดย ดร.สมชาย ฟูอนรําดี วิทยาลัยนาฏศิลป์
ลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การบรรยายทางวิชาการเรื่อง “สิ่งควรรู๎.. กํอนดูโขน” วิทยากรโดย  
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ ทองนิ่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การบรรยาย
ประกอบการแสดงศิลปะสร๎างสรรค์ วิทยากรโดย นายธชย ประทุมวรรณ ศิลปิน นักร๎อง การเสวนา 
ทางวิชาการเร่ือง “โขน..กับสังคมไทย ยุค ๔.๐” วิทยากรโดย นายประสาท ทองอรําม ผู๎เชี่ยวชาญ
ศิลปวัฒนธรรมไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร และ นายกิตติ จาตุประยูร ศิลปิน สํานักการสังคีต  
กรมศิลปากร โดยมีผู๎เข๎ารํวมสัมมนาเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 
จํานวน ๓๔๘ คน จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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กิจกรรม น าเสนอพลงานวิชาการและงานวจิฝัอฝุธฝาศึกผา ฌรั๊งถี่ ๑ 
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมนําเสนอผลงาน

วิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ ๑ ณ ห๎องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยได๎รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธานี สุขเกษม นายวรวิทย์ สินธุรหัส และ นายวีระศักดิ์  
แสนสะอาด เป็นวิทยากรบรรยายให๎ความรู๎แกํนักศึกษา นักวิชาการ เครือขํายทางวิชาการ และผู๎สนใจทั่วไป 
จํานวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู ประสบการณ์การเขียนบทความวิชาการ
จากผู๎นิพนธ์ที่ได๎รับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา และเป็นการประชาสัมพันธ์
วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านวัฒนธรรมอยุธยาให๎มีความก๎าวหน๎าตํอไป 

 

 

กิจกรรม น าเสนอพลงานวิชาการและงานวจิฝัอฝุธฝาศึกผา ฌรั๊งถี่ ๒ 
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมนําเสนอผลงาน

วิชาการและงานวิจัย ณ ห๎องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได๎รับ
เกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธานี สุขเกษม นายพิเศษ ปิ่นเกตุ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  
ภูํงามดี เป็นวิทยากรบรรยายให๎ความรู๎แกํครู อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป  

 

  

กิจกรรม สัมมนาการอนุรักผ์และพัฒนาอฝธุฝาเมืองมรดกไลก ฌรั๊งถี่ ๑ 
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนา

อยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ ๑ เรื่อง การอนุรักษ์แหลํงมรดกทางวัฒนธรรมของโลกกับการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได๎รับเกียรติจาก 
นางมนทกานติ์ สุวรรณทรรภ กิตติไพศาลศิลป์ ผู๎ประสานงานโครงการด๎านวัฒนธรรม องค์การยูเนสโก 
กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายให๎ความรู๎แกํครูอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไป  
จํานวน ๕๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร๎างองค์ความรู๎และความเข๎าใจในด๎านการอนุรักษ์และพัฒนา
คุณคําของความเป็นเมืองมรดกโลกอยุธยาที่ถูกต๎องตามหลักการทางวิชาการ และสามารถนําความรู๎
ดังกลําวไปขยายผลและผลักดันให๎เกิดการบูรณาการรํวมกันระหวํางหนํวยงานและภาคประชาชนตํอไป

กิจกรรม สัมมนาการอนุรักผ์และพัฒนาอฝธุฝาเมืองมรดกไลก ฌรั๊งถี่ ๒  
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมือง

มรดกโลก ครั้งที่ ๒ เรื่อง หลักฐานและความรู๎ใหมํเรื่องเครื่องถ๎วยตระกูลไทในล๎านนาและเครื่องสังกโลก
สมัยสุโขทัย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได๎รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์
สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (นักวิจัยดีเดํนแหํงชาติ สาขาปรัชญา) เป็นวิทยากรบรรยายให๎ความร๎ูแกํครูอาจารย์ 
นักวิชาการ นักศึกษา และผู๎สนใจ จํานวน ๑๔๒ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ และ
เผยแพรํความรู๎ใหมํเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการสร๎างสรรค์ศิลปะเครื่องถ๎วยและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง
ถ๎วยตระกูลไทในล๎านนาและเครื่องสังกโลกสมัยสุโขทัย
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กิจกรรม น าเสนอพลงานวิชาการและงานวจิฝัอฝุธฝาศึกผา ฌรั๊งถี่ ๑ 
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมนําเสนอผลงาน

วิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ ๑ ณ ห๎องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยได๎รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธานี สุขเกษม นายวรวิทย์ สินธุรหัส และ นายวีระศักดิ์ 
แสนสะอาด เป็นวิทยากรบรรยายให๎ความรู๎แกํนักศึกษา นักวิชาการ เครือขํายทางวิชาการ และผู๎สนใจทั่วไป 
จํานวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู ประสบการณ์การเขียนบทความวิชาการ
จากผู๎นิพนธ์ที่ได๎รับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา และเป็นการประชาสัมพันธ์
วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านวัฒนธรรมอยุธยาให๎มีความก๎าวหน๎าตํอไป

กิจกรรม น าเสนอพลงานวิชาการและงานวจิฝัอฝุธฝาศึกผา ฌรั๊งถี่ ๒ 
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมนําเสนอผลงาน

วิชาการและงานวิจัย ณ ห๎องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได๎รับ
เกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธานี สุขเกษม นายพิเศษ ปิ่นเกตุ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ 
ภูํงามดี เป็นวิทยากรบรรยายให๎ความรู๎แกํครู อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 

 

 

กิจกรรม สัมมนาการอนุรักผ์และพัฒนาอฝธุฝาเมืองมรดกไลก ฌรั๊งถี่ ๑ 
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนา

อยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ ๑ เรื่อง “การอนุรักษ์แหลํงมรดกทางวัฒนธรรมของโลกกับการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน”ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได๎ รับเกียรติจาก  
นางมนทกานติ์ สุวรรณทรรภ กิตติไพศาลศิลป์ ผู๎ประสานงานโครงการด๎านวัฒนธรรม องค์การยูเนสโก 
กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายให๎ความรู๎แกํครูอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไป  
จํานวน ๕๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร๎างองค์ความรู๎และความเข๎าใจในด๎านการอนุรักษ์และพัฒนา
คุณคําของความเป็นเมืองมรดกโลกอยุธยาที่ถูกต๎องตามหลักการทางวิชาการ และสามารถนําความรู๎
ดังกลําวไปขยายผลและผลักดันให๎เกิดการบูรณาการรํวมกันระหวํางหนํวยงานและภาคประชาชนตํอไป 

 

 

 

กิจกรรม สัมมนาการอนุรักผ์และพัฒนาอฝธุฝาเมืองมรดกไลก ฌรั๊งถี่ ๒  
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมือง

มรดกโลก ครั้งที่ ๒ เรื่อง “หลักฐานและความรู๎ใหมํเรื่องเครื่องถ๎วยตระกูลไทในล๎านนาและเครื่องสังกโลก
สมัยสุโขทัย”ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได๎รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ 
สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (นักวิจัยดีเดํนแหํงชาติ สาขาปรัชญา) เป็นวิทยากรบรรยายให๎ความร๎ูแกํครูอาจารย์ 
นักวิชาการ นักศึกษา และผู๎สนใจ จํานวน ๑๔๒ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างความร๎ูความเข๎าใจ และ
เผยแพรํความรู๎ใหมํเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการสร๎างสรรค์ศิลปะเครื่องถ๎วยและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง
ถ๎วยตระกูลไทในล๎านนาและเครื่องสังกโลกสมัยสุโขทัย 
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กิจกรรม สัมมนาการอนุรักผ์และพัฒนาอฝธุฝาเมืองมรดกไลก ฌรั๊งถี่ ๓  
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนา

อยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ ๓ เรื่อง “การอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับการมีสํวนรํวม
ของชุมชน”ณ บริเวณวัดบรมพุทธาราม โดยได๎รับเกียรติจาก นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู๎อํานวยการอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งนักวิชาการศึกษา จากสถาบันอยุธยาศึกษา ได๎แกํ นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ 
และนายพัฑร์ แตงพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให๎ความรู๎แกํครูอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไป 
จํานวน ๘๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างความรู๎ และความเข๎าใจในด๎านการอนุรักษ์และพัฒนาคุณคํา
ของความเป็นเมืองมรดกโลกอยุธยา ที่ถูกต๎องตามหลักการทางวิชาการ และสามารถนําความรู๎ดังกลําวไป
ขยายผลและผลักดันให๎เกิดการบูรณาการรํวมกันระหวํางหนํวยงานและภาคประชาชนตํอไป 

 

 

 

กิจกรรม อบรมใหฌ้วามรู้เรื่องอฝธุฝาศึกผา  
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เรื่องอยุธยาศึกษา 

โดยได๎รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี เป็นวิทยากรบรรยายเร่ือง “คุณธรรม จริยธรรม ของ
นักศึกษา” ให๎กับนักศึกษาใหมํ ชั้นปีที่ ๑ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ได๎แกํ  
นายพัฑร์ แตงพันธ์ และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา บรรยายให๎ความรู๎เรื่องประวัติความเป็นมา
และแหลํงโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

