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ค าน า 

 
สถำบันอยุธยำศึกษำ เป็นหน่วยงำนหนึ่งของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ มีพันธกิจท่ีมุ่งเน้น 

ในด้ำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย รวบรวม เผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมอยุธยำ กำรอนุรักษ์ สืบสำน ส่งเสริม
เผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยำ รวมถึงสนับสนุนกำรน ำแนวทำงพระรำชด ำริ และข้อมูลทำงวัฒนธรรมอยุ ธยำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำสังคมปัจจุบันอย่ำงยั่งยืน กำรบริหำรงำนของสถำบันอยุธยำศึกษำประกอบด้วย ฝ่ำยบริหำร
ท่ัวไป ฝ่ำยส่งเสริมและเผยแพร่วิชำกำร ฝ่ำยวิชำกำร และฝ่ำยส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรมอยุธยำ  

กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบ
ถึงผลกำรปฏิบัติงำน ต้ังแต่เดือนตุลำคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยำยน ๒๕๖๐ สถำบันอยุธยำศึกษำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ  
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน มหำวิทยำลัย องค์กร ตลอดจนผู้สนใจทุกท่ำน โดยในกำรจัดท ำเอกสำรครั้งนี้จะส ำเร็จ
ลุล่วงไปมิได้ถ้ำไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย ควำมร่วมมือร่วมใจจำกผู้บริหำร คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
บุคลำกรของสถำบันอยุธยำศึกษำทุกท่ำน ท่ีช่วยให้รำยงำนฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

 

 

       ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอยุธยำศึกษำ 

 
 
 
  



 

 

สารบัญ 

 

ควำมเป็นมำ ๑ 

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ๔ 

ตรำสัญลักษณ์ประจ ำสถำบันอยุธยำศึกษำ ๕ 

ท ำเนียบผู้บริหำรสถำบันอยุธยำศึกษำ ๖ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำบันอยุธยำศึกษำ ๗ 

คณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำนสถำบันอยุธยำศึกษำ ๘ 

หอศิลป์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ๙ 

ศูนย์ข้อมูลอยุธยำศึกษำ ๑๒ 

หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ๑๓ 

ส่ือออนไลน์ ๑๔ 

ควำมเช่ือมโยงเชิงประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ๑๖ 

สรุปงบประมำณ กิจกรรม/โครงกำรท่ีได้รับกำรจัดสรรตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย   

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๙ 

กำรด ำเนินงำนของสถำบันอยุธยำศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๙ 

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔๖ 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา  I ๑ 

ความเป็นมาของสถาบันอยุธยาศึกษา 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีด าเนินงาน  
ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ และให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจท่ัวไปท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นศูนย์วัฒนธรรม นับแต่สมัยท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยังมีฐานะ 
เป็นวิทยาลัยครู  ซึ่งในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้บัญญัติให้วิทยาลัยมีหน้าท่ีประการหนึ่ง คือการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ใน พ.ศ.๒๕๒๑ กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ได้ขยายงานตามพระราชบัญญั ติ ต้ังส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และยกฐานะศูนย์ประชาสงเคราะห์ทางวัฒนธรรมเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม”  
โดยให้วิทยาลัยครู เป็นหน่วยงาน ท่ีด าเนินงานด้านวัฒนธรรม มีอธิการบดีเป็นประธาน และคณาจารย์  
เป็นคณะกรรมการ ขึ้นกับส านักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยการริเริ่มจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒  
อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีเนื้อหาด้านวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน ๓   

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

 



 

๒ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา 

 

ต่อมา ศูนย์ ศิลปะและวัฒ นธรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับปรุงอาคารเรียน ๓  
เป็น “หอศิลปวัฒนธรรม” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และอนุรักษ์ศิลปวัตถุ ท่ีได้ริเริ่มจัดแสดงมาต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒  
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชด าเนิน 
ทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และได้ทรงลงพระนามาภิไธยไว้เป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘   

พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘  ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๗ ได้ก าหนดให้สถาบันราชภัฏ  
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ ประการหนึ่ง คือ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเป็นการตอกย้ าภารกิจด้านวัฒนธรรมของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใน พ.ศ.๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           
ให้ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม เป็น “ส านักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีส านักงานต้ังอยู่ ณ อาคารเรียน ๓ 

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติงบประมาณใน พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่  
ส าหรับเป็นอาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสร้างบริเวณระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และศูนย์ศึกษา
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในสถาปัตยกรรมเรือนไทยภาคกลางท่ีแสดงให้เห็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
ท่ีอยู่อาศัย ท่ีมีการจัดพื้นท่ีต่าง ๆ ภายในเรือนด้วยการเช่ือมโยงสมาชิกในครอบครัว และพื้นท่ีการใช้สอยท่ี เอื้อต่อ
สภาวะภูมิประเทศ  

ภายหลังจากท่ีสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล่ือนฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ใน พ.ศ.๒๕๔๗ แล้ว ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ได้เปล่ียนช่ือเป็น “สถาบันอยุธยาศึกษา” ท าหน้าท่ีในด้านการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  
ท่ีได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ท่ีเสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา  I ๓ 

เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา สร้างแล้วเสร็จและย้ายส านักงานมาอยู่ ท่ีแห่งนี้ เมื่อ พ .ศ.๒๕๔๙  
ปัจจุบันเรือนไทยภาคกลางหลังดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
โดยต้ังโดดเด่นอยู่ริมถนนปรีดีพนมยงค์ ภายใต้ช่ือ “สถาบันอยุธยาศึกษา” 

เหตุผลในการจัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดต้ังสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  ท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา  เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้
ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้ังอยู่ในจังหวัด ท่ีเคยเป็น 
ราชธานีของประเทศไทย ท่ีมีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ปี เป็นมหานครท่ีมีเอกลักษณ์ มีโบราณสถานโบราณวัตถุ 
ท่ีทรงคุณค่า เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม จนองค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นบัญชีเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เมื่อวัน ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ เมืองคาร์เท็จ ประเทศตูนี เซีย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความส าคัญท้ังในฐานะท่ีเป็นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีแห่งชาติไทย และเป็น
ส่วนหนึ่งของอารยธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ 

จากความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดต้ังสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น  เพื่อ 
ให้เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้าน  คติชนวิทยา ฯลฯ ของภาคกลางแก่ผู้สนใจท่ัวไปท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิ 

 

ปรัชญา 
รอบรู้ เชิดชู สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 

วิสัยทัศน ์
สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
ท่ีมีคุณภาพเป็นสถาบันท่ีเชิดชู และส่งเสริมการประยุกต์ใช้
ข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

พันธกจิ 
๑. รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
วัฒนธรรมอยุธยา 
๒. อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยา 
๓. ส่งเสริม และสนับสนุนการน าแนวทางพระราชด าริ และ
ข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม
ปัจจุบันอย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ ์
๑ . พั ฒ น าสถาบั นอยุ ธยา ศึกษาให้ เป็ น สถาบั น 
ทางวิชาการท่ีมีความรอบรู้ทางด้านวัฒนธรรมอยุธยา  
๒. พัฒนาให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นศูนย์กลางความ
ร่วมมือ เพื่อเชิดชู และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยา  
ในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก  
๓ . พั ฒ น าสู่สถาบั น ท่ี สนั บสนุ น ก ารศึกษาและ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาและโครงการ
พระราชด าริอย่างสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน  
๔. พัฒนาระบบการบริหารงานองค์กรและการประกัน
คุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

เอกลักษณ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
เป็นหน่วยงานท่ีรอบรู้ และเชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

อัตลักษณ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
ผู้รับบริการมีความรู้ และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมอยุธยา 
 

วัฒนธรรมขององค์กร 
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยม 
แสวงหาความรู้ น ามาเชิดชู สู่การพัฒนาสังคมและองค์กร 

บทบาทหน้าที่ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร- 
ศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี ในการด าเนินงาน
ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล 
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม 
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การส่งเสริมสนับสนุนใน
การผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษาศิลปะและ
วัฒนธรรม การละเล่นพื้นเมือง คติชนวิทยา ของภาคกลาง
แก่ผู้สนใจท่ัวไปท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
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ตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

 

แนวคิดการออกแบบ 
เป็นตราสัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงความเป็นสถาบัน

ทางวิชาการ โดยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาเรื่องอยุธยา 
ซึ่ งมุ่ งแสดงให้ เห็นถึงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบ
เอกลักษณ์ไทยร่วมสมัย รวมทั้งแสดงถึงการด ารงอยู่อย่าง
มั่นคงท้ังในอดีต ปัจจุบันและอนาคต 

