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คำนำ 
 
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทำตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง

และการแต่งตั้งข้าราขการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเอกสาร               
แสดงเส้นทางการทำงานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุข้ั นตอนการดำเนินการต่าง  ๆ                          
ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ                 
ในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือปฏิบัติงานหลัก มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ 
ในการปฏิบัติงานและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้งานของหน่วยงานมีระบบ   
และมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  

 วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับ การจัดทำระบบนำชมศิลปวัตถุ          
ของสถาบันอยุธยาศึกษา ของงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทำการจัดทำระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับ
บุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้เพราะการจัดทำระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบัน    
อยุธยาศึกษาเป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็ว และยังก่ อให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี                 
กับมหาวิทยาลัย 

ท้ายน้ี ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และคำแนะนำด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
ข้ึนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา             
ที่เป็นกำลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
 
 

นายอายุวัฒน์ ค้าผล 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

มกราคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

 



 

 

สารบัญ 

หน้า 
คำนำ             
           
ส่วนท่ี ๑  บริบทมหาวิทยาลยั         ๑ 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา       ๑ 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย        ๒  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย        ๒ 
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย        ๓  
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    ๕ 
ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา         ๖ 
นโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม ของสถาบันอยุธยาศึกษา  ๙ 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสถาบันอยุธยาศึกษา     ๑๐ 
งานและหน้าที่ความรบัผิดชอบในแตล่ะกลุ่มงานของสถาบันอยุธยาศึกษา    ๑๐ 

ส่วนท่ี ๒  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         ๑๙ 
ข้ันตอนที่ ๑  การจัดเตรียมข้อมูล         ๒๑ 
ข้ันตอนที่ ๒  การบันทึกข้อมลูลงในระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา   ๔๗        
ข้ันตอนที่ ๓  การทดสอบระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา    ๖๔ 
ข้ันตอนที่ ๔  จัดทำป้ายกำกับศิลปวัตถุเพื่อการจัดแสดง      ๗๑ 
ข้ันตอนที่ ๕  การนำไปใช้เป็นสื่อจัดแสดงนิทรรศการ      ๘๒ 
ข้ันตอนที่ ๖  การรายงานผลทางสถิติ        ๙๔ 

ปัญหาในการปฏิบัติงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

ประวัติผู้เขยีน           ๙๘  

 

 

 

 



 

 

สารบัญรูปภาพ 

ภาพประกอบที ่           หน้า 
๑ : อาคารเรือนไทยหม ูสถาบันอยุธยาศึกษา       ๖ 
๒ : หอศิลปวัฒนธรรม (หลงัเดมิ) ณ อาคาร ๓       ๗ 
๓ : โครงสรางสถาบันอยุธยาศึกษา         ๑๑ 
๔ : แฟ้มทะเบียนศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา       ๒๗ 
๕ : ตัวอย่างภาพช้ินงานศิลปวัตถุจากทะเบียนศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา   ๒๘ 
๖ : การจัดสถานทีส่ำหรับบันทกึภาพช้ินงานศิลปวัตถุ      ๓๐ 
๗ : กระบวนการปรบัแต่งแก้ไขเพือ่ลบฉากหลังด้วยโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ ๑   ๓๑ 
๘ : กระบวนการปรบัแต่งแก้ไขเพือ่ลบฉากหลังด้วยโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ ๒   ๓๒ 
๙ : กระบวนการปรบัแต่งแก้ไขเพือ่ลบฉากหลังด้วยโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ ๓   ๓๓ 
๑๐ : กระบวนการปรบัแต่งแก้ไขเพื่อลบฉากหลังด้วยโปรแกรมประยุกตบ์นเว็บไซต์ ๔   ๓๔ 
๑๑ : กระบวนการปรบัแต่งแก้ไขเพื่อลบฉากหลังด้วยโปรแกรมประยุกตบ์นเว็บไซต์ ๕   ๓๕ 
๑๒ : กระบวนการปรบัแต่งแก้ไขเพื่อลบฉากหลังด้วยโปรแกรมประยุกตบ์นเว็บไซต์ ๖   ๓๖ 
๑๓ : กระบวนการปรบัแต่งแก้ไขเพื่อลบฉากหลังด้วยโปรแกรมประยุกตบ์นเว็บไซต์ ๗   ๓๗ 
๑๔ : กระบวนการปรบัแต่งแก้ไขเพื่อลบฉากหลังด้วยโปรแกรมประยุกตบ์นเว็บไซต์ ๘   ๓๘ 
๑๕ : กระบวนการปรบัแต่งแก้ไขเพื่อลบฉากหลังด้วยโปรแกรมประยุกตบ์นเว็บไซต์ ๙   ๓๙ 
๑๖ : ภาพช้ินงานศิลปวัตถุที่ผ่านการปรบัแต่งแก้ไขเพือ่ลบฉากหลงัแล้ว    ๓๙ 
๑๗ : กระบวนการตัดต่อเสียงบรรยายด้วยโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ ๑    ๔๑ 
๑๘ : กระบวนการตัดต่อเสียงบรรยายด้วยโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ ๒    ๔๒ 
๑๙ : กระบวนการตัดต่อเสียงบรรยายด้วยโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ ๓    ๔๓ 
๒๐ : กระบวนการตัดต่อเสียงบรรยายด้วยโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ ๔    ๔๔ 
๒๑ : กระบวนการตัดต่อเสียงบรรยายด้วยโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ ๕    ๔๕ 
๒๒ : การเข้าใช้เว็บไซต์จัดการระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา ๑    ๔๗ 
๒๓ : การเข้าใช้เว็บไซต์จัดการระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา ๒    ๔๘ 
๒๔ : หน้าหลักเว็บไซตจ์ัดการระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา    ๔๙ 
๒๕ : หน้าเว็บไซต์เมนูย่อยแก้ไขข้อมูลส่วนตัว       ๕๐ 
๒๖ : หน้าเว็บไซต์เมนูย่อยเปลี่ยนอีเมล ์        ๕๑ 
๒๗ : หน้าเว็บไซต์เมนูย่อยเปลี่ยนรหสัผ่าน        ๕๒ 
๒๘ : หน้าเว็บไซต์เมนูย่อยผู้ใช้งานระบบทัง้หมด       ๕๓ 



 

 

สารบัญรูปภาพ (ต่อ) 
ภาพประกอบที ่           หน้า 
๒๙ : หน้าเว็บไซต์เมนูย่อยแก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์       ๕๕ 
๓๐ : หน้าเว็บไซต์เมนูย่อยเพิม่แผนผัง        ๕๖ 
๓๑ : หน้าเว็บไซต์เมนูย่อยรายการแผนผัง        ๕๗ 
๓๒ : หน้าเว็บไซต์หน้าการจัดการแผนผงั        ๕๘ 
๓๓ : หน้าเว็บไซต์เมนูย่อยเพิม่ข้อมลูวัตถุ        ๖๐ 
๓๔ : หน้าเว็บไซต์เมนูย่อยรายการวัตถุ        ๖๒ 
๓๕ : หน้าเว็บไซต์เมนูย่อยวัตถุจัดแสดง        ๖๕ 
๓๖ : การดาวน์โหลดโมบายแอปพลเิคชัน Museum Pool      ๖๖ 
๓๗ : การเข้าใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน Museum Pool      ๖๗ 
๓๘ : การใช้งานโมบายแอปพลเิคชัน Museum Pool ๑      ๖๘ 
๓๙ : การใช้งานโมบายแอปพลเิคชัน Museum Pool ๒      ๖๙ 
๔๐ : หน้าเว็บไซต์เมนูย่อยพิมพ์คิวอาร์โค้ด        ๗๒ 
๔๑ : การจัดทำป้ายกำกับศิลปวัตถุสำเรจ็รปูจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๑    ๗๔ 
๔๒ : การจัดทำป้ายกำกับศิลปวัตถุสำเรจ็รปูจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๒    ๗๕ 
๔๓ : การจัดทำป้ายกำกับศิลปวัตถุสำเรจ็รปูจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๓    ๗๖ 
๔๔ : การจัดทำป้ายกำกับศิลปวัตถุสำเรจ็รปูจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๔    ๗๗ 
๔๕ : การจัดทำป้ายกำกับศิลปวัตถุสำเรจ็รปูจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๕    ๗๘ 
๔๖ : การจัดทำป้ายกำกับศิลปวัตถุสำเรจ็รปูจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๖    ๗๙ 
๔๗ : ตัวอย่างป้ายกำกับศิลปวัตถุ         ๘๐ 
๔๘ : ภาพตัวอย่างการจัดแสดงนิทรรศการแสดงศิลปวัตถุในสถาบันอยุธยาศึกษา   ๘๒ 
๔๙ : ภาพตัวอย่างการจัดแสดงนิทรรศการแสดงศิลปวัตถุในสถาบันอยุธยาศึกษา   ๘๓ 
๕๐ : ภาพตัวอย่างการจัดแสดงนิทรรศการแสดงศิลปวัตถุในสถาบันอยุธยาศึกษา   ๘๓ 
๕๑ : ภาพตัวอย่างการจัดแสดงนิทรรศการแสดงศิลปวัตถุในงานสัมมนา    ๘๔ 
๕๒ : ภาพตัวอย่างการจัดแสดงนิทรรศการแสดงศิลปวัตถุในงานสัมมนา    ๘๔ 
๕๓ : ภาพตัวอย่างการจัดแสดงนิทรรศการแสดงศิลปวัตถุในงานสัมมนา    ๘๕ 
๕๔ : การจัดทำป้ายอธิบายวิธีการใช้งานระบบฯ สำเรจ็รูปจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๑   ๘๖ 
๕๕ : การจัดทำป้ายอธิบายวิธีการใช้งานระบบฯ สำเรจ็รูปจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๒   ๘๗ 
๕๖ : การจัดทำป้ายอธิบายวิธีการใช้งานระบบฯ สำเรจ็รูปจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๓   ๘๘ 



 

 

สารบัญรูปภาพ (ต่อ) 
ภาพประกอบที ่           หน้า 
๕๗ : การจัดทำป้ายอธิบายวิธีการใช้งานระบบฯ สำเรจ็รูปจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๔   ๘๙ 
๕๘ : การจัดทำป้ายอธิบายวิธีการใช้งานระบบฯ สำเรจ็รูปจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๕   ๙๐ 
๕๙ : การจัดทำป้ายอธิบายวิธีการใช้งานระบบฯ สำเรจ็รูปจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๖   ๙๑ 
๖๐ : หน้าเว็บบราวเซอร์บนสมาร์ทโฟนเมือ่สแกนภาพรหสัคิวอาร์โค้ดโดยไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน  
       Museum Pool          ๙๒ 
๖๑ : หน้าเว็บไซต์เมนูย่อยผูเ้ยี่ยมชมกบัพิพิธภัณฑ์       ๙๔ 
๖๒ : หน้าเว็บไซต์เมนูย่อยผูเ้ยี่ยมชมกบัช้ินงานทีม่ีผูเ้ยี่ยมชมสูงสุด     ๙๕ 
๖๓ : หน้าเว็บไซต์เมนูย่อยผูเ้ยี่ยมชมกบัช้ินงานจัดแสดงทั้งหมด     ๙๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญแผนภูมิ 
แผนภูมิท่ี           หน้า 
๑ : โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    ๕ 
๒ : ข้ันตอนการจัดทำระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา     ๒๐ 
 



๑ 

  

สวนที่ ๑ 

บริบทมหาวทิยาลยั 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้ังอยูเลขท่ี ๙๖ หมู ๒ ถนนปรีดีพนมยงค ตำบลประตูชัย อำเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทรศัพท ๐–๓๕๒๗–๖๕๕๕-๙ โทรสาร ๐–๓๕๓๒-๒๐๗๖ 

กอต้ังมาต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานทรัพย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

ใหกอสรางโรงเรียนฝกหัดครูเมืองกรุงเกา เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๔๘ ตั้งอยูบริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม 

สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ๑ – ๒ - ๓ แตเพิ่มวิชาครู 

พ.ศ. ๒๔๕๘  ไดมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการดำเนินการผลิต 

ครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. ๒๔๖๗ ไดจัดต้ังโรงเรียนฝกหัดครูมูลกสิกรรมข้ึนสอนวิชากสิกรรมท่ีตำหนักเพนียด 

พ.ศ. ๒๔๗๕ ยุบเลิกโรงเรียนฝกหัดครูเมืองกรุงเกาไปรวมอยูในโรงเรียนฝกหัดครูมูลตำหนักเพนียดแหงเดียว 

พ.ศ. ๒๔๗๖ มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝกหัดครูมูลตำหนักเพนียด จึงเปนโรงเรียนฝกหัดครูมูลประจำ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีช่ือวา “โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมูล

กสิกรรม 

พ.ศ. ๒๔๗๙ ยายโรงเรียนฝกหัดครูมูลจากตำหนักเพนียดมาต้ังในบริเวณกรมทหารท่ีตำบลหัวแหลม โดยแยก

เป นโรงเร ียนฝ กห ัดคร ูชายและโรงเร ียนฝ กหัดคร ูสตร ี เปล ี ่ยนช ื ่อใหม  เป นโรงเร ียนประกาศนียบัตร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปดทำการสอน 

เมื ่อวันที ่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ เปนโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจำ)  

แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. ๒๔๘๔ ยายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝกหัดครูชายยายไปอยูที่บริเวณ 

ขางวัดวรโพธิ์ตรงที่เปนโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝกหัดครูสตรียายไปอยูที ่ ตำบลหอรัตนไชยบริเวณหอพัก 

อูทองในปจจุบัน 

พ.ศ. ๒๔๙๑ โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดเปล่ียนช่ือเปนโรงเรียนฝกหัด

ครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. ๒๔๙๗ กองการฝกหัดครูไดรับการยกฐานะเปนกรมการฝกหัดครูเมื่อวันท่ี ๒๙ กันยายน 



๒ 

  

พ.ศ. ๒๔๙๘ เริ ่มผลิตครู ป.กศ. ใชระบบการฝกหัดครูแบบ ๒ – ๒ - ๒ ของกรมฝกหัดครูรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ เขาเรียนตอ ๒ ป 

พ.ศ. ๒๕๐๙ โรงเรียนฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ยายมาอยู ณ ที่ปจจุบันเลขที่ ๙๖ หมู ๒ ถนนปรีดี 

พนมยงค ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไดยกฐานะขึ้นเปนวิทยาลัยครู

พระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. ๒๕๑๑ กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเขากับวิทยาลัยครู

พระนครศรีอยุธยาทำการผลิตครูหลายระดับ 

พ.ศ. ๒๕๑๗ เร ิ ่มเปดสอนระดับปร ิญญาตร ี (ป.อ.) หลักสูตร ๒ ป จากผู ม ีว ุฒ ิ ป.กศ.สูง ป.ม.  

หรือ พ.ม. เปดปแรก ๒ สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟสิกส) 

พ.ศ. ๒๕๑๙ เริ่มใชหลักสูตรสภาการฝกหัดครู พ.ศ. ๒๕๑๙ เปดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร ๒ ป  จากผู

มีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.๕ และเปดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร ๒ ป จากผูมีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , ป.วส. , 

ป.ม. และ พ.ม. 

พ.ศ. ๒๕๒๓ เปดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ป รับจากผูมีวุฒิเดิม ม.ศ.๕ , ป.กศ. และ ป.ป. 

พ.ศ. ๒๕๒๔ เริ่มใชหลักสูตรสภาการฝกหัดครู พ.ศ. ๒๕๒๔ เปดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร  

๔ ป รับจากผูมีวุฒิเดิม ม.ศ.๕ , ป.กศ. และ ป.ป. 

