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คำนำ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจดานการศึกษา คนควา วิจัย อนุรักษ สืบสาน และเผยแพรองคความรูดาน

วัฒนธรรมอยุธยา รวมท้ังนำขอมูลทางวัฒนธรรมอยุธยามาประยุกตใชในการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

คณะกรรมการ การจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดดำเนินการจัดการความรูประจำ

พุทธศักราช 2564 เรื่อง เทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อแสวงหาวิธีและ

แนวทางในการศึกษา คนควา และเผยแพรใหความรูแกผูมาเยี่ยมชมแหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา ซึ่งต้ังอยู 

ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีความมุงหมายใหผูท่ีนำคูมือฉบับนี้ไปใช 

ไดมีความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

องคความรู ที ่เก ิดขึ ้นจากการจัดการความรูครั ้งนี ้ เกิดจากการสกัดความรู จากประสบการณ 

การดำเนินงานของคณะทำงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ผานกระบวนการจัดการความรู (Knowledge 

Management - KM) อันเปนเคร ื ่องม ือสำคัญในการแลกเปลี ่ยนแบงปนความรู ของบุคลากรภายใน 

สถาบันอยุธยาศึกษา รวมทั้งไดมีการเผยแพรแกนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย และผูสนใจ

ท่ัวไป ใหสามารถนำความรู หรือวิธีปฏิบัติไปปรับปรุงใชในงานของตนเองได 

 

 

คณะกรรมการ การจัดการความรู 

สถาบันอยุธยาศึกษา 
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สวนที่ 1 
ขอมูลทั่วไป 

1.ช่ือผลงาน  
เทคนิคการใหบริการความรู  ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา 

2.ช่ือเจาของผลงาน 
ทีมสถาบันอยุธยาศึกษา 

3.สังกัดหนวยงาน 
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4.สมาชิกกลุมความรูและบทบาทหนาท่ี 

ลำดับ ช่ือ-นามสกุล ตำแหนง 
หนวยงานยอย 

ในสถาบนัอยุธยาศึกษา 

1 นายพัฑร แตงพันธ (หัวหนากลุม) นักวิชาการศึกษา งานอยุธยาศึกษา 
2 นางสาธิยา รื่นชล (เลขาฯ) นักวิชาการศึกษา งานอยุธยาศึกษา 
3 น.ส.อรอุมา โพธิ์จ๋ิว นักวิชาการศึกษา งานศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
4 นายอายุวัฒน คาผล นักวิชาการศึกษา งานศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
5 นายปทพงษ ช่ืนบุญ นักวิชาการศึกษา งานศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
6 น.ส.ธัญวลัย แกวแหวน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 
7 นางประภาพร แตงพนัธ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 
8 น.ส.สายรุง กล่ำเพชร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 
9 น.ส.ศรีสุวรรณ ชวยโสภา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 
10 นางยุพดี ปอมทอง ผูปฏิบัติงาน หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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สมาชิกกลุมความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5.การดำเนินงานจัดการความรู 
สถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการ จัดการความรูอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป โดยเปนประเด็นความรู

ที ่สอดคลองตามพันธกิจดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของหนวยงาน และมีการเผยแพรความรู 

สูสาธารณชน อยางตอเนื่อง ดังนี้ 

ครั้งที ่ 1 การจัดการความรู (KM) ประจำป 2559 เรื ่อง เทคนิคการทำน้ำตาลสด บานดงตาล 

พระนครศรีอยุธยา 

ครั้งท่ี 2 การจัดการความรู (KM) ประจำป 2560 เรื่อง เทคนิคการจัดกิจกรรม คายวัฒนธรรม 

ครั้งที่ 3 การจัดการความรู (KM) ประจำป 2561 เรื่อง เรื่อง เทคนิคการสำรวจและเผยแพรองค

ความรูทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ครั้งท่ี 4 การจัดการความรู (KM) ประจำป 2562 เรื่อง เทคนิคการนำชมโบราณสถานในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งท่ี 5 การจัดการความรู (KM) ประจำป 2563 เรื่อง เทคนิคการนำชมเสนทางสังคมพหุวัฒนธรรม

ในนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งท่ี 6 การจัดการความรู (KM) ประจำป 2564 เรื่อง เทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรู

ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา 
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สวนที่ 2 
รายละเอียดการนำเสนอผลงาน 

1.ความสำคัญของผลงานท่ีนำเสนอ 
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีดำเนินงาน

ดานการศึกษา คนควา วิจัย และสืบคนขอมูล เกี ่ยวกับประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิต 

และภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริม เผยแพรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ในการเปนศูนยกลางการบริการ และเผยแพรขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่เปน

เอกลักษณของอยุธยาเมืองมรดกโลกอยางยั่งยืน โดยสถาบันอยุธยาศึกษามีพันธกิจ ดานการอนุรักษ ฟนฟู  

สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก 

สถาบันอยุธยาศึกษา สนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยขางตน โดยไดจัดบรรยากาศภายในเรือน

ไทยของสถาบันอยุธยาศึกษา รวมไปถึงบริเวณโดยรอบ ใหเปนแหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา ประกอบดวย 

หอกลาง เรือนครู เรือนชาง และเรือนนอน ท่ีมุงเนนสอดแทรกความรูทางวัฒนธรรมทองถ่ิน ไปพรอมกับความ

สนุกสนานเพลิดเพลินจากการเยี่ยมชม ที่เปดโอกาสในผูมาเยือนไดสัมผัส และถายรูปคูกับสื่อการเรียนรูท่ีจัด

แสดงอยูภายในเรือนตางๆ ไดตามความเหมาะสม 

ดังนั้น เพื่อใหการใหบริการความรู ในแหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

เปนไปอยางมีระบบ และสามารถทำใหผู มาเยี ่ยมชม ไดรับความรูและประสบการณทางวัฒนธรรมอยาง

เหมาะสม สถาบันอยุธยาศึกษาจึงไดเห็นความสำคัญของการนำกระบวนการจัดการความรู มาใชเปนเครื่องมือ

ในการสรางแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน จึงมีมติเลือกหัวขอในการจัดการความรูประจำป พุทธศักราช 

2564 เรื่อง เทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา ซึ่งประกอบไปดวย แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการตอนรับคณะผูเยี่ยมชม ความรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรยายภายในเรือนที่จัดแสดงความรู

ทางวัฒนธรรมแตละหลัง ใหผูปฏิบัติงาน มีความรู ความเขาใจ และสามารถถายทอดเนื้อหาสาระ และประเด็น

ท่ีเหมาะสมในการบรรยายได ทราบแหลงขอมูลที ่ใชในการศึกษาความรู  รวมไปถึงปญหาที ่พบบอย 

ในการปฏิบัติงาน และแนวทางการแกไขปญหาตางๆ จนสามารถกลั่นกรองความรู ออกมาเปน “คูมือเทคนิค

การนำชม แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา” อันเปนผลผลิตท่ีเกิดจากการจัดการความรูในครั้งนี้ 

 

2.วัตถุประสงค และเปาหมายของการดำเนินงาน 
วัตถุประสงค 

1) เพื ่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ใหมีคุณสมบัติที ่เหมาะสมสำหรับการ

ดำเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน  

2) เพื่อสรางแนวปฏิบัติที่ดี ในการปฏิบัติงานดานการนำชมแหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา ของ

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3) เพื่อผลิตคูมือปฏิบัติงาน เผยแพรใหความรูแกบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา รวมท้ังนักศึกษา 

และผูสนใจท่ัวไป 
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เปาหมาย 

1) สรางกระบวนการจัดการความรู ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับพันธกิจของ

หนวยงาน 1 เรื่อง 

2) การเผยแพรคูมือปฏิบัติงาน สูบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป อยาง

นอย 2 ชองทาง 

3) บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา เกิดการเรียนรู และสามารถนำความรู ไปใชในการปฏิบัตงิาน 

นำชมแหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา อยางนอย 1 ครั้ง 

 

3.ข้ันตอนการดำเนินงาน การถอดบทเรียน และองคความรู 

3.1 ข้ันตอนการดำเนินงาน 

คณะกรรมการ การจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดดำเนินการจัดการความรูประจำ

พุทธศักราช 2564 เรื่อง เทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อแสวงหาวิธีและ

