คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่อง
กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันอยุธยาศึกษา

จัดทาโดย
นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว
งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
เรื่อง
กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันอยุธยาศึกษา
จัดทาโดย
นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว
งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตรวจสอบการจัดทา ครั้งที่ ๑
……………………………………………..
ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
วันที่..........เดือน.................................................พ.ศ. ๒๕๖๔

คำนำ
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับ
ตาแหน่ งและการแต่ งตั้ งข้าราขการพลเรือ นในสถาบั น อุดมศึก ษาให้ ดารงตาแหน่ ง สูง ขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่ ง เป็ น เอกสารแสดงเส้ น ทางการท างานหลั ก ตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น จนสิ้ น สุ ด กระบวนการ โดยระบุ ขั้ น ตอน
การดาเนินการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไข
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือ ปฏิบัติงานหลัก มีความสาคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน
เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ ในการปฏิบัติงานและช่วยให้ ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่าง
รวดเร็ว ทาให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านหลั ก เกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด อบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ กษา มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุธ ยา ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทราบขั้ น ตอน
วิธีปฏิ บั ติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบี ยบ ข้ อบั ง คับ ที่ เกี่ย วข้อ งในการจัด ท าคู่มือ กระบวนการจัดอบรม
เชิง ปฏิ บัติ การด้านศิ ลปะและวัฒ นธรรม สถาบั นอยุธยาศึก ษา และเพื่ อเป็ นแนวทางในการปฏิบั ติง าน
สาหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้เพราะการจัดทาคู่มือกระบวนการจัดอบรม
เชิงปฏิบั ติการด้านศิลปะและวัฒ นธรรม สถาบัน อยุธยาศึกษา เป็นงานที่ ต้องมีความละเอีย ดรอบคอบ
ถูกต้อง รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
ท้ า ยนี้ ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ใ ห้ ค วามรู้ แ ละค าแนะน าด้ ว ยดี ต ลอดมา
และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดทา
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษาที่เป็นกาลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี

นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
๕ มกราคม ๒๕๖๔

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา
นโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม ของสถาบันอยุธยาศึกษา
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสถาบันอยุธยาศึกษา
งานและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงานของสถาบันอยุธยาศึกษา
ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา
ขั้นตอนที่ ๑ เขียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ปัญหาในการปฏิบัติงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๒ คัดเลือกหัวข้อในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ปัญหาในการปฏิบัติงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดหาและคัดเลือกวิทยากร
ปัญหาในการปฏิบัติงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๔ การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ปัญหาในการปฏิบัติงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๕ การเตรียมการก่อนการจัดอบรม
ปัญหาในการปฏิบัติงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๖ ดาเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามกาหนดการ
ปัญหาในการปฏิบัติงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๗ สรุปผลการประเมินหลังการจัดอบรม
ปัญหาในการปฏิบัติงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ

๑
๑
๒
๓
๔
๖
๗
๑๐
๑๒
๑๓
๒๐
๒๔
๓๔
๓๕
๓๗
๓๘
๔๐
๔๑
๕๕
๕๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๕

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ขั้นตอนที่ ๘ จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงาน
ปัญหาในการปฏิบัติงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๙ ติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์จากผู้เข้าร่วมการอบรมหลังจากการจัดอบรมเสร็จสิ้น
ปัญหาในการปฏิบัติงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ

๗๖
๗๘
๘๐
๘๑

ประวัติผู้เขียน

๘๒

สารบัญรูปภาพ
หน้า
ภาพที่ ๑ : อาคารเรือนไทยหมู่ สถาบันอยุธยาศึกษา
ภาพที่ ๒ : หอศิลปวัฒนธรรม (หลังเดิม) ณ อาคาร ๓
ภาพที่ ๓ : โครงสร้างสถาบันอยุธยาศึกษา
ภาพที่ ๔ : ขั้นตอนกระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา
ภาพที่ ๔ : ขั้นตอนกระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา(ต่อ)
ภาพที่ ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ภาพที่ ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม(ต่อ)
ภาพที่ ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม(ต่อ)
ภาพที่ ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม(ต่อ)
ภาพที่ ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม(ต่อ)
ภาพที่ ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม(ต่อ)
ภาพที่ ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม(ต่อ)
ภาพที่ ๖ : ตัวอย่างสรุปผลการประเมินที่ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจได้ให้ข้อคิดเห็น
ภาพที่ ๗ : ตัวอย่างฐานข้อมูลรายชื่อของวิทยากร/ครูภูมิปัญญาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ภาพที่ ๘ : ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร
ภาพที่ ๙ : ตัวอย่างแบบตอบรับวิทยากร
ภาพที่ ๑๐ : ตัวอย่างเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ภาพที่ ๑๐ : ตัวอย่างเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม(ต่อ)
ภาพที่ ๑๑ : ตัวอย่างใบเสนอราคาวัสดุฝึกอบรม
ภาพที่ ๑๑ : ตัวอย่างใบเสนอราคาวัสดุฝึกอบรม(ต่อ)
ภาพที่ ๑๒ : ตัวอย่างกาหนดการจัดอบรม
ภาพที่ ๑๓ : ตัวอย่างใบสมัครผู้เข้าอบรม
ภาพที่ ๑๔ : ตัวอย่างแบบฟอร์มกรอกประวัติวิทยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาพที่ ๑๕ : ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์
ภาพที่ ๑๖ : ตัวอย่างเกียรติบัตรวิทยากร
ภาพที่ ๑๗ : ตัวอย่างเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม
ภาพที่ ๑๘ : ตัวอย่างประมาณการค่าใช้จ่าย

๗
๘
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๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
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๓๓
๓๖
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๔๖
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
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สารบัญรูปภาพ (ต่อ)
หน้า
ภาพที่ ๑๙ : ตัวอย่างการจัดโต๊ะอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา
ภาพที่ ๒๐ : ตัวอย่างแบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในสถาบันอยุธยาศึกษา
ภาพที่ ๒๑ : ตัวอย่างการจัดอาหารว่างแบบจัดใส่จาน
ภาพที่ ๒๑ : ตัวอย่างการจัดอาหารว่างแบบจัดใส่จาน(ต่อ)
ภาพที่ ๒๒ : ตัวอย่างใบลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
ภาพที่ ๒๓ : ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ
ภาพที่ ๒๓ : ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ(ต่อ)
ภาพที่ ๒๔ : ตัวอย่างของที่ระลึกที่มอบให้แก่วิทยากร
ภาพที่ ๒๕ : สรุปผลการประเมินการจัดอบรม
ภาพที่ ๒๕ : สรุปผลการประเมินการจัดอบรม(ต่อ)
ภาพที่ ๒๕ : สรุปผลการประเมินการจัดอบรม(ต่อ)
ภาพที่ ๒๕ : สรุปผลการประเมินการจัดอบรม(ต่อ)
ภาพที่ ๒๖ : ตัวอย่างหน้าปกเล่มรายงานสรุปผลการอบรม
ภาพที่ ๒๗ : ตัวอย่างแบบสอบถามการนาไปใช้ประโยชน์
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ส่วนที่ ๑
บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย
อ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ๑๓๐๐๐ โทรศั พ ท์ ๐–๓๕๒๗–๖๕๕๕-๙
โทรสาร ๐–๓๕๓๒-๒๐๗๖ ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
ทรัพย์ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๔๘
ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ๑ - ๒ - ๓ แต่เพิ่ม
วิชาครู
พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบีย บการฝึ กหั ด ครูมู ล หัวเมืองของกระทรวงธรรมการ
ดาเนินการผลิตครูมูล (ครู ป.)
พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ตาหนักเพนียด
พ.ศ. ๒๔๗๕ ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียด
แห่งเดียว
พ.ศ. ๒๔๗๖ มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
ประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
พ.ศ. ๒๔๗๙ ย้ายโรงเรียนฝึกหัด ครู มูล จากตาหนัก เพนีย ดมาตั้ง ในบริ เวณกรมทหาร ที่ตาบล
หั ว แหลม โดยแยกเป็ น โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ช ายและโรงเรีย นฝึ ก หั ด ครู ส ตรี เ ปลี่ ย นชื่ อ ใหม่ เ ป็ น โรงเรียน
ประกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ส ตรี ป ระกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เปิ ด ท าการสอนเมื่ อ วั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็ น โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู
ประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจา) แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๔๘๔ ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ตาบลหอรัตนไชยบริเวณ
หอพักอู่ทองในปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๔๙๑ โรงเรี ย นฝึ กหั ด ครูป ระกาศนีย บั ตรจั ง หวั ด พระนครศรีอ ยุธ ยา ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๔๙๗ กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๔๙๘ เริ่ ม ผลิ ต ครู ป.กศ. ใช้ ร ะบบการฝึ ก หั ด ครู แ บบ ๒ – ๒ - ๒ ของกรมฝึ ก หั ด ครู
รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนต่อ ๒ ปี

๒
พ.ศ. ๒๕๐๙ โรงเรี ย นฝึ กหั ด ครู พระนครศรี อยุ ธยา ย้ า ยมาอยู่ ณ ที่ ปั จ จุ บั น เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒
ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้น
เป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๑๑ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศรวมโรงเรี ย นสตรี ฝึ ก หั ด ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาทาการผลิตครูหลายระดับ
พ.ศ. ๒๕๑๗ เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร ๒ ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม.หรือ
พ.ม. เปิดปีแรก ๒ สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์)
พ.ศ. ๒๕๑๙ เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. ๒๕๑๙ เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร
๒ ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.๕ และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร ๒ ปี จากผู้มีวุฒิเดิม
ป.กศ.สูง , ป.วส. , ป.ม. และ พ.ม.
พ.ศ. ๒๕๒๓ เปิดสอนระดับปริญ ญา (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.๕ , ป.กศ.
และ ป.ป.
พ.ศ. ๒๕๒๔ เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. ๒๕๒๔ เปิดสอนระดับปริญ ญาตรี (ค.บ.)
หลักสูตร ๔ ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.๕ , ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ. ๒๕๒๘ เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดี ยวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตร
ครุศาสตร์บัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี และ ๒ ปี พร้อม ๆ กัน
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่าสถาบัน
“ราชภัฏ” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๓๘ ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
๒๕๓๘ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘
พ.ศ. ๒๕๔๐ เริ่ ม เปิ ด สอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ๒ หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เริ่มมีผล
บังคับใช้ทาให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา

๓

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น สถาบั น ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ มี คุ ณ ภาพ
มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความ
มั่นคงให้กับประเทศ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
๑) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย และภูมิปัญญาสากล
๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิ ต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสม
กับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การจั ด การการบ ารุงรั กษาและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งสมดุล
และยั่งยืน
๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔

เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ให้ ก ารศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ท าการสอน วิ จั ย ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่
สัง คม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่ง เสริม
วิทยฐานะครู
นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอานาจ
และหน้ า ที่ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมั ติ แ ผนพั ฒนาของมหาวิท ยาลั ย เกี่ย วกั บ การศึ ก ษา การวิ จัย
การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่ง เสริมวิทยฐานะครู การทานุบารุง ศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ จึงกาหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดังนี้
๑) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับ
สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
๒) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน
๓) เป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริ ก าร และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
๔) ส่ ง เสริ ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยของการพั ฒ นาศั ก ยภาพครู ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร
ทางด้านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ
๕) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่ งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๖) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
๗) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน
อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๘) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
๙) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล

๕
๑๐) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
๑๑) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ยนการสอนเพื่อ เตรีย มความพร้ อมสู่ ป ระชาคม
อาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

๖
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สานักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองบริการการศึกษา

คณะครุศาสตร์

สานักงานคณบดี

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

งานบริการวิชาการ

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม

งานบริหารงานทั่วไป

งานการเงิน

งานติดตามและ
ประเมินผล

งานทะเบียนและ
ประมวลผล

งานบริหารงานทั่วไป

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา

งานประกันคุณภาพ

งานบัณฑิตศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา

งานช่วยอานวยการ
ผู้บริหาร

งานแผนงานและ
งบประมาณ

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน

งานให้คาปรึกษา
แนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

โรงเรียนสาธิตมัธยม

งานตรวจสอบภายใน

งานวิเทศสัมพันธ์

ศูนย์สหกิจศึกษา

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

งานนิติการ
งานบริการและฝึกอบรม
งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้

งานบัญชี

งานยุทธศาสตร์

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา

โรงเรียนประถมสาธิต

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สานักงานผู้อานวยการ

งานอยุธยาศึกษา
หอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร
และบุคลากร
ทางการศึกษา

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ
งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานบริหารระบบ
สารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สานักงานคณบดี

ภาควิชา
มนุษศาสตร์

ภาควิชา
สังคมศาสตร์

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

สานักงานคณบดี
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนานักศึกษา
งานสื่อสารองค์กร
งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน

ศูนย์หนังสือ

งานวิจัย

งานบัณฑิตศึกษา

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์

สานักงานผู้อานวยการ

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน

งานบริหารวิชาการและพัฒนา
การเรียนการสอน

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา
นานาชาติ

สถาบันอยุธยาศึกษา

สานักงานคณบดี

งานบริหารงานทั่วไป

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ

พัฒนา

กองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

งานทรัพยากรบุคคล

สถาบันวิจัยและ

คณะวิทยาการจัดการ

งานบัณฑิตศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน
งานบัณฑิตศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์
ศูนย์สะเต็มศึกษา

