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ค ำน ำ 
 
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับ

ต าแหน่งและการแต่งต้ังข้าราขการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓  
ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเส้นทางการท างานหลักต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอน  
การด าเนินการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไข
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือปฏิบัติงานหลัก มีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน 
เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ ในการปฏิบัติงานและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่าง
รวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบั ติงานหลักเกี่ยวกับ กระบวนการจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา งานศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม  
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน  
วิธีปฏิบัติงาน รวมท้ังประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าคู่มือกระบวนการจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ส าหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้เพราะการจัดท าคู่มือกระบวนการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นงานท่ีต้องมีความละเอียดรอบคอบ 
ถูกต้อง รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 

ท้ายนี้  ขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี ให้ ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดมา  
และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้จัดท า
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาท่ีเป็นก าลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
 
 

นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
 
 

 



 

 

สารบญั 

     หน้า 
ค าน า             

สารบัญ             

ส่วนที่ ๑  บริบทมหาวิทยาลัย          ๑ 
   ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       ๑ 
   เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย       ๒ 
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย       ๓     
   เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย       ๔   
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    ๖ 
   ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา         ๗ 

    นโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม ของสถาบันอยุธยาศึกษา  ๑๐ 
              โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสถาบันอยุธยาศึกษา               ๑๒ 
              งานและหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงานของสถาบันอยุธยาศึกษา    ๑๓ 
ส่วนที่ ๒  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                   ๒๐ 
            เร่ือง กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา 
             ขั้นตอนท่ี ๑  เขียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม    ๒๔ 

             ปัญหาในการปฏิบัติงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ   ๓๔ 
             ขั้นตอนท่ี ๒  คัดเลือกหัวข้อในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม   ๓๕ 

                   ปัญหาในการปฏิบัติงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ   ๓๗ 
             ขั้นตอนท่ี ๓  การจัดหาและคัดเลือกวิทยากร       ๓๘ 
                    ปัญหาในการปฏิบัติงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ   ๔๐ 
             ขั้นตอนท่ี ๔  การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง       ๔๑ 
                    ปัญหาในการปฏิบัติงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ   ๕๕ 
             ขั้นตอนท่ี ๕  การเตรียมการก่อนการจัดอบรม       ๕๗ 

                   ปัญหาในการปฏิบัติงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ   ๖๘ 
             ขั้นตอนท่ี ๖  ด าเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามก าหนดการ  ๖๙ 
                    ปัญหาในการปฏิบัติงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ   ๗๐ 
             ขั้นตอนท่ี ๗  สรุปผลการประเมินหลังการจัดอบรม      ๗๑ 

           ปัญหาในการปฏิบัติงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ   ๗๕ 

 



 

 

สารบญั (ต่อ) 

        หน้า 
            
ขั้นตอนท่ี ๘  จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน            ๗๖ 
       ปัญหาในการปฏิบัติงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ        ๗๘ 
ขั้นตอนท่ี ๙  ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์จากผู้เข้าร่วมการอบรมหลังจากการจัดอบรมเสร็จส้ิน      ๘๐ 
       ปัญหาในการปฏิบัติงาน/แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ        ๘๑ 

ประวัติผู้เขียน                ๘๒
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบญัรูปภาพ 

              หน้า 
            
ภาพท่ี ๑ : อาคารเรือนไทยหมู่ สถาบันอยุธยาศึกษา        ๗ 
ภาพท่ี ๒ : หอศิลปวัฒนธรรม (หลังเดิม) ณ อาคาร ๓        ๘ 
ภาพท่ี ๓ : โครงสร้างสถาบันอยุธยาศึกษา         ๑๒ 
ภาพท่ี ๔ : ขั้นตอนกระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา  ๒๒ 
ภาพท่ี ๔ : ขั้นตอนกระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา(ต่อ)  ๒๓ 
ภาพท่ี ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม   ๒๗ 
ภาพท่ี ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม(ต่อ)  ๒๘ 
ภาพท่ี ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม(ต่อ)  ๒๙ 
ภาพท่ี ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม(ต่อ)  ๓๐ 
ภาพท่ี ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม(ต่อ)  ๓๑ 
ภาพท่ี ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม(ต่อ)  ๓๒ 
ภาพท่ี ๕ : ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม(ต่อ)  ๓๓ 
ภาพท่ี ๖ : ตัวอย่างสรุปผลการประเมินท่ีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจได้ให้ข้อคิดเห็น   ๓๖ 
ภาพท่ี ๗ : ตัวอย่างฐานข้อมูลรายช่ือของวิทยากร/ครูภูมิปัญญาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม   ๓๙ 
ภาพท่ี ๘ : ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร         ๔๒ 
ภาพท่ี ๙ : ตัวอย่างแบบตอบรับวิทยากร         ๔๓ 
ภาพท่ี ๑๐ : ตัวอย่างเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม    ๔๕ 
ภาพท่ี ๑๐ : ตัวอย่างเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม(ต่อ)   ๔๖ 
ภาพท่ี ๑๑ : ตัวอย่างใบเสนอราคาวัสดุฝึกอบรม        ๔๘ 
ภาพท่ี ๑๑ : ตัวอย่างใบเสนอราคาวัสดุฝึกอบรม(ต่อ)        ๔๙ 
ภาพท่ี ๑๒ : ตัวอย่างก าหนดการจัดอบรม         ๕๐ 
ภาพท่ี ๑๓ : ตัวอย่างใบสมัครผู้เข้าอบรม         ๕๑ 
ภาพท่ี ๑๔ : ตัวอย่างแบบฟอร์มกรอกประวัติวิทยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   ๕๒ 
ภาพท่ี ๑๕ : ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์         ๕๓ 
ภาพท่ี ๑๖ : ตัวอย่างเกียรติบัตรวิทยากร         ๕๔ 
ภาพท่ี ๑๗ : ตัวอย่างเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม        ๕๔ 
ภาพท่ี ๑๘ : ตัวอย่างประมาณการค่าใช้จ่าย         ๕๗ 

 



 

 

สารบญัรูปภาพ (ต่อ) 