“ซุ้ ม ห น้ าบั น ” เป็ น สัญ ลั ก ษ ณ์ แสดงถึ ง 
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และการศึกษา
ประวัติศาสตร์พงศาวดารอยุธยา 

“ปลาตะเพียน” เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง ศิลปะ
พื้นบ้านแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีผสานอยู่ในวิถีชีวิตท้ัง 
ในอดีตและปัจจุบัน แสดงถึง วัฒนธรรมลุ่มน้ าด้วยปลา
เป็นเครื่องหมายของความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะใน 
เขตลุ่มน้ าเจ้าพระยา และแสดงถึง งานศิลปหัตถกรรมท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

“โครงสร้างรูปทรงสามเหล่ียม” เป็นสัญลักษณ์
แสดงถึง ปัญญาการศึกษา และค้นคว้าวิจัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรูปแบบหน้าบันท่ีปรากฏในตราสัญลักษณ์ได้
จ าลองมาจากแบบหน้าบันของ “วัดบรมพุทธาราม”  
ซึ่งเป็นวัดท่ีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย จึงเป็นสัญลักษณ์ของ
ความเป็นสถาบันทางวิชาการ ท่ีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอย่างชัดเจน 

 



 

๖ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา 

ท าเนียบผู้บริหารสถาบันอยุธยาศึกษา 

ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอยุธยาศึกษา มีช่ือเรียกต าแหน่งสูงสุดแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาโดยมีช่ือเรียก
ตามล าดับดังนี้  คือ ผู้อ านวยการหอศิลป์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และผู้อ านวยการ 
สถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีผู้บริหารต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 
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โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนผู้บริหารและบุคลากรปัจจุบนั  
๑.  จ ำนวนคณะกรรมกำรบริหำรงำนสถำบันอยธุยำศึกษำ 

ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา    ๑  ต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา   ๓  ต าแหน่ง 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ    ๑  ต าแหน่ง 

๒.  จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนนุ  
  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป      ๔  ต าแหน่ง 
  นักวิชาการศึกษา      ๕  ต าแหน่ง 
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     ๑  ต าแหน่ง 
  คนงาน       ๒  ต าแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอยุธยำศึกษำ 
 

 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

๑. งานสารบรรณ 
๒. งานเลขานุการ 
๓. งานงบประมาณ     
    การเงินและพัสดุ 
๔. งานนโยบายและแผน 
๕. งานประกันคุณภาพ 
๖. งานประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝ่ายส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ด้าน

วัฒนธรรม
อยุธยา 

๑. งานศูนย์ท่องเที่ยว 
ทางวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
๒. หอศิลป์จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝ่ายส่งเสริมและ
เผยแพร่วิชาการ 

 

๑. งานส่งเสริมวัฒนธรรมอยุธยา    
๒. งานฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
๓. งานสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น 
๔. งานเผยแพร่และแสดงผล 
งานทางวิชาการ 
๕ .  ง า น จั ด อ บ ร ม ด้ า น
ศิ ล ป วั ฒ น ธรรม แ ล ะ ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝ่ายวิชาการ 

 
๑. งานวิจัยและการจัดการ 
ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
๒. งานจัดอบรม/สัมมนา 
ทางวิชาการ 
๓. งานศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๘ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา 

คณะกรรมการการด าเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอยุธยำศึกษำ 
อาจารย์ ดร. จงกล  เฮงสุวรรณ 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันอยุธยำศึกษำ 
๑. อาจารย์สุภารัตน์  ชัยกิตติภรณ์  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๒. อาจารย์กันยารัตน์  คงพร   ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ 
๓. อาจารย์ชนิกานต์  ผลเจริญ   ฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้ำส ำนักงำน 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิง รัตติยา  พาวินัย 

เจ้ำหน้ำที่ประจ ำสถำบันอยุธยำศึกษำ จ ำนวน ๑๐ อัตรำ 
๑. นางสาวธัญวลัย    แก้วแหวน  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๒. นางสาวสายรุ้ง   กล่ าเพชร  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๓. นางประภาพร   แตงพันธ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๔. นางสาวศรีสุวรรณ  ช่วยโสภา  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๕. นายอายุวัฒน์  ค้าผล   นักวิชาการศึกษา 
๖. นายพัฑร์   แตงพันธ์  นักวิชาการศึกษา 
๗. นายปัทพงษ์  ช่ืนบุญ   นักวิชาการศึกษา 
๘. นางสาธิยา  รื่นชล   นักวิชาการศึกษา 
๙. นางสาวอรอุมา  โพธิ์จิ๋ว   นักวิชาการศึกษา 
๑๐. นางยุพดี  ป้อมทอง  ผู้ปฏิบัติงานส านักงาน 

คนงำนประจ ำสถำบันอยุธยำศึกษำ จ ำนวน ๒ อัตรำ 
๑. นางสายใจ   ขันธฤกษ ์  คนงาน 
๒. นางอรุณ   ช านาญหมอ  คนงาน  
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หอศิลป ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

หอศิลป์แห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมูลนิธิส้าง พรศรี โดยได้รับ 
ความอนุ เคราะห์ ให้ ใช้พื้ น ท่ี ช้ัน  ๒  บางส่วนของอาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ห ลังเก่ า)  
จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานพระนครศรีอยุธยา ได้รวบรวมผลงานศิลปะประเภทต่าง ๆ  ของศิลปินแห่งชาติ 
และศิลปินช้ันน าระดับประเทศ อาทิเช่น เหม  เวชกร อังคาร กัลยาณพงศ์ ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี  
ดร.ประเทือง เอมเจริญ ศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด พงษ์ด า ศาสตราจารย์อารี สุทธิพันธ์ ดร.สุชาติ วงษ์ทอง  
 

หอศิลป์แห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้โอนมาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ภายใต้การบริหารงานของสถาบันอยุธยาศึกษา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐ 
สถาบันอยุธยาศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก” 
โดยเชิญศิลปินช้ันน าระดับประเทศมาเป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมนอกจากจะได้ทักษะในการสร้างสรรค์งานศิลปะแล้ว 
ยังได้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์อยุธยาด้วย นอกจากนั้น หอศิลป์แห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังได้ผลงาน
ศิลปะของศิลปินไว้ จัดแสดง ภายใต้แนวคิดท่ีน าผลงานศิลปะ เป็น ส่ือกลางในการเรียนรู้ประวั ติศาสตร์  
และศิลปวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อให้คนท่ีมาชมเกิดสุนทรียะ และได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กัน น าไปสู่การเดินทางยัง
สถานท่ีจริง ส่งผลต่อการท่องเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

รายช่ือศิลปินที่เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก” ได้แก่  
๑. รองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ วงษ์ค าแน่น 
๒. อาจารย์ธรรมนูญ เรืองสวัสด์ิ 
๓. อาจารย์อดิศร พรศิริกาญจน์ 
๔. คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร 
๕. คุณวรรณี ชัชวาลทิพากร 
๖. คุณชยทัต หลักดี 
๗. อาจารย์ ดร.สุชาติ วงษ์ทอง 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส 
๙. อาจารย์วิเชษฐ์ จันทร์นิยม 
๑๐. อาจารย์นพดล เนตรดี 

จ านวนผู้เข้าชมหอศิลป์แห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖   ๕๘๖ คน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗                     ๔,๔๓๓ คน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘                   ๑๒,๕๐๖ คน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ๙,๕๖๐ คน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๙,๐๐๐ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐)  



 

๑๐ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา 

 ตัวอย่างภาพผลงานศิลปะ 

 
ศิลปิน : รศ.ธีรศักดิ ์วงค์ค ำแน่น 
ช่ือผลงำน : Wat Mahathat, Ayudhaya ,World Heritage of Thailand 
เทคนิค : ลำยเส้น และสีน  ำ 
ขนำด : ๑๔๖ X ๔๖ cm. 

 

 
ศิลปิน : คุณวรนันทน์ ชัชวำลทิพำกร 
ช่ือผลงำน : สนุกสนำน 
สถำนท่ี : บึงพระรำม พระนครศรีอยุธยำ 
ปี : ๒๕๔๐ 
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ศิลปิน : คุณอดิศร พรศิริกำญจน์ 
ชื่อผลงำน : วัดพระรำม 
เทคนิค : สีน  ำ 
ขนำด : ๔๖ X ๖๑ cm. 