พ.ศ. ๒๕๒๘ เริ ่มเปดหลักสูตรสาขาวิชาการอื ่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปดหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพรอมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ท้ังระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ป และ ๒ ป พรอม ๆ กัน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูวาสถาบัน  

“ราชภัฏ” เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

พ.ศ. ๒๕๓๘ ยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ๒๕๓๘ มีผล

บังคับใชต้ังแตวันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ เริ ่มเปดสอนระดับบัณฑิต ๒ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันท่ี ๑๕ มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เริ่มมีผลบังคับใชทำให

เปล่ียนแปลงสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 



๓ 

  

เอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

แหลงเรียนรูภูมิปญญา พัฒนาการทองเท่ียว เช่ียวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

คุณธรรม นำความรู สูการพัฒนาทองถ่ิน สานศิลปมรดกโลก 

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทองถิ่น เปนศูนยกลางการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเปนผูนำดานวิทยาศาสตรสุขภาพและส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน ภายในป ๒๕๖๔ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

๑) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย 

และภูมิปญญาสากล 

๒) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สำนึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ินอีกท้ังสงเสริม

การเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปล่ียนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองให

มีจำนวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

๓) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ 

๔) เรียนรูและเสริมสรางความเข็มแข็งของผูนำชุมชน ผูนำศาสนา และนักการเมืองทองถิ่นใหมีจิตสำนึก

ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของ

สวนรวม 

๕) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และ

มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง 

๖) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองทองถ่ินและ

องคกรอื่นท้ังในและตางประเทศเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 



๔ 

  

๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน และเทคโนโลยีสมัยใหม ใหเหมาะสมกับการ

ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการการ

บำรุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

๘) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของ

มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

เปาประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงคของมหาวิทยาลัย 

ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุง 

ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู 

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอำนาจและ

หนาท่ี (๑) กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการวิชาการ

แกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุร ักษสิ ่งแวดลอม 

และทรัพยากรธรรมชาติ จึงกำหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

๑) เรงรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ยกระดับสูความเปนเลิศ  

และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

๒) สงเสริมใหมีการผลิตงานวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม องคความรู สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความตองการของสังคม และสามารถแขงขันไดในระดับกลุม

ประชาคมอาเซียน 

๓) เปนศูนยกลางการบริการ และเผยแพรขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่เปน

เอกลักษณของอยุธยาเมืองมรดกโลก อยางยั่งยืน 

๔) สงเสริมการสรางเครือขายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู บริหารและบุคลากรทางดานการศึกษา 

ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 

๕) สนับสนุน รวมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาว ิทยาลัยใหสามารถเปนแหลงเรียนรู ท ี ่ม ีคุณภาพ 

และการใหบริการทางวิชาการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 



๕ 

  

๖) สนับสนุน พัฒนาถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม 

สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินสูภูมิปญญาสากล 

๗) สงเสริม สนับสนุนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่น ชุมชน อยางคุมคา เพื่อใหเกิด

การจัดการบำรุงรักษาส่ิงแวดลอม พัฒนาสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน 

๘) สนับสนุน พัฒนาการสรางความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู ความเปนสากล โดยใช 

หลักธรรมาภิบาล และนำวิธีการบริหารจัดการแนวใหมมาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๙) เรงรัดใหมีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก และตำแหนงทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการสอน 

และการวิจัยสูระดับสากล 

๑๐) เรงรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยท่ีสามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ิน สามารถแขงขัน

ไดในระดับสากล 

๑๑) สงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนดาน

ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมประเทศอาเซียน 

 



๕ 

  

โครงสรางการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณบดี 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนา

นกัศกึษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 

วิทยาศาสตร 

ภาควิชา 

วิทยาศาสตรประยุกต 

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 

ศูนยศึกษาดาราศาสตร 

ศูนยสะเต็มศึกษา 

สำนักงานคณบดี 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 

มนุษศาสตร 

ภาควิชา 

สังคมศาสตร 

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

สำนักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

งานพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ

วิเคราะหขอมูล 

งานวิทยวิชาการ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการทรัพยากร

สารสนเทศ 

งานบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

งานบริหารระบบ

สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม

และส่ิงแวดลอม 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลปจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ศูนยทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ินจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร 

สำนักงานคณบดี 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ

พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝกประสบการณวิชาชีพ

และสหกิจศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ศูนยสงเสริมและพัฒนา 

การทองเท่ียว 

สำนักงานผูอำนวยการ 
สำนักงานผูอำนวยการ 

สำนักงานผูอำนวยการ 
สำนักงานคณบดี 

คณะครุศาสตร 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 

การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนยการศึกษาพิเศษ 

ศูนยพัฒนาครู ผูบริหาร 

และบุคลากร 

ทางการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กองกลาง 

สำนักงานอธกิารบดี 

กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา

มหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการ 

งานชวยอำนวยการ

ผูบริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและฝกอบรม 

งานบริหารทรัพยสินและ

จัดหารายได 

งานบัญชี 

งานพัสด ุ

งานส่ือสารองคกร 

งานอาคารสถานท่ีและซอมบำรุง 

ศูนยหนังสือ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานตดิตามและ

ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ

งบประมาณ 

งานวิเทศสัมพันธ 

งานสถิติการศึกษา

และสารสนเทศ 

โครงการจัดตั้งศูนย

ภาษาและการศึกษา

นานาชาต ิ

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

งานทะเบียนและ

ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลักสูตรและ

แผนการเรียน 

ศูนยสหกิจศึกษา 

งานบริการและ

สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานใหคำปรึกษา 

แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

งานส่ือสารองคกร 

งานวิศวกรรมและภูมิสถาปตย 

ศูนยนวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



๖ 

 

ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ภาพท่ี ๑ : อาคารเรือนไทยหมู สถาบันอยุธยาศึกษา 

สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีดำเนินงานดาน

การศึกษา คนควา วิจัย และสืบคนขอมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ                      

ภูมิปญญาทองถิ่นใหการสงเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ สงเสริม เผยแพรและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใชเปนแหลงเรียนรู ใหการบริการขอมูลเกี ่ยวกับอยุธยาศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม

การละเลนพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแกผูสนใจท่ัวไปท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เริ ่มตนขึ ้นจากการเปนศูนยว ัฒนธรรม นับแตสมัยที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏ                    

ยังมีฐานะเปนวิทยาลัยครู ซึ ่งในพระราชบัญญัติว ิทยาลัยครู ไดบัญญัติใหว ิทยาลัยมีหนาที ่ประการหนึ่ง                    

คือการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ใน พ.ศ.๒๕๒๑ กองว ัฒนธรรม กรมการศาสนา ไดขยายงานตามพระราชบัญญัต ิต ั ้งสำน ักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และยกฐานะศูนยประชาสงเคราะหทางวัฒนธรรมเปน “ศูนยวัฒนธรรม” โดยให

ว ิทยาลัยครู เปนหนวยงานที ่ดำเนินงานดานวัฒนธรรม อันมีอธิการบดีเปนประธาน และคณาจารย เปน



๗ 

 

คณะกรรมการ ขึ ้นก ับสำนักงาน คณะกรรมการว ัฒนธรรมแหงชาติศูนย ว ัฒนธรรม แหงว ิทยาล ัยครู

พระนครศรีอยุธยา ไดดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมดวยการริเริ่มจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ 

อันเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีเนื้อหาดานวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน ๓   

 

ภาพท่ี ๒ : หอศิลปวัฒนธรรม (หลังเดิม) ณ อาคาร ๓  

พ.ศ.๒๕๒๗  อธิบดีกรมการฝกหัดครู นายเดโช สวนานนท ไดประกาศจัดตั้งศูนยศิลปะและวัฒนธรรม                

เปนหนวยงานประจำวิทยาลัยครูทุกแหง สังกัดกรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา                 

จึงไดพัฒนาศูนยวัฒนธรรม ข้ึนเปน ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         

ตอมา ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ไดปรับปรุงอาคารเรียน ๓ เปน                               

“หอศิลปวัฒนธรรม” เพื ่อเปนแหลงรวบรวม และอนุรักษศิลปวัตถุ ท่ีไดริเริ ่มจัดแสดงมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๒                     

โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนิน                 

ทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และไดทรงลงพระนามาภิไธยไวเปนสิริมงคล เมื่อวันจันทรท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘   

พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ                        

ใหประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘  ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๗ ไดกำหนดใหสถาบันราชภัฏ                   

เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคหลายประการ ประการหนึ่ง คือ ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเปนการตอกย้ำภารกิจดานวัฒนธรรมของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



๘ 

 

ใน พ.ศ.๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศแบงสวนราชการของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                              

ใหศูนยศิลปะและวัฒนธรรม เปน “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีสำนักงานต้ังอยู ณ อาคารเรียน ๓ 

ตอมาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดอนุมัติงบประมาณใน พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อสรางอาคารหลังใหม 

สำหรับเปนอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสรางบริเวณระหวางจวนผูวาราชการจังหวัด ฯ และศูนยศึกษา

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบสถาปตยกรรมเรือนไทยภาคกลางที่แสดงใหเห็นภูมิปญญาเกี่ยวกับ            

การสรางสรรคท่ีอยูอาศัย ท่ีมีการจัดพื้นท่ีตาง ๆ ภายในเรือนดวยการเช่ือมโยงสมาชิก ในครอบครัวและพื้นท่ีการใช

สอยท่ีเอื้อตอสภาวะภูมิประเทศ  

ภายหลังจากท่ีสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล่ือนฐานะข้ึนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ใน พ.ศ.๒๕๔๗ แลว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ไดเปล่ียนช่ือเปน “สถาบันอยุธยาศึกษา” ทำหนาท่ีใน ดานการ

อนุรักษ สงเสริม เผยแพร วิจัย ดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดต้ังข้ึนตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 

ที่ไดกำหนดไวในมาตรา ๗ คือ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่น  ที่เสริมสรางพลัง

ปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนา

อยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน” 

เร ือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา สรางแลวเสร็จและยายสำนักงานมาอยู ที ่แหงนี ้เมื ่อ พ.ศ. ๒๕๔๙                     

โดยมีการแบงการใชงานของเรือนไทยและบริเวณโดยรอบคือ ชั ้นลางเปนสำนักงาน หองประชุม ศูนยขอมูล              

อยุธยาศึกษา โถงนิทรรศการหมุนเวียน สวนบริเวณชั้น ๒ จัดแสดงนิทรรศการถาวรในอาคารเรือนไทย ๓ หลัง 

เรือนไทยแหงนี้จึงเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น แกนักเรียน นักศึกษา  

และผูสนใจท่ัวไป โดยต้ังโดดเดนอยูริมถนนปรีดีพนมยงคภายใตช่ือ “สถาบันอยุธยาศึกษา”  

เหตุผลในการจัดต้ังสถาบันอยุธยาศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดจัดต้ังสถาบันอยุธยาศึกษาข้ึน เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามท่ีไดกำหนดไวในมาตรา ๗ คือ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรค

ศิลปวิทยา  เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวม ในการจัดการการบำรุงรักษา  

การใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัด ที่เคยเปน                

ราชธานีของประเทศไทย ที่มีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ป เปนมหานครที่มีเอกลักษณ มีโบราณสถานโบราณวัตถุท่ี



๙ 

 

ทรงคุณคา เปนเมืองอูขาวอูน้ำที่อุดมสมบูรณ มากดวยภูมิปญญาทองถิ่น ประวัติศาสตรและอารยธรรม จนองคการ

ศึกษาว ิทยาศาสตร และว ัฒนธรรมแหงสหประชาชาต ิ (ย ูเนสโก) ไดข ึ ้นบัญชีเป นนครประว ัต ิศาสตร

พระนครศรีอยุธยาเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ เมืองคารเท็จประเทศ

ตูนีเซีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความสำคัญท้ังในฐานะท่ีเปนแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดีแหงชาติไทย 

และเปนสวนหนึ่งของอารยธรรมแหงมวลมนุษยชาติ 

จากความสำคัญดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพื่อให

เปนหนวยงานท่ีทำหนาท่ีในดานการศึกษา คนควา วิจัยเรื่องราวและสืบคนขอมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร โบราณคดี 

ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ิน การอนุรักษ สงเสริม เผยแพรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

สามารถใชเปนแหลงเรียนรูใหการบริการขอมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา  ศิลปะและวัฒนธรรม  การละเลนพื้นบาน  คติชน

วิทยา ฯลฯ  แกผูสนใจท่ัวไปท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ท่ีต้ัง/อาณาเขต 

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที ่ ๙๖ หมู  ๒ ถนนปรีดีพนมยงค                     

ตำบลประตูชัย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ เปนเรือนไทยหมูภาคกลาง                     

อยูระหวางจวนผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศูนยศึกษาประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

นโยบายสถาบันอยุธยาศึกษา 

๑. สงเสริมใหมีการศึกษา คนควา องคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยาและนำศาสตรของพระราชามาใชเพื่อ

การพัฒนาทองถ่ิน 

๒. เปนศูนยขอมูลทางวิชาการดานวัฒนธรรมอยุธยา  

๓. สงเสริมใหนำศิลปวัฒนธรรมไทยไปบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนและนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

๔. มีการบริหารจัดการหนวยงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ปรัชญา 

รอบรู  เชิดชู  สูสรางสรรควัฒนธรรมอยุธยา 

วิสัยทัศน 

สถาบันอยุธยาศึกษาเปนหนวยงานท่ีทำหนาท่ีสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน และสรางสรรควัฒนธรรม

อยุธยาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 



๑๐ 

 

พันธกิจ 

 ๑. ทำนุบำรุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 

 ๒. รวบรวมและเผยแพรองคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยา 

 ๓. บูรณาการองคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยากับศาสตรพระราชาและแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

 ๔. สรางเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเนนการพัฒนาศักยภาพและการมีสวนรวมของบุคลากร 

กลยุทธ 

๑. พัฒนาทองถ่ินโดยใชศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐาน 

๒. ศึกษา รวบรวม สื่อสารองคความรูและเปนศูนยกลางในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 

๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนวยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

เอกลักษณ  

แหลงเรียนรู เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

วัฒนธรรมองคกร  

บุคลากรปฏิบัติงานดวยความสุขภายใตหลักธรรมาภิบาล 

คานิยม 

ทำนุบำรุง และเผยแพรวัฒนธรรมอยุธยาอยางสรางสรรค 

  



๑๑ 

 

โครงสรางการแบงสวนราชการภายในของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓ : โครงสรางสถาบันอยุธยาศึกษา  

งานและหนาท่ีความรับผิดชอบในแตละกลุมงานของสถาบันอยุธยาศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

งานบริหารท่ัวไป 

 ๑. หนวยธุรการ 

  ๑.๑ จัดระบบงานสารบรรณ และงานธุรการตาง ๆ ของสถาบันฯ ตามระเบียบราชการ 

  ๑.๒ การรับ – สง หนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือเขา-ออก ท้ังภายในและภายนอก 

๑.๓ จัดทำแฟมเสนอผูบังคับบัญชา พรอมจัดเตรียมขอมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจของ ผูบริหาร 

 ๑.๔ จัดทำหนังสือราชการภายในและภายนอก 

 ๑.๕ จัดเก็บเอกสาร และหนังสือราชการใหเปนหมวดหมู 

 

 

ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สำนักงานผูอำนวยการ 

งานศิลปวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดลอม 

งานบริหารงาน

ท่ัวไป 

งานอยุธยาศึกษา หอศิลปจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ศูนยทองเท่ียว 

ทางวัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 1. หนวยธุรการ 

2. หนวยนโยบายและ

แผน 

3. หนวยบริหารงาน

บุคคล 

4. หนวยการเงินและ

พัสดุ 

5. หนวยอาคารสถานที ่

6. หนวยประกันคุณภาพ 

7. หนวยจัดหารายได 

8. หนวยประชาสัมพันธ 

1. หนวยทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

2. หนวยอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมธรรมชาตแิละ

ศิลปกรรมทองถิ่น 

3. หนวยบริการวิชาการ

ดานศิลปวัฒนธรรม 

4. หนวยฐานขอมูล 

ดานศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญา 

 

 

1. หนวยศูนยขอมูลอยุธยา

ศึกษา 

2. หนวยบริการวิชาการ               

ดานอยุธยาศึกษา 

3. หนวยวิจัยและการจัดการ

ความรูดานอยธุยาศึกษา 

4. หนวยผลิตส่ือสารสนเทศ

ทางวิชาการ 

5. หนวยวารสารวิชาการ

อยุธยาศึกษา 

 

หนวยจัดแสดงนทิรรศการ 

ศิลปกรรม   

 

1. หนวยสงเสริม  

สนับสนุนการทองเที่ยว 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. หนวยจัดแสดง

นิทรรศการ วัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

 



๑๒ 

 

 ๑.๖ การราง ระเบียบ คำส่ัง ประกาศ ท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานภายในสถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๑.๗ การสำเนาหนังสือราชการ ท้ังภายใน ภายนอก และเอกสารอื่น ๆ ท่ีใชในการดำเนินงานขอ

สถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๑.๘ ปฏิบัติงานเลขานุการใหกับผูบริหารสถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๑.๙ ประสานงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานธุรการใหเกิดความเรียบรอย 

 ๒. หนวยนโยบายและแผน 

  ๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป  

  ๒.๒ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป 

  ๒.๓ จัดทำแผนกลยุทธประจำสถาบันอยุธยาศึกษา พรอมทบทวนเปนประจำทุกป 

  ๒.๔ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 

  ๒.๕ จัดทำรายงานประจำป 

  ๒.๖ จัดทำแผนความเส่ียง 

  ๒.๗ จัดทำแผนการจัดการความรู 

  ๒.๘ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

  ๒.๙ จัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง 

 ๓. หนวยบริหารงานบุคคล 

  ๓.๑ จัดทำคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๓.๒ จัดทำและทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๓.๓ สำรวจขอมูล เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๓.๔ ดำเนินการพัฒนาบุคลากร เชน ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๓.๕ ดำเนินการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร และการรวบรวมขอมูลสถิติวันลาทุกประเภท 

 ๔. หนวยการเงินและพัสดุ 

  ๔.๑ จัดต้ังคำของบประมาณการใชจายประจำปของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๔.๒ จัดทำแผนการใชจายเงินประจำป 

  ๔.๓ จัดทำ ซื้อ-จาง และการเบิก-จาย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป 

  ๔.๔ จัดทำบัญชีคุมยอดรายจายทุกหมวดงบประมาณ 



๑๓ 

 