แนวทางในการศึกษา คนควา และเผยแพรใหความรูแกผู มาเยี ่ยมชมแหลงเรียนรู ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา  

ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยใชกระบวนการจัดการความรู  

(Knowledge Management - KM) เปนเครื่องมือสำคัญในการแลกเปล่ียนแบงปนความรูของบุคลากรภายใน

สถาบันอยุธยาศึกษา รวมทั้งไดมีการเผยแพรแกนักศึกษาในสาขาที ่เกี ่ยวของของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการจัดการความรู 7 กระบวนการดังตอไปนี ้ 

3.1.1 การบงช้ีความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบงช้ีความรู 
คณะกรรมการจัดการความรู้ ของ
สถาบ ันอย ุธยาศ ึกษา ได ้ เสนอ
ประเด็นการจัดการความรู ้ เรื ่อง 
“เทคนิคการให้บริการความรู้ ณ 
แหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา 
สถาบันอยุธยาศึกษา” 
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สถาบันอยุธยาศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู ประจำป 2564 และดำเนินการเสนอ

ประเด็นการจัดการความรู (KM) ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำป 2564 เพื่อคัดสรรหัวขอในการจัดการ

ความรู ใหม ีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนาทองถิ ่น โดยทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และทองถิ่น และสนองตอวิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา คือ 

การศึกษา คนควาและเผยแพรองคความรูดานอยุธยาศึกษา รวมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน และทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะแหงมรดกชาติและมรดกโลก 

คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษาเล็งเห็นจุดแข็งของหนวยงาน ท่ีบุคลากรมี

ความสามารถในดานการคนควา และเผยแพรองคความรูทางวัฒนธรรม ประกอบกับการท่ีสำนักงานของ

สถาบันอยุธยาศึกษามีสถาปตยกรรมที่สะทอนเอกลักษณ ทางวัฒนธรรมทองถิ่น และ มีศิลปวัตถุ และส่ือ

ความรูทางวัฒนธรรม ที่สามารถพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมไดอยางเปนเลิศ จึงไดมีมติเลือก

ประเด็นหัวขอ การจัดการความรูเรื่อง “เทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา 

สถาบันอยุธยาศึกษา” พรอมท้ังไดจัดทำ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจำป 2564 

3.1.2 การสรางและแสวงหาความรู 

 

 
การสร้างและแสวงหาความรู้ 
คณะกรรมการการจ ัดการ
ความรู ้ของสถาบันอย ุธยา
ศึกษา ดำเนินการจัดประชุม 
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ค ้ น ค ว ้ า  แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่  
องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ท้ัง
ประช ุมร ่วมกัน และประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ 

คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการสรางและแสวงหาความรู จาก

ประสบการณในการคนควาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม และประสบการณดานการเผยแพรใหความรูในการ

นำชมศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา และหอศิลป จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนความรูที่มีอยูในบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ทั้งในฝายงานอยุธยาศึกษา งาน

ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม และงานหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดวยวิธีการประชุมเพื่อระดมความรู 

และประสบการณในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

รวมถึงการศึกษาองคความรูจากผูเชี ่ยวชาญเฉพาะดาน อาทิ 1) อาจารย สุรินทร ศรีสังขงาม 

ผู อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ที ่ม ีความร ู ด านจิตรกรรมไทย 2) อาจารย อุมาภรณ กลาหาญ  

รองผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ที่มีความรูดานการปกสะดึงกรึงไหม 3) อาจารย กันยารัตน คงพร  

รองผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ท่ีมีความรูดานการทองเท่ียว และ 4) คุณเสนาะ สิงโตขำ เครือขายทาง

วัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา ที ่ม ีความรู  และประสบการณเกี ่ยวกับอุปกรณที ่ใชจัดแสดง เชน  

ชุดเช่ียนหมาก และยาเสน เปนตน  
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานการถอดองคความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา  
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3.1.3 การจัดการความรูใหเปนระบบ 

 

 
 
 
 
 
 
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ
สถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการถอด
อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
แลกเปล ี ่ยน และจำแนกประเด็น
ความรู ้ให้เป็นหมวดหมู่ และจัดทำ
ต้นแบบคู่มือการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดรวบรวมองคความรูที่ไดจากการประชุม