       หน้า 
 
ภาพท่ี ๑๙ : ตัวอย่างการจัดโต๊ะอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา  ๕๙ 
ภาพท่ี ๒๐ : ตัวอย่างแบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในสถาบันอยุธยาศึกษา    ๖๐ 
ภาพท่ี ๒๑ : ตัวอย่างการจัดอาหารว่างแบบจัดใส่จาน       ๖๒ 
ภาพท่ี ๒๑ : ตัวอย่างการจัดอาหารว่างแบบจัดใส่จาน(ต่อ)       ๖๒ 
ภาพท่ี ๒๒ : ตัวอย่างใบลงทะเบียนผู้เข้าอบรม        ๖๓ 
ภาพท่ี ๒๓ : ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ        ๖๕ 
ภาพท่ี ๒๓ : ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ(ต่อ)       ๖๖ 
ภาพท่ี ๒๔ : ตัวอย่างของท่ีระลึกท่ีมอบให้แก่วิทยากร       ๖๗ 
ภาพท่ี ๒๕ : สรุปผลการประเมินการจัดอบรม        ๗๑ 
ภาพท่ี ๒๕ : สรุปผลการประเมินการจัดอบรม(ต่อ)        ๗๒ 
ภาพท่ี ๒๕ : สรุปผลการประเมินการจัดอบรม(ต่อ)        ๗๓ 
ภาพท่ี ๒๕ : สรุปผลการประเมินการจัดอบรม(ต่อ)        ๗๔ 
ภาพท่ี ๒๖ : ตัวอย่างหน้าปกเล่มรายงานสรุปผลการอบรม       ๗๗ 
ภาพท่ี ๒๗ : ตัวอย่างแบบสอบถามการน าไปใช้ประโยชน์       ๘๐ 
 



 ส่วนที่ ๑  
บริบทมหาวทิยาลยั 

 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้ังอยู่เลขท่ี ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐–๓๕๒๗–๖๕๕๕-๙  
โทรสาร ๐–๓๕๓๒-๒๐๗๖ ก่อต้ังมาต้ังแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
ทรัพย์ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๔๔๘  
ต้ังอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ๑ - ๒ - ๓ แต่เพิ่ม
วิชาครู 
 พ.ศ. ๒๔๕๘  ได้มีการเปล่ียนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการ
ด าเนินการผลิตครูมูล (ครู ป.) 
 พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมข้ึนสอนวิชากสิกรรมท่ีต าหนักเพนียด 
 พ.ศ. ๒๔๗๕ ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด 
แห่งเดียว 
 พ.ศ. ๒๔๗๖ มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีช่ือว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  
สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 
 พ.ศ. ๒๔๗๙ ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาต้ังในบริเวณกรมทหาร ท่ีต าบล
หัวแหลม โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปล่ียนช่ือใหม่เป็นโรงเรียน
ประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปิดท าการสอนเมื่อวัน ท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนกเกษตรกรรม 
 พ.ศ. ๒๔๘๔ ย้ายสถานท่ีต้ังจากบริเวณกรมทหารท่ีหัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ท่ี
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงท่ีเป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ท่ี ต าบลหอรัตนไชยบริเวณ
หอพักอู่ทองในปัจจุบัน 
 พ.ศ. ๒๔๙๑ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปล่ียนช่ือเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. ๒๔๙๗ กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันท่ี ๒๙ กันยายน 
 พ.ศ. ๒๔๙๘ เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ ๒ – ๒ - ๒ ของกรมฝึกหัดครู  
รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เข้าเรียนต่อ ๒ ปี 



๒ 

 พ.ศ. ๒๕๐๙ โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ท่ีปัจจุบันเลขท่ี ๙๖ หมู่ ๒  
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้น
เป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. ๒๕๑๑ กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา  
เข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 
 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 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.๕ , ป.กศ.  
และ ป.ป. 
 พ.ศ. ๒๕๒๔ เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. ๒๕๒๔ เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 
หลักสูตร ๔ ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.๕ , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. ๒๕๒๘ เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตร 
ครุศาสตร์บัณฑิตท้ังระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี และ ๒ ปี พร้อม ๆ กัน 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่าสถาบัน 
“ราชภัฏ” เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พ.ศ. ๒๕๓๘ ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
๒๕๓๘ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 พ.ศ. ๒๕๔๐ เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันท่ี ๑๕ มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เริ่มมีผล
บังคับใช้ท าให้เปล่ียนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเท่ียว เช่ียวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
 



๓ 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
  คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ  
มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความ
มั่นคงให้กับประเทศ 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ๑) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย และภูมิปัญญาสากล 
 ๒) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกท้ัง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 ๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 
 ๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี  
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
 ๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
 ๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นท้ังในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสม                           
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล 
และยั่งยืน 
 ๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 



๔ 

เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงคข์องมหาวิทยาลัย 
 ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิ จัย ให้บริการวิชาการแก่  
สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริม 
วิทยฐานะครู 
 นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗                   
สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจ                  
และหน้าท่ี (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย  
การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ดังนี้ 
  ๑) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับ  
สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

๒) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 

๓) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม 
การท่องเท่ียวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

๔) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากร  
ทางด้านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ท่ีสามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

๕) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๖) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 

๗) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน  
อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๘) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๙) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 



๕ 

๑๐) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 



๖ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริการและพัฒนา

นักศกึษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร์ 

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร ์

ศูนย์สะเต็มศึกษา 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
มนุษศาสตร์ 

ภาควิชา 
สังคมศาสตร์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิทยวิชาการ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานบริหารระบบ
สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม
และส่ิงแวดล้อม 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร ์

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

คณะวิทยาการจดัการ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเท่ียว 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณบดี 

คณะครุศาสตร์ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กองกลาง 

ส านักงานอธกิารบด ี

กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและฝึกอบรม 

งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได ้

งานบัญช ี

งานพัสด ุ

งานส่ือสารองค์กร 

งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์ 

ศูนย์หนังสือ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานตดิตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาต ิ

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกิจศึกษา 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรึกษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 



๗ 

 

ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑ : อาคารเรือนไทยหมู่ สถาบันอยุธยาศกึษา 

 

     สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ท่ีด าเนินงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ
และวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์  
ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูล
เกี่ยวกับอยุธยาศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจ
ท่ัวไปท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นศูนย์วัฒนธรรม นับแต่สมัยท่ีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครู ซึ่งในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้บัญญัติให้วิทยาลัยมีหน้าท่ี
ประการหนึ่ง คือการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ได้ขยายงานตามพระราชบัญญัติต้ัง
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และยกฐานะศูนย์ประชาสงเคราะห์ทางวัฒนธรรมเป็น  
“ศูนย์วัฒนธรรม” โดยให้วิทยาลัยครู เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินงานด้านวัฒนธรรม อันมีอธิการบดีเป็น
ประธาน และคณาจารย์ เป็นคณะกรรมการ ขึ้นกับส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
ศูนย์วัฒนธรรม แห่งวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยการริเริ่มจัด
แสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีเนื้อหา 
ด้านวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน 

  



๘ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒ : หอศิลปวัฒนธรรม (หลังเดิม) ณ อาคาร ๓ 
 
พ.ศ. ๒๕๒๗  อธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายเดโช สวนานนท์ ได้ประกาศจัดต้ังศูนย์ศิลปะ

และวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานประจ าวิทยาลัยครูทุกแห่ง สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ 
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จึงได้พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมขึ้นเป็นศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา         

ต่อมาศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับปรุงอาคารเรียน ๓  
เป็น “หอศิลปวัฒนธรรม” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และอนุรักษ์ศิลปวัตถุ ท่ีได้ริเริ่มจัดแสดงมาต้ังแต่  
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน
การเสด็จพระราชด าเนิน ทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และได้ทรงลงพระนามาภิไธยไว้เป็นสิริ
มงคล เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘   

พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘  ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๗  
ได้ก าหนดให้สถาบันราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์  
หลายประการ ประการหนึ่ง คือ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเป็นการตอกย้ าภารกิจด้านวัฒนธรรม
ของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม เป็น “ส านักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีส านักงาน
ต้ังอยู่ ณ อาคารเรียน ๓ 



๙ 

 

ต่อมาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติงบประมาณใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อสร้าง
อาคารหลังใหม่ ส าหรับเป็นอาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสร้างบริเวณระหว่างจวนผู้ว่า
ราชการจังหวัด ฯ และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทย
ภาคกลางท่ีแสดงให้เห็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ท่ีอยู่อาศัย ท่ีมีการจัดพื้นท่ีต่าง ๆ ภายใน
เรือนด้วยการเช่ือมโยงสมาชิก ในครอบครัวและพื้นท่ีการใช้สอยท่ีเอื้อต่อสภาวะภูมิประเทศ  

ภายหลังจากท่ีสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล่ือนฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ได้เปล่ียนช่ือเป็น “สถาบัน
อยุธยาศึกษา” ท าหน้าท่ีในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดต้ังขึ้น
ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  
เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” 

เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา สร้างแล้วเสร็จและย้ายส านักงานมาอยู่ ท่ีแห่งนี้เมื่อ   
พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีการแบ่งการใช้งานของเรือนไทยและบริเวณโดยรอบคือ ช้ันล่างเป็นส านักงาน ห้อง
ประชุม ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา โถงนิทรรศการหมุนเวียน ส่วนบริเวณช้ัน ๒ จัดแสดงนิทรรศการ
ถาวรในอาคารเรือนไทย ๓ หลัง เรือนไทยแห่งนี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป โดยต้ังโดดเด่นอยู่ริมถนนปรีดีพนมยงค์
ภายใต้ช่ือ “สถาบันอยุธยาศึกษา”  

 

เหตุผลในการจัดต้ังสถาบันอยุธยาศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดต้ังสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัย 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  
เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ 
ปวงชน มีส่วนร่วม ในการจัดการการบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้ังอยู่ในจังหวัด  
ท่ีเคยเป็นราชธานีของประเทศไทย ท่ีมีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ปี เป็นมหานครท่ีมีเอกลักษณ์ มี
โบราณสถานโบราณวัตถุท่ีทรงคุณค่า เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประวัติศาสตร์และอารยธรรม จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(ยูเนสโก) ได้ขึ้นบัญชีเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก 



๑๐ 

 

เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ เมืองคาร์เท็จประเทศตูนีเซีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมี
ความส าคัญท้ังในฐานะท่ีเป็นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีแห่งชาติไทย และเป็นส่วนหนึ่งของ
อารยธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ 

จากความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดต้ังสถาบันอยุธยา

ศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล 

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ 

ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูล

เกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน คติชนวิทยา ฯลฯ แก่ผู้สนใจท่ัวไปท้ัง

ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ท่ีต้ัง/อาณาเขต 
 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขท่ี ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดี 
พนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ เป็นเรือนไทย
หมู่ภาคกลาง อยู่ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 
 

นโยบายสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๑. พัฒนาให้เป็นสถาบันทางวิชาการท่ีได้มาตรฐาน 
 ๒. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษา 
 ๓. บูรณาการและยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
 ๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรท่ีเป็นเลิศ 

ปรัชญา 
อยุธยาศึกษา อยุธยาสืบสาน อยุธยาสร้างสรรค์ 
 

วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สถาบันอยุธยาศึกษาจะเป็นสถาบันทางวิชาการ ท่ีมีหน้าท่ี ศึกษา สืบ
สานและสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของอยุธยา สู่
การบูรณาการกับการเรียนการสอน การอนุรักษ์ และยกระดับภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

 



๑๑ 

 

พันธกิจ 

 ๑. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา 
 ๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก 
 ๓. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๔. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิตผลงานวิชาการและการ
เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้มาตรฐาน 
  ๒. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก  
  ๓. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์บูรณาการองค์ความรู้และยกระดับภูมิปัญญา เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
  ๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรท่ีเป็นเลิศ 
 

เอกลักษณ์  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา สืบสานมรดกชาติและมรดกโลก 

วัฒนธรรมองค์กร  
รักศิลปวัฒนธรรม สุจริตโปร่งใส จิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

ค่านิยม 
 สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
ภาพที่ ๓ : โครงสร้างสถาบันอยุธยาศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานศิลปวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดลอ้ม 

งานบริหารงาน

ท่ัวไป 
งานอยุธยาศึกษา หอศิลป์จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเท่ียว 

ทางวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

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

๑. หน่วยท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

๒. หน่วยอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาตแิละ

ศิลปกรรมท้องถิ่น 

๓. หน่วยบริการวิชาการ

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

๔. หน่วยฐานข้อมูล 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา 

 

 

๑. หน่วยศูนย์ข้อมูลอยุธยา

ศึกษา 

๒. หน่วยบริการวิชาการ               

ด้านอยุธยาศึกษา 

๓. หน่วยวิจัยและการจัดการ

ความรู้ด้านอยธุยาศึกษา 

๔. หน่วยผลิตสื่อสารสนเทศ

ทางวิชาการ 

๕. หน่วยวารสารวิชาการ

อยุธยาศึกษา 

 

หน่วยจัดแสดงนทิรรศการ 
ศิลปกรรม   

 

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

 



๑๓ 

 

งานและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงานของสถาบันอยุธยาศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

งานบริหารท่ัวไป 

 ๑. หน่วยธุรการ 
  ๑.๑ จัดระบบงานสารบรรณ และงานธุรการต่าง ๆ  ของสถาบันฯ ตามระเบียบราชการ 
  ๑.๒ การรับ – ส่ง หนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออก ท้ังภายในและภายนอก 

๑.๓ จัดท าแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชา พร้อมจัดเตรียมข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 
 ๑.๔ จัดท าหนังสือราชการภายในและภายนอก 
 ๑.๕ จัดเก็บเอกสาร และหนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ 
 ๑.๖ การร่าง ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานภายในสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