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
งานบริหารงานทั่วไป

งานวิทยวิชาการ

๗

ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ ๑ : อาคารเรือนไทยหมู่ สถาบันอยุธยาศึกษา
สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่ดาเนินงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ
และวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์
ส่งเสริม เผยแพร่และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมู ล
เกี่ยวกับอยุธยาศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจ
ทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
สถาบันอยุธยาศึกษา เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นศูน ย์วัฒนธรรม นับแต่สมัยที่มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครู ซึ่ง ในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้บัญ ญัติให้วิทยาลัยมีหน้าที่
ประการหนึ่ง คือการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ กองวั ฒ นธรรม กรมการศาสนา ได้ ข ยายงานตามพระราชบั ญ ญัติตั้ง
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และยกฐานะศูนย์ประชาสงเคราะห์ทางวัฒนธรรมเป็น
“ศูนย์วัฒนธรรม” โดยให้วิทยาลัยครู เป็นหน่วยงานที่ดาเนินงานด้านวัฒนธรรม อันมีอธิการบดีเป็น
ประธาน และคณาจารย์ เป็นคณะกรรมการ ขึ้นกับสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ ง ชาติ
ศูนย์วัฒนธรรม แห่งวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยการริเริ่มจัด
แสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาที่มีเนื้อหา
ด้านวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน

๘

ภาพที่ ๒ : หอศิลปวัฒนธรรม (หลังเดิม) ณ อาคาร ๓
พ.ศ. ๒๕๒๗ อธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายเดโช สวนานนท์ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ศิล ปะ
และวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานประจาวิทยาลัยครูทุกแห่ง สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จึงได้พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมขึ้นเป็นศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ต่อมาศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับปรุงอาคารเรียน ๓
เป็น “หอศิลปวัฒนธรรม” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และอนุรักษ์ศิลปวัตถุ ที่ได้ริเริ่มจัดแสดงมาตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน
การเสด็จพระราชดาเนิน ทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และได้ทรงลงพระนามาภิไธยไว้เป็นสิริ
มงคล เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘
พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศพระราชบัญ ญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่ง ในบทบัญ ญัติมาตรา ๗
ได้ ก าหนดให้ ส ถาบั น ราชภั ฏ เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
หลายประการ ประการหนึ่ง คือ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเป็นการตอกย้าภารกิจด้านวัฒนธรรม
ของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิก ารได้ประกาศแบ่ง ส่วนราชการของสถาบันราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม เป็น “สานักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีสานักงาน
ตั้งอยู่ ณ อาคารเรียน ๓

๙
ต่อมาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติงบประมาณใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อสร้าง
อาคารหลังใหม่ สาหรับเป็นอาคารสานักศิ ลปะและวัฒนธรรม โดยสร้างบริเวณระหว่างจวนผู้ ว่ า
ราชการจังหวัด ฯ และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทย
ภาคกลางที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย ที่มีการจัดพื้นที่ต่าง ๆ ภายใน
เรือนด้วยการเชื่อมโยงสมาชิก ในครอบครัวและพื้นที่การใช้สอยที่เอื้อต่อสภาวะภูมิประเทศ
ภายหลังจากที่สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลื่อนฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว สานักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ไ ด้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบัน
อยุธยาศึกษา” ทาหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ได้กาหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้
เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ การบ ารุ ง รั ก ษาการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน”
เรื อ นไทยสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา สร้ า งแล้ ว เสร็ จ และย้ า ยส านั ก งานมาอยู่ ที่ แ ห่ ง นี้ เ มื่ อ
พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีการแบ่งการใช้งานของเรือนไทยและบริเวณโดยรอบคือ ชั้นล่างเป็นสานักงาน ห้อง
ประชุม ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา โถงนิทรรศการหมุนเวียน ส่วนบริเวณชั้น ๒ จัดแสดงนิทรรศการ
ถาวรในอาคารเรือนไทย ๓ หลัง เรือนไทยแห่งนี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยตั้งโดดเด่นอยู่ริมถนนปรีดีพนมยงค์
ภายใต้ชื่อ “สถาบันอยุธยาศึกษา”

เหตุผลในการจัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามที่ได้กาหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้
เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีส่วนร่วม ในการจัดการการบารุง รักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจัง หวัด
ที่ เ คยเป็ น ราชธานี ข องประเทศไทย ที่ มี อ ายุ ย าวนานถึ ง ๔๑๗ ปี เป็ น มหานครที่ มี เ อกลั ก ษณ์ มี
โบราณสถานโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่า เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้าที่อุดมสมบูรณ์ มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์แ ละอารยธรรม จนองค์การศึกษาวิ ทยาศาสตร์แ ละวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ
(ยูเนสโก) ได้ขึ้นบัญชีเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

๑๐
เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ ธั น วาคม ๒๕๓๔ ณ เมื อ งคาร์ เ ท็ จ ประเทศตู นีเ ซี ย จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุธ ยาจึง มี
ความสาคัญทั้งในฐานะที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีแห่งชาติไทย และเป็นส่วนหนึ่งของ
อารยธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ
จากความสาคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดตั้งสถาบันอยุธยา
ศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้ อมู ล
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์
ส่งเสริม เผยแพร่และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมู ล
เกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน คติชนวิทยา ฯลฯ แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ที่ตั้ง/อาณาเขต
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดี
พนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ เป็นเรือนไทย
หมู่ภาคกลาง อยู่ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจัง หวัดพระนครศรีอยุธยากับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา

นโยบายสถาบันอยุธยาศึกษา
๑. พัฒนาให้เป็นสถาบันทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน
๒. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษา
๓. บูรณาการและยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ

ปรัชญา
อยุธยาศึกษา อยุธยาสืบสาน อยุธยาสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สถาบันอยุธยาศึกษาจะเป็นสถาบันทางวิชาการ ที่มีหน้าที่ ศึกษา สืบ
สานและสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญ ญาของอยุธยา สู่
การบูรณาการกับการเรียนการสอน การอนุรักษ์ และยกระดับภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน

๑๑

พันธกิจ
๑. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา
๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก
๓. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๔. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
๑. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิตผลงานวิชาการและการ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน
๒. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก
๓. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์บูรณาการองค์ความรู้และยกระดับภูมิปัญญา เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ

เอกลักษณ์
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา สืบสานมรดกชาติและมรดกโลก

วัฒนธรรมองค์กร
รักศิลปวัฒนธรรม สุจริตโปร่งใส จิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด

ค่านิยม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๑๒

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสถาบันอยุธยาศึกษา

ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สานักงานผู้อานวยการ

ศูนย์ท่องเที่ยว
งานบริหารงาน

งานศิลปวัฒนธรรม

ทั่วไป

และสิ่งแวดล้อม

งานอยุธยาศึกษา

หอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. หน่วยธุรการ
๒. หน่วยนโยบายและ
แผน
๓. หน่วยบริหารงาน
บุคคล
๔. หน่วยการเงินและ
พัสดุ
๕. หน่วยอาคารสถานที่
๖. หน่วยประกันคุณภาพ
๗. หน่วยจัดหารายได้
๘. หน่วยประชาสัมพันธ์

๑. หน่วยทานุบารุง

๑. หน่วยศูนย์ข้อมูลอยุธยา

ศิลปวัฒนธรรม

ศึกษา
๒. หน่วยบริการวิชาการ
ด้านอยุธยาศึกษา

๒. หน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
๓. หน่วยบริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
๔. หน่วยฐานข้อมูล

หน่วยจัดแสดงนิทรรศการ
ศิลปกรรม

๓. หน่วยวิจัยและการจัดการ
ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา
๔. หน่วยผลิตสื่อสารสนเทศ

ด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ทางวิชาการ
๕. หน่วยวารสารวิชาการ

ภูมิปัญญา

อยุธยาศึกษา

ภาพที่ ๓ : โครงสร้างสถาบันอยุธยาศึกษา

๑. หน่วยส่งเสริม
สนับสนุนการท่องเที่ยว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. หน่วยจัดแสดง
นิทรรศการ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๓
งานและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงานของสถาบันอยุธยาศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
งานบริหารทั่วไป
๑. หน่วยธุรการ
๑.๑ จัดระบบงานสารบรรณ และงานธุรการต่าง ๆ ของสถาบันฯ ตามระเบียบราชการ
๑.๒ การรับ – ส่ง หนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออก ทั้งภายในและภายนอก
๑.๓ จัดทาแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชา พร้อมจัดเตรียมข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
๑.๔ จัดทาหนังสือราชการภายในและภายนอก
๑.๕ จัดเก็บเอกสาร และหนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่
๑.๖ การร่าง ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานภายในสถาบัน
อยุธยาศึกษา
๑.๗ การสาเนาหนังสือราชการ ทั้งภายใน ภายนอก และเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการ
ดาเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา
๑.๘ ปฏิบัติงานเลขานุการให้กับผู้บริหารสถาบันอยุธยาศึกษา
๑.๙ ประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการให้เกิดความเรียบร้อย
๒. หน่วยนโยบายและแผน
๒.๑ จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๒.๒ จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
๒.๓ จัดทาแผนกลยุทธ์ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมทบทวนเป็นประจาทุกปี
๒.๔ จัดทารายงานผลการดาเนินงานรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน
๒.๕ จัดทารายงานประจาปี
๒.๖ จัดทาแผนความเสี่ยง
๒.๗ จัดทาแผนการจัดการความรู้
๒.๘ จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๒.๙ จัดทาแผนกรอบอัตรากาลัง
๓. หน่วยบริหารงานบุคคล
๓.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
๓.๒ จัดทาและทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
๓.๓ สารวจข้อมูล เพื่อนามาศึกษาวิเคราะห์ การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา

๑๔
๓.๔ ดาเนินการพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูง าน ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๕ ดาเนินการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร และการรวบรวมข้อมูลสถิติวันลาทุกประเภท
๔. หน่วยการเงินและพัสดุ
๔.๑ จัดตั้งคาของบประมาณการใช้จ่ายประจาปีของสถาบันอยุธยาศึกษา
๔.๒ จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินประจาปี
๔.๓ จัดทา ซื้อ-จ้าง และการเบิก-จ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๔.๔ จัดทาบัญชีคุมยอดรายจ่ายทุกหมวดงบประมาณ
๔.๕ การเปลี่ยนแปลงรายการและหมวดรายจ่าย
๔.๖ จัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรปะจาปี
๔.๗ จัดทาระเบียบจัดหารายได้
๔.๘ จัดทาบัญชีการจัดหารายได้
๔.๙ การเบิก-จ่าย งานพัสดุ
๔.๑๐ การดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุคงทนถาวร และการซ่อมบารุงรักษา
๔.๑๑ การจัดทาบัญชีคุมยอดพัสดุ
๕. หน่วยอาคารสถานที่
๕.๑ ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๕.๒ ประสานงาน ซ่อม-บารุง กรณีเกิดการชารุด
๕.๓ ตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม
๖. หน่วยประกันคุณภาพ
๖.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๒ จัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๖.๓ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
๖.๔ จัดเก็บหลักฐานงานประกันคุณภาพตามตัวชี้วัด
๖.๕ จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
๖.๖ จัดเตรียมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสานัก/สถาบัน
๖.๗ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
๗. หน่วยจัดหารายได้
๗.๑ วางแผนดาเนินงานในการจัดหารายได้ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
๗.๒ จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดหารายได้

๑๕
๗.๓ บริการให้เช่าสถานที่และอุปกรณ์สาหรับจัดงานประเพณีต่าง ๆ และการแสดง
ทางด้านวัฒนธรรม
๗.๔ ประสานงานกับฝ่ายการเงินในการจัดเก็บรายได้
๘. หน่วยประชาสัมพันธ์
๘.๑ วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา
๘.๒ สร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชน และหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ทั้ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
๘.๓ จัดทาเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ของสถาบันฯ
๘.๔ บันทึกภาพถ่าย / วิดีโอ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
๘.๕ เตรียมข้อมูลต่าง ๆ เสนอฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงจดหมาย
ข่าวประจาสัปดาห์
๘.๖ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสถาบันอยุธยาศึกษา
๘.๗ จัดทารายงานประจาปีของสถาบันอยุธยาศึกษา
งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
๑. หน่วยทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๑ ดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๓ รวบรวม สนับสนุน ส่งเสริม ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๑.๔ อนุรักษ์และสืบสานผลงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๕ จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม
๑.๖ จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และปลูกจิตสานึกทางด้านจริยธรรม คุณธรรม
และความเป็นเอกลักษณ์ไทย
๑.๗ งานศาสนพิธี และพิธีการ
๑.๘ จัดทารายงานผลการดาเนินงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๒. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
๒.๑ ด าเนิ น งานตามนโยบายและแผนงานเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ข องกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒.๒ จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ของจังหวัดฯ
๒.๓ สารวจศึกษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอยุธยา
๒.๔ งานเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอยุธยาแก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๑๖
๒.๕ จัดทารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
๓. หน่วยบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
๓.๑ สารวจความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อกาหนดหลักสูตร
๓.๒ จั ด การแสดงทางวั ฒนธรรมและภู มิปั ญ ญาเพื่ ออนุรั กษ์ ฯ สื บ สานให้ ค งอยู่คู่
สังคมไทย
๓.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา
๓.๔ จัดอบรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
๔. หน่วยฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
๔.๑ งานเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นระบบเพื่อ
การสืบค้นและเผยแพร่สู่ชุมชน
๔.๒ งานจัดทาทะเบียนศิลปวัตถุ และเอกสารโบราณ
๔.๓ งานปริวรรตเอกสารโบราณ
๔.๔ จัดทาแผนที่แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานอยุธยาศึกษา
๑. หน่วยศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา
๑.๑ วางแผน จัดซื้อ และจัดหาทรัพยากรสาหรับให้บริการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา
๑.๒ สารวจ และรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๓ ลงทะเบียนหนังสือ และข้อมูลสารสนเทศในระบบฐานข้อมูล
๑.๔ ให้บริการข้อมูลวัฒนธรรมอยุธยา
๑.๕ พัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
๑.๖ จัดทาแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูล
อยุธยาศึกษา
๑.๗ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ
๑.๘ จัดทารายงานสรุปจานวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๒. หน่วยบริการวิชาการด้านอยุธยาศึกษา
๒.๑ วางแผนการจัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
๒.๒ ประสานงานวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
๒.๓ จัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
๒.๔ จัดทาแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ประชุม สัมมนา