แลกเปล่ียนประสบการณในการปฏิบัติงาน มาจำแนกประเด็นความรูอยางเปนระบบ จึงสามารถแบงประเภท

หัวขอของความรูออกเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 5 ประเด็น และมีประเด็นยอย ๆ อีก ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1  เรื่อง   แนวทางการนำชมแหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา 

- แนวคิดในการใหบริการความรู 

- การรองรับผูเยี่ยมชม 

- การประสานงานติดตอขอเขาชม  

ประเด็นท่ี 2  เรื่อง   แนวทางการบรรยายภายใน “หอกลาง” 

- แนะนำตนเอง และสถาบันอยุธยาศึกษา 

- องคความรูเกี่ยวกับเรือนไทย 

- แนะนำเรือนนิทรรศการ 

ประเด็นท่ี 3  เรื่อง   แนวทางการบรรยาย ภายใน “เรือนนอน” 

- เรือนนอนของคนไทยในอดีต 

- วัฒนธรรมการกินหมาก 

- เครื่องประทินโฉม 

ประเด็นท่ี 4  เรื่อง   แนวทางการบรรยาย ภายใน “เรือนครู” 

- ความเปนมาของการแสดงโขน 

- หัวโขนสกุลชาง ม.ร.ว. จรูญสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ 

- มหากาพยรามเกียรต์ิ 

- แนะนำตัวละครฝายเทพ 

- แนะนำตัวละครฝายพลับพลา 

- แนะนำตัวละครฝายลงกา 

  



13 
 

ประเด็นท่ี 5  เรื่อง   แนวทางการบรรยาย ภายใน “เรือนชาง” 

- การปกสดึงกรึงไหม 

- การทำหัวโขน 

- จิตรกรรมไทย 

 

เม ื ่อสามารถจำแนก ประเด็นความร ู ออกเปน 5 ประเด็นหลัก รวมทั ้งประเด็นยอย แลว 

คณะกรรมการจัดการความรู ของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดทำตนแบบคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนแนวทาง 

ในการพัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ดี ในการใชเปนคูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเผยแพร องคความรูทางวฒันธรรม 

ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา ตอไป 

3.1.4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

 

 
 
 
 
 
 
 
การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของสถาบันอยุธยา
ศ ึกษา ดำเน ินการออกแบบ และจ ัดทำค ู ่ม ือการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้สื ่อแผนภาพ แผนผังกระบวนการ
ทำงาน แผนผังอาคารสถานท่ี มาเป็นเคร่ืองมือ ในการ
สื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ สู ่ผู ้เรียนรู ้ ในลักษณะ 
infographic และดำเน ินการกล ั ่นกรองเนื้อหา ให้
สามารถสื่อสารกับผู้ใช้คู่มือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดนำองคความรูเกี่ยวกับเทคนิคการใหบริการ

ความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา ทั้ง 5 ประเด็น มาดำเนินการประมวลผลองคความรู โดยการ 

เรียบเรียง และสังเคราะหขอมูล รวมท้ังการเพิ่มเติมประเด็น และใจความ ใหมีเนื้อหาครบถวนสมบูรณ โดยใช

สื่อแผนภาพ แผนผังกระบวนการทำงาน แผนผังอาคารสถานที่ มาเปนเครื่องมือในการสื่อสาร และถายทอด

ความรู สูผูเรียนรู ในลักษณะ infographic และจัดทำรูปเลมเอกสารเพื่อเผยแพรความรู โดยใชชื่อเอกสารวา 

“เทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา” 

คณะกรรมการจัดการความรู ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร หัวหนาสำนักงาน และหัวหนาฝายแตละฝาย

ของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดดำเนินการกล่ันกรองความรู โดยการปรับปรุงคูมือฯ ใหมีระเบียบแบบแผนเดียวกัน

ตลอดทั้งฉบับ ตรวจสอบขอมูล ขัดเกลาสำนวนภาษา รวมทั้งลำดับเนื้อหาใหมีความเหมาะสม สามารถ