 

 
ศิลปิน : คุณวิเชษฐ์ จันทร์นิยม 
ชื่อผลงำน : วัดหัสดำวำส 
เทคนิค : สีน  ำ 
ขนำด : ๕๕ X ๗๕ cm. 



 

๑๒ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา 

ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา 

 

ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา จัดต้ังขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ผู้สนใจท่ัวไปได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา ในการศึกษาค้นคว้า และวิจัย  

ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต้องการ 
๓. เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน สถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การ

บริห าร ส่ วน จังห วั ดพ ระน ครศรี อยุ ธยา  เพื่ อ น าม าพั ฒ นาและ จัดห าเอกสารห นั ง สื อ ท่ี เกี่ ย วข้ อ งกั บ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในทุกๆ ด้าน ท าให้ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษามีจ านวนหนังสือ และเอกสารเพิ่มมากขึ้น 
ในทุกๆ ปี และได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจมาใช้บริการ โดยสถาบันอยุธยาศึกษาเปิด
ให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ปัจจุบันมีหนังสือ งานวิจัย วารสาร แผนท่ีและรูปภาพ เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการท่ีเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษา การท่องเท่ียว การจัดการมรดก
ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมแล้วไม่ต่ ากว่า ๒,๕๐๐ รายการ 

นอกจากการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมอยุธยาผ่านศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาแล้ว  
ยังมีโครงการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก เล็งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมอยุธยาแบบไม่เป็นทางการ ในรูปแบบของ
การท่องเท่ียวผ่านโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์มรดกโลก 
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หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ 
และศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่ งด าเนินงานโดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการ ๒ ชุด คือชุดท่ี ๑ ระดับนโยบาย มีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ด ารงต าแหน่งประธานอนุกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ชุดท่ี ๒ ระดับปฏิบัติงาน มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด ารงต าแหน่งประธานหน่วยอนุรักษ์ฯ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ด ารงต าแหน่ งหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

บทบาท 
หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงาน

ประสานงานการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น รวมท้ังองค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน้าทีห่ลัก 
๑. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้แก่

ประชาชนในท้องถิ่น 
๒. ศึกษา รวบรวม บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม 
๓. ตรวจสอบ ดูแล ส่ิงแวดล้อมโดยรอบแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังรายงาน

สถานการณ์ ท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ไปยังส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๔. สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในแต่ละ ท้องถิ่นให้ถูกต้องตาม
กระบวนการ โดยให้ท้องถิ่นและประชาชนมีบทบาทส าคัญด้วยการเสริมสร้างบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 

๕. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ รวมท้ังให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพิจารณาโครงการพัฒนาต่างๆ
ท่ีจะเข้ามาในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมเป็นไปอย่างสอดคล้อง 

๖. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
๗. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจ าจังหวัด 



 

๑๔ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบนัอยุธยาศึกษา 

สื่อออนไลน์ 

เว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษา www.asi.aru.ac.th 
สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดท าเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันฯ ตลอดจน 

องค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา ท่ีให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด หรือเปิดเอกสารอ่านได้ในแบบ E-Book อาทิ บทความ
วิชาการ วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา รายงานขุดค้นโบราณคดี เอกสารประกอบการสัมมนา วิจัย ส าเนาเอกสารสมุด
ไทยโบราณซึ่งเป็นสมบัติของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นต้น 

 

Youtube สถาบันอยุธยาศึกษา 
www.youtube.com/user/ayutthayastudies  

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา  I ๑๕ 

Facebook สถาบันอยุธยาศึกษา 
www.facebook.com/ayustu 

 
 

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 

ว า รส าร วิ ช าก า รอ ยุ ธ ย า ศึ ก ษ า  Journal of Ayutthaya Studies (JAS) ISBN ๒ ๒ ๒ ๙ -๑ ๖ ๔ ๔  
เป็นวารสารวิชาการของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่  
องค์ความรู้ทางวิชาการ และงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมอยุธยา โดยพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ (Article)  
สารนิพนธ์ต้นฉบับหรือบทความงานวิจัย (Research Article) บทความแปล (Translated Article) บทความปริวรรต
เอกสารโบราณ (Transformation of Ancient Manuscripts) วิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ท่ีมีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

วารสารมีก าหนดออกปีละ ๒ ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม บทความ 
ท่ีจะได้รับการตีพิมพ์ ต้องจัดพิมพ์ด้วยรูปแบบท่ีถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานวารสารวิชาการ โดยกองบรรณาธิการ  
จะตรวจสอบเป็นขั้นแรก แล้วจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขานั้นๆ ร่วมกล่ันกรอง (Peer Review) อย่างน้อย ๒ ท่าน 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในลักษณะเป็น Double-blind peer review คือ ผู้พิจารณาไม่ทราบ ช่ือผู้แต่ง และผู้แต่ง 
ไม่ทราบช่ือผู้พิจารณา โดยเผยแพร่ออนไลน์ในรูปวารสารทางอิ เล็กทรอนิกส์ และมีการเผยแพร่ในรูปเล่ม  
ส าหรับจัดส่งให้ห้องสมุดและหน่วยงานทางวิชาการต่างๆ 
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ความเชื่อมโยงเชิงประเด็นของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  
กับบริบทการพัฒนาด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
 

บริบทกำรพัฒนำ 
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓   
กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก 

๑. บริบทเชิงยุทธศำสตร์ 

๑.๑ กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

๑.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน 
ได้อย่างยั่งยืน  (ข้อ ๔.๒๒) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ (ข้อ ๓.๑๓) 

๑.๔ กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว  
๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) 

ยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย เพื่อ (๑) ผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ท่ีมี คุณภาพสู่ตลาดแรงงานและ (๒ ) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา  
ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมท้ัง (๓) สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
ท้องถิ่นไทย (๓) โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับ
มาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ 
ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ 

๑.๕ แผนพัฒนำกำรศึกษำระยะ ๑๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๙) มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

ยุทธศำสตร์ที่  ๒-๓ การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก  
ท่ีสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 

๑.๗ แผนยุทธศำสตร์ (Reprofiling) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ อุตสาหกรรมบริการ และการจัดการท่องเท่ียวชุมชน 
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ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
 

บริบทกำรพัฒนำ 
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓   
การส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 

๒. บริบทเชิงนโยบำย 

๒.๑ นโยบำยรัฐบำล (ด้ำนกำรศึกษำ) ดานท่ี ๔  การศึกษาและเรียนรูการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
(ขอ ๔.๑-๔.๑๐) 

ดานท่ี ๘  การพัฒนาและ สงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (ขอ ๘.๒ , ๘.๓) 

๒.๓ นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 

ข้ อ ท่ี  ๓  เป็ น ศู น ย์ ก ลางก ารบ ริ ก าร  และ เผยแพ ร่ ข้ อ มู ล ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลักษณ์ของอยุธยา 
เมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 
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ควำมเช่ือมโยงเชิงประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกับบริบทของสถำบันอยุธยำศึกษำ 
 

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยฯ ที่ ๓ กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก 
เป้าประสงค์ท่ี ๓.๑ สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นศูนย์กลางความรู้วัฒนธรรมอยธุยา 
เป้าประสงค์ท่ี ๓.๒ สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จด้านการท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 
เป้าประสงค์ท่ี ๓.๓ สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นแบบอย่างของการธ ารงรกัษาวัฒนธรรมไทย  

ท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น            

 
 

กลยุทธ์มหำวิทยำลัย 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางความรู้วัฒนธรรมอยุธยา 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ สร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ สืบสานศิลปวัฒนธรรมบนรากฐานแห่งความเป็นไทย       

 
 

พันธกิจ สถำบันอยุธยำศึกษำ 
 ๑. ท านุบ ารุง สืบสาน ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

๒. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
๓. ส่งเสริม และสนับสนุนการน าแนวทางพระราชด าริและข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยามาประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
 

กลยุทธ์ สถำบันอยธุยำศึกษำ 
๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา ด้วยการศึกษา วิจัย และรวบรวม 

เพื่อให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นสถาบันวิชาการด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
๒. ขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความร่วมมือให้ครอบคลุมเพื่อเชิดชูและเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยา  

ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
๓. พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ให้สามารถด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างมี