  ๔.๕ การเปล่ียนแปลงรายการและหมวดรายจาย 

  ๔.๖ จัดทำรายงานผลการใชจายงบประมาณรปะจำป 

  ๔.๗ จัดทำระเบียบจัดหารายได 

  ๔.๘ จัดทำบัญชีการจัดหารายได 

  ๔.๙ การเบิก-จาย งานพัสดุ 

  ๔.๑๐ การดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ วัสดุคงทนถาวร และการซอมบำรุงรักษา 

  ๔.๑๑ การจัดทำบัญชีคุมยอดพัสดุ  

 ๕. หนวยอาคารสถานท่ี 

  ๕.๑ ควบคุมดูแล อาคารสถานท่ี  และระบบสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  

  ๕.๒ ประสานงาน ซอม-บำรุง กรณีเกิดการชำรุด 

  ๕.๓ ตกแตงภูมิทัศนใหสวยงาม 

 ๖. หนวยประกันคุณภาพ 

  ๖.๑ จัดทำคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ๖.๒ จัดทำคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  ๖.๓ จัดประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ 

  ๖.๔ จัดเก็บหลักฐานงานประกันคุณภาพตามตัวช้ีวัด 

  ๖.๕ จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 

  ๖.๖ จัดเตรียมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก/สถาบัน 

  ๖.๗ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน 

 ๗. หนวยจัดหารายได 

  ๗.๑ วางแผนดำเนินงานในการจัดหารายได  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 

๗.๒ จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดหารายได  

  ๗.๓ บริการใหเชาสถานท่ีและอุปกรณสำหรับจัดงานประเพณีตาง ๆ และการแสดงทางดานวัฒนธรรม 

  ๗.๔ ประสานงานกับฝายการเงินในการจัดเก็บรายได  

 ๘. หนวยประชาสัมพันธ 

  ๘.๑ วางแผนการประชาสัมพันธของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๘.๒ สรางเครือขายกับส่ือมวลชน และหนวยงานประชาสัมพันธ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 



๑๔ 

 

 ๘.๓ จัดทำเว็บไซต ส่ือออนไลนของสถาบันฯ 

 ๘.๔ บันทึกภาพถาย / วิดีโอ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม 

 ๘.๕ เตรียมขอมูลตาง ๆ เสนอฝายประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงจดหมายขาวประจำสัปดาห 

 ๘.๖ ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร และผลงานของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๘.๗ จัดทำรายงานประจำปของสถาบันอยุธยาศึกษา 

งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

  ๑. หนวยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

  ๑.๑ ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

  ๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

  ๑.๓ รวบรวม  สนับสนุน  สงเสริม  ผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

  ๑.๔ อนุรักษและสืบสานผลงานของภูมิปญญาทองถ่ิน 

    ๑.๕ จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

  ๑.๖ จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ  สืบสาน  และปลูกจิตสำนึกทางดานจริยธรรม  คุณธรรม และความ

เปนเอกลักษณไทย   

  ๑.๗ งานศาสนพิธี และพิธีการ  

  ๑.๘ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

  ๒. หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน 

   ๒.๑ ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการอนุรักษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ    

และส่ิงแวดลอม 

  ๒.๒ จัดประชุมคณะกรรมการหนวยอนุรักษของจังหวัดฯ 

  ๒.๓ สำรวจศึกษาสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินอยุธยา 

  ๒.๔ งานเผยแพรความรู  ดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอยุธยาแกนักเรียน  

นักศึกษา  และประชาชนท่ัวไป 

  ๒.๕ จัดทำรายงานสถานการณส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน  

  ๓. หนวยบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 

  ๓.๑ สำรวจความตองการของชุมชนและทองถ่ินเพื่อกำหนดหลักสูตร 

  ๓.๒ จัดการแสดงทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาเพือ่อนุรักษฯสืบสานใหคงอยูคูสังคมไทย 

  ๓.๓ จัดกิจกรรมสงเสริมและเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินอยุธยา 



๑๕ 

 

  ๓.๔ จัดอบรมใหความรูดานศิลปวัฒนธรรม  

  ๔. หนวยฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา  

  ๔.๑ งานเก็บรวบรวมขอมูลศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนระบบเพื่อการสืบคนและ

เผยแพรสูชุมชน 

  ๔.๒ งานจัดทำทะเบียนศิลปวัตถุ และเอกสารโบราณ 

  ๔.๓ งานปริวรรตเอกสารโบราณ 

  ๔.๔ จัดทำแผนท่ีแหลงภูมิปญญาทองถ่ิน 

งานอยุธยาศึกษา 

 ๑. หนวยศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา 

  ๑.๑ วางแผน จัดซื้อ และจัดหาทรัพยากรสำหรับใหบริการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา 

  ๑.๒ สำรวจ และรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑.๓ ลงทะเบียนหนังสือ และขอมูลสารสนเทศในระบบฐานขอมูล 

  ๑.๔ ใหบริการขอมูลวัฒนธรรมอยุธยา 

  ๑.๕ พัฒนาศูนยขอมูลอยุธยาศึกษาใหเปนปจจุบัน 

  ๑.๖ จัดทำแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผูเขาใชบริการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา 

  ๑.๗ จัดเก็บขอมูลสถิติของผูเขาใชบริการ 

  ๑.๘ จัดทำรายงานสรุปจำนวนผูเขาใชบริการเมื่อส้ินปงบประมาณ 

 ๒. หนวยบริการวิชาการดานอยุธยาศึกษา 

  ๒.๑ วางแผนการจัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

  ๒.๒ ประสานงานวิทยากรใหความรูในการอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

  ๒.๓ จัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

  ๒.๔ จัดทำแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 

 ๓. หนวยวิจัยและการจัดการความรูดานอยุธยาศึกษา 

  ๓.๑ ต้ังหัวขอการศึกษาองคความรู 

  ๓.๒ กำหนดหลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค และผลท่ีจะไดรับจากงานวิจัย 

  ๓.๓ ศึกษาวิจัยองคความรูดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรมอยุธยา 

  ๓.๔ สรุปผลงานวิจัย 



๑๖ 

 

  ๓.๕ นำเสนอและเผยแพรผลงานวิจัย 

  ๓.๖ ดำเนินการสรางและแสวงหาความรู จากประสบการณการทำงานท่ีมีอยูในบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๓.๗ สังเคราะห ประมวลผล และกล่ันกรองประเด็นความรูจากการประชุมแลกเปล่ียนความรู 

  ๓.๘ เผยแพร คูมือปฏิบัติงาน ท่ีไดจากการจัดการความรู 

  ๓.๙ วิเคราะห ประเด็นความรูท่ีไดจากการประชุมแลกเปล่ียนความรู มาจัดการความรูใหเปนระบบ 

  ๓.๑๐ ตรวจสอบ กล่ันกรอง ปรับปรุงแกไข คูมือปฏิบัติงาน ใหมีระเบียบแบบแผนเดียวกันตลอดท้ังฉบับ 

  ๓.๑๑ จัดกิจกรรมบรรยายใหความรู เปดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดการความรู (KM) 

 ๔. หนวยผลิตสื่อสารสนเทศทางวิชาการ 

  ๔.๑ สำรวจ รวบรวมขอมูลทางดานวัฒนธรรมอยธุยา สำหรับนำไปผลิตส่ือสารสนเทศทางวิชาการ 

  ๔.๒ จัดทำ นิทรรศการใหความรูทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

  ๔.๓ จัดทำ แผนพับ สำหรับเผยแพรใหความรูทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

  ๔.๔ จัดทำ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อบรม และสัมมนาทางวิชาการ 

  ๔.๕ นำตนฉบับเอกสารประกอบกิจกรรมทางวิชาการ ไปจัดตีพิมพ 

  ๔.๖ ควบคุม ตรวจสอบ เนื้อหาขอมูลที่นำมาผลิตเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อบรม และ

สัมมนาทางวิชาการ 

  ๔.๗ เผยแพรส่ือสารสนเทศทางวิชาการ 

 ๕. หนวยวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 

  ๕.๑ ประชาสัมพันธ เปดรับสมัครบทความ 

  ๕.๒ ประสานงานรับบทความวิชาการจาก ผูนิพนธทางระบบวารสารออนไลน และทางอีเมล 

  ๕.๓ ประสาน กับผูทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ 

  ๕.๔ จัดเตรียมตนฉบับวารสาร 

  ๕.๕ ตรวจสอบ ความถูกตองของการจัดเตรียมตนฉบับวารสารกอนตีพิมพ 

  ๕.๖ พัฒนา และดูแลระบบ Thai Journals Online หรือเว็บไซตสำหรับวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 

  ๕.๗ ประสานงาน การจัดพิมพวารสาร กับโรงพิมพ 

  ๕.๘ เผยแพร วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ 

  



๑๗ 

 

งานหอศิลป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑. หนวยจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม   

  ๑.๑ จัดทำทะเบียนผลงานทางศิลปกรรม 

  ๑.๒ ออกแบบ จัดแสดงผลงานทางศิลปกรรม 

  ๑.๓ จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางศิลปะของศิลปนสาขาตาง ๆ  

  ๑.๔ จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ โดยมีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับนิทรรศการ 

  ๑.๕ ประสานศิลปนสาขาตาง ๆ เพื่อสรางผลงานทางศิลปะ 

  ๑.๖ จำหนายหนังสือและของท่ีระลึก จากการสรางสรรคผลงานศิลปะ 

  ๑.๗ พัฒนาบุคลากรเพื่อนำชมภายในหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑.๘ จัดกิจกรรมถายทอดความรูทางดานศิลปะแกนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป  

  ๑.๙ จัดทำแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผูเขาใชบริการหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑.๑๐ จัดเก็บขอมูลสถิติของผูเขาใชบริการ 

  ๑.๑๑ จัดทำรายงานสรุปจำนวนผูเขาใชบริการเมื่อส้ินปงบประมาณ 

งานศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๑. หนวยสงเสริม สนับสนุน การทองเท่ียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑.๑ จัดทำปฏิทินทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑.๒ รวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการทองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๑.๓ จัดทำแผนท่ีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๑.๔ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการทองเท่ียว 

  ๑.๕ สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๑.๖ สงเสริมการจัดการความรูวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 

  ๑.๗ พัฒนาขอมูลทองเท่ียวเพื่อการเผยแพรบนเว็บไซตสถาบันอยุธยาศึกษา  

  ๑.๘ ใหบริการนำชมแกผูเขาใชบริการศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรม และนำชมตามเสนทาง 

  ๑.๙ ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑.๑๐ สรางเครือขายทางการทองเท่ียวดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  

  ๑.๑๑ จัดทำคูมือแนะนำการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ฉบับภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

  



๑๘ 

 

 ๒. หนวยจัดแสดงนิทรรศการ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๒.๑ ออกแบบการนำเสนอนิทรรศการภายในศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๒.๒ จัดนิทรรศการหมุนเวียนภายในศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๒.๓ บำร ุงร ักษา และพัฒนาร ูปแบบการนำเสนอภายในศูนยท องเที ่ยวทางว ัฒนธรรม                     

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๒.๔ จัดทำแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู เขาใชบริการศูนยทองเที่ยว                     

ทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๒.๕ จัดเก็บขอมูลสถิติของผูเขาใชบริการ 

  ๒.๖ จัดทำรายงานสรุปจำนวนผูเขาใชบริการเมื่อส้ินปงบประมาณ 

 

 

  



๑๙ 

 

 

ส่วนท่ี ๒  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การจัดทำระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา 
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในด้านการศึกษา 

ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ        
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้     
ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา  ศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน  คติชนวิทยา ฯลฯ แก่ผู้สนใจ
ทั่วไปทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ดังนั้นหน้าที่การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในฐานะ
นักวิชาการศึกษา จึงจำเป็นต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน  
 เนื่องด้วยสถาบันอยุธยาศึกษามีศิลปวัตถุอยู่ในครอบครองเป็นจำนวนมาก และในแต่ละปีสถาบันอยุธยา
ศึกษายังได้รับการบริจาคศิลปวัตถุจากบุคคลที่มีความประสงค์ให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาอยู่เสมอ 
จึงทำให้ ณ ช่วงเวลาที่ได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ ศิลปวัตถุในความครอบครองของสถาบันอยุธยาศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 
๑,๕๓๒ ช้ิน แบ่งออกเป็น ๑๑ หมวดหมู่ได้แก่ เครื่องไม้ไผ่ เครื่องดินเผา เครื่องกระเบื้องเคลือบ อุปกรณ์ไม้เนื้อแข็ง 
สมุดข่อยใบลาน รูปภาพหัวโขน เครื่องดนตรี เครื่องโลหะและสำริด และอาวุธ ศิลปวัตถุเหล่านี้มีคุณค่า          
และประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ในทางปฏิบัติสามารถนำมาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่            
สู่สาธารณชนได้ไม่มากนัก ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่การจัดแสดง และการขาดเทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูล
องค์ความรู้ที่ทันยุคสมัย ในปี ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษาได้รับความอนุเคราะห์ และความร่วมมือจาก         
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกันพัฒนาระบบเพื่อเป็นการส่งเสริม     
การให้บริการข้อมูลโดยใช้ช่ือว่า “ระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา” ข้ึนสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินผ่านศิลปวัตถุแก่ผู้ที่สนใจในวาระต่าง ๆ  
 ระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นระบบที่สามารถดึงบันทึกข้อมูลรายละเอียด รูปภาพ 
ภาพสามมิติ สื่อบันทึกเสียง และสื่อวีดีทัศน์นำเสนอให้บริการความรู้ในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชันแก่ผู้ที่สนใจ 
และใช้เป็นสื่อประกอบในการจัดแสดงนิทรรศการของสถาบันอยุธยาศึกษาได ้
 คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทำข้ึนมาเพื่อใช้ในสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้จัดทำไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน สามารถดำเนินการแทน
ผู้จัดทำได้โดยอ่านเนื้อหารายละเอียดขันตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ที่ได้พรรณณาไว้ในข้อมูลฉบับนี้ดำเนินการต่อได้
อย่างถูกต้อง สำหรับกระบวนการข้ันตอนต่าง ๆ ภายในคู่มือฉบับนี้ เป็นการถ่ายทอดทอดข้ันตอนการดำเนินการ
ต่าง ๆ ของระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา โดยอาศัยประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ผ่านมา  
ผสานกับเทคนิคต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ประยุกต์ข้ึนดังข้ันตอนต่อไปนี้ 
 

 



๒๐ 

 

 

ขั้นตอน การจัดทำระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำไปใช้เป็นสื่อจัดแสดงนิทรรศกำร 

 

แผนภูมิที่ ๒ ข้ันตอนการจัดทำระบบนำชมศลิปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา  



๒๑ 

 

 

ขั้นตอนท่ี ๑ การจัดเตรียมข้อมูล 

 ๑.๑ การเตรียมรายละเอียดของศิลปวัตถุ  

 ข้อมูลศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา จัดเตรียมโดยการคัดลอกจากเล่มทะเบียนศิลปวัตถุของสถาบัน

อยุธยาศึกษา  ซึ่งข้อมูลรายละเอียดศิลปวัตถุซึ่งได้จัดทำไว้โดยคณะดำเนินการจัดทำทะเบียนศิลปวัตถุของสถาบัน

อยุธยา เป็นข้อมูลทางวิชาการที่ผา่นการพิจารณาตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนได้  

 ในส่วนของข้อมูลรายละเอียดศิลปวัตถุที่จำเป็นต้องใช้ในการบันทึกเข้าสู่ระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบัน

อยุธยาศึกษา ได้แก่ 

 ๑. ช่ือศิลปวัตถุ  

 ๒. รายละเอียดข้อมูลรายละเอียดศิลปวัตถุ เป็นเนื้อความพรรณนาถึงรูปร่าง ลักษณะของศิลปวัตถุ 

ประวัติความเป็นมา ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์

จากวัตถุช้ินดังกล่าว คุณค่าของงานทางด้านงานศิลป์ เป็นต้น 

ตัวอย่าง เนื้อหาของศิลปวัตถุ 

ศิลปวัตถุประเภทหัวโขน 

ชื่อศิลปวัตถุ ทศกัณฐ ์

เนื้อหาคำบรรยาย 

 ทศกัณฐ์ เป็นพญายักษ์เจ้าเมืองลังกาองค์ที่ ๓ เป็นโอรสองค์โตของท้าวลัสเตียนกับนางรัชฎา  เดิมเป็น

ยักษ์ช่ือ "นนทุก" กลับชาติมาเกิด ซึ่งนนทุกมีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดาทั้งหลาย เทวดาเหล่านั้นก็มักจะลูบหัว             

นนทุกจนหัวล้าน นนทุกจึงเกิดความแค้น เลยไปขอนิ้วเพชรจากพระอิศวร แล้วทำร้ายพวกเทวดาที่มาลูบหัวตน 

นนทุกได้เข่นฆ่าเหล่าเทวดาตายนับไม่ถ้วน ทำให้พระอิศวรต้องร้องขอพระนารายณ์ให้มาช่วยปราบนนทุกให้ 

 พระนารายณ์จัดการกับนนทุก โดยการจำแลงองค์เป็นนางเทพอัปสรดักอยู่ตรงทางที่นนทุกเดินผ่านเป็น