ไครงกำร ถ ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถ้องถิ่น 

กิจกรรม ฝกฝ่องเชิดชูเกีฝรติ บฌุฌลพูม้ีพลงานดีเด่นถางการศึกผา 
ศิลปะวฒันธรรมและภมูิปัญญาโถฝ 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีมอบ
รางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๑๖ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ กิจกรรมในงานประกอบด๎วย 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได๎รับเกียรติจาก 
อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายพานพํุม 
และกลําวคําถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ พร๎อมทั้งนําผู๎บริหาร อาจารย์ บุคลากรและแขก
ผู๎มีเกียรติ รํวมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากน้ันเป็นพิธีมอบ
รางวัล บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๖ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อรําม 
ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลําวรายงาน  ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ 
ผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลําวเปิดงาน กลําวคําประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล 
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ  ให๎กับผู๎มีผลงานดีเดํน จํานวน ๗ ราย จาก ๕ สาขา ได๎แกํ ประเภทบุคคลทั่วไป 

๑.รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี สาขาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  ๒.นายสิรภพ  ทองอรําม สาขาศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) ๓.นายวีระ  มีเหมือน สาขาศิลปะ (การชํางฝีมือ) ๔.นางนงค์นุช  เจริญพร สาขาหัตถศิลป์และ
ภูมิปัญญา ๕.นายวัชรพงศ์  ระดมสิทธิพัฒน์  สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๖.พระครูวิริยานุโยค 
สาขาสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเภทนักศึกษา นายจตุพร กุลบุตร สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยมีผู๎ บริหาร อาจารย์  บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่ ว ไป จํานวน ๒๑๐ คน เข๎ ารํวมพิธี 
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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กิจกรรม สัมมนาการอนุรักผ์และพัฒนาอฝธุฝาเมืองมรดกไลก ฌรั๊งถี่ ๓  
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนา

อยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ ๓ เรื่อง การอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับการมีสํวนรํวม
ของชุมชน ณ บริเวณวัดบรมพุทธาราม โดยได๎รับเกียรติจาก นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู๎อํานวยการอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งนักวิชาการศึกษา จากสถาบันอยุธยาศึกษา ได๎แกํ นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ 
และนายพัฑร์ แตงพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให๎ความรู๎แกํครูอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู๎สนใจทั่วไป 
จํานวน ๘๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างความรู๎ และความเข๎าใจในด๎านการอนุรักษ์และพัฒนาคุณคํา
ของความเป็นเมืองมรดกโลกอยุธยา ที่ถูกต๎องตามหลักการทางวิชาการ และสามารถนําความรู๎ดังกลําวไป
ขยายผลและผลักดันให๎เกิดการบูรณาการรํวมกันระหวํางหนํวยงานและภาคประชาชนตํอไป

กิจกรรม อบรมใหฌ้วามรู้เรื่องอฝธุฝาศึกผา  
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เรื่องอยุธยาศึกษา

โดยได๎รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี เป็นวิทยากรบรรยายเร่ือง คุณธรรม จริยธรรม ของ
นักศึกษา” ให๎กับนักศึกษาใหมํ ชั้นปีที่ ๑ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ได๎แกํ 
นายพัฑร์ แตงพันธ์ และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา บรรยายให๎ความรู๎เรื่องประวัติความเป็นมา
และแหลํงโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

ไครงกำร ถ ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถ้องถิ่น 
 
 

กิจกรรม ฝกฝ่องเชิดชูเกีฝรติ บฌุฌลพูม้ีพลงานดีเด่นถางการศึกผา 
ศิลปะวฒันธรรมและภมูิปัญญาโถฝ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีมอบ
รางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๑๖ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ กิจกรรมในงานประกอบด๎วย  
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได๎รับเกียรติจาก  
อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายพานพํุม 
และกลําวคําถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ พร๎อมทั้งนําผู๎บริหาร อาจารย์ บุคลากรและแขก 
ผู๎มีเกียรติ รํวมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากน้ันเป็นพิธีมอบ
รางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๖ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อรําม 
ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลําวรายงาน  ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์  
ผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลําวเปิดงาน กลําวคําประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล  
“บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ให๎กับผู๎มีผลงานดีเดํน จํานวน ๗ ราย จาก ๕ สาขา ได๎แกํ ประเภทบุคคลทั่วไป  
๑.รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี สาขาศิลปะ (ทัศนศิลป์)  ๒.นายสิรภพ  ทองอรําม สาขาศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) ๓.นายวีระ  มีเหมือน สาขาศิลปะ (การชํางฝีมือ) ๔.นางนงค์นุช  เจริญพร สาขาหัตถศิลป์และ
ภูมิปัญญา ๕.นายวัชรพงศ์  ระดมสิทธิพัฒน์  สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๖.พระครูวิริยานุโยค 
สาขาสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเภทนักศึกษา นายจตุพร กุลบุตร สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยมีผู๎ บริหาร อาจารย์  บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่ ว ไป จํานวน ๒๑๐ คน เข๎ ารํวมพิธี  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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กิจกรรม สร้างสรรฌ์ศิลปถ์ิ่นมรดกไลก : พระนฌรศรีอฝธุฝา  
วันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรม “สร๎างสรรค์ศิลป์ถิ่น 

มรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา” โดยได๎รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ได๎แกํ ดร.สุชาติ  
วงษ์ทอง  นายนิติ วัตุยา  นายธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์  นายดินหิน รักพงษ์อโศก  นายเดํน หวานจริง 
นายสมยศ คําแสง   นายอดิศร พรศิริกาญจน์  เ พ่ือแสดงเทคนิคการวาดภาพโบราณสถานใน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให๎แกํนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มารํวมสังเกตการณ์ ณ หอศิลป์
แหํงชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อาคารศาลากลางจังหวัดหลัง เกํา ชั้น ๒) ซึ่งผลงานศิลปะที่เกิดจาก
กิจกรรมดังกลําว สถาบันอยุธยาศึกษาจะนํามาจัดแสดงนิทรรศการภายในหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือเผยแพรํสูํสาธารณชนตํอไป 

 

 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตัิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ฌรั๊งถี่ ๑ 
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด๎านศิลปะและ

วัฒนธรรมครั้งที่ ๑ เรื่อง เส๎นสายลายกํามะลอ” โดยได๎รับเกียรติจากนางสาววัลลี ตรีวุฒิ  เป็นวิทยากร
บรรยายและฝึกปฏิบัติให๎แกํบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับศิลปะ
ลายกํามะลอ และยังนําไปประยุกต์กับงานอ่ืน ๆ ได๎ ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสํานึกและภาคภูมิใจในมรดก
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติตํอไป โดยมีอาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู๎อํานวยการสถาบันฯ มอบ
เกียรติบัตรแกํผู๎สําเร็จการอบรม ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตัิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ฌรั๊งถี่ ๒ 
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด๎านศิลปะ และ

วัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๒ เรื่อง ลูกยอด พวงมโหตร ศิลปะการตัดกระดาษโบราณ” โดยได๎รับเกียรติจาก
อาจารย์จักรพงษ์ กลิ่นแก๎ว นางสุภาภรณ์ ยิ่งยวด และนางสาวสรินยา อุบลบาน เป็นวิทยากรบรรยายและ
ฝึกปฏิบัติให๎แกํบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับวิธีการตัดลูกยอด 
พวงมโหตร โดยมีอาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู๎อํานวยการสถาบันฯ มอบเกียรติบัตรแกํผู๎สําเร็จการอบรม 
ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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กิจกรรม สร้างสรรฌ์ศิลปถ์ิ่นมรดกไลก พระนฌรศรีอฝธุฝา  
วันที่ ๒๓ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรม สร๎างสรรค์ศิลป์ถิ่น

มรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา” โดยได๎รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ได๎แกํ ดร.สุชาติ 
วงษ์ทอง  นายนิติ วัตุยา  นายธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์  นายดินหิน รักพงษ์อโศก  นายเดํน หวานจริง
นายสมยศ คําแสง นายอดิศร พรศิริกาญจน์  เ พ่ือแสดงเทคนิคการวาดภาพโบราณสถานใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให๎แกํนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มารํวมสังเกตการณ์ ณ หอศิลป์
แหํงชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อาคารศาลากลางจังหวัดหลัง เกํา ชั้น ๒) ซึ่งผลงานศิลปะที่เกิดจาก
กิจกรรมดังกลําว สถาบันอยุธยาศึกษาจะนํามาจัดแสดงนิทรรศการภายในหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือเผยแพรํสูํสาธารณชนตํอไป

 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตัิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ฌรั๊งถี่ ๑ 
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด๎านศิลปะและ

วัฒนธรรมครั้งที่ ๑ เรื่อง “เส๎นสายลายกํามะลอ” โดยได๎รับเกียรติจากนางสาววัลลี ตรีวุฒิ  เป็นวิทยากร
บรรยายและฝึกปฏิบัติให๎แกํบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับศิลปะ
ลายกํามะลอ และยังนําไปประยุกต์กับงานอ่ืน ๆ ได๎ ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสํานึกและภาคภูมิใจในมรดก
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติตํอไป โดยมีอาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู๎อํานวยการสถาบันฯ มอบ
เกียรติบัตรแกํผู๎สําเร็จการอบรม ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตัิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ฌรั๊งถี่ ๒ 
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด๎านศิลปะ และ

วัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ลูกยอด พวงมโหตร ศิลปะการตัดกระดาษโบราณ” โดยได๎รับเกียรติจาก
อาจารย์จักรพงษ์ กลิ่นแก๎ว นางสุภาภรณ์ ยิ่งยวด และนางสาวสรินยา อุบลบาน เป็นวิทยากรบรรยายและ
ฝึกปฏิบัติให๎แกํบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับวิธีการตัดลูกยอด 
พวงมโหตร โดยมีอาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู๎อํานวยการสถาบันฯ มอบเกียรติบัตรแกํผู๎สําเร็จการอบรม 
ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ไครงกำร สืบสำนไครงกำรตำมพระรำชด ำริ 
และน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอฝ่ำงฝ่ังฝืน 
 
 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัตกิาร 
ตามรอฝศาสตรพ์ระราชาสู่การพัฒนาถ้องถิน่อฝ่างฝั่งฝนื 

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได๎จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอย
ศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน โดยได๎รับเกียรติจากผู๎ใหญํสมหมาย เกตุแก๎ว  และนายชาตรี  
โสวรรณตระกูล เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎แกํตัวแทนชุมชนตําง ๆ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน ๔๐ คน เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การเรียนรู๎
เรื่องผักสมุนไพรพ้ืนบ๎าน การเรียนรู๎เรื่องผลไม๎ปลอดสารพิษ และการเรียนรู๎เรื่องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให๎ผู๎รํวมกิจกรรมมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาแนวคิ ดเศรษฐกิจพอเพียง  
วิถีเกษตรธรรมชาติ รวมทั้งสามารถนําความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืนตํอไป 
โดยมี ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มอบเกียรติบัตร 
ให๎กับผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู๎บ๎านทุํงกระโปรง และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนสวนละอองฟูา จังหวัด
นครนายก 

 

 

ไครงกำร ศึกผำและเพฝแพร่องค์ควำมรู้ 
ด้ำนภูมิปัญญำถ้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอฝุธฝำ 

กิจกรรม ศึกผาและเพฝแพร่องฌ์ฌวามรู้ด้านภูมิปัญญาถ้องถิ่น   
จ.พระนฌรศรีอฝุธฝา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีภูมิปัญญาท๎องถิ่น และปราชญ์ชาวบ๎านผู๎สืบสานภูมิปัญญาในระดับ
ท๎องถิ่นจํานวนมาก ที่ยังไมํได๎รับการศึกษาด๎านข๎อมูลในเชิงลึก หรือยังไมํได๎มีการจัดการด๎านข๎อมูลไว๎อยําง
เป็นระบบ รวมทั้งปัจจัยความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอยูํตลอดเวลา อันเป็นปัจจัยคุกคามตํอการ
ถํายทอดองค์ความรู๎ สํงผลทําให๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของพระนครศรีอยุธยาหลายแขนงต๎องเสื่อมสูญไป หรือ
อยูํในสภาวะที่เสี่ยงตํอการสูญหายต๎องได๎รับการสํงเสริมและรักษาอยํางเรํงดํวน

สถาบันอยุธยาศึกษา เห็นความสําคัญของการจัดการระบบฐานข๎อมูลภูมิปัญญาท๎องถิ่นของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จึงได๎จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษาเพ่ือทําการคัดเลือก ศึกษา
รวบรวมภูมิปัญญาท๎องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน ๓ เรื่อง ได๎แกํ การตีมีดอรัญญิก การตํอเรือและ
การแทงหยวก โดยทําการเผยแพรํองค์ความรู๎ในลักษณะรูปเลํม อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาข๎อมูลเชิงลึก
สําหรับบุคลากรทางด๎านการศึกษา และผู๎ที่สนใจ
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ไครงกำร สืบสำนไครงกำรตำมพระรำชด ำริ
และน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอฝ่ำงฝ่ังฝืน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัตกิาร 
ตามรอฝศาสตรพ์ระราชาสู่การพัฒนาถ้องถิน่อฝ่างฝั่งฝนื

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได๎จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอย
ศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน โดยได๎รับเกียรติจากผู๎ใหญํสมหมาย เกตุแก๎ว  และนายชาตรี  
โสวรรณตระกูล เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎แกํตัวแทนชุมชนตําง ๆ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน ๔๐ คน เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การเรียนรู๎
เรื่องผักสมุนไพรพ้ืนบ๎าน การเรียนรู๎เรื่องผลไม๎ปลอดสารพิษ และการเรียนรู๎เรื่องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให๎ผู๎รํวมกิจกรรมมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาแนวคิ ดเศรษฐกิจพอเพียง 
วิถีเกษตรธรรมชาติ รวมทั้งสามารถนําความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืนตํอไป 
โดยมี ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มอบเกียรติบัตร
ให๎กับผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู๎บ๎านทุํงกระโปรง และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนสวนละอองฟูา จังหวัด
นครนายก

 

ไครงกำร ศึกผำและเพฝแพร่องค์ควำมรู้ 
ด้ำนภูมิปัญญำถ้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอฝุธฝำ 

 

 

กิจกรรม ศึกผาและเพฝแพร่องฌ์ฌวามรู้ด้านภูมิปัญญาถ้องถิ่น   
จ.พระนฌรศรีอฝุธฝา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีภูมิปัญญาท๎องถิ่น และปราชญ์ชาวบ๎านผู๎สืบสานภูมิปัญญาในระดับ
ท๎องถิ่นจํานวนมาก ที่ยังไมํได๎รับการศึกษาด๎านข๎อมูลในเชิงลึก หรือยังไมํได๎มีการจัดการด๎านข๎อมูลไว๎อยําง
เป็นระบบ รวมทั้งปัจจัยความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอยูํตลอดเวลา อันเป็นปัจจัยคุกคามตํอการ
ถํายทอดองค์ความรู๎ สํงผลทําให๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของพระนครศรีอยุธยาหลายแขนงต๎องเสื่อมสูญไป หรือ
อยูํในสภาวะที่เสี่ยงตํอการสูญหายต๎องได๎รับการสํงเสริมและรักษาอยํางเรํงดํวน 

สถาบันอยุธยาศึกษา เห็นความสําคัญของการจัดการระบบฐานข๎อมูลภูมิปัญญาท๎องถิ่นของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จึงได๎จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษาเพ่ือทําการคัดเลือก ศึกษา
รวบรวมภูมิปัญญาท๎องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน ๓ เรื่อง ได๎แกํ การตีมีดอรัญญิก การตํอเรือและ
การแทงหยวก โดยทําการเผยแพรํองค์ความร๎ูในลักษณะรูปเลํม อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาข๎อมูลเชิงลึก
สําหรับบุคลากรทางด๎านการศึกษา และผู๎ที่สนใจ 
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ไครงกำร มหำวิถฝำลัฝพ่ีเลี๊ฝงไรงเรีฝนในถ้องถิ่น 
ตำมเป๋ำหมำฝฝุถธศำสตร์ของมหำวิถฝำลัฝ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรีฝนรูภ้มูิปัญญาถ้องถิน่ในไรงเรีฝนและชุมชน 
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะเป็นหนํวยงานในสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ทําหน๎าที่ ในการดําเนินงานด๎านการศึกษา ค๎นคว๎า วิจัยเรื่องราว
และสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท๎องถิ่น อีกทั้งยังทําหน๎าที่
เป็นหนํวยอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรมท๎องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษ์ สํงเสริม เผยแพรํภูมิปัญญาท๎องถิ่น จึงได๎ดําเนินการค๎นหาความรู๎จากภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น จากพ้ืนที่การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน ๓ ตําบล และ
จังหวัดอํางทอง จํานวน ๒ ตําบล รวบรวมภูมิปัญญาที่มีความโดดเดํน ควรคําตํอการอนุรักษ์และเผยแพรํ 
ตําบลละ ๒ เรื่อง จัดพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อให๎เยาวชนและผู๎สนใจได๎ศึกษาและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ของตนเอง 

ไครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ 
ด้ำนวิถฝำศำสตร์ สุขภำพและส่ิงแวดล้อม 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตัิการอนรุักผ์และดูแลส่ิงแวดล้อมในชุมชนถ้องถิน่ 
วันที่ ๒๙ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์

และดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในชุมชนท๎องถิ่น การบริหารจัดการผักตบชวา วัชพืชมีคุณคํา สร๎างรายได๎ให๎
ชุมชน โดยมี  ผู๎ ชํ วยศาสตราจารย์  ดร.ธาตรี  มหันตรัต น์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกลําวเปิดงาน อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยา
ศึกษา กลําวรายงานวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติใน
ชุมชนท๎องถิ่น ได๎แกํ ปัญหาการเพ่ิมปริมาณผักตบชวา ซึ่งสํงผลทําให๎น้ําเนําเสีย รวมทั้งขวางกั้นเส๎นทางน้ํา 
เป็นปัญหาตํอการทํองเที่ยวและการคมนาคมขนสํงทางน้ําในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได๎อบรมในเรื่อง
การแปรรูป และแก๎ไขปัญหาผักตบชวา ซึ่งภายในงานมีการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการผักตบชวา
อยํางยั่งยืน  วิทยากรโดย นายโบว์แดง ทาแก๎ว ผู๎อํานวยการโครงการสํงน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต๎ 
สํานักงานกรมชลประทานที่ ๑๑ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการเสวนาเรื่อง 
ผักตบชวา วัชพืชมีคุณคํา สร๎างรายได๎ให๎ชุมชน  วิทยากรโดย นางสาวมุกดา แข็งแรง  ผู๎อํานวยการ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอภาชี  และนางดาธิณี ตามเพ่ิม ครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตําบลไผํล๎อม อําเภอภาชี รวมทั้ง การฝึกปฏิบัติการทําน้ําพริกชวาเสวย
การทําจานรักษ์โลกจากผักตบชวา และนิทรรศการและสินค๎าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โดยมีผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลที่สนใจ จํานวน ๑๑๕ คน ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ไครงกำร มหำวิถฝำลัฝพ่ีเลี๊ฝงไรงเรีฝนในถ้องถิ่น 
ตำมเป๋ำหมำฝฝุถธศำสตร์ของมหำวิถฝำลัฝ 