๑๗
๓. หน่วยวิจัยและการจัดการความรู้ด้านอยุธยาศึกษา
๓.๑ ตั้งหัวข้อการศึกษาองค์ความรู้
๓.๒ กาหนดหลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รับจากงานวิจัย
๓.๓ ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอยุธยา
๓.๔ สรุปผลงานวิจัย
๓.๕ นาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย
๓.๖ ดาเนินการสร้างและแสวงหาความรู้ จากประสบการณ์การทางานที่มีอยู่ใน
บุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา
๓.๗ สังเคราะห์ ประมวลผล และกลั่นกรองประเด็นความรู้จากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
๓.๘ เผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงาน ที่ได้จากการจัดการความรู้
๓.๙ วิเคราะห์ ประเด็นความรู้ที่ได้จากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ มาจัดการ
ความรู้ให้เป็นระบบ
๓.๑๐ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไข คู่มือปฏิบัติงาน ให้มีระเบียบแบบแผน
เดียวกันตลอดทั้งฉบับ
๓.๑๑ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM)
๔. หน่วยผลิตสื่อสารสนเทศทางวิชาการ
๔.๑ ส ารวจ รวบรวมข้ อ มู ล ทางด้ า นวั ฒ นธรรมอยุ ธ ยา ส าหรั บ น าไปผลิ ต สื่ อ
สารสนเทศทางวิชาการ
๔.๒ จัดทา นิทรรศการให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
๔.๓ จัดทา แผ่นพับ สาหรับเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
๔.๔ จัดทา เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อบรม และสัมมนาทางวิชาการ
๔.๕ นาต้นฉบับเอกสารประกอบกิจกรรมทางวิชาการ ไปจัดตีพิมพ์
๔.๖ ควบคุม ตรวจสอบ เนื้อหาข้อมูลที่นามาผลิตเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
อบรม และสัมมนาทางวิชาการ
๔.๗ เผยแพร่สื่อสารสนเทศทางวิชาการ
๕. หน่วยวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
๕.๑ ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบทความ
๕.๒ ประสานงานรับบทความวิชาการจาก ผู้นิพนธ์ทางระบบวารสารออนไลน์ และทางอีเมล์
๕.๓ ประสาน กับผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ
๕.๔ จัดเตรียมต้นฉบับวารสาร
๕.๕ ตรวจสอบ ความถูกต้องของการจัดเตรียมต้นฉบับวารสารก่อนตีพิมพ์

๑๘
๕.๖ พั ฒ นา และดู แ ลระบบ Thai Journals Online หรื อ เว็ บ ไซต์ ส าหรั บ
วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
๕.๗ ประสานงาน การจัดพิมพ์วารสาร กับโรงพิมพ์
๕.๘ เผยแพร่ วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์
งานหอศิลป์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. หน่วยจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม
๑.๑ จัดทาทะเบียนผลงานทางศิลปกรรม
๑.๒ ออกแบบ จัดแสดงผลงานทางศิลปกรรม
๑.๓ จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางศิลปะของศิลปินสาขาต่าง ๆ
๑.๔ จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับนิทรรศการ
๑.๕ ประสานศิลปินสาขาต่าง ๆ เพื่อสร้างผลงานทางศิลปะ
๑.๖ จาหน่ายหนังสือและของที่ระลึก จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
๑.๗ พัฒนาบุคลากรเพื่อนาชมภายในหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๘ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
ทั่วไป
๑.๙ จัดทาแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการหอศิล ป์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๑๐ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ
๑.๑๑ จัดทารายงานสรุปจานวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
งานศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. หน่วยส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๑ จัดทาปฏิทินท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๒ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๑.๓ จัดทาแผนที่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๔ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว
๑.๕ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๖ ส่งเสริมการจัดการความรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๗ พัฒนาข้อมูลท่องเที่ยวเพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษา

๑๙
๑.๘ ให้บริการนาชมแก่ผู้เข้าใช้บริการศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และนาชมตามเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๙ สร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๑๐ จัดทาคู่มือแนะนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๒. หน่วยจัดแสดงนิทรรศการ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๑ ออกแบบการนาเสนอนิทรรศการภายในศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา
๒.๒ จั ด นิ ท รรศการหมุ น เวี ย นภายในศู น ย์ ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
๒.๓ บารุงรักษา และพัฒนารูปแบบการนาเสนอภายในศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๔ จัดทาแบบประเมิน และรายงานผลความพึง พอใจของผู้เ ข้า ใช้ บริก ารศู น ย์
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๕ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ
๒.๖ จัดทารายงานสรุปจานวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๒๐

ส่วนที่ ๒
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
เรื่อง กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา
สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและ
สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งยังเป็นแหล่ง เรียนรู้ที่ให้บ ริก าร
ข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน คติชนวิทยา ฯลฯ แก่ผู้สนใจ
ทั่วไป ซึ่งในทุก ๆ ปีนั้น สถาบันอยุธยาศึกษาจะมี การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ
วั ฒ นธรรมในรู ป แบบต่ า ง ๆ หมุ น เวี ย นผลั ด เปลี่ ย นกั น ไป ตามหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจ หรื อ หั ว ข้ อ จาก
แบบสอบถามในครั้ ง ที่ ผ่ า นมาที่ มี ผู้ ส นใจได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะไว้ อาทิ งานแทงหยวก งานบายศรี
งานประดิ ษฐ์ พ วงมโหตร งานลงรั กปิ ด ทอง งานเครื่ อ งแขวน งานเครื่ อ งหอม งานขนมไทยและ
อาหารไทย งานแกะสลัก เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้อยู่
คู่กับสังคมไทยตลอดไป
ซึ่ ง ในการจั ด งานแต่ ล ะครั้ ง นั้ น จะมี ร ายละเอี ย ดที่ ต้ อ งจั ด เตรี ย มค่ อ นข้ า งมาก และหาก
ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง และกระบวนการปฏิบัติก็จะทาให้เกิดข้อบกพร่องต่าง
ๆ ได้ ทาให้การจัดงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องศึกษาปัญหา และแนวทาง
ในการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดงาน ผู้เขียนในฐานะที่เป็นนักวิชาการศึกษา สังกัดงาน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบในการดาเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิ ลปะ
และวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี จึงนาข้อมูลที่ได้ศึกษาและประสบการณ์ในการ
ดาเนินงาน มาจัดทาเป็นคู่มือ เรื่อง กระบวนการจัดอบรมเชิง ปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา เพื่ อ ในบางครั้ ง ที่ ผู้ เ ขี ย นไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ จั ด อบรมเอง หรื อ มี ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านแทน
หรือเจ้าหน้าที่ท่านอื่น ๆ ที่ไม่มีประสบการณ์ แต่ได้รับมอบหมายในการจัดอบรมจะได้มีแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ทาให้ไม่เกิดข้อผิดพลาด หรือเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการ
ดาเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ๙ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ เขียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ขั้นตอนที่ ๒ คัดเลือกหัวข้อในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดหาและคัดเลือกวิทยากร
ขั้นตอนที่ ๔ การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ ๕ การเตรียมการก่อนการจัดอบรม
ขั้ น ตอนที่ ๖ ด าเนิ น งานจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมตาม
กาหนดการ

๒๑
ขั้นตอนที่ ๗ สรุปผลการประเมินหลังการจัดอบรม
ขั้นตอนที่ ๘ จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๙ ติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์จากผู้เข้าร่วมการอบรมหลังจากการจัด
อบรมเสร็จสิ้น

๒๒

ขั้นตอน กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา

เริ่มต้น

เขียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการได้รับอนุมัติ

คัดเลือกหัวข้อในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
หัวข้อผ่าน

เชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

หัวข้อไม่ผ่าน (เสนอหัวข้อใหม่)

การจัดหาและคัดเลือกวิทยากร

การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

การเตรียมการก่อนการจัดอบรม

ภาพที่ ๔ : ขั้นตอนกระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา

๒๓

ขั้นตอน กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา (ต่อ)

ดาเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามกาหนดการ

สรุปผลการประเมินหลังการจัดอบรม

จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงาน

ติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์จากผู้เข้าร่วม
การอบรมหลังจากการจัดอบรมเสร็จสิ้น

สิ้นสุด

ภาพที่ ๔ : ขั้นตอนกระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา (ต่อ)

๒๔
ขั้นตอนที่ ๑ เขียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมนั้น ในลาดับแรกผู้รับผิดชอบจะต้อง
ดาเนินการวางแผนการเขียนโครงการตามแบบเสนอโครงการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ..... ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษา
วิธีการขั้นตอน รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเขียนโครงการตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย จาก
ตัวอย่างการเขียนโครงการในปี ที่ผ่านมา หรือจากการสอบถามหัวหน้างาน หรือผู้มีประสบการณ์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถเขียนโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงานหลักของ
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เมื่อผู้รับผิดชอบเข้าใจในหลักการเขียน
และสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมได้ จะทาให้การเขียน
โครงการมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
โดยในการเขียนโครงการของสถาบันอยุธยาศึกษานั้น จะมีการกาหนดวันประชุมร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทาโครงการ และผู้บริหารของสถาบันอยุธยาศึกษา ในการ
พิจารณารายละเอียดความสาคัญของโครงการ โดยการนาปัญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากสรุปผล
การประเมินโครงการในแต่ละครั้งมาร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้แนวทางการเขียนโครงการ
ที่เป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อจัดทาโครงการเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยต่อไป สาหรับแบบฟอร์มเสนอโครงการประกอบด้วยรายละเอียด
หลัก ๆ ดังนี้
๑) ชื่อหน่วยงานหลัก และชื่อ หน่วยงานรอง การเขียนโครงการ ผู้เขียนจะต้องระบุชื่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทาโครงการนั้น ๆ โดยจะต้องระบุหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดทาโครงการ
สาหรับเหตุผลที่ต้องมีการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนั้น เพื่อความสะดวกต่อการติดตามและ
ประเมิ น ผลโครงการ ดั ง นั้ น ในการเขี ย นโครงการจึ ง ควรระบุ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ ชั ด เจน
ยกตัวอย่างเช่น สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, กองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
๒) ชื่อโครงการ การกาหนดชื่อโครงการควรเป็นชื่อที่เหมาะสม มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย
มีความน่าสนใจ และเฉพาะเจาะจงว่าจะทาอะไร ชื่อโครงการจะเป็นสิ่ง ที่บอกให้ทราบว่าจะท าสิ่ง
ใดบ้าง โครงการที่จัดทาขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร โดยทั่วไปชื่อโครงการควรจะต้องแสดงลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะของโครงการ และจุดมุ่ง หมายของโครงการด้วย ยกตัวอย่าง เช่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรม, โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญา เป็นต้น

๒๕
๓) ความสอดคล้ อ งของโครงการ โดยวิ เ คราะห์ ร ายละเอี ย ดจากแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ พระนครศรี อยุธ ยา ยุทธศาสตร์ในระดั บ ต่าง ๆ และตาราง
เชื่อมโยงประเด็นนโยบายจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และนโยบายของผู้บริหาร และใส่ข้อมูลให้ถูกต้องตาม
ความสอดคล้องของโครงการและแผนงาน
๔) ประเภทโครงการ เป็นการระบุถึงประเภทโครงการที่ดาเนินการในแต่ละด้าน ยกตัวอย่าง
เช่น โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน, โครงการด้านบริการทางวิชาการ, โครงการด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม, โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา, โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ ,
โครงการอื่น ๆ เป็นต้น
๕) หลักการและเหตุผล เป็นสิ่งที่จะแสดงถึง ปัญ หา ความจาเป็น ในการทาโครงการ หรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ผู้เขียนโครงการจะต้องพยายามหาเหตุผล เพื่อแสดงให้ผู้พิจารณาโครงการเห็น ถึง
ความจาเป็นและความสาคัญของโครงการ เพื่อที่จะสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๖) วัตถุประสงค์ โครงการทุกโครงการจาเป็นต้องมีวัตถุประสงค์เป็นเครื่องชี้แนวทางในการ
ดาเนินงานของโครงการ โดยวัตถุประสงค์จะเป็นข้อความที่แสดงถึงความต้องการที่จะกระทาสิ่งต่าง ๆ
ภายในโครงการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม ข้อความที่ใช้เขียนวัตถุประสงค์จะต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ
สามารถวัดและประเมินผลได้ ทั้งนี้โครงการแต่ละโครงการสามารถมีวัตถุประสงค์ได้ มากกว่า ๑ ข้อ
ซึ่งลักษณะของวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับระดับและขนาดของโครงการด้วยเช่นกัน
๗) กลุ่มเป้าหมาย เป็นการระบุถึง กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิ จกรรมนั้น ๆ ว่าใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา จานวน ๕๐ คน, กลุ่มผู้ประกอบการชุมชน..... จานวน ๒๐ คน เป็นต้น
๘) วิธีการดาเนินงาน เป็นสิ่งที่จะแสดงขั้นตอนที่จะต้องทาในการดาเนินงานตามโครงการ
และระยะเวลาในการปฏิบัติแต่ละขั้นตอน โดยระบุเป็นขั้นตอนย่อ ๆ เฉพาะการดาเนินงานที่สาคัญ
เรียงลาดับให้เป็นขั้นตอนที่สอดคล้องกับการดาเนินงานจริง
๙) ระยะเวลา ระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการ เป็นการระบุระยะเวลาตั้ง แต่เ ริ่ม ต้น
โครงการ
จนกระทั่งถึงเวลาสิ้นสุดโครงการ ว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าใด เป็นการแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ โดยระบุเป็นไตรมาส เดือน ปีที่เริ่มทาและสิ้นสุด ยกตัวอย่างเช่น ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.
๖๓), ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔) เป็นต้น
๑๐) พื้ น ที่ ด าเนิ น การ เป็ น การระบุ ถึ ง พื้ น ที่ ที่ จ ะด าเนิ นการในกิจ กรรมนั้ น ๆ ว่ า จะจั ด
ณ สถานที่ใด ยกตัวอย่างเช่น สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, อาคาร
บรรณราชนคริ น ทร์ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