ประจำ ฝ่ายยักษ์นนทุกเมื่อได้เห็นนางจำแลงจึงเกิดความหลงและเข้าไปเกี้ยวพาราสี นางจำแลงแสร้งทำยินดี     

โดยยื่นข้อเสนอว่าให้นนทุกร่ายรำตามนางทุกท่าแล้วจะยินดีผูกมิตรด้วย และแล้วยักษ์นนทุกก็ทำตามนาง       

ด้วยท่ารำตามกลอนว่า 

 

 



๒๒ 

 

 

  เทพนมปฐมพรหมสี่หน้า  สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน 

 ทั้งกวางเดินดงหงส์บิน   กินรินเรียบถ้ำอำไพ 

 อีกช้านางนอนภมรเคล้า   ทั้งแขกเต้าผาลาเพียงไหล่ 

 เมขลาโยนแก้วแววไว   มยุเรศฟ้อนในอำพร 

  ยอดตองต้องลมพรหมนิมิตร ทั้งพิสมัยเรียงหมอน 

 ย้ายท่ามัจฉาชมสาคร   พระสี่กรขว้างจักรฤทธิรงค์ 

 ฝ่ายว่านนทุกก็รำตาม   ด้วยความพิสมัยไหลหลง 

 ถึงท่านาคาม้วนหางวง   ช้ีตรงถูกเพลาทันใด 

 จนกระทั่งถึงท่านาคาม้วนหางนิ้วเพชรของนนทุกช้ีไปที่ขาของตัวเอง ขานนทุกก็หักลงทันใด นนทุกล้มลง 

ทันใดนั้น นางแปลงก็คืนร่างกลายเป็นพระนารายณ์เหยียบอกนนทุกไว้ 

 ก่อนตาย นนทุกตัดพ้อว่า พระนารายณ์มีหลายมือตนสู้ไม่ได้ พระนารายณ์จึงให้คำสัตย์ว่า ให้นนทุกไปเกิด

ใหม่ มีสิบเศียรสิบพักตร์ยี่สิบมือ เหาะเหินเดินอากาศได้ มีอาวุธนานาชนิดครบทุกมือ ส่วนพระนารายณ์จะไปเกิด

เป็นมนุษย์มีสองมือและตามไปฆ่านนทุกให้ได้ จากนั้นจังตัดศีรษะนนทุก 

 ต่อมา นนทุกไปเกิดเป็นเปรตอยู่ที่เชิงเขาไกรลาสของพระอิศวร มีกระดูกยื่นออกมาจากศีรษะและใช้    

เส้นเอ็นของตนพันรอบศอบำเพญ็ตบะจนพระอิศวรลงมา นนทุกจึงขอพรให้ตนไปเกิดเป็นยักษ์สิบเศียรยี่สิบกรตาม

คำของพระนารายณ์ พระอิศวรจึงให้พรแล้วให้นนทุกไปจุติในครรภ์พระนางรัชฎา มเหสีท้าวลัสเตียน เจ้ากรุงลงกา 

เกิดมาเป็นโอรสนามว่าทศกัณฐ์ 

 ทศกัณฐ์ เป็นยักษ์รูปงาม มีสิบหน้า ยี่สิบกร ทรงมงกุฏชัย ลักษณะปากแสยะ ตาโพลง กายปกติสีเขียว  

ตอนที่เกี้ยวพาราสีนางมณโฑ หรือยามที่ยินดีปรีดาจะเนรมิตร่างตนเองให้เป็นสีทอง แต่ยามโกรธเกรี้ยวร่างกาย  

จะเป็นสีแดงเพลิง มีพี่น้องร่วมท้องคือ กุมภกรรณ พิเภก ทูษณ์ ขร ตรีเศียร และนางสำมนักขา ทศกัณฐ์มีนิสัยร้าย

กาจพาลเกเร และเป็นยักษ์เจ้าชู้ มักมากในกามารมณ์ มักแปลงร่างเป็นเทวดาลอบไปชมนางสวรรค์ มีมเหสีหลาย

ตนได้แก่ 

 มเหสีที่เป็นมนุษย์นามว่า นางมณโฑ มีโอรส ธิดาด้วยกัน ๓ ตนคือ รณพักตร์ (อินทรชิต) นางสีดา และ  

ไพนาสุริยวงศ์ (ทศพิน)  

 มเหสีที่เป็นนาคคือ นางกาลอัคคี เป็นอัครมเหสี มีลูกช่ือ บรรลัยกัลป์ 

 มเหสีเป็นปลา มีลูกช่ือ นางสุพรรณมัจฉา 

 มเหสีเป็นช้าง มีลูกช่ือ ทศคีรีวัน และทศคีรีธร 
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 นางสนมอีกหนึ่งพันนาง มีลูกนางละ ๑ ตน รวมกันเรียกว่า สหัสกุมาร 

 นางสนม ๑๐ ตน มีลูกนางละ ๑ ตน เรียกรวมกันว่า  สิบรถ 

 ทศกัณฐ์ยังมีความสามารถพิเศษคือการได้ถอดดวงใจใส่กล่อง ฝากไว้กับอาจารย์คือพระฤๅษีโคบุตร ซึ่งใน

บางตำราก็กล่าวไว้ว่า ทศกัณฐ์ได้สวดมนต์สหัสรนาม หรือพระนามทั้ง ๑,๐๐๐ ของพระนารายณ์ เพื่อให้สามารถ

รอดพ้นจากความตายได้ ๑ ครั้ง และก็อาศัยช่วงนั้น ทำการควักดวงใจของตน ออกมาใส่ไว้ในกล่องแก้ว ซึ่งลง

อาคมกำกับไว้ แต่มีข้อเสียคือ หัวใจนั้นย่อมปรารถนาจะเข้าหาที่อยู่เดิมของมัน จึงต้องเก็บรักษาไว้ให้ห่างตัว 

ทศกัณฐ์จึงฝากกล่องดวงใจไว้กับพระฤๅษีโคบุตรเป็นผู้ดูแล ทำให้ไม่มีใครฆ่าได้ ด้วยความที่มีนิสัยเจ้าชู้ ได้ลักพาตัว

นางสีดาผู้มีรูปโฉมที่งดงาม ไปจากพระรามที่เป็นพระสวามี โดยมิรู้ว่านางสีดาก็คือบุตรีของตนเอง เป็นเหตุให้เกิด

ศึกสงครามระหว่าง ฝ่ายพระราม กับ ฝ่ายทศกัณฐ์ จนญาติมิตรของฝ่ายทศกัณฐ์ล้มตายไปเป็นจำนวนมาก สุดท้าย

ทศกัณฐ์ก็ถูกล่อลวงเอากล่องดวงใจไป ด้วยเล่ห์เพทุบายของหนุมาน ทำให้ทศกัณฐ์เองก็ต้องตายเพราะนิสัยเจ้าชู้

และความไม่ยอมแพ้ของตน ทศกัณฐ์ได้รู้ตัวแล้วว่าต้องตายแน่ แต่ด้วยขัตติยมานะจึงต้องต่อสู้กับพระราม จึงแต่ง

องค์อย่างงดงาม และถูกศรพรหมาสตร์ของพระรามฆ่าตาย ก่อนตาย ทศกัณฐ์ได้เห็นภาพว่า แท้ที่จริงแล้วพระราม

คือ พระนารายณ์อวตาร และได้สั่งเสียกับน้องชายตัวเองคือพิเภก ด้วยใบหน้าทั้งสิบ ซึ่งเรียกว่า "ทศกัณฐ์สอนน้อง" 

และภายหลังพิเภกก็ได้ทีครองกรุงลงกาสืบต่อแทน 

 ทศกัณฐ์ เป็นหนึ่งในยักษ์ทวารบาลสองตน ที่ยืนเฝ้าประตูทางเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามคู่

กับสหัสเดชะ เพราะถือว่าเป็นยักษ์ที่มีฤทธ์ิมากเท่าเทียมกัน มีการวิเคราะห์กันว่า ตัวละครอย่าง ทศกัณฐ์ หรือ

บรรดายักษ์ในเรื่อง เป็นตัวแทนของ ชาวทราวิฑ หรือ ทัสยุ ซึ่งเป็นชนชาวผิวดำที่อยู่ทางตอนใต้ของอินเดียในสมัย

โบราณ และพระรามและพลพรรคลิงเป็นตัวแทนของชาวอารยัน หรือชาวผิวขาวที่อยู่ทางตอนเหนือ และชาว

อารยันก็ได้ทำสงครามชนะชาวทัสยุ ซึ่งต่อมาก็ได้มีการแต่งวรรณกรรมเรือ่ง รามายณะข้ึนมาเพื่อยกย่องพวกตนเอง 

 ลักษณะหัวโขนทศกัณฐ์ ทำเป็นหน้ายักษ์ ๓ ช้ัน คือ ช้ันแรกมีหน้าปกติ ๑ หน้า และมีหน้าเล็ก ๆ เรียงกัน 

๓ หน้า ตรงท้ายทอยช้ันที่ ๒ ทำหน้าเป็นหน้าเล็ก ๆ ๔ หน้า เรียงสีด้าน ช้ัน ๓ ทำเป็น หน้าพรหมด้านหน้า หน้า

ยักษ์ด้านหลัง ปากแสยะตาโพลง สวมมงกุฎยอดขัย หน้าทศกัณฐ์มี ๓ สี คือ ปกติใช้หน้าสีเขียว ตอนนั่งเมืองใช้

หน้าสีทอง และมีทำหน้าสีน้ำรักยังไม่มีปรากฏใช้ในการแสดง  นอกจากนี้ยังมีหัวโขน ทศกัณฐ์แปลงเป็น          

พระอินทร์ในการรบครั้งสุดท้าย ลักษณะทำเป็นหน้าพระ ๓ ช้ัน สีเขียว มีเข้ียว ซึ่งเป็นหัวโขนเพียงหัวเดียวใน

เมืองไทยมีประดิษฐ์ข้ึนในสมัยรัชการที่ ๒ และยัง มีหัวโขนหน้าทศกัณฐ์ที่ทำด้วยทองแดงปิดทองประดับกระจก  

อีก ๑ หัว 
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เนื้อหาคำบรรยาย ภาษาอังกฤษ 

Thotsakan or Ravana 
Thotsakan, or Ravana, was the 3 rd demon king of Lanka.  He was the first son of King 

Lastien, or Pulastya, and Queen Ratchada, or Nikasa.  Thotsakan was reincarnated from         
a demon god named “Nonthuk, or Nandu.” His duty was to wash the feet of all deities and, 
while he did so, these deities often fondled his head, making his head bald at last. With 
feelings of enragement and revenge, Nonthuk requested a diamond finger of death from the 
god Shiva and used it to kill many deities.  Anyway, on the god Shiva’s request, the god Vishnu 
could subdue Nonthuk. 

The god Vishnu, disguised himself as a goddess, stood on the way Nonthuk had always 
passed by to lure him.  When seeing the disguised goddess, Nonthuk fell in love with her and 
wooed her.  The disguised goddess pretended to be pleased and said that, if he wanted to 
make friends with her, he had to dance along with her by keeping originality as all of her 
dancing steps.  Hearing that, Nonthuk followed her suggestion by imitating her moves. 

Then came a dance style called Naga Muan Harng (a giant, magical serpent with          
a rolled-up tail), Nonthuk’s diamond finger pointed to his own legs.  Suddenly he broke his legs 
and fell down.  At the same time, the goddess turned back into the god Vishnu and put his 
foot on Nonthuk’s chest.  

Before Nonthuk died, he made a complaint about the god Vishnu’s advantage over him 
in terms of many hands the god Vishnu had, causing him easily defeated.  Hearing that, the 
god Vishnu made a vow that Nonthuk would reincarnate into one with 10 heads, 10 faces, 20 
hands full of several weapons and an ability to fly.  However, the god Vishnu would 
reincarnate into a human being with 2 hands to find and kill him.  After making the vow, the 
god Vishnu cut off Nonthuk’s head.   

Later, Nonthuk was reborn as a hungry ghost living at the foot of Mount Krailas, the 
residence of the god Shiva. He had a bone protruding from the head and wrapped around the 
neck with his own ligaments.  He had performed an ascetic practice until, at last, the god 
Shiva appeared before him. Then he was granted a boon to reincarnate into a demon with 10 
heads and 20 arms according to the vow of the god Vishnu.  Afterwards, Nonthuk was reborn 
as a son of Ratchada, or Nikasa, the queen of King Lastien, or Pulastya, the ruler of Lanka.  His 
name was Thotsakan, or Ravana. 
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Thotsakan was a good-looking demon with 10 faces and 20 arms. He wore the Crown of 
Victory (a three-tiered crown). He had bulging eyes with a snarling mouth.  Generally, he had    
a green-colored body but, by magic, he could convert it into the gold color when he wooed 
Mandodari, his queen, or when he was very pleased.  Anyway, when he got furious, his body 
would turn into red fire color.  Kumbhakarna, Phiphek, Thut, Khorn and Trisian were his 
brothers while Sammanakha, or Surpanakha, was his sister. Thotsakan was evil, aggressive and 
arrogant.  He was a dire womanizer with an unmitigated lust.  He liked to disguise himself as   
a deity and stole a glance at apsaras from Heaven.      

Thotsakan had a lot of wives, detailed as follows: 
Mandodari, a human queen, with 3 children: Ronnaphak (Inthrachit or Indrajit), Sida and 

Payna Suriyawong (Thotsaphin); 
Kala Akkee, a Naga queen, with a child named Ban Lai Kalpa; 
A fish queen with a child named Suphanna Matcha; 
An elephant queen with 2 children: Thotsa Khiriwan and Thotsa Khirithorn;  
One thousand concubines with 1,000 children altogether (one concubine with one child), 

known as Sahatsa Kumara; 
Ten concubines with 10 children altogether (one concubine with one child), known as Sip 

Rot. 
Thotsakan’s special ability was to remove his own heart, then keep it in a box and be 

protected by his master, Sage Khobutra.  It is also said that Thotsakan had chanted 
Sahasranama Stotram or the 1 ,000 names of the god Vishnu to be exempt from death once in    
a life time.  Then he gouged his heart and kept it into a crystal box protected by a magic spell. 
The problem was that the heart would like to stay in its original place so it was necessary to 
be kept very far away from its body.  To solve this problem, Thotsakan asked his master, Sage 
Khobutra, to keep and protect the box with his heart inside so that no one could kill him.  As a 
womanizer, Thotsakan fell in love with beautiful Sida, or Sita, the wife of Phra Ram and 
kidnapped her; not knowing that, in fact, she was his own daughter. This incident was the 
cause of the epic battle between Phra Ram and Thotsakan which ended with the death of 
many of Thotsakan’s relatives and friends.  Later, it was Hanuman who played a trick on 
Thotsakan and stole the box containing his heart, causing his death at last. Thotsakan’s end 
came because of a woman and his obstination.  Although Thotsakan knew that he would lose 
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his life in the battle, due to his royal dignity, he beautifully dressed and fought bravely in 
battle. Thotsakan was killed by the Pashupatastra of Phra Ram.  Before he died, Thotsakan 
realized that, in fact, Phra Ram was one of the avatars of the god Vishnu. Finally, Thotsakan 
said his last words to his brother, Phiphek, with his 10 faces, known as “Thotsakan Teaches his 
Brother.” After Thotsakan died, Phiphek claimed himself as a successor to a throne and 
became the ruler of Lanka. 

Thotsakan and Sahatsadecha are the two giant guardians standing at the gate of Wat 
Phra Sri Rattana Satsadaram, or the Temple of the Emerald Buddha, because they both have 
the same powers and strengths.  It is estimated that some characters in the Ramakien epic, i.e. 
Thotsakan or other demons were the representatives of Tamil people called Travis or Tassayu 
who were black-skinned people living in ancient south India while Phra Ram and his troop of 
monkeys were the representatives of Aryan people who were white-skinned people living in 
the north region.  After the Aryan had defeated the Tassayu in battle, the Ramayana epic was 
written to glorify their victory.   