คุณภาพ 
๔. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมการประยุกต์ใช้

ข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยา 
๕. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
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สรุปงบประมำณ กิจกรรม/โครงกำร ท่ีได้รบักำรจัดสรรตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 งบประมำณภำยใน (งบประมำณแผ่นดิน/งบบ ำรุงกำรศึกษำ) 
งบประมาณแผ่นดิน (ท านุฯ)    ๗๖๕,๐๐๐  บาท   
งบประมาณแผ่นดิน (ครุภัณฑ์)      ๖๔,๐๐๐   บาท 
งบบ ารุงการศึกษา (งบยุทธศาสตร์ฯ)    ๙๐๗,๐๐๐  บาท 
งบบ ารุงการศึกษา     ๒๓๒,๕๐๐  บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๙๖๘,๕๐๐  บำท 

งบประมำณภำยนอก  
งบประมาณแผ่นดิน (บริการวิชาการ)    ๓๓๐,๐๐๐  บาท  
งบประมาณแผ่นดิน (ครุภัณฑ์)    ๕๑๒,๘๐๐  บาท 
งบประมาณแผ่นดิน (ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง)    ๖๘๒,๐๐๐  บาท  
งบหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ๑๑๗,๕๐๐  บาท 
เงินอุดหนุนจาก อบจ.    ๓๘๐,๐๐๐  บาท   
เงินรายได้จากเงินผลประโยชน์ (ตลาดนัด)     ๑๓๕,๐๐๐  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๕๗,๓๐๐  บำท 

รวมงบประมำณทั้งหมดที่ได้รับกำรจัดสรร ๔,๑๒๕,๘๐๐ บำท    

       (สี่ล้ำนหนึ่งแสนสองหม่ืนห้ำพันแปดร้อยบำทถ้วน) 
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กลยุทธ์ ๓.๑ :  พัฒนำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงควำมรู้วัฒนธรรมอยุธยำ 

เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 

ประเภทงบประมำณ 
เงิน

งบประมำณ 
เงินนอก

งบประมำณ 
เงินอื่นๆ 

๑. สถาบันอยุธยาศึกษา  
เป็นศูนย์กลางความรู้วัฒนธรรม
อยุธยา 

๒. สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นส่วนหน่ึง 
ของความส าเร็จด้านการ
ท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 

๓. สถาบันอยุธยาศึกษา         
เป็นแบบอย่างของการธ ารง
รักษาวัฒนธรรมไทยทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดส ำนักงบประมำณ 
๑. จ านวนโครงการ/กจิกรรมท านุบ ารงุ

ศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุเป้าหมายการ
ด าเนินงาน ต่อโครงการตามแผนท านุ
บ ารุงศลิปวัฒนธรรม ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
๓,๖๐๐ คน 

๓. ระยะเวลาในการด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

๔. ร้อยละของความส าเร็จไม่ต่ ากว่า ๘๕  
ทุกด้าน ทุกโครงการ 

๕. การใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่าย
เป็นไปตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ 

ตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ 
๑. จ านวนขอมูลงานวิจัย/องคความรดูาน

วัฒนธรรมอยุธยาไม่ต่ ากว่า ๕ เรื่อง 
๒. สถิติการน าองคความรวัูฒนธรรมอยุธยา 

ไปใชอางอิงในบทความวิชาการและ
งานวิจัยเพ่ิมข้ึน (รอยละ ๕) 

๓. จ านวนนักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาใหมี
ความสามารถดานการใหขอมูลและบริการ          
ดานการทองเที่ยว (ไมนอยกวา ๒๐๐ คนตอป  

๑. กิจกรรม ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 
ครั้งที่ ๑ 

๖,๕๐๐ 
(ท านุบ ารุงฯ) 

- - 

๒. กิจกรรม ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 
ครั้งที่ ๒ 

๖,๕๐๐ 
(ท านุบ ารุงฯ) 

- - 

๓. กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครั้งที่ ๑ ๑๒๐,๐๐๐ 
(ท านุบ ารุงฯ) 

- - 

๔. กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครั้งที่ ๒ ๕๘,๐๐๐ 
(ท านุบ ารุงฯ) 

- - 

๕. กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา ๕๐,๐๐๐ 
(ท านุบ ารุงฯ) 

- - 

๖. กิจกรรม จัดท าวารสารอยุธยาศึกษา (๒ ฉบับ) ๑๔๐,๐๐๐ 
(ท านุบ ารุงฯ) 

- - 

๗. กิจกรรม เสวนาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ๒๐,๐๐๐ 
(ท านุบ ารุงฯ) 

- - 

๘. โครงการ ศึกษาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗๕,๐๐๐ 
(ท านุบ ารุงฯ) 

- - 

๙. กิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ   

   (สถาบันอยุธยาศึกษา) 

๒๒,๐๐๐ 
(ท านุบ ารุงฯ) 

- - 

๑๐. กิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ   
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ   

     (คณะวิทยาการจัดการ) 

๑๒,๐๐๐ 
(ท านุบ ารุงฯ) 

- - 

๑๑. กิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ   
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  

๑๒,๐๐๐ 
(ท านุบ ารุงฯ) 

- - 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา  I ๒๑ 

เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 

ประเภทงบประมำณ 
เงิน

งบประมำณ 
เงินนอก

งบประมำณ 
เงินอื่นๆ 

๔. จ านวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว  
ที่บูรณาการ กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๒ โครงการ) 

๕. รอยละของนักทองเท่ียวตามเปาหมาย
ของจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเพ่ิมข้ึน  
(รอยละ ๕) 

๖. ผลงานดานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
สอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน เอกลักษณ์ 
และวัฒนธรรมของชาติ (ไมนอยกวา 
รอยละ ๕๐) 

๗. รอยละของโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการจัด 
การเรียนการสอน (ไมนอยกวารอยละ ๘๐) 

(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
๑๒. กิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ    

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  
      (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

๑๒,๐๐๐ 
(ท านุบ ารุงฯ) 

- - 

๑๓. กิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ    
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ     
  (คณะครุศาสตร์) 

๑๒,๐๐๐ 
(ท านุบ ารุงฯ) 

- - 

๑๔. กิจกรรม อยุธยาศึกษาสัญจรและนิทรรศการวัฒนธรรม 
  อยุธยาศึกษา รุ่นที่ ๕ 

- ๘๒,๐๐๐ 
(บริการวิชาการ) 

- 

๑๕. กิจกรรม อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ ๖ - ๑๒,๐๐๐ 
(บริการวิชาการ) 

- 

๑๖. กิจกรรม อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ ๗ - ๑๒,๐๐๐ 
(บริการวิชาการ) 

- 

๑๗. กิจกรรม อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ ๘ - ๑๒,๐๐๐ 
(บริการวิชาการ) 

- 

๑๘. กิจกรรม อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ ๙ - ๑๒,๐๐๐ 
(บริการวิชาการ) 

- 

๑๙. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยประวัติศาสตร์ทอ้งถ่ิน ๓๓๐,๐๐๐ 
(บ.กศ.ยุทธศาสตร์) 

- - 

๒๐. โครงการ วิจัยการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาคู่มือการท่องเท่ียวทางน้ ารอบเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยา 

- ๑๘๐,๐๐๐ 
(อบจ.) 

- 

๒๑. โครงการ พัฒนาห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา - ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบจ.) 

- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๖,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ - 



 

๒๒ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบนัอยุธยาศึกษา 

เป้ำประสงค์ท่ี ๓.๒ :  สถำบันอยุธยำศึกษำเป็นส่วนหนึ่งของควำมส ำเร็จด้ำนกำรท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 
กลยุทธ์  ๓.๒ :  สร้ำงเสริมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 

เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
ประเภทงบประมำณ 

เงิน
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 

เงินอื่นๆ 

๑ . สถาบั น อ ยุ ธยาศึ กษ า เป็ น
ศูนย์กลางความรู้ วัฒนธรรม
อยุธยา 

๒. สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นส่วน
หน่ึงของความส าเร็จด้านการ
ท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 

๓. สถาบันอยุธยาศึกษาเป็น
แบบอย่างของการธ ารงรักษา
วัฒนธรรมไทยทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดส ำนักงบประมำณ 
๑. จ านวนโครงการ/กจิกรรมท านุบ ารงุ

ศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุเป้าหมายการ
ด าเนินงาน ต่อโครงการตามแผนท านุ
บ ารุงศลิปวัฒนธรรม ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ คน 
๓. ระยะเวลาในการด าเนินงานเป็นไปตาม

แผนที่ก าหนด 
๔. ร้อยละของความส าเร็จไม่ต่ ากว่า ๘๕  

ทุกด้าน ทุกโครงการ 
๕. การใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่าย

เป็นไปตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ 
ตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ 
๑. จ านวนขอมูลงานวิจัย/องคความรดูาน

วัฒนธรรมอยุธยาไม่ต่ ากว่า ๕ เรื่อง 
๒. สถิติการน าองคความรวัูฒนธรรมอยุธยา 

ไปใชอางอิงในบทความวิชาการและ
งานวิจัยเพ่ิมข้ึน (รอยละ ๕) 

๑. โครงการงานวิจัยการศึกษารูปแบบสินค้าประเภทอาหารที่
วางจ าหน่ายในตลาดสมัยกรุงศรีอยุธยา 

๔๐,๐๐๐ 
(บ.กศ.ยุทธศาสตร์) 

- - 

๒. โครงการ อบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิง
แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน (แผน ๓) 

- ๔๒,๕๐๐ 
 (สผ.) 