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรีฝนรูภ้มูิปัญญาถ้องถิน่ในไรงเรีฝนและชุมชน 
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะเป็นหนํวยงานในสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ทําหน๎าที่ ในการดําเนินงานด๎านการศึกษา ค๎นคว๎า วิจัยเรื่องราว
และสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท๎องถิ่น อีกทั้งยังทําหน๎าที่
เป็นหนํวยอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรมท๎องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษ์ สํงเสริม เผยแพรํภูมิปัญญาท๎องถิ่น จึงได๎ดําเนินการค๎นหาความรู๎จากภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น จากพ้ืนที่การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน ๓ ตําบล และ
จังหวัดอํางทอง จํานวน ๒ ตําบล รวบรวมภูมิปัญญาที่มีความโดดเดํน ควรคําตํอการอนุรักษ์และเผยแพรํ 
ตําบลละ ๒ เรื่อง จัดพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อให๎เยาวชนและผู๎สนใจได๎ศึกษาและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ของตนเอง

 

ไครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ 
ด้ำนวิถฝำศำสตร์ สุขภำพและส่ิงแวดล้อม 

 
 

 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตัิการอนรุักผ์และดูแลส่ิงแวดล้อมในชุมชนถ้องถิน่ 
วันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์

และดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในชุมชนท๎องถิ่น การบริหารจัดการผักตบชวา วัชพืชมีคุณคํา สร๎างรายได๎ให๎
ชุมชน โดยมี  ผู๎ ชํ วยศาสตราจารย์  ดร.ธาตรี  มหันตรัต น์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกลําวเปิดงาน อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยา
ศึกษา กลําวรายงานวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติใน
ชุมชนท๎องถิ่น ได๎แกํ ปัญหาการเพ่ิมปริมาณผักตบชวา ซึ่งสํงผลทําให๎น้ําเนําเสีย รวมทั้งขวางกั้นเส๎นทางน้ํา 
เป็นปัญหาตํอการทํองเที่ยวและการคมนาคมขนสํงทางน้ําในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได๎อบรมในเร่ือง
การแปรรูป และแก๎ไขปัญหาผักตบชวา ซ่ึงภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการผักตบชวา
อยํางยั่งยืน” วิทยากรโดย นายโบว์แดง ทาแก๎ว ผู๎อํานวยการโครงการสํงน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต๎ 
สํานักงานกรมชลประทานที่ ๑๑ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการเสวนาเรื่อง 
“ผักตบชวา วัชพืชมีคุณคํา สร๎างรายได๎ให๎ชุมชน” วิทยากรโดย นางสาวมุกดา แข็งแรง  ผู๎อํานวยการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอภาชี  และนางดาธิณี ตามเพ่ิม ครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตําบลไผํล๎อม อําเภอภาชี รวมทั้ง การฝึกปฏิบัติการทําน้ําพริกชวาเสวย 
การทําจานรักษ์โลกจากผักตบชวา และนิทรรศการและสินค๎าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โดยมีผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลที่สนใจ จํานวน ๑๑๕ คน ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ไครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรถ่องเถ่ีฝว 

เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกไลก 
 
 

กิจกรรม ลานวฒันธรรมอฝุธฝาน่าฝล 
วันที่ ๒๖ เมษายน - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดโครงการลานวัฒนธรรม  

“อยุธยานํายล” เวลา ๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. (ทุกวันศุกร์-อาทิตย์) ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กิจกรรมภายใน
งานประกอบด๎วย การบรรยายทางวิชาการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม เชํน โขน การแสดงหุํนละครเล็ก  
ละครพันทาง การแสดงพ้ืนบ๎าน และการแสดงอ่ืน ๆ สลับหมุนเวียนในแตํละวัน แตํละสัปดาห์ และมีร๎านค๎า
จําหนํายอาหารแกํผู๎เข๎ารํวมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมในเมือง 
มรดกโลก 

 
 

 

กิจกรรมอบรมฝุวมัฌฌเุถศก์อาสาถ่องเถีฝ่วถางวัฒนธรรมอฝุธฝา 
วันที่ ๑๔ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาทํองเที่ยว

ทางวัฒนธรรมอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และแหลํงโบราณสถานและภูมิปัญญาท๎องถิ่นคลองสระบัว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได๎รับเกียรติจากนางสาวนลีย์ กระจํางวี ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ 
เจ๎าสามพระยา และนายกิตติคุณ จันทร์แย๎ม นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรอบรมให๎ความรู๎แกํนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน ๕๐ คน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลําวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร๎างทักษะความรู๎ในด๎านการนําเสนอข๎อมูล และความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว โดยเฉพาะข๎อมูล
แหลํงทํองเที่ยว และวัฒนธรรมสถาน พร๎อมทั้งพัฒนาทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์ ให๎นักศึกษามีความกล๎า
แสดงออก กล๎าคิด กล๎าทํา อันจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่งตํอนักศึกษาที่เข๎ารับการอบรม ให๎สามารถเป็น
ยุวมัคคุเทศก์อาสาทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยผู๎เข๎ารับการอบรมได๎รับมอบ
เกียรติบัตรจาก อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ณ บริเวณโบราณสถาน
วัดพระงาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ไครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรถ่องเถ่ีฝว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกไลก 

กิจกรรม ลานวฒันธรรมอฝุธฝาน่าฝล 
วันที่ ๒๖ เมษายน  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดโครงการลานวัฒนธรรม 

อยุธยานํายล  เวลา ๑๗.๐๐ ๒๑.๐๐ น. (ทุกวันศุกร์ อาทิตย์) ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กิจกรรมภายใน
งานประกอบด๎วย การบรรยายทางวิชาการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม เชํน โขน การแสดงหุํนละครเล็ก 
ละครพันทาง การแสดงพ้ืนบ๎าน และการแสดงอ่ืน ๆ สลับหมุนเวียนในแตํละวัน แตํละสัปดาห์ และมีร๎านค๎า
จําหนํายอาหารแกํผู๎เข๎ารํวมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมในเมือง
มรดกโลก

 

กิจกรรมอบรมฝุวมัฌฌเุถศก์อาสาถ่องเถีฝ่วถางวัฒนธรรมอฝุธฝา 
วันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาทํองเที่ยว

ทางวัฒนธรรมอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และแหลํงโบราณสถานและภูมิปัญญาท๎องถิ่นคลองสระบัว 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได๎รับเกียรติจากนางสาวนลีย์ กระจํางวี ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ  
เจ๎าสามพระยา และนายกิตติคุณ จันทร์แย๎ม นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรอบรมให๎ความรู๎แกํนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน ๕๐ คน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลําวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร๎างทักษะความรู๎ในด๎านการนําเสนอข๎อมูล และความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว โดยเฉพาะข๎อมูล
แหลํงทํองเที่ยว และวัฒนธรรมสถาน พร๎อมทั้งพัฒนาทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์ ให๎นักศึกษามีความกล๎า
แสดงออก กล๎าคิด กล๎าทํา อันจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่งตํอนักศึกษาที่เข๎ารับการอบรม ให๎สามารถเป็น  
ยุวมัคคุเทศก์อาสาทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยผู๎เข๎ารับการอบรมได๎รับมอบ
เกียรติบัตรจาก อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ณ บริเวณโบราณสถาน  
วัดพระงาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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กิจกรรม ถ่องเถีฝ่วอฝธุฝาเมืองมรดกไลก : เส้นถางถ่องเถี่ฝวฌลองสระบัว 
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร๎อยตรีจําลอง 

เจริญสุข รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารสํวนตําบลคลองสระบัว ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และนางกันยารัตน์ คงพร รองผู๎อํานวยการสถาบัน
อยุธยาศึกษา รํวมกันจัดแถลงขําว “ทํองเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส๎นทางทํองเที่ยวคลองสระบัว”  
ณ บริเวณวัดพระงาม ตําบลคลองสระบัว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีใจความ
โดยสรุปดังน้ี พ้ืนท่ีคลองสระบัว เป็นหน่ึงในคลองประวัติศาสตร์สายสําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา  
มีโบราณสถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์หลายแหํง เชํน วัดพระงาม วัดเจ๎ายํา วัดพระยาแมน เป็นต๎น 
โดยเฉพาะวัดพระยาแมนที่ได๎รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญํในสมัยนั้น มีความเชื่อมโยงกับวัดบรมพุทธาราม 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา และในพ้ืนที่ตําบล
คลองสะบัว ถือเป็นแหลํงภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ยังสืบทอดตํอ ๆ กันมา เชํน การสลักหิน การปั้นหม๎อ การทํา
อิฐ จึงถือวําเป็นแหลํงเรียนรู๎สําคัญ การเปิดเส๎นทางการทํองเที่ยวคลองสระบัวนี้ ถือเป็นการทํางานรํวมกัน
แบบบูรณาการ ระหวํางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร 
และองค์การบริหารสํวนตําบลคลองสระบัว ที่จะผลักดันให๎เปูาหมายการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวเป็น
รูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมแหลํงเรียนรู๎ด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจะ มี
สํวนชํวยให๎เศรษฐกิจชุมชนภายในตําบลคลองสระบัวดีขึ้น ซ่ึงสอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาด๎าน  
การทํองเที่ยว ด๎วยการฟ้ืนฟูและดูแลรักษาแหลํงทํองเที่ยวให๎เป็นไปตามมาตรฐานการทํองเที่ยวและ  
เพ่ิมแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวสูํชุมชน/ท๎องถิ่น และสํงเสริม
กิจกรรมการทํองเที่ยว การตลาด การลงทุนและการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวด๎วยเทคโนโลยี 