Thotsakan’s Khon mask is depicted as three-tiered demon faces.  The first tier consists of 
one normal face and 3 small faces arranged in line. For the second-tiered face, 4 small faces 
are placed with 4 -sided arrangement at the nape of the neck.  The third tier consists of a 
Brahma face at the front and a demon face at the back.  He has a snarling mouth and wears 
the Crown of Victory.  Thotsakan’s faces have 3 colors: green-colored in general, gold-colored 
when ruling the city and the color from Black Varnish tree which, however, has not yet been 
found in the show.  Also, there is Thotsakan’s Khon mask disguised as the god Indra in the last 
battle. It is depicted as three-tiered, green-colored deity faces with fangs. This mask is the only 
one found in Thailand, made in the reign of King Rama II. There is also one more Thotsakan’s 
Khon mask made from copper covered with gold leaves and decorated with glass.     
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 ๑.๒ การเตรียมภาพศิลปวัตถุ 

 ในเอกสารเล่มทะเบียนศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา มีภาพประกอบศิลปวัตถุแต่ละชนิดเพียงภาพ

ด้านหน้าของช้ินงานเพียงภาพเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาข้อมูลของผูใ้ช้งานระบบนำชมศิลปวัตถุ

ของสถาบันอยุธยาศึกษา จึงจำเป็นต้องนำศิลปวัตถุมาบันทึกภาพเพิ่มเติม ให้ได้ภาพที่มีความคมชัด มีภาพ

หลากหลายมุมของช้ินงานนำไปบันทึกลงในระบบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔ : แฟ้มทะเบียนศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา 
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ภาพที่ ๕ : ตัวอย่างภาพช้ินงานศิลปวัตถุจากทะเบียนศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา 
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ก่อนจะนำช้ินงานศิลปวัตถุมาทำการบันทึกภาพ ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องนำช้ินงานน้ันมาตรวจสอบสภาพ 

และทำความสะอาดตามหลักวิธีการอนุรักษ์ศิลปวัตถุ เพื่อให้ช้ินงานมีสภาพที่สวยงาม  

 อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการบันทึกภาพศิลปวัตถุเพื่อนำไปบันทึกลงในระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบัน

อยุธยาศึกษา มีดังนี ้

 ๑. กล้องดิจิทัล หรือสมาร์ทโฟน 

 ๒. ขาต้ังกล้อง 

 ๓. ฉากสีขาว (แนะนำให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ฉากจอฉายโปรเจคเตอร์ซึ่งมีพื้นสีขาว) 

 ๔. โคมไฟส่องวัตถุ จำนวน ๓ โคม 

 ๕. แท่นหมุนวัตถุอัตโนมัติ  

 ๖. โต๊ะพับพื้นสีขาว 

 การจัดอุปกรณ์ดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานต้องกางโต๊ะพับพื้นสีขาวและฉากจอฉายโปรเจคเตอร์ในลักษณะ   

ฉากถ่ายภาพ วางแท่นหมุนวัตถุอัตโนมัติ และช้ินงานศิลปวัตถุบนโต๊ะพับพื้นสีขาว ติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง   

ปรับมุมกล้องและขาตั้งกล้องให้เห็นเต็มช้ินงาน และให้ระนาบเซนเซอร์การรับภาพของกล้องตั้งฉากกับช้ินงาน    

เพื่อเป็นการลดการบิดเบี้ยวของวัตถุในภาพที่ได้บันทึก ฉายไฟส่องวัตถุด้านหน้า ด้านซ้าย และด้านขาวปรับมุม   

ให้เหมาะสมจนกระทั่งไม่เห็นเงากระทบฉากหลัง และเงาบนช้ินงานของวัตถุ เปิดแท่นหมุนวัตถุอัตโนมัติ          

โดยอุปกรณ์จะหมุนอัตโนมัติทุก ๆ ๕ วินาที ทำการบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิทัลเมื่อแท่นวางหมุน หรือตั้งค่า    

กล้องดิจิทัลให้ถ่ายอัตโนมัติทุก ๆ ๕ วินาทีตามความสะดวก 
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ภาพที่ ๖ : การจัดสถานทีส่ำหรับบันทึกภาพช้ินงานศิลปวัตถุ 
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 สถานที่สำหรับใช้ในการบันทึกภาพควรเป็นห้องปิด เพื่อหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์จากภายนอกซึ่งจะเป็นการ

รบกวนสภาพแสงสว่างภายในห้องที่ผู้ปฏิบัติงานได้จัดเตรียมไว้ พื้นที่ของห้องควรมีขนาดที่เพียงพอในการจัดฉาก

การบันทึกภาพ และมีพื้นที่สำรองไว้สำหรับการวางช้ินงานศิลปวัตถุเตรียมรอบันทึกภาพไว้จำนวนหนึ่ง แนะนำให้

ผู้ปฏิบัติงานใช้ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา ในการดำเนินการดังกล่าว 

 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการบันทึกภาพศิลปวัตถุ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำไฟล์ภาพดังกล่าวมาปรับแต่ง

แก้ไขเพื่อลบฉากหลังด้วยโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ หากผู้ปฏิบัติงานมิได้มีความสามารถในการใช้

โปรแกรมใดเป็นพิเศษ ขอแนะนำให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการในข้ันตอนน้ีด้วยโปรแกรมบนเว็บไซต ์photopea.com 

ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่ม สามารถทำได้บนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเพียงแค่

เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต ดังกระบวนการต่อไปนี ้

 ๑. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari ฯลฯ 

 ๒. พิมพ์ที่อยู่ลิงก์ https://www.photopea.com/ บนช่อง URL (ตามภาพประกอบที่ ๗) 

 
ภาพที่ ๗ : กระบวนการปรบัแต่งแก้ไขเพื่อลบฉากหลังด้วยโปรแกรมประยกุต์บนเว็บไซต์ ๑ 

 



๓๒ 

 

 

 ๓. เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการแก้ไขในโปรแกรม โดยการใช้คำสั่ง File เลือกคำสั่งย่อย Open หรือกดเลือก

ปุ่ม Open From Computer จากหน้าจอของตัวโปรแกรม หรือลากไฟล์รูปจากหน้าต่าง Windows Explorer 

(ตามภาพประกอบที่ ๘) 

 
ภาพที่ ๘ : กระบวนการปรบัแต่งแก้ไขเพื่อลบฉากหลังด้วยโปรแกรมประยกุต์บนเว็บไซต์ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

 

 ๔.บนหน้าต่างการจัดการเลเยอร์ กดปุ่ม New Layer จะปรากฏเลเยอร์ใหม่ ข้ึนมา ๑ อัน  (ตาม

ภาพประกอบที่ ๙) 

 
ภาพที่ ๙ : กระบวนการปรบัแต่งแก้ไขเพื่อลบฉากหลังด้วยโปรแกรมประยกุต์บนเว็บไซต์ ๓ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

 

๕. กดเลือกเลือกเลเยอร์ภาพงานศิลปวัตถุ จากนั้นลากข้ึนมาให้อยู่ลำดับบนเลเยอร์ใหม่ที่สร้างข้ีนมา  

(ตามภาพประกอบที่ ๑๐) 

 
ภาพที่ ๑๐ : กระบวนการปรบัแต่งแก้ไขเพื่อลบฉากหลังด้วยโปรแกรมประยกุต์บนเว็บไซต์ ๔ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

 

๖. กดเลือกเลเยอร์ใหม่ที่สร้างขึ้นมา กดเลือกเครื่องมือ Color Picker จะปรากฏหน้าต่างการเลือกสี กด

เลือกเฉดสีขาวและกดปุ่ม OK จากนั้นกดเลือกเครื่องมือ Paint Bucket Tool คลิกบนพื้นที่บริเวณใดก็ได้         

ของรูปภาพ  (ตามภาพประกอบที่ ๑๑) 

 
ภาพที่ ๑๑ : กระบวนการปรบัแต่งแก้ไขเพื่อลบฉากหลังด้วยโปรแกรมประยกุต์บนเว็บไซต์ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

 

 ๗. กดเลือกเลเยอร์ของภาพช้ินงานศิลปวัตถุ จากนั้นกดเลือกเครื่องมือ Magic Wand กำหนดค่า 

Tolerance ให้เหมาะสม ขอแนะนำให้ตั้งค่าไว้ที่ ๕๐ จากนั้นกดคลิกที่บริเวณฉากหลังจะปรากฏเส้นประ Select 

ทำการกดปุ่ม Delete บนแป้นคีย์บอร์ดเพื่อทำการลบฉากหลัง  (ตามภาพประกอบที่ ๑๒) 

 

 
ภาพที่ ๑๒ : กระบวนการปรบัแต่งแก้ไขเพื่อลบฉากหลังด้วยโปรแกรมประยกุต์บนเว็บไซต์ ๖ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

 

๘. ใช้เมนู Select เลือกเมนูย่อย Deselect  (ตามภาพประกอบที่ ๑๓) 

 

ภาพที่ ๑๓ : กระบวนการปรบัแต่งแก้ไขเพื่อลบฉากหลังด้วยโปรแกรมประยกุต์บนเว็บไซต์ ๗ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

 

๙. กดใช้เครื่องมือ Rectangle select ลากครอบให้พอดีกับช้ินงานศิลปวัตถุ จากนั้นเลือกเมนู Select 

เลือกคำสั่งย่อย Inverse จากนั้นทำการกดปุ่ม Delete บนแป้นคีย์บอร์ดเพื่อทำการลบฉากหลังอีกครั้ง  (ตาม

ภาพประกอบที่ ๑๔) 

 

ภาพที่ ๑๔ : กระบวนการปรบัแต่งแก้ไขเพื่อลบฉากหลังด้วยโปรแกรมประยกุต์บนเว็บไซต์ ๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

 

 ๑๐. กดเลือกคำสั่ง File เลือกคำสั่งย่อย Export As เลือกเป็นชนิดไฟล์ Jpg จะปรากฏหน้าต่างการบันทกึ

ไฟล์ลงบนคอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบัติงาน ปรับค่า Quality เป็น ๑๐๐ จากนั้นกดปุ่ม Save เลือกบันทึกที่อยู่แฟ้มได้

ตามที่ต้องการ  (ตามภาพประกอบที่ ๑๕ และ ๑๖) 

 

ภาพที่ ๑๕ : กระบวนการปรบัแต่งแก้ไขเพื่อลบฉากหลังด้วยโปรแกรมประยกุต์บนเว็บไซต์ ๙ 

 

ภาพที่ ๑๖ : ภาพช้ินงานศิลปวัตถุที่ผ่านการปรบัแต่งแก้ไขเพื่อลบฉากหลังแล้ว 



๔๐ 

 

 

 ๑.๓ การเตรียมเสียงบรรยายศิลปวัตถุ 

 สำหรับเสียงบรรยายศิลปวัตถุนั้น ผู้ปฏิบัติงานใช้เสียงบรรยายศิลปวัตถุที่ได้จัดทำไว้แล้ว ถ้าศิลปวัตถุช้ิน

นั้นยังไม่มีเสียงบรรยายศิลปวัตถุ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการจัดทำด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ 

 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำการสรุปรายละเอียดของศิลปวัตถุช้ินนั้นที่ได้มีการจัดทำไว้แล้ว โดยสังเขปให้

พอเหมาะ และได้ใจความสำคัญ เป็นลักษณะบทการบรรยาย ต้องมีเนื้อความให้ครอบคลมุในเรื่องของลักษณะของ

ศิลปวัตถุ ประวัติความเป็นมา การใช้ประโยชน์ ดังตัวอย่างคือ 

ตัวอย่าง บทการบรรยายเนื้อหาของศิลปวัตถุ 

ศิลปวัตถุประเภทหัวโขน 

ชื่อศิลปวัตถุ นางสีดา 

เนื้อหาบทบรรยาย 

 พิศพักตร์ผ่องพักตร์ดังจันทร       พิศขนงโก่งงอนดังคันศิลป์ 

พิศเนตรดั่งเนตรมฤคิน                              พิศทนต์ด่ังนิลอันเรียบราย 

พิศโอษฐ์ด่ังหนึ่งจะแย้มสรวล        พิศนวลดังสีมณีฉาย 

พิศปรางดั่งปรางทองพราย                         พิศกรรณคล้ายกลีบบุษบง 

พิศจุไรดั่งหนึ่งแกล้งวาด                 พิศศอวิลาสดั่งคอหงส์ 

พิศกรดั่งงวงคชาพงศ์                                 พิศทรงดั่งเทพกินรา 

พิศถันด่ังปทุมเกสร                         พิศเอวเอวอ่อนดั่งเลขา 

พิศผิวผิวผ่องดั่งทองทา                   พิศจริตกิริยาก็จับใจ 

นางสีดา คือพระลักษมีมเหสีของพระนารายณ์ อวตารลงมาเกิด เพื่อเป็นคู่ครองของพระราม ตามบัญชา

ของพระอิศวร นางสีดา เป็นพระธิดาของทศกัณฐ์ กับนางมณโฑ แต่เมื่อประสูติแล้ว พิเภกได้ทำนายว่านาง       

เป็นกาลกิณีแก่พระบิดาและบ้านเมือง ทศกัณฐ์จึงสั่งให้นำนางใสผ่อบลอยน้ำไป พระฤๅษีชนกพบเข้า จึงเก็บไปเลีย้ง

เป็นลูก โดยฝังดินฝากแม่พระธรณีไว้ เวลาผ่านไปถึง ๑๖ ปี พระฤๅษีชนกเบื่อหน่ายการบำเพ็ญพรต คิดกลับไป

ครองกรุงมิถิลาเช่นเดิม จึงลาเพศพรหมจรรย์ไปขุดนางข้ึนมา แล้วตั้งช่ือให้ว่า สีดา แปลว่ารอยไถ จากนั้นพานาง

เข้าเมืองมิถิลา จัดพิธียกศรคู่บ้าน คู่เมืองเพื่อเสี่ยงทายหาคู่ครองให้นางสีดา พระรามยกศรได้ จึงได้อภิเษกสมรส 



๔๑ 

 

 

กับนางสีดา  นางสีดาเป็นตัวละครที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ และถือว่าเป็นตัวกลางสำคัญ

แห่งเรื่องราวศึกลงกาทั้งหมด 

 จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติงานทำการบันทึกเสียงการบรรยายด้วยเครื่องบันทึกเสียง โดยอ่านบทบรรยาย       

ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่มีความสามารถท่านอื่นดำเนินการแทนก็ได้  ทำการบันทึกเสียงในห้องปิดทึบ

ปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก ในข้ันตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำการบันทึกเสียงอย่างน้อย ๒ ครั้ง เพื่อเป็น

การสำรองใช้ในการนำไปตัดต่อด้วยโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ต่อไป 

 เมื่อผู้ปฏิบัติงานบันทึกเสียงบรรยายศิลปวัตถุเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตัดต่อด้วยโปรแกรมประยุกต์      

บนคอมพิวเตอร์ โดยจะใช้โปแกรมสำหรับตัดต่อวีดีโอ หรือโปรแกรมสำหรับตัดต่อเสียงโดยเฉพาะก็ได้ แต่หาก

ผู้ปฏิบัติงานมิได้มีความสามารถในการใช้โปรแกรมใดเป็นพิเศษ ขอแนะนำให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการในข้ันตอนนี้

ด้วยโปรกรมบนเว็บไซต์ wav.hya.io ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่ม สามารถทำได้  

บนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเพียงแค่เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต ดังกระบวนการต่อไปนี ้

 ๑. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari ฯลฯ 

 ๒. พิมพ์ที่อยู่ลิงก์ https://wav.hya.io/ บนช่อง URL (ตามภาพประกอบที่ ๑๗) 

ภาพที่ ๑๗ : กระบวนการตัดต่อเสียงบรรยายด้วยโปรแกรมประยุกตบ์นเว็บไซต์ ๑ 



๔๒ 

 

 

 ๓. เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการจะตัดต่อในโปรแกรม โดยลากเสียงจากหน้าต่าง Windows Explorer 

(ตามภาพประกอบที่ ๑๘) 

 

ภาพที่ ๑๘ : กระบวนการตัดต่อเสียงบรรยายด้วยโปรแกรมประยุกตบ์นเว็บไซต์ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

 

 ๔. ใช้ปุ่มเครื่องมือทำการเล่นไฟล์เสียง กดปุ่ม Play เพื่อฟัง และหาช่วงเวลาที่ไม่ต้องการ กดปุ่ม Pause

เพื่อเป็นการระบุตำแหน่ง  (ตามภาพประกอบที่ ๑๙) 

 

ภาพที่ ๑๙ : กระบวนการตัดต่อเสียงบรรยายด้วยโปรแกรมประยุกตบ์นเว็บไซต์ ๓ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

 

๕. จากตำแหน่ง Cursor คลิกซ้ายค้างลากคลุมไปในทิศทางของช่วงเวลาในไฟล์ที่ที่ไม่ต้องการ ใช้ปุ่ม

เครื่องมือ Cut เพื่อตัดส่วนน้ันออก ทำซ้ำในกระบวนการนี้จนได้ไฟล์เสียงที่สมบูรณ์ (ตามภาพประกอบที่ ๒๐) 

 

ภาพที่ ๒๐ : กระบวนการตัดต่อเสียงบรรยายด้วยโปรแกรมประยุกตบ์นเว็บไซต์ ๔ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

 

๖. กดปุ่ม Save จะปรากฏหน้าต่าง Export To File ตั้งช่ือไฟล์ กดปุ่ม Download จากนั้นทำการเลือก 

ที่อยู่แฟ้มในคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึก (ตามภาพประกอบที่ ๒๑) 

 

ภาพที่ ๒๑ : กระบวนการตัดต่อเสียงบรรยายด้วยโปรแกรมประยุกตบ์นเว็บไซต์ ๕ 

  

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

 

 ปัญหา  

  ๑. กระบวนการจัดเตรียมภาพศิลปวัตถุ ในบางครั้งพบว่า ศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา    

ในหมวดเครื่องไม้ไผ่ และอุปกรณ์ไม้เนื้อแข็ง บางช้ินงานมีขนาดใหญ่มากกว่า ๒ เมตร ทำให้ไม่สามารถถ่ายในฉาก

ที่ได้จัดเตรียมไว้ได้อย่างพอดี 

 แนวทางแก้ไข 

  ๑. ในกรณีที่จะต้องถ่ายช้ินงานศิลปวัตถุที่มีขนาดใหญ่ ทำการเปลี่ยนฉากหลังจากเดิมที่ใช้ฉากจอ