๒๖
๑๑) งบประมาณโครงการ ระบุจานวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ให้ชัดเจน
๑๒) ตัวชี้วัดของโครงการ เป็นการระบุตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสาเร็จของการดาเนิ น
โครงการ ได้แก่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิง คุณภาพ และตัวชี้วัดเชิง เวลา โดยเป็นการระบุใน
ภาพรวมของทั้งโครงการ
๑๓) แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย เป็นการระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน โดยระบุชื่อ
กิจกรรมย่อย ๆ ที่อยู่ภายใต้โครงการใหญ่ ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย/หมวดรายจ่ายในแต่ละกิจกรรม
จานวนงบประมาณที่ใช้ในแต่ละไตรมาส
๑๔) ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบุเป็นชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบเป็นรายโครงการ เพื่อ
สะดวกในการติดตามผลโครงการเป็นระยะ ๆ
๑๕) ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย เป็นการระบุตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ ได้แก่ ตัวชี้วัดเชิง ปริมาณ ตัวชี้วัดเชิง คุณภาพ และตัวชี้วัดเชิง เวลา โดยระบุ
ตัวชี้วัดเจาะจงเฉพาะกิจกรรมนั้น ๆ ให้ชัดเจน
๑๖) สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ ระบุโอกาสหรือ
เหตุการณ์ไม่แน่นอน ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ของการดาเนินงาน
ในอนาคต ซึ่ ง เป็ น การคาดการณ์ ถึ ง ข้ อ จ ากั ด หรื อ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบให้ โ ครงการไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งหาวิธีการในการจัดการกับความเสี่ยงของโครงการ เพื่อลดปัญหา
และสามารถ ดาเนิน โครงการให้ประสบความสาเร็จ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลต่อไปได้

๒๗

ภาพที่ ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

๒๘

ภาพที่ ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ)

๒๙

ภาพที่ ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ)

๓๐

ภาพที่ ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ)

๓๑

ภาพที่ ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ)

๓๒

ภาพที่ ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ)

๓๓

ภาพที่ ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ)

๓๔
ปัญหา
๑. ในการเขียนโครงการบางครั้ง เกิดความล่าช้า ต้องนาข้อมูลกลับมาแก้ไ ขใหม่ เนื่องจาก
นโยบายของรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยน ทาให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนนโยบาย และบริบทต่าง ๆ
เพื่อให้สอดคล้องตามพันธกิจของหน่วยงาน
๒. แบบฟอร์มในการเสนอโครงการเพื่อ จั ดท าแผนปฏิ บั ติร าชการ ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ........ ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บางครั้งมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบใหม่ ทาให้ผู้รับผิดชอบในการเขียนโครงการต้องปรับโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องและ
ตรงตามวัตถุประสงค์ ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องหมั่นติดตามข่าวสาร และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทัน
ต่อเหตุการณ์ และสามารถนามาใช้ในการปรับแก้ไขโครงการได้อย่างทันเวลา ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เขียนโครงการ
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีการประสานงานร่วมกับกองนโยบายและแผนอย่างสม่าเสมอ
เพื่อหากมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มต่าง ๆ จะทาให้สามารถแก้ไขได้ทันเวลา ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย ควรมีการติดตาม และรวบรวมข่าวสาร นโยบาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากรัฐบาลมีเปลี่ยนแปลงให้ รีบ ประสานงานมายัง หน่วยงาน หรือ ผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้รับทราบข้อมู ล และสามารถวางแผนปรั บแก้ไ ขโครงการให้ สอดคล้องตามนโยบายต่าง ๆ
ได้อย่างทันเวลา ไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน

๓๕
ขั้นตอนที่ ๒ คัดเลือกหัวข้อในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ในการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษานั้ น
จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการที่ได้เขียนเสนอขอจากมหาวิทยาลัย ซึ่งหลังจากที่โครงการได้รับ
อนุมัติงบประมาณ ผู้รับผิดชอบจะต้องวางแผนการดาเนินงาน โดยคัดเลือกหัวข้อที่จะใช้ในการจั ด
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนาเสนอแก่ผู้บริหารของสถาบันอยุธยาศึ ก ษา
พิจารณา ทั้งนี้หัวข้อที่จะใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนั้น จะต้องเกี่ยวข้องทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย อาทิ งานแทงหยวก งานบายศรี งานประดิษฐ์พวงมโหตร งานลงรักปิดทอง งานเครื่อง
หอม การทาขนมไทยและอาหารไทย เป็นต้น ซึ่ง ถือเป็ นวัต ถุประสงค์ หลักของการจัด อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษาในด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยในการคัดเลือกหัวข้อที่จะนาไปใช้ในการจัดอบรมมีขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ รวบรวมหัวข้อความต้องการในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
การค้นหาหรือรวบรวมหัวข้ อ ความต้ องการที่ จะใช้ ในการจัดอบรมนั้น สามารถดูไ ด้ จ าก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จากสรุปผลการประเมินที่ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจได้ให้
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในแต่ละครั้งที่จัดอบรมในหัวข้อประเด็นที่ต้องการให้ทางสถาบันอยุธยา
ศึกษาจัดกิจกรรมอะไรบ้าง จากช่องทางสื่อออนไลน์หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ จากวารสารวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม หรือจากการสอบถามผู้ ที่อยู่ ในแวดวงศิ ลปวัฒนธรรม เป็นต้น โดยพิจารณาจาก
ประเด็นหรือหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ มีความจาเป็น ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ และกาลังได้รับ
ความนิยมในขณะนั้น เพื่อ ใช้สาหรับเป็น ตัวเลือกในการนาเสนอให้แก่ผู้บริหารของสถาบันอยุธยา
ศึกษา ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกหัวข้อที่จะใช้ในการจัดอบรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการให้ได้รับ
ความพึงพอใจในการอบรมมากที่ สุด และสาหรับข้อเสนอแนะที่ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจได้
ให้ข้อคิดเห็นในแต่ละครั้งที่จัดอบรมนั้น จะอยู่ในแบบสอบถามความพึง พอใจในหัวข้อประเด็ น ที่
ต้องการให้ทางสถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรมอะไรบ้าง ตัวอย่างดังต่อไปนี้

๓๖

ข้อเสนอแนะในแต่ละครั้ง
ที่จัดอบรม
หัวข้อประเด็นที่ต้องการให้ทาง
สถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรม
อะไรบ้าง

ภาพที่ ๖ : ตัวอย่างสรุปผลการประเมินที่ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจได้ให้ข้อคิดเห็น

๓๗
๒.๒ นาเสนอหัวข้อในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
โดยเมื่อทาการรวบรวมและสรุปหัวข้อไว้แล้ว ให้เรียงลาดับหัวข้อตามที่ได้รับความสนใจ เรียง
จากมากที่ สุ ด ไปหาน้ อ ยที่ สุ ด เพื่ อ เสนอหั ว ข้ อ ในการอบรมแก่ผู้ บ ริ หารของสถาบั น อยุ ธยาศึ กษา
พิจารณาคัดเลือกต่อไป ซึ่ง หากผู้บริหารอนุมัติหัวข้อที่จะดาเนินการจัดอบรมแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการจัดหาและคัดเลือกวิทยากรในการอบรมได้ทันที แต่หากหัวข้อยัง ไม่ผ่านให้ดาเนินการ
นาเสนอหัวข้อในการจัดอบรมใหม่ เพื่อให้ผ่านการพิจารณา
ปัญหา
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม บางครั้งพบว่าหัวข้อเรื่องที่คิดและ
วางแผนไว้ ยังไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้รับบริการเท่าที่ควร
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. ท าแบบส ารวจความต้ อ งการในการเข้ า รั บ การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรม ก่ อ นการก าหนดหั ว ข้ อ การจั ด อบรม โดยท าแบบสอบถาม และส่ ง ไปยั ง เครื อ ข่ า ย
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ ทางช่องทางต่าง ๆ อาทิ แบบสอบถามออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม
ผู้รับบริการได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย
๒. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปในการจัดอบรม เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่หลากหลาย เพื่อนามาพัฒนาการจัดอบรมให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
ข้อเสนอแนะ
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษานั้น ผู้จัด
อบรมจะต้องพิจารณาหัวข้อเรื่องที่จะใช้ในการจัดอบรมให้มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ และสอดคล้อง
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยจะต้องคานึงถึงผู้รับบริการเป็นสาคัญ ทั้งนี้หัวข้อเรื่องที่จะใช้ในการจัดอบรม
สามารถพิจารณาได้จากข้อคิดเห็นในแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดอบรมคัด เลื อก
หัวข้อได้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด

๓๘
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดหาและคัดเลือกวิทยากร
เมื่ อ ทราบหั ว ข้ อ ที่ จ ะใช้ ใ นการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมแล้ ว
ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดหาและคัดเลือกวิทยากร โดยการกาหนดตัววิทยากร คัดเลือก สรรหา
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เกี่ยวกับหัวข้อที่จะจัดอบรมให้ความรู้ หรือการ
ปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ เพราะวิทยากรที่มีความสามารถนั้น ถือเป็นบุคคลสาคัญที่มีส่วนทาให้ก าร
อบรมประสบความสาเร็จ ซึ่งส่วนใหญ่วิทยากรที่รับเชิญในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ
วั ฒ นธรรมของสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษานั้ น จะเป็ น วิ ท ยากรที่ เ ป็ น ครู ภู มิ ปั ญ ญาทางด้ า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ หรือครู อาจารย์ที่อยู่ในศาสตร์นั้น ๆ โดยเฉพาะ อาทิ อาจารย์จากวิทยาลัย
อาชีวศึกษา อาจารย์จากวิทยาลัยเพาะช่าง ครูภูมิปัญญาจากศูนย์ศิลปาชีพ เป็นต้น ซึ่งวิทยากรเหล่านี้
จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ของตนเองเป็นอย่างดี
ส าหรั บ การจั ด หา และคั ด เลื อ กวิ ท ยากรนั้ น เพื่ อ ความสะดวกรวดเร็ ว ในการจั ด หา
และประสานงานกั บ วิ ท ยากร ผู้ ป ระสานงานได้ มี ก ารจั ด ท าฐานข้ อ มู ล รายชื่ อ ของวิ ท ยากร/
ครูภูมิปัญญาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สาคัญ ดังนี้
๑) ชื่อ-นามสกุล ของวิทยากร/ครูภูมิปัญญาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๒) ข้อมูลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ ขีดความสามารถ หรือข้อจากัดของวิทยากร/ครูภูมิปัญญา
เพราะว่าบางท่านอาจมีความรู้ ความสามารถหลาย ๆ ศาสตร์ ที่สามารถพิจารณาเชิญมาเป็นวิทยากร
ให้เหมาะสมต่องานนั้น ๆ ได้
๓) หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางในการติดต่อประสานงานที่สะดวก
๔) ที่อยู่ปัจจุบัน

๓๙
ที่
ชื่อ-นามสกุล
๑. อาจารย์จักรพงษ์ กลิ่นแก้ว
๒. อาจารย์วัลลี ตรีวุฒิ
๓. อาจารย์จินดา นัยผ่องศรี

๔. อาจารย์จันทนา ภู่เจริญ
๕. อาจารย์สรุ เดช เดชคง
๖. อาจารย์อรุณ พุ่มไสว

ความเชี่ยวชาญ
งานศิลปะการตัดกระดาษแบบ
โบราณ/งานประดิษฐ์ต่างๆ
ลายรดน้า/ลายกามะลอ
ง า น แ ก ะ ส ลั ก ต่ า ง ๆ / ก า ร
ท าอาหารไทยและขนมไทย/
งานประดิษฐ์ต่างๆ
งานเครื่องหอม
งานแทงหยวก

โทรศัพท์
๐๘๖-๖๐๒๐๕๑๖
๐๘๖-๑๓๗๐๑๘๙
๐๘๙-๖๑๓๒๑๔๔

๐๘๑-๘๕๒๕๔๖๕
๐๘๙-๐๘๐๘๑๓๓

ที่อยู่
โรงเรี ย น เสนานิ ค ม
กทม.
หมู่บ้านสบายสบายติด
ถ น น เ ส้ น ห ลั ง
วัดใหญ่ชัยมงคล
หมู่บ้านกรุงศรีธานี
อาเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง
บ้านเลี้ยงเด็กอิ่มอุ่น

หมายเหตุ

งานดอกไม้ ส ด/บายศรี / งาน ๐๘๑-๙๒๖๘๙๕๒
ประดิษฐ์ต่างๆ
๗. ........................................... ................................................. …………………………. …………………………….
๘. ........................................... ................................................. …………………………. …………………………….