 

 

ไครงกำร บูรณำกำรเรีฝนกำรสอนกับกำรบริกำร
วิชำกำรงำนวิจัฝและถ ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตัิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมถ้องถิ่น ฌรั๊งถี่ ๑ 
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด๎านศิลปะและ

วัฒนธรรมท๎องถิ่น ครั้งที่ ๑ เรื่อง งานหัตถกรรมดอกไม๎ประดิษฐ์จากดินไทย” โดยได๎รับเกียรติจากผู๎ใหญํ
อารุณี วงศ์หาญ ประธานกลุํมอาชีพดอกไม๎ประดิษฐ์ จากดินไทย  ดินญี่ปุุน ตําบลลุมพลี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให๎แกํผู๎สนใจทั่วไป จํานวน ๕๐ คน ได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม๎จากดินไทย รวมทั้งสามารถนําความรู๎ที่ได๎รับจากการเข๎ารํวมอบรมไป
ประยุกต์ใช๎เพ่ือการประกอบอาชีพตํอไป ซึ่งผู๎เข๎ารับการอบรมได๎รับมอบเกียรติบัตรจาก อาจารย์ ดร.จงกล 
เฮงสุวรรณ ผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ณ ห๎องประชุมต๎นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตัิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมถ้องถิ่น ฌรั๊งถี่ ๒ 
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด๎านศิลปะและ

วัฒนธรรมท๎องถิ่น ครั้งที่ ๒ เรื่อง วุ๎นกะทิดอกไม๎ไทย” โดยได๎รับเกียรติจากนางจินดา สุนทรานนท์ 
นางสาวอาภาภรณ์ สุนทรานนท์ และนางสาวพรรณอร สุนทรานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ
ให๎แกํบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่สนใจ จํานวน ๕๐ คน ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎รับมอบเกียรติบัตรจาก 
อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร๎อยตรีจําลอง 

เจริญสุข รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารสํวนตําบลคลองสระบัว ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และนางกันยารัตน์ คงพร รองผู๎อํานวยการสถาบัน
อยุธยาศึกษา รํวมกันจัดแถลงขําว ทํองเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส๎นทางทํองเที่ยวคลองสระบัว  
ณ บริเวณวัดพระงาม ตําบลคลองสระบัว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีใจความ
โดยสรุปดังน้ี พ้ืนท่ีคลองสระบัว เป็นหน่ึงในคลองประวัติศาสตร์สายสําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา 
มีโบราณสถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์หลายแหํง เชํน วัดพระงาม วัดเจ๎ายํา วัดพระยาแมน เป็นต๎น 
โดยเฉพาะวัดพระยาแมนที่ได๎รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญํในสมัยนั้น มีความเชื่อมโยงกับวัดบรมพุทธาราม 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา และในพ้ืนที่ตําบล
คลองสะบัว ถือเป็นแหลํงภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ยังสืบทอดตํอ ๆ กันมา เชํน การสลักหิน การปั้นหม๎อ การทํา
อิฐ จึงถือวําเป็นแหลํงเรียนรู๎สําคัญ การเปิดเส๎นทางการทํองเที่ยวคลองสระบัวนี้ ถือเป็นการทํางานรํวมกัน
แบบบูรณาการ ระหวํางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร 
และองค์การบริหารสํวนตําบลคลองสระบัว ที่จะผลักดันให๎เปูาหมายการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวเป็น
รูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมแหลํงเรียนร๎ูด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจะ มี
สํวนชํวยให๎เศรษฐกิจชุมชนภายในตําบลคลองสระบัวดีขึ้น ซ่ึงสอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาด๎าน
การทํองเที่ยว ด๎วยการฟ้ืนฟูและดูแลรักษาแหลํงทํองเที่ยวให๎เป็นไปตามมาตรฐานการทํองเที่ยวและ
เพ่ิมแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวสูํชุมชน/ท๎องถิ่น และสํงเสริม
กิจกรรมการทํองเที่ยว การตลาด การลงทุนและการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวด๎วยเทคโนโลยี

 

ไครงกำร บูรณำกำรเรีฝนกำรสอนกับกำรบริกำร
วิชำกำรงำนวิจัฝและถ ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตัิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมถ้องถิ่น ฌรั๊งถี่ ๑ 
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด๎านศิลปะและ

วัฒนธรรมท๎องถิ่น ครั้งที่ ๑ เรื่อง “งานหัตถกรรมดอกไม๎ประดิษฐ์จากดินไทย” โดยได๎รับเกียรติจากผู๎ใหญํ
อารุณี วงศ์หาญ ประธานกลุํมอาชีพดอกไม๎ประดิษฐ์ จากดินไทย – ดินญี่ปุุน ตําบลลุมพลี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให๎แกํผู๎สนใจทั่วไป จํานวน ๕๐ คน ได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม๎จากดินไทย รวมทั้งสามารถนําความรู๎ที่ได๎รับจากการเข๎ารํวมอบรมไป
ประยุกต์ใช๎เพ่ือการประกอบอาชีพตํอไป ซึ่งผู๎เข๎ารับการอบรมได๎รับมอบเกียรติบัตรจาก อาจารย์ ดร.จงกล  
เฮงสุวรรณ ผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ณ ห๎องประชุมต๎นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตัิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมถ้องถิ่น ฌรั๊งถี่ ๒ 
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด๎านศิลปะและ

วัฒนธรรมท๎องถิ่น ครั้งที่ ๒ เรื่อง “วุ๎นกะทิดอกไม๎ไทย” โดยได๎รับเกียรติจากนางจินดา สุนทรานนท์ 
นางสาวอาภาภรณ์ สุนทรานนท์ และนางสาวพรรณอร สุนทรานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ
ให๎แกํบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่สนใจ จํานวน ๕๐ คน ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎รับมอบเกียรติบัตรจาก 
อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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กิจกรรม วนัลอฝกระถง 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา รํวมกับ คณะวิชา ๔ คณะ และกองพัฒนา

นักศึกษา รํวมจัดกิจกรรม “สืบสานงานประเพณีลอยกระทงกรุงศรีอยุธยา จุลศักราช ๑๓๘๐” โดยมี
กิจกรรมประกอบด๎วยการเสวนาทางวิชาการ “ประเพณีลอยกระทง ในความทรงจําของชาวกรุงเกํา”  
การประกวดนางนพมาศราชภัฏกรุงเกํา การประกวดกระทง การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ การออกร๎านจําหนําย
สินค๎าและอาหารนานาชนิด โดยในชํวงเย็นได๎รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา และ
รํวมลอยกระทงบริเวณสระน้ําศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาซึ่งมีผู๎บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป เข๎ารํวมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก 

 

 

กิจกรรม วนัสงกรานต ์
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา รํวมกับ กองพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รํวมจัดกิจกรรม 
“รํวมบุญสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย” และกิจกรรม “เย็นทั่วหล๎ามหาสงกรานต์ ราชภัฏกรุงเกํา” 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด๎วย พิธีทําบุญถวายภัตตาหารเพลแดํพระสงฆ์  
พิธีสรงนํ้าพระพุทธรูป พิธีรดนํ้าขอพรคณาจารย์อาวุโสและอธิการบดี การประกวดเทพีสงกรานต์จําแลง 
การแสดงรําวงครื้นเครงเพลงย๎อนยุค และรดน้ําอวยพรแกํกัน เนื่องในเถลิงศกสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามวิถีไทย 

 

 

กิจกรรม ถ าบุญวัดบรมพุถธาราม 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทําบุญวัดบรมพุทธาราม เพ่ือเป็นการอุทิศ

สํวนกุศลถวายแดํสมเด็จพระเพทราชาที่ทรงสถาปนาวัดบรมพุทธาราม และเป็นการรําลึกถึงบูรพมหา
กษัตริยาธิราชทุกพระองค์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเกาะแก๎ว จํานวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์และ
ฉันภัตตาหารเพล ทั้งน้ี ได๎รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร๎อมด๎วย ผู๎บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
พุทธศาสนิกชน จํานวน ๒๕๐ คน รํวมพิธีทําบุญและรับประทานอาหารกลางวันรํวมกัน ณ บริเวณวัด
บรมพุทธาราม

กิจกรรม เวฝีนเถีฝนวนัมาฆบูชา 
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 

โดยได๎ รับเกียรติจาก ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์อรําม ชนะโชติ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร๎อมด๎วยผู๎บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชนท่ัวไป 
เข๎ารํวมพิธี เวียนเทียนประทักษิณ รอบพระอุโบสถ เ น่ืองในวันมาฆบูชา ณ วัดสมณโกฏฐาราม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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กิจกรรม วนัลอฝกระถง 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา รํวมกับ คณะวิชา ๔ คณะ และกองพัฒนา