ฉายโปรเจคเตอร์ และโต๊ะพับโฟเมก้าวางช้ินงาน โดยใช้ผ้าสีขาวเนื้อหนาทึบแสง ขึงบนฝาผนัง และปูบนพื้น 

จากนั้นวางช้ินงานบนฉาก ถ่ายในเฉพาะมุมที่เหมาะสม 

 ข้อเสนอแนะ 

  ๑. การดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรายละเอียดเนื้อหา การเตรียมภาพศิลปวัตถุ และการ

เตรียมเสียงบรรยายศิลปวัตถุนั้น ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมาก ฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องสำรองเวลา    

ในการดำเนินงานไว้ให้เพียงพอ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทันกำหนดการจั ดแสดงนิทรรศการ           

ที่ได้กำหนดไว้  

  ๒. การเลือกใช้ห้องใดห้องหนึ่งเป็นสถานที่ในการบันทึกภาพช้ินงานศิลปวัตถุ ควรตรวจสอบว่า  

มีการใช้สถานที่นั้นในกิจกรรมอื่นหรือไม่ หรือควรเลือกใช้สถานที่ที่ไม่มีการใช้งานเพื่อที่จะสามารถติดตั้งฉากการ

บันทึกภาพไว้ใช้ในการดำเนินการโดยไม่ต้องเก็บบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการดำเนินงาน 

  ๓. ผู้ปฏิบัติงานควรสำรองไฟล์รายละเอียด ภาพ เสียงบรรยายศิลปวัตถุที่ได้เตรียมไว้ในสื่อการ

จัดเก็บภาพนอก หรือพื้นที่เก็บเก็บข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันการสูญหายของไฟล์งาน 

  ๔. ผู้ปฏิบัติงานควรใช้กล้องบันทึกภาพที่สามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ ขนาดรูรับแรง ISO และ

ค่าสมดุลแสงขาวเองได้ เพื่อให้ภาพมีความสว่างที่คงที่ และสีของภาพมีความเสมอกันทุกภาพ 

 

 



๔๗ 

 

 

ขั้นตอนท่ี ๒ บันทึกข้อมลูลงในระบบนำชมศลิปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำเนื้อหารายละเอียด รูปภาพ และเสียงบรรยายประกอบศิลปวัตถุที่ได้จัดเตรียมไว้
แล้วในข้ันตอนที่ ๑ บันทึกเข้าไปในระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา ตามกระบวนการดังนี้ 

 ๒.๑ การเข้าใช้เว็บไซต์จัดการระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 เปิดเว็บบราวเซอร ์เช่น Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari ฯลฯ พิมพ์ที่อยู่ในช่อง Url 
: https://www.museumpool.com/thc_ayutthaya_art/staff/login  จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ระบบนำชม
ศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน 
 User: XXXXXXX 
 Password: XXXX 
 (ขอสงวนข้อมูลบัญชีผู้ใช้ โดยจะทำการออกรหัสบัญชีผู้ใช้งานให้แต่ละท่านโดยเฉพาะ เพื่อความปลอดภัย
ของระบบ) 

 

ภาพที่ ๒๒ : การเข้าใช้เว็บไซต์จัดการระบบนำชมศลิปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา ๑ 



๔๘ 

 

 

 

ภาพที่ ๒๓ : การเข้าใช้เว็บไซต์จัดการระบบนำชมศลิปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา ๒ 

 เมื่อผู้ปฏิบัติงานลงช่ือเข้าใช้งานระบบสำเร็จ ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าหลักของระบบนำชมศิลปวัตถุ   
ของสถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดในส่วนประกอบต่าง ๆ คือ 

 ๑. แถบเมนหูลังด้านบนของหน้าเว็บไซต์ระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา จะประกอบด้วย 
ปุ่มตัวเลือกเปลี่ยนภาษาของเนื้อหาเป็นภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ปุ่มตัวเลือกเปลี่ยนภาษาของเมนูระบบ         
เป็นภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และปุ่มเมนูของผู้ใช้งานท่านสามารถเลือกใช้งานลงช่ืออกจาระบบที่ปุ่มเมนูนี้ 

 ๒. แถบเมนูหลักด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์ระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา จะประกอบด้วย 
เมนูโครงสร้างของการจัดการต่าง ๆ บนระบบซึ่งประกอบไปด้วย 
  ๑) หน้าหลัก 
  ๒) จัดการพิพิธภัณฑ์ 
  ๓) จัดการแผนผัง 
  ๔) จัดการข้อมูลวัตถุ 
  ๕) การจัดแสดง 
  ๖) สถิต ิ
   



๔๙ 

 

 

๗) จัดการข้อมูลผู้ใช้ 
  ๘) การเช่ือมโยง 

 ๓. เนื้อหาในส่วนของหน้าหลักจะประกอบไปด้วย สถิติการเข้าใช้งานในเดือนปัจจุบัน สถิติวัตถุจัดแสดง
ยอดนิยมในเดือนปัจจุบัน และช้ินงานเด่น 

 

ภาพที่ ๒๔ : หน้าหลักเว็บไซต์จัดการระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

 เมื่อผู้ปฏิบัติงานลงช่ือเข้าใช้งานระบบครั้งแรก สามารถทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ด้วยตนเอง
จากแถบเมนูหลังด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์ > จัดการข้อมูลผู้ใช้ > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว /เปลี่ยนอีเมล์ / เปลี่ยน
รหัสผ่าน และสามารถเรียกดูรายช่ือผูใ้ช้งานในระบบทั้งหมด และเพิ่มรายช่ือผู้เข้าใช้งานใหม่ที่ > จัดการข้อมูลผู้ใช้ 
> ผู้ใช้งานระบบทั้งหมด  (ตามภาพประกอบที่ ๒๕ - ๒๘) 

 

 

 



๕๐ 

 

 

 หากผู้ปฏิบัติงานต้องการแก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน กดเลือกเมนูหลัก “จัดการข้อมูลผู้ใช้” เลือกเมนูย่อย “แก้ไข
ข้อมูลส่วนตัว” จากนั้นกรอกหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 

ภาพที่ ๒๕ : หน้าเว็บไซต์เมนูยอ่ยแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

 

 หากผูป้ฏิบัติงานต้องการแก้ไขข้อมูลอเีมล์ กดเลือกเมนหูลัก “จัดการข้อมูลผู้ใช้” เลือกเมนูย่อย “เปลี่ยน

อีเมล์” เมือ่ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 

ภาพที่ ๒๖ : หน้าเว็บไซต์เมนูยอ่ยเปลี่ยนอเีมล ์

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

 

หากผูป้ฏิบัติงานต้องการแก้ไขข้อมูลรหสัผ่านของบญัชีผู้ใช้งาน กดเลือกเมนหูลกั “จัดการข้อมลูผู้ใช้” 

เลือกเมนูยอ่ย “เปลี่ยนรหสัผ่าน” เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มบันทึกข้อมลู 

 

ภาพที่ ๒๗ : หน้าเว็บไซต์เมนูยอ่ยเปลี่ยนรหสัผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

 

 หากผู้ปฏิบัติงานต้องการทราบรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดภายในระบบ กดเลือกเมนูหลัก 

“จัดการข้อมูลผู้ใช้” เลือกเมนูย่อย “ผู้ใช้งานระบบทั้งหมด” หน้าเว็บไซต์จะปรากฏรายช่ือผู้ใช้งานระบบทั้งหมด 

โดยที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธ์ิการใช้งานแต่ละบัญชี รวมทั้งสามารถลบบัญชีผู้ใช้งานได้จากหน้านี้ 

 

ภาพที่ ๒๘ : หน้าเว็บไซต์เมนูยอ่ยผู้ใช้งานระบบทั้งหมด 

 หลังจากให้งานระบบเว็บไซต์จัดการระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษาแล้วผู้ปฏิบัติงาน
จำเป็นต้องทำการลงช่ืออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลภายในระบบ โดยการ ปุ่มเมนู          
ของผู้ใช้งาน เลือกเมนูย่อย Log out 

 

 

 

 

 



๕๔ 

 

 

๒.๒ บันทึกข้อมูลในระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา 

ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เมนูหลัก เพื่อเข้าสู่หัวข้อการเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ ลงในระบบดังนี้ 

๒.๒.๑ จัดการพิพิธภัณฑ์ เป็นเมนูหลักในส่วนรายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ของสถาบันอยุธยา
ศึกษา เป็นส่วนหน้าแรกที่ผู้ใช้งานโมบายแอปพลิเคชันในการให้ข้อมูลรายละเอียดประวัติของสถาบันอยุธยาศึกษา
โดยสังเขป ที่ตั้งของสถาบันอยุธยาศึกษา แผนที่ เว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาการทำการ ในส่วนน้ีผู้ปฏิบัติงาน
สามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่อาจจะมีการแก้ไขเพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับผู้ใช้งานใด้อย่างถูกต้อง        
และเป็นปัจจุบันได้  

เมื่อผู้ปฏิบัติงานต้องการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษา  ให้ทำการกด
เลือกเมนูหลัก “จัดการพิพิธภัณฑ์” เลือกเมนูย่อย “แก้ไขข้อมูลพิพิธภัณฑ์” ผู้ปฏิบัติงานสามารถกดคลิกที่ภาพ
เพื่อทำการปรับเปลีย่นภาพหน้าหลัก คลิกที่แผนที่เพื่อทำการระบุพิกัดของสถาบันอยุธยาศึกษาบน Google Maps 
เมื่อกรอกหรือแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว กดปุ่มบันทึกข้อมูล (ตามภาพประกอบที่ ๒๙) 



๕๕ 

 

 

 

ภาพที่ ๒๙ : หน้าเว็บไซต์เมนูยอ่ยแก้ไขข้อมูลพพิิธภัณฑ์ 



๕๖ 

 

 

๒.๒.๒ จัดการแผนผัง เป็นเมนูหลักในการจัดการแผนผังการจัดแสดงศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา 
เพื่อเป็นการระบุตำแหน่งวัตถุจัดแสดงภายในและภายนอกอาคารจัดแสดง ซึ่งจะประกอบไปด้วย เมนูย่อย        
การเพิ่มแผนผัง การแก้ไขแผนผัง การทำแผนผังนี้ใช้เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลสถานการณ์จัดแสดงของศิลปวัตถุ     
แต่ละช้ินงาน เช่น ศิลปวัตถุประเภทหัวโขน ช่ือศิลปวัตถุทศกัณฐ์ ถูกจัดแสดงอยู่ในห้องจัดแสดงหัวโขน ศิลปวัตถุ
ประเภทหัวโขน ช่ือศิลปวัตถุตรีเมฆ ถูกจัดเก็บอยู่ในคลังศิลปวัตถุ เป็นต้น   

เมื่อผู้ปฏิบัติงานต้องการเพิ่มแผนผังการจัดแสดงศิลปวัตถุ กดเลือกเมนูหลัก “จัดการแผนผัง” กดเลือก
เมนูย่อย “เพิ่มแผนผัง” จากนั้นกดที่พื้นที่รูปภาพเพื่อเพิ่มรูปภาพแผนผัง ในส่วนของช่องกรอกข้อมูล ใส่ข้อมูลช่ือ
แผนผัง และรายละเอียดแผนผังการจัดแสดงช้ินน้ี จากนั้นกดปุ่มบันทึก (ตามภาพประกอบที่ ๓๐) 

 

ภาพที่ ๓๐ : หน้าเว็บไซต์เมนูยอ่ยเพิม่แผนผัง 



๕๗ 

 

 

 หากผูป้ฏิบัติงานต้องการจัดการแผนผังการจัดแสดงศิลปวัตถุทั้งหมดในระบบ กดเลือกเมนหูลกั “จัดการ

แผนผัง” กดเลือกเมนูย่อย “รายการแผนผงั” หน้าเว็บไซตจ์ะแสดงรายการแผนผงัทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ 

ผู้ปฏิบัตงิานสามารถเข้าไปแก้ไขแผนผังต่าง ๆ ได้โดยการกดเลือกที่ภาพแผนผัง และสามารถลบแผนผังได้โดยการ

กดปุ่มเครื่องหมายกากบาท (ตามภาพประกอบที่ ๓๑) 

 

ภาพที่ ๓๑ : หน้าเว็บไซต์เมนูยอ่ยรายการแผนผัง 

 เมื่อผู้ปฏิบัติงานกดเลอืกภาพแผนผังเพื่อทำการจดัการแผนผงั จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลแผนผัง 

ในส่วนของกรอบบนสุดจะเปน็ภาพแผนผงัการจัดแสดงศิลปวัตถุ กรอบด้านลา่งซ้ายจะเป็นศิลปวัตถุทั้งหมดที่มีการ

จัดทำข้อมูลไว้แล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานลากศิลปวัตถุที่ต้องการนำไปจัดวางบนแผนผังมาใส่ในกรอบด้านล่างขวา เมื่อทำ

จนครบทุกช้ินงานแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานลากช้ินงานศิลปวัตถุที่ต้องการไปไว้บนแผนผังตามพิกัดที่นำไปจัดแสดงจริง 

ทำซ้ำข้ันตอนดังกล่าวจนครบ จากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูล (ตามภาพประกอบที่ ๓๒) 



๕๘ 

 

 

 

ภาพที่ ๓๒ : หน้าเว็บไซต์หน้าการจัดการแผนผัง 



๕๙ 

 

 

๒.๒.๓ จัดการข้อมูลวัตถุ เป็นเมนูหลักในการเพิ่มศิลปวัตถุเข้าไปในระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบัน
อยุธยาศึกษา โดยมีเมนูย่อยประกอบไปด้วย เพิ่มข้อมูลวัตถุ และรายการวัตถุ 

ในเมนูย่อยเพิ่มข้อมูลวัตถุ ผู้ปฏิบัติงานสามารถเพิ่มรายละเอียดเนื้อหา ภาพรูปภาพ และเสียงบรรยาย
ประกอบศิลปวัตถุที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยมีกล่องข้อความให้คัดลอกข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวบันทึกลงไปได้แก่ 

 ๑) รูปภาพตัวแทนช้ินงาน  
 ๒) ข้อมูลวัตถุจัดแสดง 
 ๓) สื่อประกอบเพิ่มเติม 

เมื่อผู้ปฏิบัติงานกรอกข้อมูลลงไปเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกดปุ่มบันทึกข้อมูลที่อยู่ล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ 
และข้อมูลที่บันทึกดังกล่าวจะไปแสดงผลอยู่ในเมนูย่อย รายการวัตถุ และผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบข้อมูล
ศิลปวัตถุที่ได้ทำการบันทึกลงไปในระบบแล้วจากเมนูย่อยน้ี  (ตามภาพประกอบที่ ๓๓) 

 



๖๐ 

 

 

 

ภาพที่ ๓๓ : หน้าเว็บไซต์เมนูยอ่ยเพิม่ข้อมูลวัตถุ 

 

 



๖๑ 

 

 

๒.๓ การเพ่ิมเติม/การแก้ไข/ลบข้อมูลศิลปวัตถุท่ีได้ทำการบันทึกเข้าสู่ระบบแล้ว 

ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการ เพิ่มข้อมูลเนื้อหารายละเอียด รูปภาพ เสียงการบรรยาย สื่อประกอบ
เพิ่มเติม หรือต้องการแก้ไขเนื้อหาที่มีความผิดพลาด ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าไปดำเนินการดังกล่าวที่เมนูหลัก 
จัดการข้อมูลวัตถุ>รายการวัตถุ  

เมื่อเข้าสู่หน้ารายการวัตถุให้ผู้ปฏิบัติงานเลื่อนหาศิลปวัตถุที่ต้องการเพิ่มเติม/การแก้ไข/ลบ หรือพิมพ์ช่ือ
เรียกศิลปวัตถุช้ินน้ันในกล่องข้อความค้นหา  

เมื่อพบศิลปวัตถุที่ต้องการเพิ่มเติม/การแก้ไข ให้ผู้ปฏิบัติงานกดเลือกช้ินงานนั้น ระบบจะเข้าสู่หน้า
เว็บไซต์เช่นเดียวกับ เมนูย่อย เพิ่มข้อมูลวัตถุ ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำการเพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ได้ 
เมื่อดำเนินการแล้วเสรจ็ ให้ทำการกดปุ่มบันทึกข้อมูลที่อยู่ล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ ข้อมูลดังกล่าวก็จะเปลี่ยนแปลง
ตามที่ต้องการ และในกรณีที่ต้องการลบศิลปวัตถุช้ินน้ันให้กดปุ่มกากบาทสีแดงด้านขวาสุดของศิลปวัตถุที่ต้องการ
ลบข้อมูล  (ตามภาพประกอบที่ ๓๔) 



๖๒ 

 

 

 

ภาพที่ ๓๔ : หน้าเว็บไซต์เมนูยอ่ยรายการวัตถุ 



๖๓ 

 

 

 ปัญหา 

  ๑. ช้ินงานศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษาบางชนิดมีช่ือเรียกช้ินงานเดียวกัน แต่มีหลายช้ิน 

และมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกัน หรือมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนใน

การระบุช้ินงานน้ัน ๆ ในการค้นหาช้ินงานที่ต้องการเพื่อ ตรวจสอบ แก้ไข หรือออกรหัสคิวอาร์โค้ดได้ 