- 

    



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา  I ๒๓ 

เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
ประเภทงบประมำณ 

เงิน
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 

เงินอื่นๆ 

๓. จ านวนนักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาใหมี
ความสามารถดานการใหขอมูลและ 
บริการดานการทองเท่ียว (ไมนอยกวา 
๒๐๐ คนตอป  

๔. จ านวนโครงการ/กจิกรรมสงเสริมการทองเที่ยว  
ที่บูรณาการ กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๒ โครงการ) 

๕. รอยละของนักทองเท่ียวตามเปาหมาย
ของจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเพ่ิมข้ึน  
(รอยละ ๕) 

๖. ผลงานดานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้อง 
กับภูมิปญญาทองถ่ิน เอกลักษณและ
วัฒนธรรมของชาติ (ไมนอยกวารอยละ ๕๐) 

๗. รอยละของโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอน (ไมนอยกวารอยละ ๘๐) 

  - 
- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ ๔๒,๕๐๐ - 



 

๒๔ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบนัอยุธยาศึกษา 

เป้ำประสงค์ท่ี ๓.๓ :  สถำบันอยุธยำศึกษำเป็นแบบอย่ำงของกำรธ ำรงรักษำวัฒนธรรมไทย ท้ังในระดับชำติและระดับท้องถิ่น 
กลยุทธ์  ๓.๓ :  สืบสำนศิลปวัฒนธรรมบนรำกฐำนแห่งควำมเป็นไทย 

เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
ประเภทงบประมำณ 

เงิน
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 

เงินอื่นๆ 

๑. สถาบันอยุธยาศึกษาเป็น
ศูนย์กลางความรู้วัฒนธรรม
อยุธยา 

๒. สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นส่วน
หน่ึงของความส าเร็จด้านการ
ท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 

๓. สถาบันอยุธยาศึกษาเป็น
แบบอย่างของการธ ารงรักษา
วัฒนธรรมไทยทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดส ำนักงบประมำณ 
๑. จ านวนโครงการ/กจิกรรมท านุบ ารงุ

ศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุเป้าหมายการ
ด าเนินงาน ต่อโครงการตามแผนท านุ
บ ารุงศลิปวัฒนธรรม ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
๓,๖๐๐ คน 

๓. ระยะเวลาในการด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

๔. ร้อยละของความส าเร็จไม่ต่ ากว่า ๘๕  
ทุกด้าน ทุกโครงการ 

๕. การใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่าย
เป็นไปตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ 

ตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ 
๑. จ านวนขอมูลงานวิจัย/องคความรดูาน

วัฒนธรรมอยุธยาไม่ต่ ากว่า ๕ เรื่อง 
๒. สถิติการน าองคความรวัูฒนธรรมอยุธยา 

ไปใชอางอิงในบทความวิชาการและ
งานวิจัยเพ่ิมข้ึน (รอยละ ๕) 

 

๑. กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทาง
การศึกษาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

๖๙,๐๐๐ 
(ท านุบ ารุงฯ) - - 

๒. กิจกรรม สร้างสรรคศ์ิลป์ถ่ินมรดกโลก : 
พระนครศรีอยุธยา 

๑๕๐,๐๐๐ 
(ท านุบ ารุงฯ) - - 

๓. จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
โทรทัศน์แอลอีดี ขนาด ๕๕ น้ิว จ านวน ๒ เครื่อง 

๖๔,๐๐๐ 
(ครุภัณฑ์) 

- - 

๔. จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรบัอากาศขนาด ๓๖,๐๐๐บีทียู  
จ านวน  ๖ เครื่อง 

- ๒๖๒,๘๐๐ 
(ครุภัณฑ์) 

- 

๕. จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรบัอากาศขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู  
จ านวน  ๕ เครื่อง 

- ๑๘๕,๐๐๐ 
(ครุภัณฑ์) 

- 

๖. จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ จ านวน ๒ เครื่อง - ๖๕,๐๐๐ 
(ครุภัณฑ์) 

- 

๗. ปรับปรงุโถงด้านล่าง - ๒๓๔,๓๐๐ 
(ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 

- 

๘. ปรับปรุงลานจอดรถ  ๔๔๗,๗๐๐ 
(ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 

 

๙. กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะครูผู้สอน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๑ 

- ๔๒,๖๐๐ 
(บริการวิชาการ) 

- 

๑๐. กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะครูผูส้อน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๒ 

- ๒๔,๓๐๐ 
(บริการวิชาการ) 

- 

๑๑. กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะครูผูส้อน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๓ 

- ๒๔,๓๐๐ 
(บริการวิชาการ) 

- 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา  I ๒๕ 

เป้ำประสงค์/เป้ำหมำย ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
ประเภทงบประมำณ 

เงิน
งบประมำณ 

เงินนอก
งบประมำณ 

เงินอื่นๆ 

๓. จ านวนนักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาใหมี
ความสามารถดานการใหขอมูลและ 
บริการดานการทองเท่ียว (ไมนอยกวา 
๒๐๐ คนตอป  

๔. จ านวนโครงการ/กจิกรรมสงเสริมการทอง
เท่ียวที่บูรณาการ กับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (๒ โครงการ) 

๕. รอยละของนักทองเท่ียวตามเปาหมาย
ของจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเพ่ิมข้ึน  
(รอยละ ๕) 

๖. ผลงานดานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
สอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน เอก
ลักษณและวัฒนธรรมของชาติ (ไมนอย 
กวารอยละ ๕๐) 

๗. รอยละของโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอน (ไมนอยกวารอยละ ๘๐) 

๑๒. กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะครูผูส้อน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๔ 

- ๒๘,๘๐๐ 
(บริการวิชาการ) 

- 

๑๓. กิจกรรม ชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนว
พระราชด าริ ครั้งที่ ๑ 

- ๔๐,๐๐๐ 
(บริการวิชาการ) 

- 

๑๔. กิจกรรม ชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนว
พระราชด าริ ครั้งที่ ๒ 

- ๔๐,๐๐๐ 
(บริการวิชาการ) 

- 

๑๕. โครงการ บริหารส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๓๐๐,๐๐๐ 
(บ.กศ.ยุทธศาสตร์) 

- - 

๑๖. โครงการ สืบสานดุริยางคศิลป์ถ่ินมรดกโลก : 
พระนครศรีอยุธยา 

๒๓๗,๐๐๐ 
(บ.กศ.ยุทธศาสตร์) 

 
- 

 

๑๗. โครงการ การบรหิารจัดการสถาบันอยุธยาศึกษา ๒๓๒,๕๐๐ 
(บ.กศ.) 

- 
- 

๑๘. โครงการ บริหารงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (แผน ๑) - ๗๕,๐๐๐ (สผ.) - 

๑๙. โครงการ สอนน้องเรียนศิลป ์ - ๑๐๐,๐๐๐ 
(อบจ.) 