นักศึกษา รํวมจัดกิจกรรม สืบสานงานประเพณีลอยกระทงกรุงศรีอยุธยา จุลศักราช ๑๓๘๐” โดยมี
กิจกรรมประกอบด๎วยการเสวนาทางวิชาการ ประเพณีลอยกระทง ในความทรงจําของชาวกรุงเกํา” 
การประกวดนางนพมาศราชภัฏกรุงเกํา การประกวดกระทง การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ การออกร๎านจําหนําย
สินค๎าและอาหารนานาชนิด โดยในชํวงเย็นได๎รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา และ
รํวมลอยกระทงบริเวณสระน้ําศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาซึ่งมีผู๎บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป เข๎ารํวมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก

กิจกรรม วนัสงกรานต ์
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา รํวมกับ กองพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รํวมจัดกิจกรรม 
รํวมบุญสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย” และกิจกรรม เย็นทั่วหล๎ามหาสงกรานต์ ราชภัฏกรุงเกํา” 

ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด๎วย พิธีทําบุญถวายภัตตาหารเพลแดํพระสงฆ์ 
พิธีสรงนํ้าพระพุทธรูป พิธีรดนํ้าขอพรคณาจารย์อาวุโสและอธิการบดี การประกวดเทพีสงกรานต์จําแลง 
การแสดงรําวงครื้นเครงเพลงย๎อนยุค และรดน้ําอวยพรแกํกัน เนื่องในเถลิงศกสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามวิถีไทย

 

กิจกรรม ถ าบุญวัดบรมพุถธาราม 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทําบุญวัดบรมพุทธาราม เพ่ือเป็นการอุทิศ

สํวนกุศลถวายแดํสมเด็จพระเพทราชาที่ทรงสถาปนาวัดบรมพุทธาราม และเป็นการรําลึกถึงบูรพมหา - 
กษัตริยาธิราชทุกพระองค์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเกาะแก๎ว จํานวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์และ 
ฉันภัตตาหารเพล ทั้งน้ี ได๎รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร๎อมด๎วย ผู๎บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
พุทธศาสนิกชน จํานวน ๒๕๐ คน รํวมพิธีทําบุญและรับประทานอาหารกลางวันรํวมกัน ณ บริเวณวัด 
บรมพุทธาราม 

 

 

 

กิจกรรม เวฝีนเถีฝนวนัมาฆบูชา 
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา  

โดยได๎รับเกียรติจาก ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อรําม ชนะโชติ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร๎อมด๎วยผู๎บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
เข๎ารํวมพิธี เวียนเทียนประทักษิณ รอบพระอุโบสถ เ น่ืองในวันมาฆบูชา ณ วัดสมณโกฏฐาราม  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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กิจกรรม เวฝีนเถีฝนวนัวิสาขบูชา 
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา  

โดยได๎รับเกียรติจาก ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อรําม ชนะโชติ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร๎อมด๎วยผู๎บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
เข๎ารํวมพิธีเวียนเทียนประทักษิณ รอบพระอุโบสถ ณ วัดดุสิดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

กิจกรรม เวฝีนเถีฝนวนัอาสาฬหบูชา 
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เน่ืองในวันอาสาฬหบูชา  

โดยได๎รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร๎อมด๎วยผู๎บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชน
ทั่วไป เข๎ารํวมพิธีเวียนเทียนประทักษิณ รอบพระอุโบสถ ณ วัดอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

  

ไครงกำร สอนน้องเรีฝนศิลป์

กิจกรรมสร้างงานศิลปะจากดนิโถฝ
วันเสาร์ที่ ๑๕ และ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดโครงการ สอนน๎องเรียนศิลป์” 

กิจกรรมสร๎างงานศิลปะจากดินไทย ณ ห๎องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได๎รับเกียรติจากนางสาวฐิติมา 
อารีย์ เป็นวิทยากรอบรมให๎ความรู๎แกํนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ๓ จํานวน ๕๐ คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให๎เยาวชนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ มีความรู๎และทักษะทางศิลปะที่ถูกต๎อง

 
 
กิจกรรมวาดภาพไดฝใช้สีชอล์ฌ 

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ และ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได๎จัดโครงการ สอนน๎อง
เรียนศิลป์” กิจกรรมวาดภาพโดยใช๎สีชอล์ค ณ ห๎องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได๎รับเกียรติจาก
นายอภิชาติ ประทุมนันท์ เป็นวิทยากรอบรมให๎ความรู๎แกํนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ๖ 
จํานวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎เยาวชนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ มีความรู๎และทักษะทาง
ศิลปะท่ีถูกต๎อง
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กิจกรรม เวฝีนเถีฝนวนัวิสาขบูชา 
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา 

โดยได๎ รับเกียรติจาก ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อรําม ชนะโชติ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร๎อมด๎วยผู๎บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
เข๎ารํวมพิธีเวียนเทียนประทักษิณ รอบพระอุโบสถ ณ วัดดุสิดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม เวฝีนเถีฝนวนัอาสาฬหบูชา 
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เน่ืองในวันอาสาฬหบูชา 

โดยได๎รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร๎อมด๎วยผู๎บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชน
ทั่วไป เข๎ารํวมพิธีเวียนเทียนประทักษิณ รอบพระอุโบสถ ณ วัดอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ไครงกำร สอนน้องเรีฝนศิลป์ 
 
 

กิจกรรมสร้างงานศิลปะจากดนิโถฝ 

วันเสาร์ที่ ๑๕ และ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดโครงการ “สอนน๎องเรียนศิลป์” 
กิจกรรมสร๎างงานศิลปะจากดินไทย ณ ห๎องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได๎รับเกียรติจากนางสาวฐิติมา 
อารีย์ เป็นวิทยากรอบรมให๎ความรู๎แกํนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จํานวน ๕๐ คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให๎เยาวชนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ มีความรู๎และทักษะทางศิลปะที่ถูกต๎อง 

 

 
 
กิจกรรมวาดภาพไดฝใช้สีชอล์ฌ 

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ และ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได๎จัดโครงการ “สอนน๎อง 
เรียนศิลป์” กิจกรรมวาดภาพโดยใช๎สีชอล์ค ณ ห๎องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได๎รับเกียรติจาก 
นายอภิชาติ ประทุมนันท์ เป็นวิทยากรอบรมให๎ความรู๎แกํนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖  
จํานวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎เยาวชนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ มีความรู๎และทักษะทาง
ศิลปะท่ีถูกต๎อง 
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กิจกรรมเขีฝนภาพการ์ตูน 
วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได๎จัดโครงการ “สอนน๎องเรียนศิลป์” กิจกรรม

เขียนภาพการ์ตูน โดยได๎รับเกียรติจากนายศักดา แซํเอียว (เซีย ไทยรัฐ) เป็นวิทยากรอบรมให๎ความร๎ูแกํ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จํานวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎เยาวชนรู๎จักใช๎เวลาวําง
ให๎เกิดประโยชน์มีความรู๎และทักษะทางศิลปะที่ถูกต๎อง ซึ่งผู๎เข๎ารับการอบรมได๎รับมอบเกียรติบัตรจาก 
อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ณ ห๎องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 

กิจกรรมสร้างสรรฌ์งานศิลป์ด้วฝศิลปะลาฝรดน ๊า 
วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได๎จัดโครงการ “สอนน๎องเรียนศิลป์” 

กิจกรรมสร๎างสรรค์งานศิลป์ด๎วยศิลปะลายรดน้ํา โดยได๎รับเกียรติจากนายธานินทร์ ชื่นใจ เป็นวิทยากร
อบรมให๎ความรู๎แกํนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จํานวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎
เยาวชนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ มีความรู๎และทักษะทางศิลปะที่ถูกต๎อง ซึ่งผู๎เข๎ารับการอบรมได๎รับมอบ
เกียรติบัตรจาก อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ณ ห๎องประชุมสถาบันอยุธยา
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

ไครงกำร สัมมนำกำรอนุรักผ์และพัฒนำ 
แหล่งศิลปกรรมถ้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอฝุธฝำ 

กิจกรรมสัมมนาการอนุรักผ์และพัฒนาแหลง่ศิลปกรรมถ้องถิ่น 
จังหวัดพระนฌรศรีอฝธุฝา เรื่อง อฝธุฝาเมอืงเก่ากับบรบิถสังฌมร่วมสมัฝ

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหลํง
ศิลปกรรมท๎องถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อยุธยาเมืองเกํากับบริบทสังคมรํวมสมัย  โดยได๎รับ
เกียรติจาก ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ธาตรี  มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เป็นประธานกลําวเปิดงาน อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กลําวรายงาน
วัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรมท๎องถิ่น
ที่ถูกต๎อง รวมทั้งความรํวมมือในการเฝูาระวังทางสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมในแตํละชุมชนและท๎องถิ่นได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายเรื่อง อยุธยาเมืองเกํา กับบริบทสังคมรํวมสมัย  วิทยากรโดย 
ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ อาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และการเสวนา เรื่อง 
อนุรักษ์และพัฒนา : มุมมองในการแสวงหาจุดรํวม  สงวนจุดตําง  วิทยากรโดย นายวโรภาสน์ 