ภาพที่ ๗ : ตัวอย่างฐานข้อมูลรายชื่อของวิทยากร/ครูภูมิปัญญาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ในการจัดหา และคัดเลือกวิทยากร สามารถทาได้โดยการสารวจ และรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากรจากแหล่งข้อมู ลต่ าง ๆ อาทิ สื่ออินเทอร์เน็ต เอกสารสื่อสิ่ง พิมพ์ ทางด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ หรือจากการสอบถามเพื่อขอคาแนะนาจากหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านนั้น
ๆ เช่น วัฒนธรรมจังหวัด วัฒนธรรมอาเภอ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็น
ต้น จากนั้นทาการวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น โดยดูจากผลงานและความเชี่ยวชาญของวิทยากรแต่ละ
ท่าน พร้อมทั้งค้นหาประวัติและผลงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากทางอินเตอร์เน็ต ประกอบเป็นข้อมูล
นาเสนอผู้บริหารพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ไ ด้วิทยากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ และตรงกับ
หัวข้อที่จะใช้ในการจัดอบรม

๔๐
ปัญหา
ในการจั ด หาและคั ด เลื อ กวิ ท ยากรอบรม บางครั้ ง พบว่ า วิ ท ยากรที่ เ ชิ ญ มาบางท่ า นมี
ความสามารถ แต่ ยัง ขาดวิธีการในการถ่ ายทอดเรื่องราว หรือ ขาดประสบการณ์ ในการถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ ทาให้ถ่ายทอดออกมาได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ขาดความน่าสนใจ เนื่องจากวิทยากรบางท่าน
อาจจะไม่ถนัดทางด้านการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นมากนัก
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ผู้จัดอบรมควรหาข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากรก่อนที่จะเชิญมาบรรยาย เพื่อให้แน่ใจว่าวิทยากรที่
จะเชิญมานั้นมีคุณสมบัติ มีประสบการณ์ มีความสามารถตรงตามหัวข้อเรื่องที่จะจัดอบรม โดยผู้จัด
อาจจะทดลองเข้าไปสังเกตการณ์ในการบรรยายจริงของวิทยากรจากที่ได้รับเชิญของหน่วยงานอื่น ๆ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับตัววิทยากรในเบื้องต้น เพื่อให้ได้วิทยากรที่มีความสามารถ และตรง
กับหัวข้อที่ใช้ในการจัดอบรม
ข้อเสนอแนะ
๑. ผู้จัดอบรมควรกาหนดคุณสมบัติของวิทยากรให้ชัดเจนก่อนว่าต้องการวิทยากรแบบใด
พร้ อ มทั้ ง หารายชื่ อ และข้ อ มู ล วิ ท ยากรที่ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ต้ องการ ทั้ ง นี้ ค วรหาโอกาสไปพบ
วิทยากรก่อน โดยอาจเข้าไปสังเกตการณ์ในการบรรยายจริงของวิทยากรก่อนที่จะเชิญ เพื่อให้แน่ใจว่า
วิทยากรที่จะเชิญมานั้นมีคุณสมบัติ และความสามารถตามที่ต้องการ
๒. ในกรณีที่เป็นการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น อาจจะเชิญวิทยากรที่
เป็ น อาจารย์ ผู้ ส อนภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยามาบรรยายในด้ า นทฤษฏี
แล้วให้วิทยากรภู มิปัญญาเป็น ผู้ สาธิตนอกจากจะเป็นการเพิ่ มเครือ ข่ ายด้ านศิ ลปวัฒนธรรมแล้ ว
ยังเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และครูภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย

๔๑
ขั้นตอนที่ ๔ การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละครั้ง ให้ประสบ
ความสาเร็จและบรรลุเป้าหมายนั้น จะต้องอาศัยการประสานงานที่ดี เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญ
อย่ า งยิ่ ง ในการที่ จ ะท าให้ ก ารฝึ ก อบรมด าเนิ น ไปอย่ า งเป็ น ระบบ บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
ซึ่งผู้รับผิดชอบการจัดอบรม จะต้องดาเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ
ดังนี้
๔.๑ ประสานกับวิทยากร ซึ่งหลังจากที่ผู้บริหารพิจารณาวิทยากรที่ได้คัดเลือกเรียบร้อย
แล้ว ให้ผู้รับผิดชอบการจัดอบรมดาเนินการติดต่อทาบทามกับวิทยากรให้ไ ด้เร็วที่สุด เพราะหาก
วิทยากรติดภารกิจอื่น หรือไม่สะดวกจะทาให้มีเวลาในการติ ดต่อวิ ทยากรท่ านอื่น ๆ ได้ทันเวลา
โดยในการติดต่อประสานงานกับวิ ทยากรนั้น สิ่งแรกที่ควรปฏิบัติ คือ การแนะนาตนเองก่อนว่า เป็น
ใคร มาจากหน่วยงานไหน จะขอเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเรื่องใด และได้รับคาแนะนามาจากใคร
ทั้ง นี้ผู้ประสานงานจะต้องพูดคุยด้วยความมั่นใจ ใช้ถ้อยคาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ และมี
ความชัดเจนในข้อมูล เพื่อชี้ แจงเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดอบรมให้วิทยากรทราบ อาทิ
ความต้องการหรือวัตถุประสงค์ห ลักของการอบรม เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมคือ ใคร ระดับใด
จานวนเท่าไหร่ ช่วงเวลาที่จะจัดอบรม ระยะเวลาที่ใช้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตั ดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธในการเชิญเป็นวิทยากร และสาหรับในกรณีที่การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจาเป็นจะต้องมีผู้ช่วยวิทยากร ให้ผู้รับผิดชอบประสานงาน และแจ้ง ไปยัง
วิทยากรให้ทราบทันที เพื่อที่วิทยากรจะได้มีเวลาในการจัดหาบุคคลซึ่งจะมาเป็นผู้ช่วยวิทยากรได้
ทันเวลา เนื่องจากวิทยากรส่วนใหญ่แล้วจะมีเครือข่าย หรือผู้ช่วยวิทยากรที่สามารถร่วมงานกันได้เป็น
อย่างดีอยู่แล้ว แต่หากวิทยากรมอบหมายให้ผู้จัดงานเป็นผู้ประสานในการจัดหาผู้ช่วยวิทยากร ให้ผู้จัด
งานรีบประสานติดต่อทาบทามไปยัง เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการจัดอบรม เพื่อให้ได้ผู้ช่ วย
วิทยากรที่ตรงตามหลักสูตรหรือหัวข้อที่ใช้ในการฝึกอบรม ทั้งนี้เมื่อวิทยากรตอบรับการเชิญ ให้ผู้จัด
งานกาหนดวันและแจ้งจองคิววิทยากรล่วงหน้า เพื่อเป็นการยืนยันการเชิญวิทยากรในเบื้องต้นก่อน
จากนั้นให้ประสานงานเพื่อจัดทาหนังสือเชิญวิทยากร และแบบตอบรับวิทยากรจัดส่งตามไปภายหลัง
เพื่อเป็นการยืนยันการเชิญอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ดังตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร และแบบตอบรับ
วิทยากรดังต่อไปนี้

๔๒

ภาพที่ ๘ : ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร

๔๓

ภาพที่ ๙ : ตัวอย่างแบบตอบรับวิทยากร

๔๔
หลังจากที่ได้ประสานงานทาบทามวิทยากรในเบื้องต้นแล้ว ให้ประสานเกี่ยวกับรายละเอียด
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรม โดยให้ประสานตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ผู้จัดงานและวิทยากรสามารถ
มีเวลาจัดเตรียมและวางแผนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้อย่างทันเวลา ซึ่งรายละเอียดที่จะต้องประสาน
วิทยากรมีดังนี้
๑) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เนื่องจากในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษาในแต่ละครั้งนั้น จะมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องใช้แตกต่างกันไปตามหัว ข้อการอบรม ผู้รับผิดชอบจะต้องวางแผนเผื่ อเวลาในการจัด เตรี ย ม
และจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ทันเวลาก่อนวันจัดอบรม และเพียงพอกับผู้อบรมในแต่ละครั้ง เนื่องจาก
วัสดุและอุปกรณ์บางอย่างนั้นเป็นวัสดุเฉพาะ หรืออาจจะต้องสั่งทาเป็นพิเศษ เช่น ในการจัดอบรม
แทงหยวก มีการสั่งทามีดสาหรับใช้แทงหยวกโดยเฉพาะ ซึ่ง ไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป หรือใน
บางครั้งวัสดุที่ต้องใช้ในการอบรมเป็นวัสดุที่ค่อนข้างหายาก มีเฉพาะบางท้องถิ่นเท่านั้น เช่น ในการ
จัดอบรมงานจักสานจากใบมะพร้าว จะต้องใช้ใบมะพร้าวที่มีคุณลักษณะเฉพาะ คือ ใบไม่อ่อนและไม่
แก่จนเกินไป ใบเรียงสวยตลอดทั้งก้าน และใช้เป็นจานวนมาก ซึ่ง จะต้องใช้เวลาในการจัดหาวัตถุดิบ
ดังกล่าวให้ตรงตามคุณสมบัติ และเพียงพอในการจัดอบรม เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ รับผิดชอบจะต้องสอบถาม
วิทยากรเกี่ยววัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดอบรม และทาการจดบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ของวัสดุ
อุปกรณ์ให้ชัดเจน เช่น ยี่ห้อ ขนาด สี จานวน เป็นต้น เพื่อให้ สามารถจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาในการจัดอบรม สาหรับเคล็ดลับในการจัดหาวัตถุดิบ หรือวัสดุอุปกรณ์
ที่จะนามาใช้ ในการฝึก ปฏิ บั ติ ให้ แก่ ผู้ เข้ าร่ วมอบรมนั้น แนะนาว่าให้สอบถามกั บวิ ทยากรประจ า
หลักสูตรก่อน เนื่องจากวิทยากรส่วนใหญ่จะทราบแหล่งของวัตถุดิบ หรือทราบร้านค้าที่จัดจาหน่าย
วัสดุอุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการ และมีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป
๒) เอกสารประกอบการอบรม ในกรณีที่มีเอกสารประกอบการอบรมให้ผู้รับผิดชอบประสาน
ขอข้อมูลเนื้อหาประกอบการอบรมจากวิทยากร โดยแจ้ง วิทยากรล่วงหน้าอย่างน้อย ๑-๒ เดือน
เพื่อให้วิทยากรทราบ และสามารถจัดเตรียมเนื้อหาได้ทันเวลา พร้อมทั้งให้ติดตามทวงถามวิทยากร
เป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันวิทยากรลืม ทั้งนี้ให้เผื่อเวลาในการจัดทาเอกสารประกอบการอบรมไว้ด้วย
ซึ่ง เมื่อได้ข้อมูล เนื้อหา รายละเอียดต่าง ๆ จากวิทยากรเรียบร้อยแล้ว ให้นาข้อมูลมาเรียบเรี ย ง
ตรวจสอบ และแก้ไขคาผิดคาถูก พร้อมจัดทาให้อยู่ในรูปแบบที่สวยงาม เหมาะสม และเข้าใจง่าย โดย
ให้จัดทา (ร่าง) เอกสารประกอบการอบรมส่งให้กับผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอีก ครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาด หากมีข้อแก้ไขให้ดาเนินการแก้ไขทันที หลังจากนั้นให้จัดส่งไฟล์เอกสารประกอบการ
อบรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ส่งให้กับวิทยากรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ก่อนการ
จัดพิมพ์เอกสารฉบับจริง

๔๕

ภาพที่ ๑๐ : ตัวอย่างเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

๔๖

ภาพที่ ๑๐ : ตัวอย่างเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ)

๔๗
๓) รายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งในการประสานงานกับวิทยากรนั้น นอกจากการประสานในเรื่อง
ของวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรมแล้ว ยัง มีรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ผู้จัดอบรม
จะต้องประสานงาน ได้แก่ การประสานขอประวัติวิทยากร สาเนาบัตรวิทยากร การสอบถามในเรื่อง
ของการเดินทางของวิทยากรมาอย่างไร ต้องเตรียมรถไปรับหรือไม่ เนื่องจากวิทยากรบางท่านอยู่ไกล
และอาจจะต้องพักค้างคืน ซึ่งผู้จัดจะต้องจองห้องพักล่วงหน้า เพราะหากจองใกล้ ๆ วันจัดอบรม
ห้องพักที่ต้องการอาจจะเต็มได้ หรือวิทยากรบางท่านอาจจะมีผู้ติดตามมาด้วย รวมถึงการสอบถาม
ในเรื่องของการรับประทานอาหาร ซึ่งวิทยากรบางท่านอาจจะรับประทานหรือไม่รับประทานอะไร
เป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ผู้จัดงานสามารถวางแผนสิ่งต่าง ๆ และประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การจัดอบรมได้อย่างเหมาะสม
๔.๒ ประสานงานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป ที่ รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ในการจั ด ท า
เอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการจั ดอบรม อาทิ หนัง สือขอเสนออนุมัติโครงการ หนัง สือขอเชิ ญ
วิ ท ยากร หนั ง สื อ เชิ ญ เข้า อบรม ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ผู้ ป ระสานงานจะต้อง
จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อนาข้อมูลไปประกอบการจัดทาเอกสาร
ต่าง ๆ ในการจัดทาโครงการ ได้แก่
๑) ใบเสนอราคาวัส ดุ ฝึก อบรม ประกอบด้วยรายการ จานวน และราคาวัสดุที่ ใ ช้ใ นการ
ฝึกอบรม ซึ่งหากเป็นวัสดุทั่วไปที่สามารถหาได้จากร้านศึกษาภัณฑ์ต่าง ๆ โดยสถาบันอยุธยาศึกษาจะ
เลือกซื้อจากร้านค้ารายใหญ่ที่จาหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ราคามาตรฐาน และมีวัสดุอุปกรณ์
ให้เลือกมากกว่าร้านค้าทั่วไป และหากเป็นรายการวัสดุฝึกเฉพาะทางนั้น จะประสานขอใบเสนอราคา
จากร้านค้า หรือผู้ที่จาหน่ายวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นโดยตรง เพื่อให้ได้วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมที่มี
คุณภาพ และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