๑.๗ การส าเนาหนังสือราชการ ท้ังภายใน ภายนอก และเอกสารอื่น ๆ ท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของสถาบนัอยุธยาศึกษา 
 ๑.๘ ปฏิบัติงานเลขานุการให้กับผู้บริหารสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๑.๙ ประสานงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานธุรการให้เกิดความเรียบร้อย 

 ๒. หน่วยนโยบายและแผน 
  ๒.๑ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
  ๒.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
  ๒.๓ จัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมทบทวนเป็นประจ าทุกปี 
  ๒.๔ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
  ๒.๕ จัดท ารายงานประจ าปี 
  ๒.๖ จัดท าแผนความเส่ียง 
  ๒.๗ จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
  ๒.๘ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๒.๙ จัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง 

 ๓. หน่วยบริหารงานบุคคล 

  ๓.๑ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๓.๒ จัดท าและทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๓.๓ ส ารวจข้อมูล เพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์ การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 



๑๔ 

 

  ๓.๔ ด าเนินการพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓.๕ ด าเนินการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร และการรวบรวมข้อมูลสถิติวันลาทุกประเภท 
 ๔. หน่วยการเงินและพัสดุ 
  ๔.๑ จัดต้ังค าของบประมาณการใช้จ่ายประจ าปีของสถาบันอยุธยาศึกษา 
  ๔.๒ จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี 
  ๔.๓ จัดท า ซื้อ-จ้าง และการเบิก-จ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  ๔.๔ จัดท าบัญชีคุมยอดรายจ่ายทุกหมวดงบประมาณ 
  ๔.๕ การเปล่ียนแปลงรายการและหมวดรายจ่าย 
  ๔.๖ จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรปะจ าปี 
  ๔.๗ จัดท าระเบียบจัดหารายได้ 
  ๔.๘ จัดท าบัญชีการจัดหารายได้ 
  ๔.๙ การเบิก-จ่าย งานพัสดุ 
  ๔.๑๐ การดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุคงทนถาวร และการซ่อมบ ารุงรักษา 
  ๔.๑๑ การจัดท าบัญชีคุมยอดพัสดุ  
 ๕. หน่วยอาคารสถานที่ 

  ๕.๑ ควบคุมดูแล อาคารสถานท่ี  และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  ๕.๒ ประสานงาน ซ่อม-บ ารุง กรณีเกิดการช ารุด 

  ๕.๓ ตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
 ๖. หน่วยประกันคุณภาพ 

  ๖.๑ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๖.๒ จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ๖.๓ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

  ๖.๔ จัดเก็บหลักฐานงานประกันคุณภาพตามตัวชี้วัด 

  ๖.๕ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 

  ๖.๖ จัดเตรียมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก/สถาบัน 
  ๖.๗ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
 ๗. หน่วยจัดหารายได้ 

  ๗.๑ วางแผนด าเนินงานในการจัดหารายได้  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
๗.๒ จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดหารายได้  



๑๕ 

 

  ๗.๓ บริการให้เช่าสถานท่ีและอุปกรณ์ส าหรับจัดงานประเพณีต่าง ๆ และการแสดง
ทางด้านวัฒนธรรม 
  ๗.๔ ประสานงานกับฝ่ายการเงินในการจัดเก็บรายได้ 

 ๘. หน่วยประชาสัมพันธ์ 
  ๘.๑ วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
  ๘.๒ สร้างเครือข่ายกับส่ือมวลชน และหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ๘.๓ จัดท าเว็บไซต์ ส่ือออนไลน์ของสถาบันฯ 
 ๘.๔ บันทึกภาพถ่าย / วิดีโอ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

   ๘.๕ เตรียมข้อมูลต่าง ๆ เสนอฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงจดหมาย
ข่าวประจ าสัปดาห์ 

 ๘.๖ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๘.๗ จัดท ารายงานประจ าปีของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 
งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

  ๑. หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๑.๑ ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๑.๓ รวบรวม สนับสนุน ส่งเสริม ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  ๑.๔ อนุรักษ์และสืบสานผลงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ๑.๕ จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
  ๑.๖ จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และปลูกจิตส านึกทางด้านจริยธรรม คุณธรรม 
และความเป็นเอกลักษณ์ไทย   
  ๑.๗ งานศาสนพิธี และพิธีการ  
  ๑.๘ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ๒. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน 
   ๒.๑ ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
  ๒.๒ จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ของจังหวัดฯ 
  ๒.๓ ส ารวจศึกษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอยุธยา 
  ๒.๔ งานเผยแพร่ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอยุธยาแก่
นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนท่ัวไป 



๑๖ 

 

  ๒.๕ จัดท ารายงานสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  
  ๓. หน่วยบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
  ๓.๑ ส ารวจความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อก าหนดหลักสูตร 
  ๓.๒ จัดการแสดงทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่ออนุรักษ์ฯสืบสานให้คงอยู่คู่
สังคมไทย 
  ๓.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา 
  ๓.๔ จัดอบรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

  ๔. หน่วยฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา  
  ๔.๑ งานเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นระบบเพื่อ
การสืบค้นและเผยแพร่สู่ชุมชน 
  ๔.๒ งานจัดท าทะเบียนศิลปวัตถุ และเอกสารโบราณ 
  ๔.๓ งานปริวรรตเอกสารโบราณ 
  ๔.๔ จัดท าแผนท่ีแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
งานอยุธยาศึกษา 

 ๑. หน่วยศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา 
  ๑.๑ วางแผน จัดซื้อ และจัดหาทรัพยากรส าหรับให้บริการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา 
  ๑.๒ ส ารวจ และรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๓ ลงทะเบียนหนังสือ และข้อมูลสารสนเทศในระบบฐานข้อมูล 
  ๑.๔ ให้บริการข้อมูลวัฒนธรรมอยุธยา 
  ๑.๕ พัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑.๖ จัดท าแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูล
อยุธยาศึกษา 
  ๑.๗ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ 
  ๑.๘ จัดท ารายงานสรุปจ านวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อส้ินปีงบประมาณ 
 ๒. หน่วยบริการวิชาการด้านอยุธยาศึกษา 
  ๒.๑ วางแผนการจัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
  ๒.๒ ประสานงานวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
  ๒.๓ จัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
  ๒.๔ จัดท าแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม 
ประชุม สัมมนา 
 



๑๗ 

 

 ๓. หน่วยวิจัยและการจัดการความรู้ด้านอยุธยาศึกษา 
  ๓.๑ ต้ังหัวข้อการศึกษาองค์ความรู้ 
  ๓.๒ ก าหนดหลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค์ และผลท่ีจะได้รับจากงานวิจัย 
  ๓.๓ ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอยุธยา 
  ๓.๔ สรุปผลงานวิจัย 
  ๓.๕ น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  ๓.๖ ด าเนินการสร้างและแสวงหาความรู้ จากประสบการณ์การท างานท่ีมีอยู่ใน

บุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๓.๗ สังเคราะห์ ประมวลผล และกล่ันกรองประเด็นความรู้จากการประชุมแลกเปล่ียนความรู้ 

  ๓.๘ เผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงาน ท่ีได้จากการจัดการความรู้ 

  ๓.๙ วิเคราะห์ ประเด็นความรู้ท่ีได้จากการประชุมแลกเปล่ียนความรู้ มาจัดการ
ความรู้ให้เป็นระบบ 
  ๓.๑๐ ตรวจสอบ กล่ันกรอง ปรับปรุงแก้ไข คู่มือปฏิบัติงาน ให้มีระเบียบแบบแผน
เดียวกันตลอดท้ังฉบับ 
  ๓.๑๑ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เปิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) 
 

 ๔. หน่วยผลิตสื่อสารสนเทศทางวิชาการ 
  ๔.๑ ส ารวจ รวบรวมข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมอยุธยา ส าหรับน าไปผลิตส่ือ
สารสนเทศทางวิชาการ 
  ๔.๒ จัดท า นิทรรศการให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
  ๔.๓ จัดท า แผ่นพับ ส าหรับเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
  ๔.๔ จัดท า เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อบรม และสัมมนาทางวิชาการ 
  ๔.๕ น าต้นฉบับเอกสารประกอบกิจกรรมทางวิชาการ ไปจัดตีพิมพ์ 
  ๔.๖ ควบคุม ตรวจสอบ เนื้อหาข้อมูลท่ีน ามาผลิตเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
อบรม และสัมมนาทางวิชาการ 
  ๔.๗ เผยแพร่ส่ือสารสนเทศทางวิชาการ 

 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 พัฒนา และ ดูแลระบบ Thai Journals Online หรื อ เว็ บ ไซ ต์ส าหรับ
วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 
  ๕.๗ ประสานงาน การจัดพิมพ์วารสาร กับโรงพิมพ์ 
  ๕.๘ เผยแพร่ วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
 
งานหอศิลป์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑. หน่วยจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม   
  ๑.๑ จัดท าทะเบียนผลงานทางศิลปกรรม 
  ๑.๒ ออกแบบ จัดแสดงผลงานทางศิลปกรรม 
  ๑.๓ จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางศิลปะของศิลปินสาขาต่าง ๆ  
  ๑.๔ จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ โดยมีเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับนิทรรศการ 
  ๑.๕ ประสานศิลปินสาขาต่าง ๆ เพื่อสร้างผลงานทางศิลปะ 
  ๑.๖ จ าหน่ายหนังสือและของท่ีระลึก จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
  ๑.๗ พัฒนาบุคลากรเพื่อน าชมภายในหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๘ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
ท่ัวไป  
  ๑.๙ จัดท าแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการหอศิลป์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๑๐ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ 
  ๑.๑๑ จัดท ารายงานสรุปจ านวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อส้ินปีงบประมาณ 
 
งานศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑. หน่วยส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๑ จัดท าปฏิทินท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๒ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  ๑.๓ จัดท าแผนท่ีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๔ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเท่ียว 
  ๑.๕ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๖ ส่งเสริมการจัดการความรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๗ พัฒนาข้อมูลท่องเท่ียวเพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษา  



๑๙ 

 

  ๑.๘ ให้บริการน าชมแก่ผู้เข้าใช้บริการศูนย์ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม และน าชมตามเส้นทาง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๙ สร้างเครือข่ายทางการท่องเท่ียวด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๑.๑๐ จัดท าคู่มือแนะน าการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 ๒. หน่วยจัดแสดงนิทรรศการ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  ๒.๑ ออกแบบการน าเสนอนิทรรศการภายในศูนย์ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๒ จัดนิทรรศการหมุนเวียนภายในศูนย์ ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๓ บ ารุงรักษา และพัฒนารูปแบบการน าเสนอภายในศูนย์ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม                     
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๔ จัดท าแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๕ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ 
  ๒.๖ จัดท ารายงานสรุปจ านวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อส้ินปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

ส่วนที่ ๒   
ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 

เรื่อง กระบวนการจดัอบรมเชิงปฏบิัติการดา้นศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและ
สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ท้ังยังเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีให้บริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน คติชนวิทยา ฯลฯ แก่ผู้สนใจ
ท่ัวไป ซึ่งในทุก ๆ ปีนั้น สถาบันอยุธยาศึกษาจะมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ หมุนเวียนผลัดเปล่ียนกันไป ตามหัวข้อท่ีน่าสนใจ หรือหัวข้อจาก
แบบสอบถามในครั้งท่ีผ่านมาท่ีมีผู้สนใจได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ อาทิ งานแทงหยวก งานบายศรี  
งานประดิษฐ์พวงมโหตร งานลงรักปิดทอง งานเครื่องแขวน งานเครื่องหอม งานขนมไทยและ 
อาหารไทย งานแกะสลัก เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้อยู่
คู่กับสังคมไทยตลอดไป 

ซึ่งในการจัดงานแต่ละครั้งนั้นจะมีรายละเอียดท่ีต้องจัดเตรียมค่อนข้างมาก และหาก
ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง และกระบวนการปฏิบัติก็จะท าให้เกิดข้อบกพร่องต่าง 
ๆ ได้ ท าให้การจัดงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาปัญหา และแนวทาง
ในการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดงาน ผู้เขียนในฐานะท่ีเป็นนักวิชาการศึกษา สังกัดงาน
ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม และรับผิดชอบในการด าเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี จึงน าข้อมูลท่ีได้ศึกษาและประสบการณ์ในการ
ด าเนินงาน มาจัดท าเป็นคู่มือ เรื่อง กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อในบางครั้งท่ีผู้เขียนไม่ได้เป็นผู้จัดอบรมเอง หรือมีผู้ปฏิบัติงานแทน  
หรือเจ้าหน้าท่ีท่านอื่น ๆ ท่ีไม่มีประสบการณ์ แต่ได้รับมอบหมายในการจัดอบรมจะได้มีแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ท าให้ไม่เกิดข้อผิดพลาด หรือเกิดข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการ
ด าเนินงานต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดกระบวนการ ๙ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี ๑ เขียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ขั้นตอนท่ี ๒ คัดเลือกหัวข้อในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ขั้นตอนท่ี ๓ การจัดหาและคัดเลือกวิทยากร 
ขั้นตอนท่ี ๔ การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนท่ี ๕ การเตรียมการก่อนการจัดอบรม 
ขั้นตอนท่ี ๖ ด าเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมตาม

ก าหนดการ 

 



๒๑ 

 

ขั้นตอนท่ี ๗ สรุปผลการประเมินหลังการจัดอบรม 
ขั้นตอนท่ี ๘ จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนท่ี ๙ ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์จากผู้เข้าร่วมการอบรมหลังจากการจัด