 แนวทางแก้ไข 

  ๑. ผู้ปฏิบัติงานควรกรอกเลขทะเบียนศิลปวัตถุไว้กำกับในส่วนของรายละเอียดช้ินงานศิลปวัตถุ

ด้วยทุกครั้งในการกรณีที่ช้ินงานนั้นมีซ้ำกัน หรือมีความคล้ายกันในลักษณะทางกายภาพตั้งแต่ ๒ ช้ิน ข้ึนไป ให้

ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขโดยใช้วิธีการนี้ก่อน โดยในระหว่างนี้ผู้พัฒนาระบบกำลงัเพิ่มช่องสำรบัใสร่ายละเอยีดเลขทะเบยีน

ศิลปวัตถุในเวอร์ชันถัดไป 

 ข้อเสนอแนะ 

  ๑. หลังจากเลิกใช้งานระบบเว็บไซต์จัดการระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษาแล้ว

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำการลงช่ืออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลภายในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

 

 

ขั้นตอนท่ี ๓ การทดสอบระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา บนโมบายแอปพลิเคชัน Museum 
Pool 

 เมื่อผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลรายละเอียดศิลปวัตถุลงบนเว็บไซต์จัดการระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบัน
อยุธยาศึกษาเรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องในการแสดงผลบนโมบายแอปพลิเคชัน 
Museum Pool เสียก่อน ด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ เรียกดูศิลปวัตถุท่ีทำการบันทึกลงในระบบ 

 ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียกดูศิลปวัตถุที่ทำการบันทึกลงในระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา 
เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเนื้อหา ภาพรูปภาพ และเสียงบรรยายประกอบศิลปวัตถุ ที่
แสดงผลในโมบายแอปพลิเคชัน Museum Pool โดยการเข้าไปในเว็บไซต์จัดการระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบัน
อยุธยาศึกษา จากนั้นเลือกแถบเมนูหลัก การจัดแสดง > วัตถุจัดแสดง ในหน้าเว็บไซต์จัดการระบบนี้จะแสดง
ศิลปวัตถุที่ได้บันทึกลงในระบบไว้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลื่อนหา หรือพิมพ์ช่ือเรียกศิลปวัตถุช้ินนั้นในกล่องข้อความ
ค้นหาศิลปวัตถุที่ต้องการตรวจสอบ ในด้านขวาสุดของศิลปวัตถุในแต่ละช้ินงานจะมีรหัสคิวอาร์โค้ดระบุอยู่ ให้
ผู้ปฏิบัติงานใช้สมาร์ทโฟนของตนเองสแกนคิวอาร์โค้ดดังกล่าวเพื่อตรวจสอบด้วย โมบายแอปพลิเคชัน Museum 
Pool  (ตามภาพประกอบที่ ๓๕) 



๖๕ 

 

 

 

ภาพที่ ๓๕ : หน้าเว็บไซต์เมนูยอ่ยวัตถุจัดแสดง 

 

 



๖๖ 

 

 

 ๓.๒ ใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน Museum Pool เพ่ือทำการตรวจสอบ 

 ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องดาวน์โหลดโมบายแอปพลิเคชัน Museum Pool เพื่อใช้งานตรวจสอบข้อมูล
ศิลปวัตถุที่ได้บันทึกไว้ในระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา โดยที่ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้สมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบัติการ IOS สามารถค้นหาและดาวน์โหลดได้ที่  App Store สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ ใช้สมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบัติการ Android สามารถค้นหาและดาวน์โหลดได้ที่ Google Play  (ตามภาพประกอบที่ ๓๖) 

 

ภาพที่ ๓๖ : การดาวน์โหลดโมบายแอปพลเิคชัน Museum Pool 

  

 

 

 

 

 



๖๗ 

 

 

เมื่อดาวน์โหลดแล้วเสร็จ ทำการเปิดโมบายแอปพลิเคชัน Museum Pool ข้ึนมาจะพบหน้าการลงช่ือเข้า
ใช้งานแอบพลิเคชัน ผู้ปฏิบัติงานทำการสมัครสมาชิก หรือสมัครสมาชิกด้วยโมบายแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์ 
หรือ เข้าใช้งานแบบ Guest  (ตามภาพประกอบที่ ๓๗) 

 

ภาพที่ ๓๗ : การเข้าใช้งานโมบายแอปพลเิคชัน Museum Pool 

  

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

 

 

เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของโมบายแอปพลิเคชัน Museum Pool กดปุ่มที่เป็นสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ด เพื่อเปิด
การใช้งานกล้องเพื่อแสกนคิวอาร์โค้ด จากนั้นส่องไปที่คิวอาร์โค้ดของศิลปวัตถุที่ต้องการ  โมบายแอปพลิเคชัน 
Museum Pool จะแสดงผลข้ึนทันที จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเนื้อหา ภาพรูปภาพ และ
เสียงบรรยายประกอบศิลปวัตถุ ทำซ้ำจนครบทุกช้ินงานศิลปวัตถุที่ต้องการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย  (ตาม
ภาพประกอบที่ ๓๘ -๓๙) 

 

ภาพที่ ๓๘ : การใช้งานโมบายแอปพลเิคชัน Museum Pool ๑ 



๖๙ 

 

 

 

ภาพที่ ๓๙ : การใช้งานโมบายแอปพลเิคชัน Museum Pool ๒ 

 

 ๓.๓ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาด 

 เมื่อผู้ปฏิบัติงานพบข้อผิดพลาดของรายละเอียดเนื้อหา ภาพรูปภาพ และเสียงบรรยายประกอบศิลปวัตถุ 
ให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนตาม โดยใช้วิธีการและข้ันตอนที่ ๒ บันทึกข้อมูลในระบบนำชม
ศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา กระบวนการที่ ๒.๓ การเพิ่มเติม/การแก้ไข/ลบข้อมลูศิลปวัตถุที่ได้ทำการบันทึก
เข้าสู่ระบบแล้ว โดยเร็วที่สุด 

 

 

 

 

 



๗๐ 

 

 

 ปัญหา 

  ๑. เมื่อทำการเรียกดูศิลปวัตถุที่ทำการบันทึกลงในระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา 
เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเนื้อหา ภาพรูปภาพ และเสียงบรรยายประกอบศิลปวัตถุ         
ที่แสดงผลในโมบายแอปพลิเคชัน Museum Pool หน้าเว็บจะแสดงผลหลายช้ินงานในหน้าจอ ทำให้บางครั้ง   
ส่องรหัสคิวอาร์โค้ดไปที่ช้ินงานอื่นโดนที่มิได้ต้ังใจ  

 แนวทางแก้ไข 

  ๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานกดที่ภาพรหัสช้ินงานศิลปวัตถุช้ินนั้น ระบบจะแสดงผลภาพรหัสคิวอาร์โค้ด  
เป็นภาพใหญ่ภาพเดียวทำให้ไม่เกิดความผิดพลาด 

 ข้อเสนอแนะ 

  ๑. เพื่อความรวดเร็วในการค้นช้ินงานศิลปวัตถุที่ต้องการทำการตรวจสอบ ให้ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์
ช่ือช้ินงานศิลปวัตถุที่ต้องการลงในช่องค้นหน้า และเมื่อพบว่ามีช้ินงานที่มีซ้ำกัน หรือมีลักษณะทางกายภาพ        
ที่คล้ายกันให้ผู้ปฏิบัติงานอ้างอิงจากเลขทะเบียนศิลปวัตถุระหว่างในระบบกับเล่มทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 

 

 

ขั้นตอนท่ี ๔ จัดทำป้ายกำกับศิลปวัตถุเพ่ือการจัดแสดง 

 ก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานจะนำศิลปวัตถุไปจัดแสดง หรือใช้ประกอบในการจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริม           
การเรียนรู้ในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของสถาบัน
อยุธยาศึกษา จำเป็นต้องจัดทำป้ายกำกับศิลปวัตถุเพื่อการจัดแสดง เพื่อเป็นสิ่งบ่งช้ีศิลปวัตถุแต่ละช้ิน และใช้เป็น
ส่วนที่แสดงคิวอาร์โค้ดให้ผู้เข้าชม ได้ใช้โมบายแอปพลิเคชัน Museum Pool แสกนเพื่อศึกษาข้อมูลของศิลปวัตถุ
ช้ินน้ัน และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ด้วยตนเอง 

 ๔.๑ การออกรหัสคิวอาร์โค้ดของศิลปวัตถุ 

 ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับรหัสคิวอาร์โค้ดของศิลปวัตถุที่ต้องการนำไปจัดทำป้ายกำกับศิลปวัตถุเพื่อการ   
จัดแสดงได้โดย Pool โดยการเข้าไปในเว็บไซต์จัดการระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา จากนั้น    
เลือกแถบเมนูหลัก การจัดแสดง > พิมพ์คิวอาร์โค้ด ในหน้าเว็บไซต์จัดการระบบนี้จะแสดงศิลปวัตถุที่ได้บันทึก   
ลงในระบบไว้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลื่อนหา หรือพิมพ์ช่ือเรียกศิลปวัตถุช้ินนั้นในกล่องข้อความค้นหาศิลปวัตถุ      
ที่ต้องการรับรหัสคิวอาร์โค้ด ในด้านขวาสุดของศิลปวัตถุในแต่ละช้ินงานจะมีรหัสคิวอาร์โค้ดระบุอยู่ กดที่ภาพ     
คิวอาร์โค้ดดังกล่าว ระบบจะขยายรูปเป็นขนาดใหญ่ข้ึน คลิกขวาที่ภาพคิวอาร์โค้ด เลือกคำสั่ง Save As ทำการ
บันทึกภาพดังกล่าวไว้ในแฟ้มที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการบนคอมพิวเตอร์ ทำซ้ำในกระบวนการดังกล่าวจนได้รับรหัส   
คิวอาร์โค้ดครบสำหรับการนำไปใช้ (ตามภาพประกอบที่ ๔๐) 



๗๒ 

 

 

 

ภาพที่ ๔๐ : หน้าเว็บไซต์เมนูยอ่ยพิมพ์คิวอารโ์ค้ด 



๗๓ 

 

 

 ๔.๒ การออกแบบป้ายกำกับศิลปวัตถุ 

 ป้ายกำกับศิลปวัตถุที่จะแนะให้ผู้ปฏิบัติงานใด้ดำเนินการจัดทำน้ัน จำเป็นต้องมีส่วนประกอบของข้อมูล  
ที่แสดงในป้าย ๓ ข้อมูลคือ ๑. ข้อมูลที่เกี่ยวกับช่ือนิทรรศการที่จัดแสดง ๒. ภาพรหัสคิวอาร์โค้ด ๓. ช่ือเรียก
ศิลปวัตถุช้ินงานนั้น โดยที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถออกแบบรูปลักษณ์ของป้ายกำกับศิลปวัตถุได้ด้วยตนเอง          
โดยออกแบบให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของนิทรรศการที่จะนำไปใช้ หรือผู้ปฏิบัติงานอาจจะใช้รูปแบบ
สำเร็จรูป และดำเนินการจัดทำตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ได้ 

 ผู้ปฏิบัติทำการดาวน์โหลดไฟล์ป้ายกำกับ ศิลปวัตถุสำเร็จรูปได้โดยเปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์  
เช่น  Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari ฯลฯ พิ มพ์ ที่ อ ยู่ ใน ช่อง  Url bit.ly/3dE3FOH         
จะปรากฏหน้าเว็บไซต์บริการฝากไฟล์บนระบบเครือข่าย Google Drive กดปุ่มดาวน์โหลด ทำการบันทึกภาพ
ดังกล่าวไว้ในแฟ้มที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการบนคอมพิวเตอร์ 

 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำไฟล์ไฟล์ป้ายกำกับศิลปวัตถุสำเร็จรูปดังกล่าว มาแก้ไขข้อมูลที่จะแสดงด้วย
โปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ หากผู้ปฏิบัติงานมิได้มีความสามารถในการใช้โปรแกรมใดเป็นพิเศษ ขอแนะนำ
ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการในข้ันตอนนี้ด้วยโปรแกรมตัดต่อภาพบนเว็บไซต์ photopea.com ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย 
สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่ม สามารถทำได้บนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเพียงแค่เช่ือต่อกับอินเทอร์เน็ต     
ดังกระบวนการต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 

 

 

 ๑. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari ฯลฯ 
๒. พิมพ์ที่อยู่ลิงก์ https://www.photopea.com/ บนช่อง URL (ตามภาพประกอบที่ ๔๑) 

 

ภาพที่ ๔๑ : การจัดทำป้ายกำกับศิลปวัตถุสำเรจ็รปูจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

 

 ๓. เปิดไฟล์ป้ายกำกับศิลปวัตถุสำเร็จรูปที่จะทำการแก้ไขบนโปรแกรม โดยการใช้คำสั่ง File เลือกคำสั่ง
ย่อย Open หรือกดเลือกปุม่ Open From Computer จากหน้าจอของตัวโปรแกรม หรือลากไฟล์รูปจากหน้าต่าง 
Windows Explorer (ตามภาพประกอบที่ ๔๒) 

 

ภาพที่ ๔๒ : การจัดทำป้ายกำกับศิลปวัตถุสำเรจ็รปูจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๒ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

 

๔. ใช้เครื่องมือการพิมพ์ตัวอักษร Type Tool คลิกคลุมข้อความที่ต้องการแก้ไข พิมพ์ข้อความใหม่ลงไป 
แก้ไขช่ือนิทรรศการ ช่ือช้ินงานศิลปวัตถุ กดหน้าต่าง Cha เพื่อเปิดหน้าต่างการจดัรูปแบบตัวอักษร จากนั้นปรับค่า
รูปแบบตัวอักษร ขนาด สี ให้เหมาะสม เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ วปิดคำสั่งด้วยการกดเครื่องมือ Move Tool      
(ตามภาพประกอบที่ ๔๓) 

 

ภาพที่ ๔๓ : การจัดทำป้ายกำกับศิลปวัตถุสำเรจ็รปูจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

 

 ๕. เปิดหน้าต่าง Windows Explorer ไปที่แฟ้มที่มีภาพรหัสคิวอาร์โค้ดที่ต้องการ ลากภาพรหัสคิวอาร์
โค้ดที่ได้ทำการออกรหัสไว้ในระบบมาไว้ในไฟล์งาน (ตามภาพประกอบที่ ๔๔) 

 

ภาพที่ ๔๔ : การจัดทำป้ายกำกับศิลปวัตถุสำเรจ็รปูจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

 

 ๖. กดเลือกใช้เครื่องมือ Move Tool เลือกรูปภาพหรือตัวอักษรโดยคลิกขวาที่ภาพเลือกช่ือภาพ หรือ
เลือกที่หน้าต่าง Layer เลื่อนปรับตำแหน่งของภาพให้สวยงาม (ตามภาพประกอบที่ ๔๕) 

 

ภาพที่ ๔๕ : การจัดทำป้ายกำกับศิลปวัตถุสำเรจ็รปูจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

 

 ๗. กดเลือกคำสั่ง File เลือกคำสั่งย่อย Export As เลือกเป็นชนิดไฟล์ Jpg จะปรากฏหน้าต่างการบันทึก
ไฟล์ลงบนคอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบัติงาน ปรับค่า Quality เป็น ๑๐๐ จากนั้นกดปุ่ม Save เลือกบันทึกที่อยู่แฟ้มได้
ตามที่ต้องการ (ตามภาพประกอบที่ ๔๖) 

 

ภาพที่ ๔๖ : การจัดทำป้ายกำกับศิลปวัตถุสำเรจ็รปูจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๖ 

 
 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องการดำเนินการตามกระบวนการตั้งแต่ข้อ ๔ เป็นต้นไป จนได้ป้ายกำกับศิลปวัตถุ 
ครบทุกช้ินครบ 

  

 

 

 

 

 



๘๐ 

 

 

หลังจากที่ได้ออกแบบป้ายกำกับศิลปวัตถุเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ป้ายด้วยเครื่องพิมพ์ โดยคลิก
ลากคลุมไฟล์ป้ายกำกับศิลปวัตถุที่ต้องการนำไปใช้ คลิกขวาที่ไฟล์งานที่ได้กดคลุมเลือกไว้ เลือกเมนู Print         
จะปรากฏหน้าต่าง Print Pictures กดติกตัวเลือก Fit picture to frame ออก ตั้งค่าต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ของ
ผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นกด Print 

 เมื่อได้ป้ายกำกับศิลปวัตถุจากการพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตัดให้พอดีกับขอบ จากนั้นนำไปใส่ใน     
ป้ายตั้งอะคริลิกสำหรับเตรียมไว้ใช้ในการจัดแสดงศิลปวัตถุต่อไป 

 

ภาพที่ ๔๗ : ตัวอย่างป้ายกำกับศิลปวัตถุ 

 

 

 



๘๑ 

 

 

 ปัญหา 

  ๑. กระบวนการจัดทำป้ายกำกับศิลปวัตถุสำเร็จรูปจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บไซต์ หากเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ปิดเว็บบราวเซอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ      
ระบบอินเทอร์เน็ตขัดช้อง ไฟฟ้าดับขณะใช้คอมพิวเตอร์ไม่มีเครื่องสำรองไฟ เป็นต้น จะไม่สามารถดำเนินการ     
ต่อจากที่ทำไว้ใด้ เนื่องจากระบบไม่ได้มีการเก็บไฟล์ในระหว่างดำเนินการไว้ในฮาร์ดไดร์ฟของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำไฟล์นั้นใหม่อีกครั้ง 