วงศ์จตุรภัทร หัวหน๎ากลุํมภูมิสถาปัตยกรรม สํานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และนางสาวรุจิเรช 
ศรีโสภณ  เลขานุการคณะทํางานอนุรักษ์อุโบสถและพัฒนาวัดภูเขาทอง โดยมีผู๎เข๎ารํวมสัมมนาเป็นนักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลที่สนใจ จํานวน ๒๓๕ คน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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กิจกรรมเขีฝนภาพการ์ตูน 
วันที่ ๖ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได๎จัดโครงการ สอนน๎องเรียนศิลป์” กิจกรรม

เขียนภาพการ์ตูน โดยได๎รับเกียรติจากนายศักดา แซํเอียว (เซีย ไทยรัฐ) เป็นวิทยากรอบรมให๎ความร๎ูแกํ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ๖ จํานวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎เยาวชนรู๎จักใช๎เวลาวําง
ให๎เกิดประโยชน์มีความรู๎และทักษะทางศิลปะที่ถูกต๎อง ซึ่งผู๎เข๎ารับการอบรมได๎รับมอบเกียรติบัตรจาก 
อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ณ ห๎องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

กิจกรรมสร้างสรรฌ์งานศิลป์ด้วฝศิลปะลาฝรดน ๊า
วันที่ ๑๓ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได๎จัดโครงการ สอนน๎องเรียนศิลป์” 

กิจกรรมสร๎างสรรค์งานศิลป์ด๎วยศิลปะลายรดน้ํา โดยได๎รับเกียรติจากนายธานินทร์ ชื่นใจ เป็นวิทยากร
อบรมให๎ความรู๎แกํนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ๖ จํานวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎
เยาวชนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ มีความรู๎และทักษะทางศิลปะที่ถูกต๎อง ซึ่งผู๎เข๎ารับการอบรมได๎รับมอบ
เกียรติบัตรจาก อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ณ ห๎องประชุมสถาบันอยุธยา
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

ไครงกำร สัมมนำกำรอนุรักผ์และพัฒนำ 
แหล่งศิลปกรรมถ้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอฝุธฝำ 

 
 

กิจกรรมสัมมนาการอนุรักผ์และพัฒนาแหลง่ศิลปกรรมถ้องถิ่น 
จังหวัดพระนฌรศรีอฝธุฝา เรื่อง “อฝธุฝาเมอืงเก่ากับบรบิถสังฌมร่วมสมัฝ” 

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหลํง
ศิลปกรรมท๎องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่ือง “อยุธยาเมืองเกํากับบริบทสังคมรํวมสมัย” โดยได๎รับ
เกียรติจาก ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ธาตรี  มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เป็นประธานกลําวเปิดงาน อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู๎อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กลําวรายงาน
วัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรมท๎องถิ่น
ที่ถูกต๎อง รวมทั้งความรํวมมือในการเฝูาระวังทางสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมในแตํละชุมชนและท๎องถิ่นได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “อยุธยาเมืองเกํา...กับบริบทสังคมรํวมสมัย” วิทยากรโดย  
ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ อาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และการเสวนา เรื่อง 
“อนุรักษ์และพัฒนา : มุมมองในการแสวงหาจุดรํวม - สงวนจุดตําง” วิทยากรโดย นายวโรภาสน์  
วงศ์จตุรภัทร หัวหน๎ากลุํมภูมิสถาปัตยกรรม สํานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และนางสาวรุจิเรช  
ศรีโสภณ  เลขานุการคณะทํางานอนุรักษ์อุโบสถและพัฒนาวัดภูเขาทอง โดยมีผู๎เข๎ารํวมสัมมนาเป็นนักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลที่สนใจ จํานวน ๒๓๕ คน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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กิจกรรมบรรฝาฝเรื่อง “การศึกผามรดกสถาปัตฝกรรมในไลกร่วมสมัฝ เพ่ือเป็น
กรณีศึกผาในการอนุรกัผ์แหลง่สถาปตัฝกรรมของจงัหวัดพระนฌรศรีอฝุธฝา” 

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมบรรยายเร่ือง 
“การศึกษามรดกสถาปัตยกรรมในโลกรํวมสมัย เพ่ือเป็นกรณีศึกษาในการอนุรักษ์แหลํงสถาปัตยกรรมของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ณ ห๎องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยได๎รับเกียรติจาก ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ อาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เป็นวิทยากรบรรยายให๎ความรู๎แกํนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป จํานวน ๕๕ คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรมท๎องถิ่น
ที่ถูกต๎อง รวมทั้งความรํวมมือในการเฝูาระวังทางสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมในแตํละชุมชนและท๎องถิ่นได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

กจิกรรมบรรฝาฝเรื่อง "ถอดบถเรีฝน การอนุรักผ์แหล่งศิลปกรรมถ้องถิ่น 
กรณีศึกผา ไบราณสถานเพนฝีดฌล้องช้าง พระนฌรศรีอฝุธฝา" 

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง 
“ถอดบทเรียน การอนุรักษ์แหลํงศิลปกรรมท๎องถิ่น กรณีศึกษา โบราณสถาน เพนียดคล๎องช๎าง 
พระนครศรีอยุธยา” โดยได๎รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ศรีศักร วัลลิโภดม เป็นวิทยากรบรรยายให๎
ความรู๎แกํผู๎นําชุมชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จํานวน ๑๑๕ คน  
ณ ห๎องประชุมต๎นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

 

ส่วนถี่ ๓
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกผำภำฝใน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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กิจกรรมบรรฝาฝเรื่อง การศึกผามรดกสถาปัตฝกรรมในไลกร่วมสมัฝ เพ่ือเป็น
กรณีศึกผาในการอนุรกัผ์แหลง่สถาปตัฝกรรมของจงัหวัดพระนฌรศรีอฝุธฝา  

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมบรรยายเร่ือง 
การศึกษามรดกสถาปัตยกรรมในโลกรํวมสมัย เพ่ือเป็นกรณีศึกษาในการอนุรักษ์แหลํงสถาปัตยกรรมของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ ห๎องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยได๎รับเกียรติจาก ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ อาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เป็นวิทยากรบรรยายให๎ความรู๎แกํนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป จํานวน ๕๕ คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติและศิลปกรรมท๎องถิ่น
ที่ถูกต๎อง รวมทั้งความรํวมมือในการเฝูาระวังทางสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมในแตํละชุมชนและท๎องถิ่นได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรมบรรฝาฝเรื่อง ถอดบถเรีฝน การอนุรักผ์แหล่งศิลปกรรมถ้องถิ่น 
กรณีศึกผา ไบราณสถานเพนฝีดฌล้องช้าง พระนฌรศรีอฝุธฝา" 

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง 
ถอดบทเรียน การอนุรักษ์แหลํงศิลปกรรมท๎องถิ่น กรณีศึกษา โบราณสถาน เพนียดคล๎องช๎าง 

พระนครศรีอยุธยา  โดยได๎รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ศรีศักร วัลลิโภดม เป็นวิทยากรบรรยายให๎
ความรู๎แกํผู๎นําชุมชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จํานวน ๑๑๕ คน 
ณ ห๎องประชุมต๎นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ส่วนถี่ ๓ 

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกผำภำฝใน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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กำรประเมินตนเอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา มีการจัดทําการประเมินคุณภาพตนเอง ตาม
องคป์ระกอบ และตัวบํงชี้คุณภาพ ทั้งหมดจํานวน ๒ องค์ประกอบ ๒ ตัวบํงชี้ ตามรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ตัวต้ัง/ตัวหาร,ผลลัพธ์) 

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี ๑  กระบวนการพัฒนาแผน 
ตัวบํงช้ีที่ ๑.๑ ๖ ข๎อ ๕ คะแนน
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี ๑ ๕ คะแนน
องค์ประกอบท่ี ๒  ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ตัวบํงช้ีที่ ๒.๑ ๖ ข๎อ ๕ คะแนน
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๒ ๕ คะแนน

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ ๕ คะแนน

วิธีการประเมิน 
การวางแผนและการประเมิน 

มีการประชุมกํอนการประเมินเพ่ือวางแผนในการตรวจประกันคุณภาพ และดําเนินการตรวจ
ประเมิน โดยการสัมภาษณ์บุคลากรในหนํวยงานจากกรรมการทุกคนพร๎อมกัน โดยกระบวนการประเมิน
แบบพิชญพิจารณ์ เม่ือประเมินเสร็จเรียบร๎อยดําเนินการแจ๎งผลการประเมินด๎วยวาจาโดยกรรมการและ
เลขานุการ

วิธีการตรวจสอบและฌวามน่าเชื่อถือของข้อมลู 
 ตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์บุคลากร
 ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน

พลการประเมนิ 
ตารางสรุปผลการดําเนินงาน

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ตัวต้ัง/ตัวหาร,ผลลัพธ์) 

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี ๑  กระบวนการพัฒนาแผน 
ตัวบํงช้ีที่ ๑.๑ ๖ ข๎อ ๕ คะแนน
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี ๑ ๕ คะแนน
องค์ประกอบท่ี ๒  ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ตัวบํงช้ีที่ ๒.๑ ๖ ข๎อ ๕ คะแนน
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๒ ๕ คะแนน

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ ๕ คะแนน



 

กำรประเมินตนเอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา มีการจัดทําการประเมินคุณภาพตนเอง ตาม
องค์ประกอบ และตัวบํงชี้คุณภาพ ทั้งหมดจํานวน ๒ องค์ประกอบ ๒ ตัวบํงชี้ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ตัวต้ัง/ตัวหาร,ผลลัพธ์) 