- 

๒๐. กิจกรรม ท าบุญวัดบรมพุทธาราม - ๓๕,๐๐๐ 
(รายได้ตลาดนัด) 

- 

๒๑. กิจกรรม เวียนเทียนวันมาฆบูชา - ๑๐,๐๐๐ 
(รายได้ตลาดนัด) - 

๒๒. กิจกรรม เวียนเทียนวันวิสาขบูชา - ๑๐,๐๐๐ 
(รายได้ตลาดนัด) - 

๑๓. กิจกรรม เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา - ๑๐,๐๐๐ 
(รายได้ตลาดนัด) - 

๒๔. กิจกรรม พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา - ๗๐,๐๐๐ 
(รายได้ตลาดนัด) - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๒,๕๐๐ ๑,๗๐๔,๘๐๐ - 



 

๒๖ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา 

ปฏิทินการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กิจกรรม / โครงกำร ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. กิจกรรม จัดท าวารสารอยุธยาศึกษา (ฉบับที่ ๑)             
๒. กิจกรรม จัดท าวารสารอยุธยาศึกษา (ฉบับที่ ๒)             
๓. โครงการ ศึกษาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถ่ิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา             

๔. โครงการ วิจัยการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
คู่มือการท่องเที่ยวทางน้ ารอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา             

๕. จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา             
๖. โครงการ บริหารส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา             
๗. โครงการ บริหารงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  (แผน ๑)             
๘. กิจกรรม ชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชด าริ ครั้งที่ ๑             
๙. กิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  (สถาบันอยุธยาศึกษา) 
            

๑๐. กิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  (คณะวิทยาการจัดการ) 

            

๑๑. กิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

            

๑๒. กิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ ส านึกในพระมหากรณุาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

            

๑๓. กิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ ส านึกในพระมหากรณุาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ   
(คณะครศุาสตร์) 

            



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา  I ๒๗ 

กิจกรรม / โครงกำร ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๔. โครงการ สร้างสรรค์ศิลป์ถ่ินมรดกโลก : พระนครศรอียุธยา             
๑๕. กิจกรรม อยุธยาศึกษาสัญจรและนิทรรศการวัฒนธรรมอยุธยา

ศึกษา รุ่นที่ ๕ 
            

๑๖. กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะครูผู้สอนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๑  (น้ าอบ แป้งร่ า บุหงาร าไป) 

            

๑๗. กิจกรรม อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ ๖              
๑๘. กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะครูผูส้อนด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๒ (แกะสลักผัก ผลไม้ ประณีตศิลป์
ชาววังฯ) 

            

๑๙. กิจกรรม ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑             
๒๐. กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะครูผูส้อนด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๓ (งานดอกไม้เพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชาตามแบบโบราณฯ) 

            

๒๑. กิจกรรม ท าบุญวัดบรมพุทธาราม             
๒๒. กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะครูผูส้อนด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๔ (กับข้าว-ขาวหวาน โอชารถแห่ง
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา) 

            

๒๓. กิจกรรม เวียนเทียนวันมาฆบูชา             
๒๔. กิจกรรม เสวนาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑             
๒๕. กิจกรรม ชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชด าริ ครั้งที่ ๒             
๒๖. โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพ

ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก 
            

๒๗. กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครัง้ที่ ๑  “ปัจฉิมกาล 
กรุงศรีอยุธยา : ปริวรรตบทเรียนเพ่ือสร้างสรรค์อนาคต” 

            



 

๒๘ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบนัอยุธยาศึกษา 

กิจกรรม / โครงกำร ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒๘. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน             
๒๙. กิจกรรม สร้างสรรค์ศิลป์ถ่ินมรดกโลก : พระนครศรอียุธยา             
๓๐. โครงการ พัฒนาห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา             
๓๑. กิจกรรม ศึกษาประวัติศาสตร์และศลิปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๒             

๓๒. กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

            

๓๓. กิจกรรม เวียนเทียนวันวิสาขบูชา             
๓๔. งานวิจัยการศึกษารูปแบบสินค้าประเภทอาหารที่วางจ าหน่ายในตลาด             
๓๕. โครงการ อบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

  ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน (แผน ๓) 
            

๓๖. กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครัง้ที่ ๒             
๓๗. กิจกรรม อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ ๗             
๓๘. กิจกรรม อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ ๘             
๓๙. กิจกรรม พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา             
๔๐. กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา             
๔๑. กิจกรรม เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา             
๔๒. กิจกรรม อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ ๙             
๔๓. โครงการ พัฒนาห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา             
๔๔. โครงการ สอนน้องเรียนศิลป ์             
๔๕. โครงการ สืบสานดุริยางคศิลป์ถ่ินมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา             
๔๖. กิจกรรม เสวนาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒             
 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา  I ๒๙ 

การด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กิจกรรม ชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชด าริ  
สถาบันอยุธยาศึกษาได้จัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชด าริ  ครั้งท่ี ๑  

วันท่ี ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ล าพูน 
พรรณไวย ประธานกลุ่มโฮมสเตย์เกาะเกิด และผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาไทย “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งท่ี ๑๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ คุณสุชิน อุ้มญาติ คุณค าปน ชมสมุทร และ
คุณพเยาว์ รัตน์ปรากฏ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ตัวแทนจาก
ชุมชนต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๓๐ คน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
อาทิ การท าขนมไทยโบราณ การท าขนมน้ านมข้าวยาคู การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในท้องถิ่น และลงพื้นท่ีศึกษา
เส้นทางแหล่งเรียนรู้ก ลุ่มโฮมสเตย์ เกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน  รวมท้ังเยี่ยมชมศูนย์ ศิลปาชีพ เกาะเกิด  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 



 

๓๐ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา 

กิจกรรม อยุธยาศึกษาสัญจรและนิทรรศการวัฒนธรรมอยุธยาศึกษา รุ่นที่ ๕ 
วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นท่ี ๕  

โดยได้รับเกียรติจากคุณนันทนัช อุปริรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา  
กล่าวต้อนรับวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ได้แก่ นายพัฑร์ แตงพันธ์ นายปัทพงษ์ ช่ืนบุญ นายอายุวัฒน์ ค้าผล 
น.ส.อรอุมา โพธิ์ จ๋ิว และ น.ส.สาธิยา ลายพิกุน นักวิชาการศึกษา ซึ่งบรรยายให้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุม 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา 

 

กิจกรรม อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ ๖ 
วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นท่ี ๖ โดยมีวิทยากร

จากสถาบันอยุธยาศึกษา บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) และโรงเรียนวัดแก้วตา 
ระดับ ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี  ๔ -๖ เกี่ ยวกับประวั ติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ วัดตาลเอน อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

กิจกรรม อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ ๗ 
วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา  

ได้จัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นท่ี ๗ โดยได้รับเกียรติ
จากอาจารย์สมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
กล่าวต้อนรับวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งได้บรรยาย
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
และระดับมั ธยม ศึกษาปี ท่ี  ๑ -๓ จ านวนกว่า ๒๐๐ คน  
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา  I ๓๑ 

กิจกรรม อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ ๘ 
วัน ท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่น ท่ี ๘  

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนภัทร ผ่องอักษร ผู้จัดการโรงเรียนเอกอโยธยา กล่าวต้อนรับวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา 
ซึ่งได้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ จ านวนกว่า ๒๐๐ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเอกอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

กิจกรรม อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ ๙ 
วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นท่ี ๙  

โดยมีวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ได้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
และมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ จ านวน ๑๗๐ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนผดุงวิทยา อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 



 

๓๒ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบนัอยุธยาศึกษา 

กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะครูผู้สอนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมอยธุยำ  
เรื่อง “งานแกะสลกัพืชผักผลไม้ ประณตีศิลป์ชาววังแห่งพระนครศรีอยุธยา” 

วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะส้ัน เพื่อเพิ่มทักษะ
ครูผู้สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง “งานแกะสลักพืชผักผลไม้ ประณีตศิลป์ชาววังแห่งพระนครศรีอยุธยา” 
โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา นัยผ่องศรี และอาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ เป็นวิทยากรบรรยาย
และฝึกปฏิบัติให้แก่ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ในการแกะสลักพืชผักผลไม้แบบไทย  
และสามารถปฏิบัติการแกะสลักพืชผักผลไม้แบบไทยได้ รวมท้ังสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมอบรม 
ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของตนให้มีความรู้ และประยุกต์ใช้
เพื่อการประกอบอาชีพต่อไป โดยมีอาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันฯ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะครูผู้สอนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมอยธุยำ  
เรื่อง “งานจัดดอกไม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามแบบโบราณ” 

วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะส้ัน เพื่อเพิ่มทักษะครูผู้สอน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง “งานจัดดอกไม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามแบบโบราณ” ณ ห้องประชุมต้นโมก 
อาคารบรรณราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะครูผู้สอนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมอยธุยำ 
เรื่อง กับข้าว-ขนมหวาน โอชารสแห่งลุม่น้ าเจ้าพระยา 

วันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะส้ัน เพื่อเพิ่มทักษะครูผู้สอน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง กับข้าว-ขนมหวาน โอชารสแห่งลุ่มน้ าเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมต้นโมก  
อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา  I ๓๓ 