อบรมเสร็จส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 

 

 

 

           ข้ันตอน กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที่ ๔ : ขั้นตอนกระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา 

 
 
 
 

คัดเลือกหัวข้อในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

เชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

การจัดหาและคัดเลือกวิทยากร 

เริ่มต้น 

หัวข้อผ่าน   หัวข้อไม่ผ่าน (เสนอหัวข้อใหม่) 

เขียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 
โครงการได้รับอนุมัติ 

การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 

 

การเตรียมการก่อนการจัดอบรม 
 



๒๓ 

 

ข้ันตอน กระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา (ต่อ) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ ๔ : ขั้นตอนกระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา (ต่อ) 
 
 
 
 
 

ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์จากผู้เข้าร่วม 

การอบรมหลังจากการจัดอบรมเสร็จส้ิน 

สรุปผลการประเมินหลังการจัดอบรม 

 

ส้ินสุด 

จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน 

ด าเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามก าหนดการ 

 



๒๔ 

 

ขั้นตอนที่ ๑ เขียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมนั้น ในล าดับแรกผู้รับผิดชอบจะต้อง
ด าเนินการวางแผนการเขียนโครงการตามแบบเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ..... ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษา
วิธีการขั้นตอน รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเขียนโครงการตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยจาก
ตัวอย่างการเขียนโครงการในปีท่ีผ่านมา หรือจากการสอบถามหัวหน้างาน หรือผู้มีประสบการณ์ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถเขียนโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงานหลักของ
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท้ังนี้เมื่อผู้รับผิดชอบเข้าใจในหลักการเขียน 
และสามารถเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมได้ จะท าให้การเขียน
โครงการมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

โดยในการเขียนโครงการของสถาบันอยุธยาศึกษานั้น จะมีการก าหนดวันประชุมร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการจัดท าโครงการ และผู้บริหารของสถาบันอยุธยาศึกษา ในการ
พิจารณารายละเอียดความส าคัญของโครงการ โดยการน าปัญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีได้จากสรุปผล
การประเมินโครงการในแต่ละครั้งมาร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้แนวทางการเขียนโครงการ
ท่ีเป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมากท่ีสุด ท้ังนี้เพื่อจัดท าโครงการเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยต่อไป ส าหรับแบบฟอร์มเสนอโครงการประกอบด้วยรายละเอียด
หลัก ๆ ดังนี้  
  ๑) ชื่อหน่วยงานหลัก และชื่อหน่วยงานรอง การเขียนโครงการ ผู้เขียนจะต้องระบุช่ือ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดท าโครงการนั้น ๆ โดยจะต้องระบุหน่วยงานต้นสังกัดท่ีจัดท าโครงการ 
ส าหรับเหตุผลท่ีต้องมีการระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการนั้น เพื่อความสะดวกต่อการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ดังนั้นในการเขียนโครงการจึงควรระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ชัดเจน 
ยกตัวอย่างเช่น สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, กองนโยบายและแผน 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น  

 ๒) ชื่อโครงการ การก าหนดช่ือโครงการควรเป็นชื่อท่ีเหมาะสม มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย  
มีความน่าสนใจ และเฉพาะเจาะจงว่าจะท าอะไร ช่ือโครงการจะเป็นส่ิงท่ีบอกให้ทราบว่าจะท าส่ิง
ใดบ้าง โครงการท่ีจัดท าขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร โดยท่ัวไปช่ือโครงการควรจะต้องแสดงลักษณะ
งานท่ีต้องปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะของโครงการ และจุดมุ่งหมายของโครงการด้วย ยกตัวอย่าง เช่น 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรม, โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญา เป็นต้น 

 
 



๒๕ 

 

๓) ความสอดคล้องของโครงการ โดยวิเคราะห์รายละเอียดจากแผนปฏิบัติราชการ  
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ และตาราง
เช่ือมโยงประเด็นนโยบายจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และนโยบายของผู้บริหาร และใส่ข้อมูลให้ถูกต้องตาม
ความสอดคล้องของโครงการและแผนงาน  

๔) ประเภทโครงการ เป็นการระบุถึงประเภทโครงการท่ีด าเนินการในแต่ละด้าน ยกตัวอย่าง
เช่น โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน, โครงการด้านบริการทางวิชาการ, โครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม, โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา , โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ , 
โครงการอื่น ๆ เป็นต้น  

๕) หลักการและเหตุผล เป็นส่ิงท่ีจะแสดงถึงปัญหา ความจ าเป็นในการท าโครงการ หรือ
กิจกรรมนั้น ๆ  ผู้เขียนโครงการจะต้องพยายามหาเหตุผล เพื่อแสดงให้ผู้พิจารณาโครงการเห็นถึง
ความจ าเป็นและความส าคัญของโครงการ เพื่อท่ีจะสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

๖) วัตถุประสงค์ โครงการทุกโครงการจ าเป็นต้องมีวัตถุประสงค์เป็นเครื่องช้ีแนวทางในการ 
ด าเนินงานของโครงการ โดยวัตถุประสงค์จะเป็นข้อความท่ีแสดงถึงความต้องการท่ีจะกระท าส่ิงต่าง ๆ 
ภายในโครงการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม ข้อความท่ีใช้เขียนวัตถุประสงค์จะต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ
สามารถวัดและประเมินผลได้ ท้ังนี้โครงการแต่ละโครงการสามารถมีวัตถุประสงค์ได้มากกว่า ๑ ข้อ  
ซึ่งลักษณะของวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับระดับและขนาดของโครงการด้วยเช่นกัน 

๗) กลุ่มเป้าหมาย เป็นการระบุถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก  ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน ๕๐ คน, กลุ่มผู้ประกอบการชุมชน..... จ านวน ๒๐ คน เป็นต้น 

๘) วิธีการด าเนินงาน เป็นส่ิงท่ีจะแสดงขั้นตอนท่ีจะต้องท าในการด าเนินงานตามโครงการ
และระยะเวลาในการปฏิบัติแต่ละขั้นตอน โดยระบุเป็นขั้นตอนย่อ ๆ เฉพาะการด าเนินงานท่ีส าคัญ 
เรียงล าดับใหเ้ป็นขั้นตอนท่ีสอดคล้องกับการด าเนินงานจริง 

๙) ระยะเวลา ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ เป็นการระบุระยะเวลาต้ังแต่เริ่มต้น
โครงการ 

จนกระท่ังถึงเวลาส้ินสุดโครงการ ว่าใช้เวลาท้ังหมดเท่าใด เป็นการแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นและส้ินสุด
ของโครงการ โดยระบุเป็นไตรมาส เดือน ปีท่ีเริ่มท าและส้ินสุด ยกตัวอย่างเช่น ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.
๖๓), ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔) เป็นต้น 