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี ๑  กระบวนการพัฒนาแผน 
ตัวบํงช้ีที่ ๑.๑   ๖ ข๎อ ๕ คะแนน  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี ๑  ๕ คะแนน  
องค์ประกอบท่ี ๒  ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ตัวบํงช้ีที่ ๒.๑   ๖ ข๎อ ๕ คะแนน  
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๒  ๕ คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ ๕ คะแนน  
 

วิธีการประเมิน 
การวางแผนและการประเมิน 

มีการประชุมกํอนการประเมินเพ่ือวางแผนในการตรวจประกันคุณภาพ และดําเนินการตรวจ
ประเมิน โดยการสัมภาษณ์บุคลากรในหนํวยงานจากกรรมการทุกคนพร๎อมกัน โดยกระบวนการประเมิน
แบบพิชญพิจารณ์ เม่ือประเมินเสร็จเรียบร๎อยดําเนินการแจ๎งผลการประเมินด๎วยวาจาโดยกรรมการและ
เลขานุการ 

 

วิธีการตรวจสอบและฌวามน่าเชื่อถือของข้อมลู 
- ตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์บุคลากร 
- ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน 
 

พลการประเมนิ 
ตารางสรุปผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ตัวต้ัง/ตัวหาร,ผลลัพธ์) 

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.) หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี ๑  กระบวนการพัฒนาแผน 
ตัวบํงช้ีที่ ๑.๑   ๖ ข๎อ ๕ คะแนน  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี ๑  ๕ คะแนน  
องค์ประกอบท่ี ๒  ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ตัวบํงช้ีที่ ๒.๑   ๖ ข๎อ ๕ คะแนน  
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๒  ๕ คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ ๕ คะแนน  
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รำฝงำนพลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดถ่ีควรพัฒนำ 
 
 

องค์ประกอบถี ่๑ กำรบริหำรจัดกำรภำฝในสถำบันอฝุธฝำศึกผำ 
จุดเด่น 

๑. มีกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่มีการระบุตัวบํงชี้ความสําเร็จที่ชัดเจน  
๒. มีกระบวนการจัดการความรู๎อยํางเป็นระบบ และมีการแบํงปันความรู๎ไปสูํการปฏิบัติของ

หนํวยงานอื่น ๆ อยํางชัดเจน 
๓. บุคลากรของสถาบันได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนให๎มีการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญ สอดคล๎องกับ

พันธกิจ ของสถาบัน 

แนวทางเสริม 
๑. สถาบันควรทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจให๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมภายนอกที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว  
๒. ควรพัฒนาความรู๎ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเผยแพรํผํานทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือทําให๎

ความรู๎ได๎รับการแบํงปันและนําไปใช๎ในวงกว๎างมากขึ้น 
๓. สถาบันควรสํงเสริมให๎เกิดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสุขของคนในสถาบัน ตลอดจนหาแนวทาง

ในการจัดหาทุนสนับสนุน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

๑. สถาบันควรวางแผนการพัฒนาสถาบันเพ่ือทําให๎สถาบันมีการพัฒนาอยํางยั่งยืน  เชํน การหา
รายได๎จากการจัดกิจกรรม ทรัพยากรการเรียนรู๎ งานวิจัย หรือการบริการวิชาการ 

๒. สถาบันควรทบทวนตัวชี้วัดที่มีความท๎าทาย และสะท๎อนถึงผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของสถาบัน  

 

องค์ประกอบถี ่๒ ภำรกิจหลักของหนว่ฝงำนถี่ด ำเนินงำนในภำพของมหำวิถฝำลัฝ 
จุดเด่น 

๑.  มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุความสําเร็จตามเปูาหมายของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ 

๒. มีการจัดโครงการที่มีสํวนรํวมกับหนํวยงานภายนอกและได๎รับการยอมรับและมีความโดดเดํน
ตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน เชํน โครงการอยุธยานํายล โครงการบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ โครงการอยุธยา  
เมืองมรดกโลก เป็นต๎น 

จุดเสริม 
๑.  ควรยกระดับผลงานวิจัยด๎านศิลปวัฒนธรรมไปสูํมาตรฐานการยอมรับในระดับชาติ 
๒.  สถาบันควรจัดทําแผนการพัฒนาโครงการที่เป็นจุดเดํนให๎มีความตํอเนื่องและยั่งยืน และ

สามารถหารายได ๎ให๎กับมหาวิทยาลัย 

ประมวลภำพ กำรตรวจประเมินคณุภำพกำรศึกผำภำฝใน  
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา โดยได๎รับเกียรติจาก ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ความคุ๎นเคย เป็นประธานกรรมการ พร๎อมด๎วย อาจารย์เอกพล วิงวอน กรรมการ 
และ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ กรรมการและเลขานุการ โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ได๎รับการตรวจ
ประเมิน ๒ องค์ประกอบ ๒ ตัวบํงชี้ ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก คําเฉลี่ยทุกองค์ประกอบได๎คะแนน 
๕.๐๐ ในการนี้ สถาบันฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทํานที่ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะแนวทางในการดํา เนินงาน
ของสถาบันอยุธยาศึกษาตํอไป
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รำฝงำนพลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดถ่ีควรพัฒนำ 

องค์ประกอบถี่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรภำฝในสถำบันอฝุธฝำศึกผำ 
จุดเด่น 

๑ มีกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่มีการระบุตัวบํงชี้ความสําเร็จที่ชัดเจน 
๒ มีกระบวนการจัดการความรู๎อยํางเป็นระบบ และมีการแบํงปันความรู๎ไปสูํการปฏิบัติของ

หนํวยงานอื่น ๆ อยํางชัดเจน
๓ บุคลากรของสถาบันได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนให๎มีการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญ สอดคล๎องกับ

พันธกิจ ของสถาบัน
แนวทางเสริม 

๑ สถาบันควรทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจให๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมภายนอกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว 

๒ ควรพัฒนาความรู๎ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเผยแพรํผํานทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือทําให๎
ความรู๎ได๎รับการแบํงปันและนําไปใช๎ในวงกว๎างมากขึ้น

๓ สถาบันควรสํงเสริมให๎เกิดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสุขของคนในสถาบัน ตลอดจนหาแนวทาง
ในการจัดหาทุนสนับสนุน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

๑ สถาบันควรวางแผนการพัฒนาสถาบันเพ่ือทําให๎สถาบันมีการพัฒนาอยํางยั่งยืน เชํน การหา
รายได๎จากการจัดกิจกรรม ทรัพยากรการเรียนรู๎ งานวิจัย หรือการบริการวิชาการ

๒ สถาบันควรทบทวนตัวชี้วัดที่มีความท๎าทาย และสะท๎อนถึงผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของสถาบัน 

องค์ประกอบถี่ ๒ ภำรกิจหลักของหนว่ฝงำนถี่ด ำเนินงำนในภำพของมหำวิถฝำลัฝ 
จุดเด่น 

๑ มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุความสําเร็จตามเปูาหมายของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ

๒ มีการจัดโครงการที่มีสํวนรํวมกับหนํวยงานภายนอกและได๎รับการยอมรับและมีความโดดเดํน
ตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน เชํน โครงการอยุธยานํายล โครงการบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ โครงการอยุธยา
เมืองมรดกโลก เป็นต๎น
จุดเสริม 

๑ ควรยกระดับผลงานวิจัยด๎านศิลปวัฒนธรรมไปสูํมาตรฐานการยอมรับในระดับชาติ
๒ สถาบันควรจัดทําแผนการพัฒนาโครงการที่เป็นจุดเดํนให๎มีความตํอเนื่องและยั่งยืน และ

สามารถหารายได๎ ให๎กับมหาวิทยาลัย

 

ประมวลภำพ กำรตรวจประเมินคณุภำพกำรศึกผำภำฝใน  
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา โดยได๎รับเกียรติจาก ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ความคุ๎นเคย เป็นประธานกรรมการ พร๎อมด๎วย อาจารย์เอกพล วิงวอน กรรมการ 
และ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ กรรมการและเลขานุการ โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ได๎รับการตรวจ
ประเมิน ๒ องค์ประกอบ ๒ ตัวบํงชี้ ผลการประเมินอยูํในระดับดีมาก คําเฉลี่ยทุกองค์ประกอบได๎คะแนน 
๕.๐๐ ในการนี้ สถาบันฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทํานที่ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะแนวทางในการดํา เนินงาน
ของสถาบันอยุธยาศึกษาตํอไป 
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รำฝงำนพลกำรด ำเนินงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

สถำบันอฝุธฝำศึกผำ มหำวิถฝำลัฝรำชภัฏพระนครศรีอฝุธฝำ 

ฝ่ายบริหาร 
ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ 

อาจารย์กันยารัตน์  คงพร 
อาจารยส์ุภารตัน์  ชัยกิตตภิรณ ์

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ชนิกานต์  ผลเจริญ 

อาจารย์ชะกาแก๎ว  สุดสีชัง 
ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร 

 
 

งานบรหิารงานท่ัวไป 
ธัญวลัย  แก๎วแหวน 

สายรุ๎ง  กล่ําเพชร 
ประภาพร  แตงพันธ์ 
ศรีสุวรรณ  ชํวยโสภา 

ยุพดี  ปูอมทอง 

งานอยุธยาศึกษา 

พัฑร์  แตงพันธ ์

สาธิยา  รื่นชล 

 

 
งานศิลปวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม 
ปัทพงษ ์ ช่ืนบุญ 

อายุวัฒน ์ ค๎าผล 

อรอุมา  โพธิ์จิ๋ว 
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