ถายทอดความรูแกผูศึกษา ใหเกิดความเขาใจไดโดยงาย สามารถนำไปใชเปนแนวทางการสำรวจและเผยแพร 

องคความรูทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไดอยางมีแบบแผน และอิงอยูบนฐานทางวิชาการ 
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เอกสารหลักฐานอางอิง 

คูมือ เทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา 
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3.1.5 การเขาถึงความรู 

 

 
 
 
 
การเข้าถึงความรู้ 
คณะกรรมการการจัดการความรู ้ของ
สถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนนิการ เผยแพร่
คู ่มือปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสถาบัน
อยุธยาศึกษา และนำคู ่มือเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อให้
ผู้สนใจ สามารถเขา้ถึง องค์ความรู้ได้ 

1) คณะกรรมการจัดการความรู ไดนำคูมือเทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรม

อยุธยา ไปเผยแพรแกบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2) นำคูมือฯ ไปเผยแพรในเว็บไซต และสื่อ facebook ของสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อใหบุคลากร

ภายในหนวยงาน และผูสนใจท่ัวไป สามารถเขาถึงองคความรู และสามารถดาวโหลดคูมือไวประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานได  

เอกสารหลักฐานอางอิง 

ส่ือออนไลนของสถาบันอยุธยาศึกษา http://asi.aru.ac.th/ 
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การเผยแพรคูมือเทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา 

ทางเว็บไซต และ facebook ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

3.1.6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

 

 
 
 
 
 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
คณะกรรมการการจัดการความรู ้ของสถาบัน
อยุธยาศึกษา ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี ่ยน
ความรู้ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนักศึกษาใน
สาขาท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง ประกอบด ้วย สาขาการ
ท ่องเท ี ่ ยว  และสาขาศ ิลปกรรม เข ้ าร ่ วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมเปดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูการจัดการความรู (KM) เรื่อง “เทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา”  

ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันท่ี 20

พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผานระบบการประชุมออนไลน โดยมีบุคลากรของสถาบันอยุธยา

ศึกษา ดำเนินการเผยแพรและอธิบายใหความรูแก ตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาการทองเที่ยว คณะวิทยาการ

จัดการ และสาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เอกสารหลักฐานอางอิง 

ภาพประกอบ คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมเปดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการความรู (KM) เรื่อง “เทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรม

อยุธยา” ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผานระบบการประชุมออนไลน  
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3.1.7 การเรียนรู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ 
คณะทำงานของ สถาบันอยุธยาศึกษา สามารถนำ
ความรู้ ท่ีได้จากการจัดการความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการศึกษาและเผยแพร่ องค์ความรู้
ทางวัฒนธรรม ณ แหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยธุยา 
สถาบ ั นอย ุ ธย าศ ึ กษ า  มหาว ิ ทยาล ั ยร าช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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บุคลากรภายในสถาบันอยุธยาศึกษา ไดใชคู ม ือเทคนิคการใหบริการความรู  ณ แหลงเรียนรู 

ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เชน  

1) ในกิจกรรมเปดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดการความรู (KM) เรื่อง “เทคนิคการใหบริการความรู 

ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา” ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา เมื่อวันท่ี 20 

พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผานระบบการประชุมออนไลนนั้น บุคลากรของสถาบันอยุธยา

ศึกษา ไดแสดงศักยภาพในการอธิบายใหความรู และสาธิตเทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิ

วัฒนธรรมอยุธยา 

2) ในกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาฝกงาน สาขาการทองเที ่ยว ป 3 จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา

พระนครศรีอยุธยานั้น นักวิชาการศึกษา ของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดใชโอกาสนี้ นำความรูท่ีไดจากการศึกษา 

เรียนรูเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน มาใหบริการความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม แกนักศึกษาฝกงาน ณ แหลง

เรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 ซึ่งนอกจากจะเปนการฝกฝนเรียนรูของบุคลากร 

สถาบันอยุธยาศึกษาแลว ยังเปนสวนหนึ่งของกระบวนการแบงปน แลกเปลี่ยน และสงตอความรู ไปยัง

นักศึกษาฝกงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกำลังศึกษาวิชาการทองเท่ียวอีกดวย 
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กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาฝกงาน สาขาการทองเท่ียว ป 3  

จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

3.2 การถอดบทเรียน 

คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการถอดบทเรียน ผานกระบวนสราง

และแสวงหาความรู ซึ่งเปนกระบวนการที่ 2 ของการจัดการความรู (KM) โดยการประชุมแลกเปลี่ยนความรู 

และประสบการณจากการทำงานของบุคลากรแตละคน ทั้งในฝายงานอยุธยาศึกษา งานศิลปวัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดลอม และงานหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงการ ถอดองคความรูจากผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

ประกอบดวย 1) อาจารย สุรินทร ศรีสังขงาม ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ท่ีมีความรูดานจิตรกรรมไทย

2) อาจารย อุมาภรณ กลาหาญ รองผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ที่มีความรูดานการปกสดึงกรึงไหม  

3) อาจารย กันยารัตน คงพร รองผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ท่ีมีความรูดานวิชาการทองเท่ียว และคุณ

เสนาะ สิงโตขำ เครือขายทางวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา ที่มีความรู และประสบการณเกี ่ยวกับ

อุปกรณท่ีใชจัดแสดง เชน ชุดเช่ียนหมาก และยาเสน เปนตน  
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3.3 องคความรู 

คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดรวบรวมองคความรูที่ไดจากการประชุม

แลกเปล่ียนประสบการณในการปฏิบัติงาน มาจำแนกประเด็นความรูอยางเปนระบบ จึงสามารถแบงประเภท

หัวขอของความรูออกเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 5 ประเด็น และมีประเด็นยอย ๆ อีก ดังนี้ ประเด็นท่ี 1 เรื่อง   

แนวทางการนำชมแหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา ประเด็นที่ 2 เรื่อง   แนวทางการบรรยายภายใน “หอ

กลาง” ประเด็นที่ 3 เรื่อง   แนวทางการบรรยาย ภายใน “เรือนนอน”  ประเด็นที่ 4 เรื่อง   แนวทางการ

บรรยาย ภายใน “เรือนครู” ประเด็นท่ี 5  เรื่อง   แนวทางการบรรยาย ภายใน “เรือนชาง” 

เม่ือสามารถจำแนก ประเด็นความรูออกเปน 5 ประเด็นหลักแลว คณะกรรมการจัดการความรู ของ

สถาบันอยุธยาศึกษา ไดนำองคความรูมาเรียบเรียง และสังเคราะหขอมูล รวมทั้งการเพิ่มเติมประเด็น และ

ใจความ ใหมีเนื้อหาครบถวนสมบูรณ โดยใชสื่อแผนภาพ แผนผังกระบวนการทำงาน แผนผังอาคารสถานท่ี  

มาเปนเครื่องมือ ในการสื่อสาร และถายทอดความรู สูผูเรียนรู ในลักษณะ infographic และจัดทำรูปเลม

เอกสารเพื่อเผยแพรความรู โดยใชชื่อเอกสารวา “เทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรม

อยุธยา”  

คณะกรรมการจัดการความรู ไดนำคูมือเทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรม

อยุธยา ไปเผยแพรแกบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา และเผยแพรในเว็บไซต และสื่อ facebook ของ

สถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อใหบุคลากรภายในหนวยงาน และผูสนใจทั่วไป สามารถเขาถึงองคความรู และ

สามารถดาวโหลดคูมือไวประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 
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4.ผลการดำเนินการ และประโยชนท่ีไดรับ 

4.1 ผลลัพธการดำเนินงาน 

การดำเนินงานจัดการความรูของทางสถาบันอยุธยาศึกษาประจำ 2564 นั้น ไดครอบคลุม และ

เปนไปตามพันธกิจของหนวยงาน ดังนี้  

1) การจัดการความรูครั้งนี้ ทำใหเกิดการศึกษา คนควา องคความรูทางดานวัฒนธรรม ทั้งจากการ

ประชุมเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณการทำงานและความรู ท้ังจากการเก็บขอมูลความรูจากบุคคลผูเช่ียวชาญ 

อันประกอบดวยองคความรูดานจิตรกรรมไทย องคความรูดานการปกสดึงกรึงไหมจากผูอำนวยการ และรอง

ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา การเก็บขอมูลผูมีประสบการณเกี่ยวของกับวัตถุที่จัดแสดงอยูภายในเรอืน

ตางๆ รวมไปถึง การคัดสรรขอมูลทางวัฒนธรรมท่ีนาเช่ือถือ จากหนังสือ และอินเตอรเน็ต เพื่อนำมาเรียบเรียง

เปนเนื้อหาท่ีเหมาะสมสำหรับเปนแนวทางการบรรยายใหความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา 

2) เกิดการเผยแพรองคความรูทางดานอยุธยาศึกษา จากกระบวนการเขาถึงความรู และการแบงปน

แลกเปล่ียนความรู ท่ีคณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดกล่ันกรองขอมูลและจัดทำคูมือ

ปฏิบัติงาน เทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา โดยมีการเผยแพรท้ังแกบุคลากร

ของสถาบันอยุธยาศึกษาเอง และเผยแพรผานทางเว็บไซตของสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อใหนักศึกษาในสาขาท่ี

เกี่ยวของสามารถบูรณาการ กับการเรียนการสอนได รวมท้ัง ใหผูสนใจท่ัวไป สามารถศึกษา และประยุกตใชใน

การทำงานได 

3) เปนการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกชาติและ

มรดกโลก โดยผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการจัดการความรูครั้งนี้ สงเสริมใหบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา มี

ศักยภาพในการเปนวิทยากร ใหบริการความรู แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา อันเปนการอนุรักษ และทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมแหงมนุษยชาติ ซึ่งเปนไปตามพันธกิจ

สำคัญของสถาบันอยุธยาศึกษา  

4. เปนการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินใหคงไวซึ่งเอกลักษณและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาทองถ่ิน โดยการ

เชิดชูภูมิปญญาดานการทำหัวโขน สกุลชางหมอมหลวงจรูญสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ที่ไดจัดแสดงอยู ณ แหลงเรียนรู

ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา ใหผูมาเยี่ยมชมไดรูจัก และเห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ินพระนครศรีอยุธยา  

การจัดการความรูเรื่อง เทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา มีสวน

สำคัญในการสงเสริมใหสถาบันอยุธยาศึกษา สามารถดำเนินงานใหเปนไปตามพันธกิจของหนวยงาน ซึ่ง

ประกอบดวย 

1. ศึกษา วิจัย และเผยแพรองคความรูดานอยุธยาศึกษา 

2. อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก 

3. ยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินใหคงไวซึ่งเอกลักษณและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

และจะมีสวนสงเสริมใหแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมแหงนี้ เปนที่รูจัก และมีผูสนใจ เดินทางเขามา

เยี่ยมชม และเรียนรูทางวัฒนธรรมตอไป 
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4.2 ประโยชนท่ีไดรับ  

บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา นำความรูท่ีไดรับการกระบวนการจัดการความรูครั้งนี้ ไปใชในการ

ปฏิบัติงานในการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนา

ศักยภาพดานการใหบริการทางวิชาการ และยังสงผลใหสถาบันอยุธยาศึกษา สามารถดำเนินงานตามพันธกิจ

ดานการเผยแพรองคความรูทางวัฒนธรรมอยุธยาได และสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาคือการเปนศูนยกลางการบริการ และเผยแพรขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณของอยุธยาเมืองมรดกโลก อยางยั่งยืน รวมทั้งสนองตอบนโยบายบริหารงานของ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ การสงเสริมการสืบสาน ทำนุบำรุง แลกเปลี่ยนเรียนรู 

และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมดวย 

5.ปจจัยความสำเร็จ 
ประการท่ี 1 คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา มีความมุงหมายให “กระบวนการ

จัดการความรู(KM)” เปนเครื ่องมือในการสรางองคความรู ที่ใชในการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรประจำ

สถาบันอยุธยาศึกษา  

ประการที่ 2 คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา มีเปาหมายที่จะพัฒนาองค

ความรู ท่ีไดจากการจัดการความรูภายในหนวยงาน ไปสูการแบงปนแลกเปล่ียนเรียนรูสูสาธารณะ ใหเกิดสังคม