๔๘

ภาพที่ ๑๑ : ตัวอย่างใบเสนอราคาวัสดุฝึกอบรม

๔๙

ภาพที่ ๑๑ : ตัวอย่างใบเสนอราคาวัสดุฝึกอบรม (ต่อ)

๕๐
๒) กาหนดการจัดอบรม ซึ่งประกอบด้วยชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม และรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ภาพที่ ๑๒ : ตัวอย่างกาหนดการจัดอบรม

๕๑
๓) ใบสมัครผู้เข้าอบรม ซึ่งในการจัดอบรมแต่ละครั้งนั้น จะมีการเปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมอบรม
โดยต้องกาหนดคุณสมบัติ และรายละเอียดของผู้สมัคร รวมทั้งรายละเอียดของการอบรมให้ชัดเจน

ภาพที่ ๑๓ : ตัวอย่างใบสมัครผู้เข้าอบรม

๕๒
๔) สาเนาบัตรประชาชน และประวัติวิทยากร สาหรับใช้เป็นข้อมูลแนบประกอบการจัดทา
เอกสารซื้อ-จ้าง และเอกสารเบิก-จ่ายโครงการ ซึ่งในการกรอกข้อมูลประวัติวิทยากรจะใช้แบบฟอร์ม
กรอกประวัติวิทยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ ๑๔ : ตัวอย่างแบบฟอร์มกรอกประวัติวิทยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๕๓
๔.๓ ประสานงานกับผูร้ ับผิดชอบออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ และเกียรติบัตรการอบรม
โดยจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและรูปแบบของการจัดอบรม อาทิ หัวข้อที่
ใช้ในการอบรม รูปภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เรื่องที่ใช้ ในการอบรม กาหนดการฝึกอบรม
เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ปฏิบัติง านสามารถออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตรวิทยากร
และเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และมีความน่าสนใจ

ภาพที่ ๑๕ : ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์

๕๔

ภาพที่ ๑๖ : ตัวอย่างเกียรติบัตรวิทยากร

ภาพที่ ๑๗ : ตัวอย่างเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม

๕๕
๔.๔ ประสานงานกั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานประชาสั ม พั น ธ์ข องสถาบั น อยุ ธยาศึ ก ษา เพื่ อ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดอบรม และรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมทางช่องทางต่าง ๆ อาทิ เฟ
ซบุ๊ ก และเว็ บ ไซต์ ข องสถาบั นอยุ ธยาศึ ก ษา ช่ อ งทางสื่ อ ออนไลน์ต่ า ง ๆ ป้ า ยประชาสั ม พั นธ์หน้า
มหาวิทยาลัย และเครือข่ายหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสาร
การจัดอบรมได้อย่างทั่วถึง เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ซึ่งขั้นตอนในการรับสมัครผู้เข้าอบรมมี
ดังนี้
๔.๔.๑ ผู้จัดงานกาหนดเกณฑ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม
๔.๔.๒ จั ด ท าแบบฟอร์ ม การรั บ สมั ค รผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรม ให้ มี ค วามครบถ้ ว นและ
เหมาะสม
๔.๔.๓ ประชาสัมพันธ์เปิดรับ สมัครผู้ เข้ าร่ว มอบรมทางช่องทางต่าง ๆ โดยแจ้ ง
คุณสมบัติผู้สมัคร และกาหนดระยะเวลารับสมัครให้ชัดเจน
๔.๔.๔ ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามประกาศในแบบฟอร์ม เพื่อทาการคัด
กรองรายชื่อและแจ้งประกาศผลทางเพจสถาบันอยุธยาศึกษา และช่องทางต่าง ๆ
๔.๔.๕ ประสานไปยังมีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อแจ้งกาหนดการและยืนยันการ
การเข้าร่วมอบรม หากมีผู้สละสิทธิ์จะได้สามารถแจ้งกับรายชื่อสารองได้ทันเวลา
ปัญหา
๑. ในขั้นตอนการประสานงาน เพื่อติดต่อเชิญวิทยากรนั้น บางครั้งพบว่าวิทยากรที่เชิญติด
ภารกิจอื่น หรือไม่สะดวกทาให้ไม่สามารถรับเชิญได้ ทาให้เสียโอกาสที่จะได้วิทยากรที่มีความสามารถ
และเหมาะสมกับหัวข้อในการจัดอบรม เกิดความล่าช้าในการจัดหาวิทยากรท่านใหม่
๒. ในการประสานงานกับวิทยากรเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการอบรม บางครั้งพบว่า
วิทยากรลืมแจ้งวัสดุอุป กรณ์บางชนิด หรือแจ้งล่าช้า ทาให้ไม่สามารถจัดเตรียมได้ทันเวลา หรือไม่
ครบถ้วน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. ติดต่อเชิญวิทยากรล่วงหน้าทันทีที่ทราบหัวข้อการอบรม หรือโดยเร็วที่สุด อย่างน้อย
๒-๓ เดือน เพราะหากวิทยากรติดภารกิจอื่น หรือไม่สะดวกจะทาให้มีเวลาในการติดต่อกับวิทยากร
ท่านอื่น ๆ ได้ทันเวลา
๒. เมื่อใกล้ถึงกาหนดวันจัดอบรม ให้โทรศัพท์ยืนยันการจัดอบรมกับวิทยากรอย่างน้อย ๗
วัน และแจ้งรายละเอีย ดเกี่ ยวกั บวั ส ดุอุ ปกรณ์ ที่ไ ด้ จั ดเตรี ยมไว้ว่ า ครบถ้วนหรื อไม่ เพราะหากไม่
ครบถ้วนจะได้สามารถจัดหาได้ทันเวลา

๕๖
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรจัดทาทาเนียบรายชื่อพร้อมทั้งประวัติข้อมูลการติดต่อของวิทยากรการอบรมใน
หัวข้อต่าง ๆ ตามความเชี่ยวชาญ โดยจาแนกออกเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดต่อเชิญวิทยากร เพราะหากวิทยากรติดภารกิจอื่นหรือไม่สะดวก
จะทาให้สามารถติดต่อกับวิทยากรท่านอื่น ๆ ได้ทันที เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงาน
๒. การใช้ โ ทรศั พ ท์ ใ นการติ ด ต่ อ ประสานงานกับ วิ ท ยากร แนะน าให้ ผู้ ป ระสานงานใช้
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เนื่ อ งจากจะสะดวกส าหรับ วิท ยากรที่ จ ะติ ด ต่ อ กลั บ ผู้ จั ด งานได้ง่ า ย หรื อ หากใช้
โทรศัพท์สานักงานก็ควรบอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือมอบให้กับวิทยากรไว้เช่นกัน
๓. การประสานงานกั บ วิ ท ยากรนั้ น ควรมี ก ารติ ด ตาม และทวงถามรายละเอี ย ดที่ ไ ด้
ประสานขอไว้อย่างเป็นระยะ ๆ หรือกรณีที่วิทยากร ครูภูมิปัญญาที่เชิญมีอายุมากอาจจะประสานงาน
ผ่านผู้ดูแล เพื่อป้องกันวิทยากรลืมข้อมูลต่าง ๆ

๕๗
ขั้นตอนที่ ๕ การเตรียมการก่อนการจัดอบรม
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิ ลปะและวัฒนธรรมนั้น ผู้รับผิดชอบจะต้องมีค วามรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะจัดอบรมเป็นอย่างดี ซึ่ง การเตรียมการก่อนการจัดอบรมถือเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่ม ต้นให้การอบรมเป็นไปอย่างราบรื่น ตามเป้าหมายที่วางไว้ ในขั้นตอนนี้ ถือ
เป็นขั้นตอนของการทางานที่มี รายละเอียดปลีกย่อยมากมายไม่ว่าจะเป็น การจัดทาประมาณการ
ค่าใช้จ่าย การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม สถานที่/ห้องที่ใช้ในการจัดอบรม อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือการเตรียมพิธีการ เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้
๕.๑ การจัดทาประมาณการค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
จะต้องจัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เพื่อให้ทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการ
และสามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ภาพที่ ๑๘ : ตัวอย่างประมาณการค่าใช้จ่าย

๕๘
๕.๒ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใ ช้ในการอบรม ก่อนการจัดอบรมผู้รับผิดชอบจะต้อง
ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้สาหรับใช้ในการจัดการอบรม โดยตรวจสอบล่วงหน้า
อย่างน้อย ๗ วัน และให้แจ้งยืนยันรายการวัสดุที่ได้จัดเตรียมไว้กับวิทยากรอีกครั้งว่าครบถ้วนหรือไม่
เพราะหากมีวัสดุอุปกรณ์ชนิดใดที่ยังขาดหาย หรือต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม จะได้มีเวลาจัดเตรียมได้ทัน
ต่อการอบรม
๕.๓ การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดอบรม สาหรับในการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดอบรม
นั้น ผู้รับผิดชอบจะต้องกาหนดให้ชัดเจนว่าจะใช้สถานที่ใด เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการอบรม และ
จานวนของผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้ง หากเป็นสถานที่ภายนอกหน่วยงาน จะต้องมีการติดต่อจองคิว
ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการจัดกิจกรรมที่ซ้อนกัน และสาหรับสถานที่ที่สถาบันอยุธยาศึกษาใช้ในการจัด
อบรมเป็นประจานั้น ได้แก่ ห้องโถงสถาบันอยุธยาศึกษา และห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราช
นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากมี ขนาดของห้องที่เหมาะสมและมี สิ่ ง
อานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เครื่องปรับอากาศ ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้า ทางเข้า -ออกสถานที่อบรมสะดวกสบาย
เป็นต้น และสามารถรองรับจานวนผู้เข้าอบรมได้อย่างเพียงพอประมาณ ๓๐ – ๕๐ ท่าน ซึ่งไม่แออัด
กันจนเกินไป
ในส่วนรูปแบบการจัดโต๊ะอบรมที่สถาบันอยุธยาศึกษาใช้จัดประจา และเหมาะสมในการจัด
สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการนั้น จะจัดโต๊ะในลักษณะการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยใช้โต๊ะหน้าขาวพับ
อเนกประสงค์จานวน ๒-๔ ตัว ประกบเข้าหากันแล้วแต่ขนาดของโต๊ะ โดยให้ดูตามความเหมาะสม
และวางเก้าอี้สาหรับกลุ่มละประมาณ ๖-๘ ตัว ทั้งนี้ให้ดูตามจานวนผู้เข้าร่วมอบรม หากผู้เข้าอบรมมี
จานวน ๓๐ ท่าน ให้แบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๖ ท่าน จานวน ๕ กลุ่ม และเว้นระยะห่างของโต๊ะแต่ละกลุ่มให้
เหมาะสม เพื่อความสะดวกในการเดินเข้า-ออก และจัดโต๊ะสาหรับวางอุปกรณ์สาธิตให้แก่วิทยากรอยู่
บริเวณด้านหน้าห้อง ดังรูปแบบต่อไปนี้

๕๙
ด้านหน้าห้องอบรม

โต๊ะวิทยากร

โต๊ะรับรองวิทยากร

โต๊ะวางอุปกรณ์ในการอบรม/
แสดงชิ้นงาน

เก้าอี้สาหรับวิทยากรนั่งบรรยาย

โต๊ะลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม
ด้านท้ายห้องอบรม

ภาพที่ ๑๙ : ตัวอย่างการจัดโต๊ะอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา

๖๐
๕.๔ การจัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ในการจัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้
ในการจั ดอบรม ให้ผู้จัดอบรมประสานกั บเจ้า หน้า ที่ที่ รั บผิ ด ชอบดูแ ลระบบโสต ฯ โดยการเขี ย น
แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์โ สตทั ศนู ปกรณ์ของสถาบันอยุธ ยา เพื่อที่จะได้จัดเตรียมอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ
ให้พร้อมสาหรับการจัดอบรม อาทิ เครื่องเสียง ลาโพง ไมโครโฟนสาหรับวิทยากร และผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องอัดวีดิโอ และอุปกรณ์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องมือต่าง ๆ ก่อนวันจัดอบรมอย่างน้อย
๑ – ๒ วัน เพื่อป้องการเกิดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการจัดอบรม

ภาพที่ ๒๐ : ตัวอย่างแบบฟอร์มขอใช้อปุ กรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในสถาบันอยุธยาศึกษา

๖๑
๕.๕ การจั ด เตรี ย มอาหาร และเครื่ อ งดื่ ม ในการจั ด อบรมของสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา
การจัดอาหารและเครื่องดื่ม เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สาคัญ ซึ่งในการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มต้องมี
ความพร้อม พื้นที่หน้าห้องหรือที่รับรองต้องไม่แออัด อาหารต้องเพียงพอสาหรับผู้เข้าร่วมอบรม
ที่สาคัญอาหารต้องอร่อย ทานง่าย ผู้จัดควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับคนส่วนใหญ่ ไม่เผ็ดจัดเกินไป
สาหรับในการจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มนั้น ผู้จัดจะต้องประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปที่รับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งจะต้องจัดเตรียมให้เพียงพอ และเหมาะสมกั บจานวนของผู้เข้า อบรม
และวิทยากร ทั้งนี้ให้จัดเผื่อไว้สักเล็กน้อยสาหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งมาล่วงหน้า และให้โทรศัพท์แจ้งยืนยัน
รายการอาหารกับทางร้านที่สั่งล่วงหน้าก่อนวันงานด้วย เพื่อป้องกันร้านอาหารลืมรายการอาหารที่สั่ง
สาหรับอาหาร และเครื่องดื่มที่สถาบันอยุธยาศึกษาจัดนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเลือกใช้อาหาร
ไทย ผลไม้ ไ ทยตามฤดู ก าล และขนมไทยมาเป็ น รายการหลั ก ร่ ว มกั น อาหารประเภทอื่ น ๆ
เพื่อแสดงออกถึงการกินอยู่แบบวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้การให้บริการอาหาร ผู้จัดจะต้องคานึงถึงผู้ร่วม
กิจกรรมด้วย เช่น ถ้ามีผู้เข้าร่วมเป็นมุสลิม ให้จัดอาหารแยกไว้โดยเฉพาะ หรือไม่จัดอาหารที่มีหมูเป็น
ส่วนประกอบ และอาหารควรมีตัวเลือกสาหรับผู้ที่ไม่ทานเผ็ด หรือรสจัดด้วย โดยในการจัดเตรี ยม
อาหาร และเครื่องดื่มนั้นมีรายละเอียดดังนี้
๑) อาหารกลางวั น ซึ่ ง การจั ด ให้ บ ริ ก ารอาหารกลางวั น ของสถาบั น จะมี ๒ แบบ คื อ
แบบบุฟเฟต์ และแบบอาหารจานเดียว ซึ่งเมนูที่นิยมจัดแบบบุฟเฟต์ ได้แก่ น้าพริกลงเรือ ต้มจืดฟัก
พะแนงไก่ แกงส้มผักรวม ปลาทอด ขนมจีนน้ายา น้าพริก ต้มยาต่าง ๆ เป็นต้น ในส่วนของเมนูที่นิยม
จัดสาหรับอาหารจานเดียว ได้แก่ ผัดไทย ข้าวน้าพริกกะปิปลาทูทอด ก๋วยเตี๋ยวยา สาหรับของหวาน
นั้นจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ฝรั่ง มะละกอ ชมพู่ ส้ม เงาะ มังคุด หรือขนมไทยที่รับประทานง่าย
เช่น ขนมต้ม ขนมใส่ไส้ ขนมกล้วย ถั่วแปบ ขนมมัน ขนมชั้นดอกไม้ ลอดช่องน้ากะทิ สาคูเปีย ก
เป็นต้น ทั้งนี้ผู้จัดควรระวังขนมที่มีส่วนผสมของกะทิ เนื่องจากอาจบูด หรือเสียง่าย
๒) อาหารว่าง สาหรับการจัดเตรียมอาหารว่างในการอบรมนั้น จะต้องจัดเตรียมใบตอง
โดยตัดเป็นวงกลมขนาดพอดีจาน เพื่อใช้ รองจานให้เกิดความสวยงาม และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ท าง
วัฒนธรรม ทั้งนี้จะช่วยให้อาหารดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วย

๖๒

ภาพที่ ๒๑ : ตัวอย่างการจัดอาหารว่างแบบจัดใส่จาน

ภาพที่ ๒๑ : ตัวอย่างการจัดอาหารว่างแบบจัดใส่จาน (ต่อ)

๖๓
๓) เครื่ อ งดื่ ม ส าหรั บ เครื่ อ งดื่ ม ที่ เ หมาะสม และใช้ ใ นการจั ด ให้ บ ริ ก ารเป็ น ประจ า
คือ น้าเปล่า กาแฟ โอวัลติน และน้าสมุนไพรต่าง ๆ อาทิ น้ากระเจี๊ยบ น้าเก๊กฮวย น้าใบเตย เป็นต้น
โดยจะจัดเตรียมแก้วขนาดพอเหมาะไว้สาหรับให้บริการ
๕.๖ การจั ด ท าใบลงทะเบี ย นผู้ เ ข้ า อบรม ส าหรั บ ใบลงทะเบี ย นผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรม
หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น จะต้องใส่ข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน ได้แก่ หัวข้อชื่อกิจกรรมที่จัดอบรม
วัน เดือน ปี ที่จัดอบรม สถานที่ที่จัดอบรม ทั้งนี้ให้จัดทาเป็นตารางพร้อมแยกเป็นช่องสาหรับกรอก
ข้อมูลโดยใส่ ล าดับ ที่ ชื่อ -นามสกุล ตาแหน่ง /หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ และลายเซ็นผู้ เ ข้า อบรม
ดังภาพประกอบด้านล่าง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถนาไปใช้ประกอบการจัดทา
เอกสารเบิกจ่าย และใช้เป็นฐานข้อมูลของผู้เข้าอบรมในการจัดอบรมครั้งต่อไป

ภาพที่ ๒๒ : ตัวอย่างใบลงทะเบียนผู้เข้าอบรม

๖๔
๕.๗ การจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ เนื่องจากในการจัดอบรมแต่ละครั้งนั้น จะต้องมี
การวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยการจัดทาแบบประเมินความพึง พอใจ เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการจัดการอบรม ซึ่งแบบประเมินความพึงพอใจนี้ถือเป็น
เครื่องมือสาคัญในการวัด ผลว่าการจัดอบรมของเรานั้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากน้อย
เพียงใด ทั้งนี้มีหลักการในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ดังนี้
๑) คาถามต้องสอดคล้องกับหัวข้อ หรือวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ/ กิจกรรม
๒) ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สั้น กระชับ ไม่ครุมเครือ
๓) ไม่ควรใช้คาย่อ เนื่องจากอาจจะทาให้ผู้ตอบแบบประเมินเข้าใจคลาดเคลื่อนได้
๔) ไม่ตั้งคาถามที่จะเป็นการชี้นาคาตอบให้เป็นไปทางใดทางหนึ่ง
๕) คาตอบที่มีให้เลือกต้องชัดเจน และครอบคลุมประเด็น
โดยในส่วนของขั้นตอนการสร้างแบบประเมิน ความพึงพอใจของสถาบันอยุธยาศึกษานั้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ จะต้องประชุมร่วมกันกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทาง
กาหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบประเมินความพึง พอใจ ระบุเนื้อหาประเด็นหลักที่จะถามให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ กาหนดประเภทของคาถาม โดยอาจจะเป็นคาถามปลายเปิดให้แสดงคิดเห็น
หรือคาถามปลายปิดซึ่งจะมีตัวเลือกให้เลือกตอบ จากนั้นให้ทาการร่างแบบประเมินความพึง พอใจ
ซึ่งส่วนประกอบของแบบประเมินความพึงพอใจนั้น มีทั้งหมด ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย ๔ หัวข้อย่อย คือ
- เพศ
- อายุ
- ประเภทผู้รับบริการ
- ท่านได้รับทราบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้จากแหล่งใด
ตอนที่ ๒ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ โครงการ ท่ า นได้ รั บ ความรู้ และสามารถน าความรู้ หั วข้อ
ดังต่อไปนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด ประกอบด้วย ๔ หัวข้อย่อย คือ
- ด้านความรู้ความเข้าใจ
- ด้านการนาความรู้ไปใช้
- ด้านวิทยากร
- ด้านสถานที่ ระยะเวลา อาหาร เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประกอบด้วย ๔ หัวข้อย่อย คือ
- ท่านคิดว่ากิจกรรมนี้ควรปรับปรุง หรือพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง
- ท่านคิดว่าโครงการนี้ ควรทาต่อไป หรือไม่ควรทาต่อไป เพราะ

๖๕
- ท่ า นสามารถน าความรู้แ ละประสบการณ์ ภ ายหลั ง จากการเข้ า ร่ว มโครงการ/
กิจกรรม ไปใช้ประโยชน์หรือไปถ่ายทอดต่อนักเรียน/นักศึกษา/ครอบครัว/หน่วยงาน/ชุมชน/
ฯลฯ หรือประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างไรบ้าง
- ท่านต้องการให้สถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรมเรื่องใดบ้าง
ซึ่ง ลักษณะของแบบประเมิน ของสถาบันอยุธยาศึกษานั้น จะปรับเปลี่ยนหัวข้อคาถามให้
สอดคล้องกับรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตอบตัวชี้วัดได้อย่างครบถ้วน

ภาพที่ ๒๓ : ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ

๖๖

ภาพที่ ๒๓ : ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ (ต่อ)

๖๗
๕.๘ การจัดทาเกียรติบัตรวิทยากร และผู้ผ่านการอบรม ในการจัดทาเกียรติบัตรวิทยากร
และผู้ผ่านการอบรมนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จะต้องประสานรายชื่อวิทยากร รายชื่อผู้ช่วย
วิทยากร (หากมี) และแจ้งยืนยัน รายชื่ อกั บ ผู้เ ข้ าอบรมทุก ท่ าน โดยให้ทุกท่ านตรวจสอบรายชื่ อ
นามสกุลให้ถูกต้อง ผ่านช่องทางเพจของสถาบันอยุธยาศึกษา และช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ
จัดพิมพ์เกียรติบัตรได้อย่างถูกต้องต่อไป
๕.๙ การจัดเตรียมของที่ระลึกวิทยากร สาหรับของที่ระลึกวิทยากรนั้น ผู้รับผิดชอบในการ
จัดโครงการ/กิจกรรม ควรจัดเตรียมให้เรียบร้อยก่อนวันจัดงานอย่างน้อย ๑-๒ วัน และจัดเตรียมให้
ครบกับจานวนวิทยากรในการอบรม อาทิ กระเป๋าผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา โดย
อาจจะใส่เอกสารเผยแพร่ที่สถาบันอยุธยาศึกษาได้จัดทาขึ้นไว้ในกระเป๋าผ้าด้วย หรืออาจจะเป็นขนม
ไทยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม จัดใส่ภาชนะให้สวยงาม เป็นต้น สาหรับในการมอบของที่ระลึกให้แก่
วิทยากรอาจจะทาการมอบในช่วงแรกก่อนการเข้าการอบรม หรืออาจจะมอบในช่วงท้ายหลังปิดการ
อบรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรควรเป็นผู้บ ริหารของสถาบันอยุธยา
ศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่วิทยากร

ภาพที่ ๒๔ : ตัวอย่างของที่ระลึกที่มอบให้แก่วิทยากร

๖๘
ปัญหา
๑. ปัญหาเรื่องของสถานที่จัดอบรมคับแคบเกินไป เนื่องจากในการจัดอบรมบางครั้ง นั้ นมี
จานวนผู้เข้าร่วมอบรมมากเกินไป ประกอบกับหัวข้อที่ใช้ในการอบรมจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีขนาด
ใหญ่ และต้ อ งใช้ พื้ น ที่ ใ นการฝึ ก ปฏิ บั ติ อาทิ ในการจั ด อบรมแทงหยวก หรื อ การจั ด อบรมสาน
ใบมะพร้ า วนั้ น จะต้ อ งใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ มี ข นาดใหญ่ไ ม่ว่ า จะเป็ นหยวกกล้ วย หรื อ ก้ า นมะพร้าว
ซึ่งเมื่อผู้เข้าอบรมมีจานวนมากทาให้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์จานวนมาก ทาให้สถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรม
คับแคบ วิทยากรไม่สะดวกในการเดินเข้าไปสาธิต หรือแนะนาการฝึกปฏิบัติชิ้นงานได้อย่างใกล้ชิ ด
ทาให้ผู้เข้าอบรมไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร
๒. ในการจัดเตรียมเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม บางครั้งพบว่ารายชื่อในเกียรติบัตรพิมพ์
ผิด เนื่องจากรายชื่อที่ผู้สมัครส่งมานั้นสะกดไม่ถูกต้อง ทาให้เกิดความล่าช้า และเสียเวลาในการแก้ไ ข
เกียรติบัตร
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. ในการจัดอบรมแต่ละครั้งผู้รับผิดชอบโครงการ จะต้องพิจารณาหัวข้อที่ใช้ในการอบรมให้
สอดคล้องกับสถานที่ที่จัดอบรม ซึ่ง หากหัวข้อที่ใช้อบรมจะต้ องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ เป็ น
จานวนมาก สถานที่ที่จัดอบรมควรจะเป็นสถานที่โล่ง โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก จะทาให้ไม่แออัด
จนเกินไป
๒. เมื่อมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมครบตามจานวนเป้าหมายแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบประกาศรายชื่อ
ทางหน้าเว็บไซต์หรือเฟ๊ซบุ๊กของสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมทั้งให้ผู้สมัครยืนยัน และตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายชื่อตามที่ได้สมัครไว้ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อ เป็นการลดข้อผิดพลาด
ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดทาแบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อมในการจัดอบรม เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถ
เช็คความพร้อมในขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ได้ โดยอาจจะแบ่งเป็นช่วงระยะเวลาการดาเนินงาน
เช่น ระยะก่อนการฝึกอบรม ระยะระหว่างการฝึกอบรม ระยะหลังการฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้หากพบ
ข้อผิดพลาด จะทาให้สามารถจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ และแก้ไขได้ทันเวลา

๖๙
ขั้นตอนที่ ๖ ดาเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามกาหนดการ
หลังจากเตรียมการก่อนการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อใกล้ถึงกาหนดวันจัดอบรมอย่างน้อย
๑-๒ วัน ให้โทรศัพท์ หรือแจ้งยืนยันวัน เวลา สถานที่กับวิทยากรอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันวิทยากรลืม
วันงาน ทั้งนี้เมื่อถึงวันจัดอบรมจริงผู้รับผิดชอบควรจะต้องมาแต่เช้าก่อนการเริ่มการอบรมอย่างน้อย
๑ ชั่ ว โมง เพื่ อ มาตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ย และความพร้ อ มในด้ า นต่ า ง ๆ โดยในขั้ น ตอนของ
ดาเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีดังนี้
๖.๑ ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ และห้องฝึกอบรม เครื่องมือ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
โต๊ะ เก้าอี้ และอื่น ๆ
๖.๒ ต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร
๖.๓ ลงทะเบี ย น โดยจั ด เจ้ า หน้ า ที่ ส าหรั บ ดู แ ลตรงจุ ด ลงทะเบี ย นอย่ า งน้ อ ย ๑-๒ คน
แจกเอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อมแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
๖.๔ แนะนาตาราง เวลาในการฝึกอบรม แนะนาวิทยากร และแนะนาสิ่งอานวยความสะดวก
ในด้านต่าง ๆ เช่น แนะนาห้องน้า ห้องรับประทานอาหาร เป็นต้น
๖.๕ เริ่มการอบรมตามกาหนดการ
๖.๖ เก็บภาพกิจกรรม และบรรยากาศในการฝึกอบรม เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูล และลงข่าว
ประชาสัมพันธ์
๖.๗ ดูแลความเรียบร้อย และอานวยความสะดวกตลอดการจัดอบรม
๖.๘ ดาเนินการเป็นพิธีกรปิดการฝึกอบรม ดังนี้
๖.๘.๑ กล่าวขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าอบรม
๖.๘.๒ พิ ธี ม อบของที่ ระลึ ก และเกียรติ บัต รให้ แ ก่วิ ท ยากร และผู้ ผ่ า นการอบรม
โดยผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา หรือผู้แทน
๖.๘.๓ ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา วิทยากร ผู้เข้าอบรม ถ่ายภาพร่วมกัน
พร้อมผลงานและเกียรติบัตร
๖.๘.๔ ปิดการอบรม