 แนวทางแก้ไข 

  ๑. หากผู้ป ฏิบัติงานมี โปรแกรม Adobe Photoshop ที่ ถูกต้องตามลิขสิท ธ์ิติดตั้งอยู่ ใน
คอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้ว สามารถนำกระบวนการจัดทำป้ายกำกับศิลปวัตถุสำเร็จรูป ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บไซต์ที่ได้อธิบายไว้ไปใช้ตามได้ทุกประการ หรือประยุกต์ใช้กับโปรแกรมปรับแต่งภาพอื่นที่เป็น     
ฟรีแวร์ก็ได้ 

 ข้อเสนอแนะ 

  ๑. ผู้ปฏิบัติงานควรตั้งช่ือไฟล์ภาพรหัสคิวอาร์โค้ดให้ตรงกับช่ือช้ินงานศิลปวัตถุที่จะนำไป
ดำเนินการจัดทำป้ายกำกับศิลปวัตถุ และใส่เลขทะเบียนโดยย่อต่อท้ายช่ือไฟล์ในกรณี ช้ินงานนั้น มีซ้ำกัน         
หรือมีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๒ 

 

 

ขั้นตอนท่ี ๕ การนำไปใช้เป็นสื่อจัดแสดงนิทรรศการ 

 ๕.๑ การจัดแสดงในนิทรรศการ 

 ในการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่จะต้องมีการใช้ศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษาเป็นสื่อประกอบนิทรรศการ ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องทำการติดตั้ง/จัดวางศิลปวัตถุให้เหมาะสมกับรูปแบบของนิทรรศการ และติดต้ัง/จัดวางป้ายกำกับศิลปวัตถุ 
ให้บ่งช้ีถึงศิลปวัตถุช้ินน้ันอย่างเหมาะสมสวยงาม ดังตัวอย่างในภาพประกอบ 

 

 

ภาพที่ ๔๘ : ภาพตัวอย่างการจัดแสดงนทิรรศการแสดงศิลปวัตถุในสถาบันอยุธยาศึกษา 



๘๓ 

 

 

 

ภาพที่ ๔๙ : ภาพตัวอย่างการจัดแสดงนทิรรศการแสดงศิลปวัตถุในสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

ภาพที่ ๕๐ : ภาพตัวอย่างการจัดแสดงนทิรรศการแสดงศิลปวัตถุในสถาบันอยุธยาศึกษา 



๘๔ 

 

 

 

ภาพที่ ๕๑ : ภาพตัวอย่างการจัดแสดงนทิรรศการแสดงศิลปวัตถุในงานสัมมนา 

 

ภาพที่ ๕๒ : ภาพตัวอย่างการจัดแสดงนทิรรศการแสดงศิลปวัตถุในงานสัมมนา 

 



๘๕ 

 

 

 

ภาพที่ ๕๓ : ภาพตัวอย่างการจัดแสดงนทิรรศการแสดงศิลปวัตถุในงานสัมมนา 

 

 

 



๘๖ 

 

 

 ๕.๒ การให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าชมนิทรรศการใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน (Museum Pool) 

 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทำป้ายอธิบายวิธีการใช้งานระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา        
โดยจะทำการออบแบบใหม่ หรือใช้ป้ายสำเร็จรูปที่ได้จัดทำไว้แล้วโดยดำเนินการจัดทำตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 ผู้ปฏิบัติทำการดาวน์โหลดไฟล์ป้ายอธิบายวิธีการใช้งานระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา
สำเร็จรูปได้โดยเปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari ฯลฯ 
พิมพ์ที่อยู่ในช่อง Url: bit.ly/2BHHdpX จะปรากฏหน้าเว็บไซต์บริการฝากไฟล์บนระบบเครือข่าย Google Drive 
กดปุ่มดาวน์โหลด ทำการบันทึกภาพดังกล่าวไว้ในแฟ้มที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการบนคอมพิวเตอร์ 

 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำไฟล์ไฟล์ป้ายอธิบายวิธีการใช้งานระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา
สำเร็จรูปดังกล่าว มาแก้ไขข้อมูลที่จะแสดงด้วยโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ หากผู้ปฏิบัติงานมิได้มี
ความสามารถในการใช้โปรแกรมใดเป็นพิเศษ ขอแนะนำให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการในข้ันตอนน้ีด้วยโปรแกรมตัดต่อ
ภาพบนเว็บไซต์ photopea.com ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่ม สามารถทำได้     
บนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเพียงแค่เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต ดังกระบวนการต่อไปนี ้
 ๑. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari ฯลฯ 
 ๒. พิมพ์ที่อยู่ลิงก์ https://www.photopea.com/ บนช่อง URL (ตามภาพประกอบที่ ๕๔) 

 

ภาพที่ ๕๔ : การจัดทำป้ายอธิบายวิธีการใช้งานระบบฯ สำเร็จรูปจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๑ 



๘๗ 

 

 

 
 ๓. เปิดไฟล์ป้ายอธิบายวิธีการใช้งานระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษาสำเร็จรูปที่จะทำการ
แก้ไขบนโปรแกรม โดยการใช้คำสั่ง File เลือกคำสั่งย่อย Open หรือกดเลือกปุ่ม Open From Computer จาก
หน้าจอของตัวโปรแกรม หรือลากไฟล์รูปจากหน้าต่าง Windows Explorer (ตามภาพประกอบที่ ๕๕) 

 

ภาพที่ ๕๕ : การจัดทำป้ายอธิบายวิธีการใช้งานระบบฯ สำเร็จรูปจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

 

 ๔. ใช้เครื่องมือการพิมพ์ตัวอักษร Type Tool คลิกคลุมข้อความที่ต้องการแก้ไข พิมพ์ข้อความช่ือ
นิทรรศการใหม่ กดหน้าต่าง Cha เพื่อเปิดหน้าต่างการจัดรูปแบบตัวอักษร จากนั้นปรับค่ารูปแบบตัวอักษร ขนาด 
สี ให้เหมาะสม เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วปิดคำสั่งด้วยการกดเครื่องมือ Move Tool (ตามภาพประกอบที่ ๕๖) 

 

ภาพที่ ๕๖ : การจัดทำป้ายอธิบายวิธีการใช้งานระบบฯ สำเร็จรูปจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 

 

 ๕. กดเลือกใช้เครื่องมือ Move Tool เลือกรูปภาพที่ต้องการเปลี่ยน กดปุ่ม Delete บนแป้นคีย์บอร์ด 
เปิดหน้าต่าง Windows Explorer เลือกภาพประกอบที่ต้องการ จากนั้นลากมาวางในไฟล์งานแทนที่ภาพเก่า 
(ตามภาพประกอบที่ ๕๗) 

 

ภาพที่ ๕๗ : การจัดทำป้ายอธิบายวิธีการใช้งานระบบฯ สำเร็จรูปจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 

 

 ๖. กดเลือกใช้เครื่องมือ Move Tool เลือกรูปภาพหรือตัวอักษรโดยคลิกขวาที่ภาพเลือกช่ือภาพ หรือ
เลือกที่หน้าต่าง Layer เลื่อนปรับตำแหน่งของภาพให้สวยงาม (ตามภาพประกอบที่ ๕๘) 

 

ภาพที่ ๕๘ : การจัดทำป้ายอธิบายวิธีการใช้งานระบบฯ สำเร็จรูปจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

 

 ๗. กดเลือกคำสั่ง File เลือกคำสั่งย่อย Export As เลือกเป็นชนิดไฟล์ Jpg จะปรากฏหน้าต่างการบันทึก
ไฟล์ลงบนคอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบัติงาน ปรับค่า Quality เป็น ๑๐๐ จากนั้นกดปุ่ม Save เลือกบันทึกที่อยู่แฟ้มได้
ตามที่ต้องการ (ตามภาพประกอบที่ ๕๙) 

 

ภาพที่ ๕๙ : การจัดทำป้ายอธิบายวิธีการใช้งานระบบฯ สำเร็จรูปจากโปรแกรมบนเว็บไซต์ ๖ 

 หลังจากที่ได้ออกแบบป้ายอธิบายวิธีการใช้งานระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษาเรียบร้อย
แล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานป้ายด้วยเครื่องพิมพ์ เมื่อได้ป้ายกำกับศิลปวัตถุจากการพิมพ์เรยีบรอ้ยแล้ว ให้ทำการตัดให้พอดี
กับขอบ จากนั้นนำไปใส่ ในป้ายตั้ งอะคริลิกสำหรับใช้ในการแสดงวิธีการเข้าใช้ โมบายแอปพลิเคชัน          
Museum Pool แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการ 
 และเมื่ออยู่ในช่วงระว่างการจดัแสดงนิทรรศการผูป้ฏิบัติงานจะต้องคอยประจำที่ เพื่ออธิบายให้คำแนะนำ
การใช้โมบายแอปพลิเคชัน Museum Pool แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการโดยให้คำแนะนำผู้เข้าชมนิทรรศการดังต่อไปนี้ 
 ๑. แนะนำให้ผู้เข้าชมนิทรรศการใช้สมาร์ทโฟนของตนเองสแกนคิวอาร์โค้ดที่แสดงอยู่บนป้ายอธิบาย
วิธีการใช้งานระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา หรือที่แสดงอยู่บนป้ายกำกับศิลปวัตถุช้ินใดช้ินหนึ่ง  
 
 
 



๙๒ 

 

 

 ๒. เมื่อผู้เข้าชมนิทรรศการสแกนคิวอาร์โค้ดสำเร็จ ให้กดลิงก์ที่แสดงเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลช้ินงาน
ศิลปวัตถุซึ่งจะแสดงเพียงแค่ภาพประกอบและรายละเอียดสังเขปข้อมูลเมื่อเลื่อนลงมาล่างสุด หากต้องการที่จะ
ติดตั้งโมบายแอปพลิเคชัน Museum Pool ให้ทำการกดเลือกระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนที่ใช้เพื่อเข้าสู่หน้า
การดาวน์โหลด หลังจากนั้นทำการแนะนำวิธีการใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน Museum Pool  แก่ผู้เข้าชม
นิทรรศการโดยใช้วิธีการเดียวกันกับ ข้ันตอนที่ ๓.๒ ใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน Museum Pool เพื่อทำการ
ตรวจสอบ 

 

ภาพที่ ๖๐ : หน้าเว็บบราวเซอร์บนสมาร์ทโฟนเมื่อสแกนภาพรหสัคิวอาร์โค้ดโดยไม่ได้ติดตั้งแอปพลเิคชัน 
Museum Pool 

 

 

 

 

 



๙๓ 

 

 

 ปัญหา 

  ๑. ในบางครั้งไม่สามารถใช้ป้ายกำกับช้ินงานศิลปวัตถุทีมีลักษณะเป็นป้ายตั้งอะคริลิกได้ 
เนื่องจากพื้นที่ในการวางไม่เพียงพอ หรือลักษณะของป้ายไม่เข้ากับช้ินงาน   

 แนวทางแก้ไข 

  ๑. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องออกแบบป้ายให้มีขนาดที่เหมาะสมกับช้ินงานศิลปวัตถุ และไม่จำเป็นต้อง
ใช้ป้ายตั้งอะคริลิกก็ได้ โดยดูตามความเหมาะสมของรูปแบบงาน ขนาดของช้ินงาน และพื้นที่การจัดวาง 

 ข้อเสนอแนะ 

  ๑. ภาพรหัสคิวอาร์โค้ดควรใช้สีขาว-ดำเท่านั้น เพื่อให้กล้องของสมาร์โฟนจับภาพ และสแกน   
ได้อย่างรวดเร็ว จากประสบการณ์ที่ดำเนินงานมา หากใช้สีอื่น พิมพ์ภาพรหัสบนกระดาษสี หรือยิงเลเซอร์บนวัสดุ
ไม้สีเข้ม อาจจะทำให้ไม่สามารถสแกนรหัสคิวอาร์โค้ดได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 

 

 

ขั้นตอนท่ี ๖ การรายงานผลทางสถิติ 

 ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียกดูสถิติการเข้าชมศิลปวัตถุที่ให้บริการนำชมด้วยโมบายแอปพลิเคชัน Museum 
Pool สำหรับนำไปใช้อ้างอิงในการรายงานผลความสำเร็จของการจัดนิทรรศการแสดงศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยา
ศึกษา ได้โดย เข้าไปในเว็บไซต์จัดการระบบนำชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา จากนั้นเลือกแถบเมนูหลัก 
สถิติ ซึ่งจะมีเมนูย่อยให้เรียกดูข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ได้แก่ 

 ๑. ผู้เยี่ยมชมกับพิพิธภัณฑ์ ในหัวข้อเมนูย่อยน้ี ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียกดูข้อมูลทางสถิติการใช้งานรับชม
ศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษาทั้งหมด โดยสามารถเรียกดูในแต่ละช่วงเวลาได้ และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้
จนถึงวันแรกที่เริ่มใช้งานระบบ โดยกดปุ่มเลือกวันที่ บริเวณด้านบนของหน้าเว็บไซต์ (ตามภาพประกอบที่ ๖๑) 

 

ภาพที่ ๖๑ : หน้าเว็บไซต์เมนูยอ่ยผูเ้ยี่ยมชมกบัพิพิธภัณฑ ์

 



๙๕ 

 

 

 ๒. ผู้เยี่ยมชมกับช้ินงานที่มีผู้เยี่ยมชมสูงสุด ในหัวข้อเมนูย่อยน้ี ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียกดูข้อมูลทางสถิติ
การใช้งานรับชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา เฉพาะช้ินงานศิลปวัตถุที่มีผู้เยี่ยมชมสูงสุด ๑๐ อันดับแรก
เท่านั้น โดยสามารถเรียกดูในแต่ละช่วงเวลาได้ และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้จนถึงวันแรกที่เริ่มใช้งานระบบ    
โดยกดปุ่มเลือกวันที่ บริเวณด้านบนของหน้าเว็บไซต์ (ตามภาพประกอบที่ ๖๒) 

 

ภาพที่ ๖๒ : หน้าเว็บไซต์เมนูยอ่ยผูเ้ยี่ยมชมกบัช้ินงานที่มผีู้เยี่ยมชมสูงสุด 

  

 

 

 

 

 

 



๙๖ 

 

 

๓. ผู้เยี่ยมชมกับช้ินงานจัดแสดงทัง้หมด ในหัวข้อเมนูย่อยน้ี ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรยีกดูข้อมูลทางสถิติการ
ใช้งานรับชมศิลปวัตถุของสถาบันอยุธยาศึกษา ช้ินงานศิลปวัตถุที่มีผู้เยี่ยมชมทั้งหมดที่ได้ทำการนำไปจัดแสดง  
โดยสามารถเรียกดูในแต่ละช่วงเวลาได้ และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้จนถึงวันแรกที่เริ่มใช้งานระบบ โดยกดปุ่ม
เลือกวันที่ บริเวณด้านบนของหน้าเว็บไซต์ (ตามภาพประกอบที่ ๖๓) 

 

ภาพที่ ๖๓ : หน้าเว็บไซต์เมนูยอ่ยผูเ้ยี่ยมชมกบัช้ินงานจัดแสดงทั้งหมด 

 ผู้ปฏิบัติงานสามารถพิมพ์ข้อมลูทางสถิติดังกลา่วที่ต้องการ โดยการคลกิขวาที่บรเิวณหน้าแสดงเนื้อหาของ
เว็บไซต์ เลือกคำสั่ง Print จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าการพิมพ์ ตั้งค่าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการ แล้วกดปุ่ม Print 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 

 

 

 ปัญหา 

  ๑. ผู้ เข้าชมนิทรรศการบางส่วนไม่ได้ติดตั้ง โมบายแอปพลิเคชัน Museum Pool ทำให้การ    
เก็บข้อมูลทางสถิติไม่ครบถ้วน 

 แนวทางแก้ไข 

  ๑. ผู้ปฏิบัติงานนอกจากแนะนำให้ผูเ้ข้าชมนิทรรศการติดตั้งโมบายแอปพลิเคชัน Museum Pool 
แล้ว จะต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าชมนิทรรศการด้วยตนเอง และทำการบันทึกไว้ จากนั้นในการจัดทำ
รายงานผลทางสถิติให้นำข้อมูลทั้งสองส่วนมาวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

 ข้อเสนอแนะ 

  ๑. ข้อมูลทางสถิติที่รายงานอยู่ในระบบเป็นข้อมูลช้ันต้น และมีรูปแบบที่ยากต่อการเข้าใจ      
ควรนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำเป็นตารางแผนภูมิ ก่อนจะนำไปใช้หรือนำไปรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
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รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๘ - ๖๒๕๙๔๐๔ 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ตำแหน่งหน้าท่ีทำงานปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัตกิาร  

ท่ีทำงานปัจจุบัน   งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สถาบันอยุธยาศึกษา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์  
    ตำบลประตูชัย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
    รหัสไปรษณีย์ ๑๓๐๐๐ 
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