แหงการเรียนรูอยางแทจริง อันเปนหนึ่งในพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษาที่วาดวยการเผยแพรองคความรู

ดานวัฒนธรรมอยุธยา 

ประการท่ี 3 สถาบันอยุธยาศึกษา มีศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา เปนแหลงขอมูลทางดานประวัติศาสตร

และวัฒนธรรมดานอยุธยาโดยเฉพาะ ท่ีบุคลากรสามารถใชศึกษาหาความรู และนำขอมูลมาคัดสรรเปนเนื้อหา

ในการบรรยายใหความรูภายในแหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 

ประการท่ี 4 สถาบันอยุธยาศึกษา  มีทรัพยากรท่ีเอื้ออำนวยตอการดำเนินงานใหสำเร็จตามพันธกิจ 

เชน มีบุคลากรที ่ม ีความสามารถ และประสบการณในการศึกษา คนควา และเผยแพรองคความรู ทาง

วัฒนธรรมได รวมท้ังมีสถานท่ีต้ังท่ีเอื้ออำนวยตอการเปนแหลงเรียนรูทางภูมิวัฒนธรรม ท้ังดานสถาปตยกรรม

เรือนไทยหมูภาคกลางแบบเรือนคหบดี และมีศิลปวัตถุ และวัตถุทางวัฒนธรรม ในการจัดแสดงและใหความรู

แกสาธารณชน 

6.การเผยแพร และการไดรับการยอมรับ 

6.1 การเผยแพรผลการดำเนินงานการจัดการความรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

คณะกรรมการ จัดการความรู ของสถาบันอยุธยาศึกษา เผยแพรการดำเนินงาน การจัดการความรู 

(KM) และสื่อความรูที ่ไดจากการจัดการความรูคือ คู มือเทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรู ภูมิ

วัฒนธรรมอยุธยา” ทางเว็บไซต และ facebook ของสถาบันอยุธยาศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

ผานระบบกิจกรรมการประชุมออนไลน ZOOM Meetings และยังแลกเปลี่ยนเรียนรู ผานกิจกรรมการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน สาขาการทองเท่ียว ปท่ี 4 จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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6.2 การนำเสนอผลงานผานสื่อออนไลน 

คณะกรรมการ จัดการความรู ของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดนำคูมือ เทคนิคการใหบริการความรู   

ณ แหลงเรียนรู ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา ที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู ประจำป 2564 ไปเผยแพรใน

เว็บไซตของสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อใหนักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป สามารถเขาถึงองคความรูได  

ส่ือออนไลนของสถาบันอยุธยาศึกษา http://asi.aru.ac.th/ 

  

6.3 การไดรับการยอมรับและนำไปใชประโยชน 

คณะกรรมการจัดการความรู ของสถาบันอยุธยาศึกษา นำคูมือ เทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลง

เรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา ไปเผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรู ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน สาขา

การทองเที่ยว ปที่ 3 จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนอกจาก นักวิชาการศึกษา ของสถาบัน

อยุธยาศึกษาจะไดนำความรู ท่ีไดจากกระบวนการจัดการความรู ไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี นำชมแหลงเรียนรู 

ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษาเองแลว ยังเปนการเผยแพรความรูดานการนำเที่ยวในแหลง

เรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม ไปสูนักศึกษา ที่กำลังฝกงานดานการทองเที่ยว ซึ่งจะไดมีการติดตามและทดสอบ

ความรูในการนำเที่ยวของนักศึกษา ตลอดระยะเวลาแหงการฝกงาน ณ สถาบันอยุธยาศึกษา จึงนับวาเกิด

ประโยชนทั้งตอนักศึกษาฝกงานเอง ทั้งกับสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ

สถาบันการศึกษาหลายแหง เชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

อันเปนสวนสำคัญ ที่ทำใหสถาบันอยุธยาศึกษา ไดรับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาหลายแหง 

เชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วาเปนศูนยฝกงานดานการทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตรท่ีมีคุณภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังไดมีการสงนักศึกษา มาฝกงาน ณ สถาบันอยุธยา

ศึกษา เปนประจำทุกป นับต้ังแต พ.ศ. 2560 เปนตนมา 
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