กิจกรรม ศึกษำประวัติศำสตร์และศิลปวัฒนธรรมอำเซียน ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการก่อนออกภาคสนาม 

ในโครงการศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๕ นครมรดกโลกหลวงพระบาง และเมืองเชียงขวาง 
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ศิลปะล้านช้าง  
โดยมีนักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลผู้สนใจท่ัวไป เข้าร่วมฟังการเสวนา ณ อาคาร ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พระนครศรีอยุธยา 

 

กิจกรรม ศึกษำประวัติศำสตร์และศิลปวัฒนธรรมอำเซียน ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์

และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๒ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ และอาจารย์เรียมจันทร์ 
พุ่มพงษ์แพทย์  เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “ประวั ติศาสตร์เมืองมะละกา-ยะโฮร์” และหัวข้อ  
“ศิลปะ-สถาปัตยกรรม แห่งเมืองมรดกโลกมะละกา” เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจท่ัวไป ได้มีโอกาสเปิด
โลกทัศน์  แลกเปล่ียนความคิดเห็นทางด้านประวั ติศาสตร์  และศิลปวัฒนธรรม ขอ งประเทศมาเลเซีย  
ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้านประวัติศาสตร์มายาวนาน รวมท้ังมีความโดดเด่นทางศิลปะ สถาปัตยกรรม  
ท่ีมีการส่งผ่านมายังดินแดนประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มวัฒนธรรมอิสลาม อาทิ รูปแบบทางด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม รูปแบบของการแสดง อาหาร และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ชาวมาเลเซียทุกคนถือว่า 
“มะละกา” เป็นจุดเริ่มต้นของประเทศ เพราะเป็นท้ังจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์และเป็นสถานท่ีประกาศเอกราช
จากการปกครองของอังกฤษ ณ ห้องประชุม สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 



 

๓๔ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบนัอยุธยาศึกษา 

กิจกรรม ท าบุญวัดบรมพุทธาราม 
วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีท าบุญวัดบรมพุทธาราม เนื่องในวาระครบรอบการ

บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ และร าลึกถึงสมเด็จพระเพทราชาและบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา  
โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพนัญเชิงวรวิหารจ านวน ๙ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพล  
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน   
ณ วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

กิจกรรม เวียนเทียนวันมำฆบูชำ 
วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา  

ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และพุทธศาสนิกชนท่ัวไป เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ท าวัตรเย็น และเวียนเทียน  
รอบพระอุโบสถ วัดศรีโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา  I ๓๕ 

กิจกรรม เวียนเทียนวันวิสำขบูชำ 
วัน ท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา  

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานในพิธี  
พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และพุทธศาสนิกชนท่ัวไป เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ท าวัตรเย็น  
และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ วัดกลางคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

กิจกรรม เวียนเทียนวันอำสำฬหบูชำกิจกรรม พิธีหล่อเทียนและถวำยเทียนพรรษำ 
วันพุ ธ ท่ี  ๕  กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิ ธีแห่ เทียนและถวาย เทียนพรรษา  

เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ วัดกลางคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และในการนี้ได้รับเมตตา
จากพระครูประภัทรสรคุณ เจ้าอาวาสวัดกลางคลองสระบัว เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป จ านวนกว่า ๒๐๐ คน ร่วมพิธีแห่และถวายเทียนพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีแห่เทียนพรรษา และความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและผู้อื่น 

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวนัอาสาฬหบูชา 
วัน ท่ี  ๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิ ธี เวี ยน เทียน เนื่ องในวันอาสาฬหบูชา  

โดยมี อาจารย์จิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี  
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกท่ัวไป เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ 
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดสามวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 



 

๓๖ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา 

กิจกรรม เสวนำวำรสำรวิชำกำรอยุธยำศึกษำ ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแนะน าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการอยุธยาศึกษาแก่นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจท่ัวไป  
รวมท้ังเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์การเขียนบทความวิชาการจากผู้นิพนธ์ อันจะเป็นประโยชน์  
ในการศึกษาและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติท่ีดีสู่บุคลากรในองค์กรทางวิชาการต่างๆ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

กิจกรรม เสวนำวำรสำรวิชำกำรอยุธยำศึกษำ ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแนะน าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งท่ี ๒  

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรวิทย์ สินธุระหัส คุณธีรพงษ์ ค าอุ่น และพันต ารวจโทหญิง มยุรา สุรัติสุพพัต เป็นวิทยากร
บรรยายบทความทางวิชาการท่ี ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับประจ าปี  ๒๕๖๐  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา แก่นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจท่ัวไป 
รวมท้ังเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์การเขียนบทความวิชาการจากผู้นิพนธ์ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้า และประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา  I ๓๗ 

กิจกรรม สัมมนำอยุธยำศึกษำวิชำกำร ครั้งท่ี ๑  
“ปัจฉิมกำลกรุงศรีอยุธยำ : ปริวรรตบทเรียนเพ่ือสร้ำงสรรค์อนำคต” 

วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “๒๕๐ ปี ปัจฉิมกาล 
กรุงศรีอยุธยา : ปริวรรตบทเรียน เพื่อสร้างสรรค์อนาคต” โดยมี อาจารย์ ดร.เกษม บ ารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณสมฤทธิ์ ลือชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยภาค ปรีชารัชช คุณมิกกี้ ฮาร์ท อาจารย์ตูซาร์ นวย คุณองค์ บรรจุน คุณสิทธิพร เนตรนิยม 
ดร.วสุ โปษยะนันทน์  รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่ จินดา และ คุณปองขวัญ ลาซูส พร้อมด้วยนักวิชาการ  
ครู อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป จ านวน ๓๕๐ คน เข้าร่วม ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 



 

๓๘ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบนัอยุธยาศึกษา 

กิจกรรม สัมมนำอยุธยำศึกษำวิชำกำร ครั้งท่ี ๒ 
เรื่องเล่าขานจากงานพระเมรุ: พัฒนาการจากกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ 

วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครั้งท่ี ๒  
เรื่องเล่าขานจากงานพระเมรุ: พัฒนาการจากกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี อาจารย์ ดร.เกษม  บ ารุงเวช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ อาจารย์กันยารัตน์ คงพร  
รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพระราชพิธี 
ถวายพระเพลิงพระบรมศพและงานพระเมรุ อาทิ คติความเช่ือ พิธีกรรม งานมหรสพ ในงานพระเมรุสมัยกรุงศรีอยุธยา 
และกรุงรัตนโกสินทร์ งานพระบรมศพสมัยกรุงศรีอยุธยาจากกรณีศึกษาภาพงานพระเมรุของสมเด็จพระเพทราชา 
และพระเมรุมาศแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมท้ังเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงคุณค่า
ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ  
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติ
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่  คุณบุหลง ศรีกนก ผู้ เช่ียวชาญ ด้านประวั ติศา สตร์  ส านั กวรรณกรรม  
และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม อาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬ าลงกรณ์ มห าวิทย าลัย  ผศ .พิ ชญ า สุ่ม จิน ดา อ าจารย์ จ ากสาขาวิ ชาศิลปะ ไทย คณ ะวิ จิต ร ศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกช านาญการ ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป จ านวนกว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วม 
ฟังการบรรยาย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา  I ๓๙ 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรวิจัยประวัติศำสตร์ท้องถิ่น 
วันท่ี ๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” 

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชาการด้านโบราณคดีและมานุษยวิทยาและคณะ  
มาเป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และเครือข่ายทางวิชาการ  
ในท้องถิ่นต่าง ๆ ท่ีมีความสนใจในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง อีกท้ังเป็นการผลิตและพัฒนา
เครือข่ายนักวิจัยด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ และวัดตะโก 
ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 



 

๔๐ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา 

กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น 
ทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น 
ทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งท่ี ๑๔  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงาน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงาน  
โดยได้รับเกียรติจากว่าท่ีร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวค าประกาศ
เกียร ติ คุณ  และมอบรางวัล “บุษราคัมมณี ศรีราชภัฏ ” ให้ กับ ผู้มี ผลงาน ดีเด่น  จ านวน  ๗  ท่ าน  ได้แก่  
๑.นายณรงค์ สมบัติรักษ์ สาขาศิลปะ ๒.นายสรวิชญ์ แหละตี สาขาหัตถศิลป์และภูมิปัญญา ๓.นายธิติพงศ์ ชาติทอง 
สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๔.นางประภา สุวรรณาภินันท์ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๕.ผศ.ดร.สุมิตร เทพวงษ์ 
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๖.นายเกียรติยศ ศรีสกุล สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๗.นายเสกสรรค์ สุมานิตย์  
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในการนี้ สถาบันอยุธยาศึกษาขอแสดงความยินดีกับผู้ท่ีได้รับรางวัลทุกท่านท่ีได้ท าหน้าท่ี
สืบสานงานด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างช่ือเสียง เกี ยรติคุณไว้เป็นแบบอย่าง 
แก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา  I ๔๑ 