๗๐
ปัญหา
๑. บางครั้งระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติจริง อาจจะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติชิ้นงาน เนื่องจาก
การอบรมบางครั้งนั้น ผู้เข้าอบรมอาจจะยังไม่มีพื้นฐานในการฝึกปฏิบัติมาก่อน จึงทาให้ฝึกประดิษฐ์
ชิ้นงานล่าช้า เช่น ในการจัดอบรมการเขียนลายรดน้า การอบรมลงรักปิดทอง ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัย
ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนลายไทย ทั้งนี้ถ้าหากผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว จะทาให้สามารถ
ประดิษฐ์ชิ้นงานออกมาได้สวยงาม รวดเร็ว และใช้ระยะเวลาไม่นานในการฝึกปฏิบัติ
๒. ผู้เข้าอบรม บางครั้งมาไม่ครบตามจานวนที่ได้ลงทะเบียนไว้ และไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทาให้ผู้อบรมไม่ครบตามจานวนเป้าหมายที่กาหนดไว้
๓. อุปกรณ์บางประเภทที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากเป็น
อุปกรณ์เฉพาะทาง หาซื้อได้ยาก และมีราคาค่อนข้างสูง ทาให้ไม่เพียงพอต่อจานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ทุกท่าน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. สาหรับการฝึกอบรมที่ต้องใช้ทักษะ หรือพื้นฐานเดิมนั้น ควรจะเพิ่มระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้อบรมมีเวลา และสามารถฝึกปฏิบัติชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งผู้จัด
อาจจะแยกหลักสูตรการอบรมสาหรับผู้ ที่มีพื้นฐานมาก่อน กับผู้ที่ยัง ไม่มีพื้นฐาน เพื่อให้สามารถ
จัดสรรเวลาการฝึกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
๒. ในกรณีของผู้เข้าอบรมมาไม่ครบตามจานวนที่ลงทะเบียนไว้ ให้ผู้รับผิดชอบการอบรม
ตรวจสอบรายชื่อ และแจ้งยืนยันการเข้าอบรมอีกครั้งก่อนการจัดอบรมอย่าง ๓ วัน เพื่อที่หากมีผู้
สละสิทธิ์จะได้สามารถเรียกรายชื่อสารองได้อย่างทันเวลา
๓. สาหรับปัญหาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจานวนผู้เข้าอบรมทุกท่านนั้น เนื่องจากวัสดุ
อุปกรณ์บางชนิดเป็นวัสดุอุปกรณ์เฉพาะทาง หาซื้อได้ยาก และมีราคาค่อนข้างสูง อาจแก้ไขโดยจัด
วัสดุอุปกรณ์ไว้ให้เป็นกลุ่ม ๆ ให้เพียงพอสาหรับสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม สามารถแบ่งกันใช้ได้
ข้อเสนอแนะ
ในขั้นตอนการดาเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามกาหนดการ
นั้น ผู้รับผิดชอบควรทาสคริปกาหนดการของตนเอง โดยเขียนรายละเอียดสิ่งที่จะต้องดาเนินการใน
แต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด หรือหลงลืมสิ่งต่าง ๆ ทาให้การดาเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

๗๑
ขั้นตอนที่ ๗ สรุปผลการประเมินหลังการจัดอบรม
หลังจากการจัดการอบรมเชิง ปฏิบัติการด้านศิ ลปะและวัฒนธรรมแล้วเสร็จนั้น ผู้จัดงาน
จะต้องทาการสรุปผลการประเมินการจัดอบรม โดยนาแบบประเมินผลความพึงพอใจที่ได้รับจากผู้เข้า
รับการอบรม มาวิเคราะห์ประเมินผลในหั วข้อ ต่าง ๆ เพื่อรายงานผลในที่ประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา และนามาใช้ในการพัฒนาการจัดอบรมต่อไป ซึ่ง จะเห็นได้ว่าการ
ประเมินผลหลังการอบรมนั้น เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง ที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าการอบรมประสบความสาเร็จ
หรือไม่ และต้องแก้ไขในส่วนใดบ้าง

ภาพที่ ๒๕ : สรุปผลการประเมินการจัดอบรม

๗๒

ภาพที่ ๒๕ : สรุปผลการประเมินการจัดอบรม (ต่อ)

๗๓

ภาพที่ ๒๕ : สรุปผลการประเมินการจัดอบรม (ต่อ)

๗๔

ภาพที่ ๒๕ : สรุปผลการประเมินการจัดอบรม (ต่อ)

๗๕
ปัญหา
การจัดทาสรุปผลการประเมินหลังการจัดอบรมเสร็จสิ้น บางครั้งเกิดความล่าช้า เนื่องจากมี
โครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทาให้ไม่สามารถทาสรุปผลการประเมินได้
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา
วางแผน และก าหนดปฏิทิ น ระยะเวลาในการจั ด ท าสรุป ผลการประเมิ น หรื อ จั ด เตรียม
แบบฟอร์มไว้ล่วงหน้า เมื่อดาเนินกิจกรรมแต่ละครั้งแล้วเสร็จ จะสามารถนาข้อมูลที่มีมาดาเนินการได้
ทันเวลาที่กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะ
ในการจัดทาสรุปผลการประเมินหลังจากการจัดอบรม ผู้จัดควรรีบดาเนินการสรุปผลหลังจาก
เสร็จสิ้นกิจกรรมทันที ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน และจะทาให้สามารถวางแผนใน
การดาเนินงานครั้งต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

๗๖
ขั้นตอนที่ ๘ จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงาน
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทุกอย่างแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบจัดทารูปเล่มรายงานสรุปผลการอบรม
เชิง ปฏิบัติการ โดยสรุปผลความพึง พอใจของผู้เข้าอบรมในแต่ละด้าน สรุปจานวนของผู้เข้าอบรม
สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดอบรม พร้อมทั้ง รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับใช้ใน
การจัดทารายงานผลการดาเนินงาน อาทิ เอกสารรายละเอียดโครงการ ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่ว ม
โครงการ หนังสือเชิญและแบบตอบรับวิทยากร ป้ายประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร รวมถึงภาพประกอบ
ภายในกิจกรรม และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทารายงานผลให้มีความ
ครบถ้วน และสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อจัดส่งรายงานผลให้กับมหาวิทยาลัยรับทราบ และนาไปใช้อ้างอิงหรือ
ใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยองค์ประกอบของการจัดทารูปเล่มรายงานสรุปผลการอบรม
ประกอบด้วย
๑) หน้าปก (ใช้กระดาษสีครีม) ในส่วนของหน้าปกจะประกอบด้วย ชื่อโครงการ/กิจกรรม
พร้อมแนบภาพประกอบ ๑ ภาพ ระบุวัน - เวลาที่ดาเนินการ สถานที่ดาเนินการจั ดโดย (ใส่ ชื่ อ
หน่วยงานที่จัดงาน) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

๗๗

ภาพที่ ๒๖ : ตัวอย่างหน้าปกเล่มรายงานสรุปผลการอบรม

๗๘
๒) รองปก (ใช้กระดาษสีขาว)
๓) เนื้ อ หารายงานผล ประกอบด้ ว ย ค าน า สารบั ญ รายละเอี ย ดโครงการ/กิ จ กรรม
(แนบตัวโครงการ)สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภาคผนวก ภาคผนวก ก คาสั่งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ภาคผนวก ข รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภาคผนวก ค ภาพโครงการ/กิจกรรม
ภาคผนวก ง แบบประเมินความพึงพอใจ ภาคผนวก จ ข้อมูลวิทยากร ภาคผนวก ฉ เอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เกียรติบัตรวิทยากร เกียรติบัตรผู้เข้าอบรม เอกสารประกอบกิจกรรม เป็นต้น
๔) ปกหลัง ใช้กระดาษชนิดและสีเดียวกับหน้าปก เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม
จากนั้ น เมื่ อ รวมเล่ ม รายงานผลเสร็ จ แล้ ว ให้ ใ ช้ สั น รู ด สี ข าว พร้ อ มใส่ แ ผ่ น ใสทั้ ง ปกหน้ า
และปกหลัง เพื่อความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง

๗๙
ปัญหา
ในการจัดทาจัดทารายงานผลการดาเนินงานนั้น บางครั้งจะต้องประสานขอข้อมูลและสาเนา
เอกสารต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน อาทิ เอกสาร
รายละเอียดโครงการ สาเนาใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ สาเนาหนัง สือเชิญและแบบตอบรับ
วิทยากร ป้ายประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร ภาพประกอบภายในกิจกรรม และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทารายงานผลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จทันระยะเวลาที่
กาหนด แต่บางครั้งพบว่าเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปไม่ได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวไว้ให้ล่วงหน้า หรือ
จัดเตรียมไว้ให้ไม่ครบ ทาให้การจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปด้วยความล่าช้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ผู้จัดทารายงานผลควรรวบรวม และประสานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะต้องใช้ สาหรับการ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่รับผิดชอบร่วมกัน ไว้ล่วงหน้า อาทิ
เอกสารรายละเอียดโครงการ ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ หนังสือเชิญและแบบตอบรับวิทยากร
ป้ายประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร รวมถึงภาพประกอบภายในกิจกรรม และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทารายงานผลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ แล้ วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ข้อเสนอแนะ
ควรจั ด ท าข้ อ มู ล รายการของเอกสารที่ ต้ องใช้ ป ระกอบการจั ด ท ารายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ว่ามีรายละเอียดใดบ้าง อาทิ สาเนารายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม สาเนา
ประวัติวิทยากร สาเนาแบบตอบรับวิทยากร พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาที่จะใช้ให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปสามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา ทาให้การจัด ท า
รายงานผลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จทันระยะเวลาที่กาหนด

๘๐
ขั้ นตอนที่ ๙ ติ ดตามผลการน าไปใช้ ประโยชน์ จากผู้ เข้ าร่ วมการอบรมหลั งจากการจั ดอบรมเสร็ จสิ้ น
เมื่อการจัดอบรมแล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์จ าก
ผู้เข้าร่วมการอบรมที่ผ่านการอบรมไปแล้ว เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้ารับการอบรมนั้น สามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปใช้ได้จริงหรือไม่ และมีปัญหา อุปสรรคอย่างไร โดยให้ติดตามผลหลังจากการจัดอบรมเสร็จ
สิ้นอย่างน้อย ๑-๒ เดือน โดยการจัดทาแบบติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์ ส่งไปยังผู้เข้าอบรม หรือ
จากการโทรศัพท์สอบถามโดยตรง เพื่อเป็นการติดตามผลการดาเนินงาน และใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการจัดอบรมในครั้งต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ ๒๗ : ตัวอย่างแบบสอบถามการนาไปใช้ประโยชน์

๘๑
ปัญหา
๑. ในการติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์จากผู้เข้าร่วมการอบรมหลังจากการจัดอบรมเสร็จ
สิ้น บางครั้งพบว่าผู้เข้าอบรมบางท่านมิได้นาองค์ความรู้ที่เข้าอบรมไปใช้จริง หรือไปต่อยอดในงาน
อื่น ๆ
๒. ผู้เข้าร่วมอบรม นาความรู้ที่ได้รับไปใช้จริง แต่ไม่ได้เก็บข้อมูล และจัดทารายงานส่งให้ผู้จัด
กิจกรรม
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. ควรกาหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และคัดเลือกผู้เข้าอบรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม
๒. ควรเพิ่มช่องทางให้ผู้อบรม สามารถส่งข้อมูล แบบติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์จ าก
ผู้เข้าร่วมการอบรมหลังจากการจัดอบรมเสร็จสิ้น และรายงานผลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
ข้อเสนอแนะ
ในการติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์จากผู้เ ข้าร่วมการอบรมนั้น ผู้จัดอบรมควรมีก าร
ติดตามผลอย่างสม่าเสมอ โดยอาจแบ่งเป็นรอบการติดตามผลหลังการอบรมระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน
๙ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ครบถ้วน และสามารถนาผลจากการติดตาม
ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดอบรมในครั้งต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๘๒

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ - สกุล

นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว

วัน เดือน ปีเกิด

๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

สถานที่เกิด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภูมิลาเนา

๗/๓ หมู่ ๔ ตาบลบ้านขล้อ อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ปัจจุบัน

๗/๓ หมู่ ๔ ตาบลบ้านขล้อ อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ๑๓๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๘-๐๐๔๒-๖๐๘๘

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตาแหน่งหน้าที่ทางานปัจจุบัน

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

ที่ทางานปัจจุบัน

งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์
ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ๑๓๐๐๐