กิจกรรม อบรมให้ควำมรู้เรื่องอยุธยำศึกษำ 
วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา  

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  
โดยมีวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ได้แก่ นายพัฑร์ แตงพันธ์ และ นายปัทพงษ์ ช่ืนบุญ ได้บรรยายให้กับนักศึกษา 
ช้ันปี ท่ี  ๑  จากคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี  คณะครุศาสตร์  
และคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีกิจกรรมตอบค าถามประวัติศาสตร์อยุธยา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ ย วกับประวั ติความ เป็ นมาและแหล่งโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา  
รวมทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 



 

๔๒ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบนัอยุธยาศึกษา 

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรกัษ์แหลง่ศิลปกรรม 
ในชุมชนคลองสระบัว 

วัน ท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมในชุมชนคลองสระบัว ณ โรงเรียน วัดกลางคลองสระบัว  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์สุรินทร์ 
ศรีสังข์งาม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คุณอัมรา หันตรา กรรมการ
หน่วยอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คุณณัฐชา มังกะลัง ครูประจ าโรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว และรองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  
ธีระพันธ์เจริญ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น (ด้านระบบนิเวศ/ส่ิงแวดล้อม) โดยมีนักวิชาการ ครู อาจารย์ 
พระภิกษุสงฆ์ ผู้น าชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ี จ านวน ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม  

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการเสวนาให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ และการท าประชาพิ จารณ์แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นในการบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมในชุมชนคลองสระบัว  
รวมท้ังเป็นการขยายเครือข่ายในการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการด าเนินงาน  
ด้านการอนุรักษ์ โดยเฉพาะแหล่งศิลปกรรมในท้องถิ่นต่างๆ จ าเป็นต้องให้นักวิชาการ ครู อาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ ผู้น า
ชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ี เข้ามามีส่วนในการแสดงความเห็นและการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการสร้างแนวทางในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การสาธิตการปั้นหม้อดินเผาคลองสระบัว 
และลงพื้นท่ีศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคลองสระบัวโดยรถรางล้อยาง  
ได้แก่ วัดกลางคลองสระบัว วัดเจ้าย่า วัดโคกพระยา วัดตะไกร วัดศรีโพธิ์ วัดพระงาม ภูมิปัญญาสลักหิน วัดจงกรม 
วัดพระยาแมน ภูมิปัญญาการท าอิฐมอญโบราณ และวัดครุฑธาราม 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา  I ๔๓ 

โครงกำร สร้ำงสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยำ 
วันท่ี ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม Workshop จิตรกรรมสีน้ า  

ในหัวข้อ “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา” โดยได้รับเกียรติจากศิลปินจิตรกรรมสีน้ าท่ีมีช่ือเสียง
ของประเทศไทย ประกอบด้วย ดร.สุชาติ วงษ์ทอง , อาจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส, อาจารย์วิเชษฐ์ จันทร์นิยม, 
อาจารย์นพดล เนตรดี และอาจารย์อดิศร พรศิริกาญจน์ ได้แสดงการวาดภาพสีน้ าให้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป 
ท่ีมาร่วมกิจกรรม ณ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ช้ัน ๒) 

 

โครงการ สอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมจิตรกรรมไทยประเพณ ี
วันอาทิตย์ท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการค่ายศิลปะ “สอนน้องเรียนศิลป์” 

กิจกรรมจิตรกรรมไทยประเพณี ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สัญญา สุดล้ าเลิศ 
เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จ านวน ๕๐ คน โดยเยาวชนได้รับความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะวาดภาพจิตรกรรมไทยประเพณี สามารถใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาอารมณ์จิตใจของตนเอง รวมทั้งน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 



 

๔๔ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบนัอยุธยาศึกษา 

โครงการค่ายศิลปะ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมจิตรกรรมไทยเอกรงค์ 
วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการค่ายศิลปะ “สอนน้องเรียนศิลป์”  

กิจกรรมจิตรกรรมไทยเอกรงค์ ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม 
เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จ านวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรู้และทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง 

 

โครงการค่ายศิลปะ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมจิตรกรรมไทยประเพณ ี
วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการค่ายศิลปะ “สอนน้องเรียนศิลป์”  

กิจกรรมจิตรกรรมไทยประเพณี ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สัญญา สุดล้ าเลิศ 
เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จ านวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรู้และทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา  I ๔๕ 

สถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับรางวัลจากการจัดการความรู้ 
เรื่องเทคนิคการจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรม 

วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี นายพัฑร์ แตงพันธ์ นางประภาพร แตงพันธ์  
และนางสาวธัญวลัย แก้วแหวน ได้เป็นตัวแทนสถาบันอยุธยาศึกษา ในการรับโล่รางวัลระดับดี  จากการประกวด 
แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได้จากกระบวนการ KM ครั้งท่ี ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมต้นโมก  
อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย นายพัฑร์ แตงพันธ์ ได้น าเสนอกระบวนการ
ด าเนินการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง “การจัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา” เพื่อเป็นการส่งเสริม
เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ จัดโดย  
งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 



 

๔๖ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา 

การประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา มีการจัดท าการประเมินคุณภาพตนเองตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งช้ีคุณภาพท้ังหมด จ านวน ๒ องค์ประกอบ ๒ ตัวบ่งช้ี   ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 
ประเมิน
ตนเอง 

 
คะแนนที่
ประเมิน
ตนเอง 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ การบริหารเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ ๖ ข้อ ๖ ข้อ ๕ คะแนน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๖ ข้อ ๖ ข้อ ๕ คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย  

วิธีการประเมิน 
กำรวำงแผนและกำรประเมิน 

มีการประชุมก่อนการประเมินเพื่อวางแผนในการตรวจประกับคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์บุคลากร 
ในหน่วยงานจากการกรรมการทุกคน เมื่อประเมินเสร็จเรียบร้อยแจ้งผลการประเมินโดยกรรมการและเลขานุการ 
วิธีกำรตรวจสอบและควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
 - ตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์บุคลากร 
 - ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน 

ผลการประเมิน 
ตำรำง สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

องค์ประกอบคุณภำพ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

(ตัวต้ัง/ตัวหำร,ผลลัพธ์) 
คะแนนกำรประเมิน
(ตำมเกณฑ์ สกอ.) 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที่ ๑  กระบวนกำรพัฒนำแผน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑   ๖ ข้อ ๕ คะแนน  
เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบท่ี ๑  ๕ คะแนน  
องค์ประกอบที่ ๒  ภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑   ๖ ข้อ ๕ คะแนน  
เฉล่ียคะแนน องค์ประกอบท่ี ๒  ๕ คะแนน  
เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
ทุกองค์ประกอบ 

 
๕ คะแนน 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบันอยุธยาศึกษา  I ๔๗ 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการภายในสถาบันอยุธยาศึกษา 

จุดเด่น 
 มีการด าเนินงานในทุกด้านท้ังด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ งานวิจัย โครงการ
พระราชด าริ โดยมีโครงการต่างๆ รองรับอย่างชัดเจน  

แนวทำงเสริม 
๑. น าผลงานในแต่ละด้านมาประยุกต์กับการเรียนการสอนรายวิชาอยุธยาศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติ  

การลงชุมชน                 
๒.เช่ือมโยงงานแต่ละด้านไปสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะงานวิกฤตของมหาวิทยาลัยท้ังทางตรง

และทางอ้อม 

องค์ประกอบที่ ๒ ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

จุดเด่น 
 มีแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีชัดเจน 

จุดเสริม 
- ควรมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่ อ ส่งเสริ ม ให้มี งบประมาณเพิ่ มขึ้น                

เพื่อน าไปสู่การสร้างผลงานให้ได้รับการยกย่องในระดับชาติ 
- ควรมีการก าหนดเกณฑ์เพื่อให้ได้รับการยกย่องในระดับชาติและนานาชาติ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการจัดน าเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัย และสามารถหารายได้ 



 

๔๘ I  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ I สถาบนัอยุธยาศึกษา 

ประมวลภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

 