๑๐) พื้นที่ด าเนินการ เป็นการระบุถึงพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ ว่าจะจัด  
ณ สถานท่ีใด ยกตัวอย่างเช่น สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, อาคาร
บรรณราชนครินทร์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น 



๒๖ 

 

๑๑) งบประมาณโครงการ ระบุจ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ให้ชัดเจน   

๑๒) ตัวชี้วัดของโครงการ เป็นการระบุตัวช้ีวัดเพื่อประเมินความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ ได้แก่ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ และตัวช้ีวัดเชิงเวลา โดยเป็นการระบุใน
ภาพรวมของท้ังโครงการ 

๑๓) แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย เป็นการระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน โดยระบุช่ือ
กิจกรรมย่อย ๆ ท่ีอยู่ภายใต้โครงการใหญ่ ระบรุายละเอียดค่าใช้จ่าย/หมวดรายจ่ายในแต่ละกิจกรรม 
จ านวนงบประมาณท่ีใช้ในแต่ละไตรมาส  

๑๔) ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบุเป็นชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบเป็นรายโครงการ เพื่อ
สะดวกในการติดตามผลโครงการเป็นระยะ ๆ  

๑๕) ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย เป็นการระบุตัวชี้วัดเพื่อประเมินความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ ได้แก่ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ และตัวช้ีวัดเชิงเวลา โดยระบุ
ตัวชี้วัดเจาะจงเฉพาะกิจกรรมนั้น ๆ ให้ชัดเจน 

๑๖) สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ ระบุโอกาสหรือ
เหตุการณ์ไม่แน่นอน ท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
ในอนาคต ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงข้อจ ากัด หรือปัจจัยท่ีส่งผลกระทบให้โครงการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีต้ังไว้ พร้อมท้ังหาวิธีการในการจัดการกับความเส่ียงของโครงการ เพื่อลดปัญหา 
และสามารถ ด าเนินโครงการให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
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. ในการเขียนโครงการบางครั้งเกิดความล่าช้า ต้องน าข้อมูลกลับมาแก้ไขใหม่ เนื่องจาก

นโยบายของรัฐบาลมีการปรับเปล่ียน ท าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปล่ียนนโยบาย และบริบทต่าง ๆ 
เพื่อให้สอดคล้องตามพันธกิจของหน่วยงาน  

๒. แบบฟอร์มในการเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ........ ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บางครั้งมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบใหม่ ท าให้ผู้รับผิดชอบในการเขียนโครงการต้องปรับโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องและ
ตรงตามวัตถุประสงค์ ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องหมั่นติดตามข่าวสาร และนโยบายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทัน
ต่อเหตุการณ์ และสามารถน ามาใช้ในการปรับแก้ไขโครงการได้อย่างทันเวลา ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เขียนโครงการ 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีการประสานงานร่วมกับกองนโยบายและแผนอย่างสม่ าเสมอ  
เพื่อหากมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มต่าง ๆ จะท าให้สามารถแก้ไขได้ทันเวลา ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย ควรมีการติดตาม และรวบรวมข่าวสาร นโยบาย  
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หากรัฐบาลมีเปล่ียนแปลงให้รีบประสานงานมายังหน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้รับทราบข้อมูล และสามารถวางแผนปรับแก้ไขโครงการให้สอดคล้องตามนโยบายต่าง ๆ  
ได้อย่างทันเวลา ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

ขั้นตอนที่ ๒ คัดเลือกหัวข้อในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษานั้น  

จะด าเนินการจัดอบรมตามโครงการท่ีได้เขียนเสนอขอจากมหาวิทยาลัย ซึ่งหลังจากท่ีโครงการได้รับ
อนุมัติงบประมาณ ผู้รับผิดชอบจะต้องวางแผนการด าเนินงาน โดยคัดเลือกหัวข้อท่ีจะใช้ในการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อน าเสนอแก่ผู้บริหารของสถาบันอยุธยาศึกษา
พิจารณา ท้ังนี้หัวข้อท่ีจะใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนั้น จะต้องเกี่ยวข้องทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย อาทิ งานแทงหยวก งานบายศรี งานประดิษฐ์พวงมโหตร งานลงรักปิดทอง งานเครื่อง
หอม การท าขนมไทยและอาหารไทย เป็นต้น ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษาในด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยในการคัดเลือกหัวข้อท่ีจะน าไปใช้ในการจัดอบรมมีขั้นตอน ดังนี้ 

๒.๑ รวบรวมหัวข้อความต้องการในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
  การค้นหาหรือรวบรวมหัวข้อความต้องการท่ีจะใช้ในการจัดอบรมนั้น สามารถดูได้จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น จากสรุปผลการประเมินท่ีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจได้ให้
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในแต่ละครั้งท่ีจัดอบรมในหัวข้อประเด็นท่ีต้องการให้ทางสถาบันอยุธยา
ศึกษาจัดกิจกรรมอะไรบ้าง จากช่องทางส่ือออนไลน์หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ จากวารสารวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม หรือจากการสอบถามผู้ท่ีอยู่ในแวดวงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น โดยพิจารณาจาก
ประเด็นหรือหัวข้อเรื่องท่ีน่าสนใจ มีความจ าเป็น ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ และก าลังได้รับ
ความนิยมในขณะนั้น เพื่อใช้ส าหรับเป็นตัวเลือกในการน าเสนอให้แก่ผู้บริหารของสถาบันอยุธยา
ศึกษา ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกหัวข้อท่ีจะใช้ในการจัดอบรม ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการให้ได้รับ
ความพึงพอใจในการอบรมมากท่ีสุด และส าหรับข้อเสนอแนะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจได้
ให้ข้อคิดเห็นในแต่ละครั้งท่ีจัดอบรมนั้น จะอยู่ในแบบสอบถามความพึงพอใจในหัวข้อประเด็นท่ี
ต้องการให้ทางสถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรมอะไรบ้าง ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๓๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๖ : ตัวอย่างสรุปผลการประเมินที่ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจได้ให้ข้อคิดเห็น 

 

 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะในแต่ละครั้ง 
ที่จัดอบรม 

หัวข้อประเด็นที่ต้องการให้ทาง
สถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรม

อะไรบ้าง 



๓๗ 

 

๒.๒ น าเสนอหัวข้อในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
โดยเมื่อท าการรวบรวมและสรุปหัวข้อไว้แล้ว ใหเ้รียงล าดับหัวข้อตามท่ีได้รับความสนใจ เรียง

จากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด เพื่อเสนอหัวข้อในการอบรมแก่ผู้บริหารของสถาบันอยุธยาศึกษา
พิจารณาคัดเลือกต่อไป ซึ่งหากผู้บริหารอนุมัติหัวข้อท่ีจะด าเนินการจัดอบรมแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดหาและคัดเลือกวิทยากรในการอบรมได้ทันที แต่หากหัวข้อยังไม่ผ่านให้ด าเนินการ
น าเสนอหัวข้อในการจัดอบรมใหม่ เพื่อให้ผ่านการพิจารณา 
 
ปัญหา 
 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม บางครั้งพบว่าหัวข้อเรื่องท่ีคิดและ
วางแผนไว้ ยังไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้รับบริการเท่าท่ีควร 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

๑. ท าแบบส ารวจความต้องการในการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ก่อนการก าหนดหัวข้อการจัดอบรม โดยท าแบบสอบถาม และส่งไปยังเครือข่าย
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ ทางช่องทางต่าง  ๆ อาทิ แบบสอบถามออนไลน์ ท้ังนี้เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม
ผู้รับบริการได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย 

๒. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปในการจัดอบรม เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ท่ีหลากหลาย เพื่อน ามาพัฒนาการจัดอบรมให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษานั้น ผู้จัด
อบรมจะต้องพิจารณาหัวข้อเรื่องท่ีจะใช้ในการจัดอบรมให้มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ และสอดคล้อง
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยจะต้องค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ ท้ังนี้หัวข้อเรื่องท่ีจะใช้ในการจัดอบรม 
สามารถพิจารณาได้จากข้อคิดเห็นในแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดอบรมคัด เลือก
หัวข้อได้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากท่ีสุด 

 
 
 

 

 



๓๘ 

 

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดหาและคัดเลือกวิทยากร 
 เมื่อทราบหัวข้อท่ีจะใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมแล้ว  
ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดหาและคัดเลือกวิทยากร โดยการก าหนดตัววิทยากร คัดเลือก สรรหา
วิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เกี่ยวกับหัวข้อท่ีจะจัดอบรมให้ความรู้ หรือการ
ปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ เพราะวิทยากรท่ีมีความสามารถนั้น ถือเป็นบุคคลส าคัญท่ีมีส่วนท าให้การ
อบรมประสบความส าเร็จ ซึ่งส่วนใหญ่วิทยากรท่ีรับเชิญในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษานั้น จะเป็นวิทยากรท่ีเป็นครูภูมิปัญญาทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ หรือครู อาจารย์ท่ีอยู่ในศาสตร์นั้น ๆ โดยเฉพาะ อาทิ อาจารย์จากวิทยาลัย
อาชีวศึกษา อาจารย์จากวิทยาลัยเพาะช่าง ครูภูมิปัญญาจากศูนย์ศิลปาชีพ เป็นต้น ซึ่งวิทยากรเหล่านี้
จะมีความเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร์ของตนเองเป็นอย่างดี 

ส าหรับการจัดหา และคัดเลือกวิทยากรนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการจัดหา  
และประสานงานกับวิทยากร ผู้ประสานงานได้มีการจัดท าฐานข้อมูลรายช่ือของวิทยากร/ 
ครูภูมิปัญญาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๑) ช่ือ-นามสกุล ของวิทยากร/ครูภูมิปัญญาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
๒) ข้อมูลเกี่ยวกับความเช่ียวชาญ ขีดความสามารถ หรือข้อจ ากัดของวิทยากร/ครูภูมิปัญญา 

เพราะว่าบางท่านอาจมีความรู้ ความสามารถหลาย ๆ ศาสตร์ ท่ีสามารถพิจารณาเชิญมาเป็นวิทยากร
ให้เหมาะสมต่องานนั้น ๆ ได้ 

๓) หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางในการติดต่อประสานงานท่ีสะดวก 
๔) ท่ีอยู่ปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

 

    ภาพที่ ๗ : ตัวอย่างฐานข้อมูลรายชื่อของวิทยากร/ครูภูมิปัญญาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 

นอกจากนี้ในการจัดหา และคัดเลือกวิทยากร สามารถท าได้โดยการส ารวจ และรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากรจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ส่ืออินเทอร์เน็ต เอกสารส่ือส่ิงพิมพ์ ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ หรือจากการสอบถามเพื่อขอค าแนะน าจากหน่วยงาน หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านนั้น 
ๆ เช่น วัฒนธรรมจังหวัด วัฒนธรรมอ าเภอ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็น
ต้น จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลในเบ้ืองต้น โดยดูจากผลงานและความเช่ียวชาญของวิทยากรแต่ละ
ท่าน พร้อมท้ังค้นหาประวัติและผลงานท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากทางอินเตอร์เน็ต ประกอบเป็นข้อมูล
น าเสนอผู้บริหารพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้วิทยากรท่ีมีคุณภาพ มีประสบการณ์ และตรงกับ
หัวข้อท่ีจะใช้ในการจัดอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ โทรศัพท์ ท่ีอยู ่ หมายเหตุ 

๑. อาจารย์จักรพงษ์ กลิ่นแก้ว งานศิลปะการตัดกระดาษแบบ
โบราณ/งานประดิษฐ์ต่างๆ 

๐๘๖-๖๐๒๐๕๑๖ โรงเ รียน เสนานิคม 
กทม. 

 

๒. อาจารย์วัลลี  ตรีวุฒิ ลายรดน้ า/ลายก ามะลอ ๐๘๖-๑๓๗๐๑๘๙ -  
๓. อาจารย์จินดา นัยผ่องศรี ง า น แ ก ะ ส ลั ก ต่ า ง ๆ / ก า ร

ท าอาหารไทยและขนมไทย/
งานประดิษฐ์ต่างๆ 

๐๘๙-๖๑๓๒๑๔๔ หมู่บ้านสบายสบายติด
ถ น น เ ส้ น ห ลั ง 
วัดใหญช่ัยมงคล 

 

๔. อาจารย์จันทนา  ภู่เจริญ  งานเคร่ืองหอม ๐๘๑-๘๕๒๕๔๖๕ หมู่บ้านกรุงศรีธานี  
๕. อาจารย์สุรเดช เดชคง งานแทงหยวก ๐๘๙-๐๘๐๘๑๓๓ อ าเภอโพธิ์ทอง  

จังหวัดอ่างทอง 
 

๖. อาจารย์อรุณ  พุ่มไสว  งานดอกไม้สด/บายศรี/งาน
ประดิษฐ์ต่างๆ 

๐๘๑-๙๒๖๘๙๕๒ บ้านเลี้ยงเด็กอ่ิมอุ่น  

๗. ........................................... ................................................. …………………………. …………………………….  
๘. ........................................... ................................................. …………………………. …………………………….  



๔๐ 

 

ปัญหา 
ในการจัดหาและคัดเลือกวิทยากรอบรม บางครั้งพบว่าวิทยากรท่ีเชิญมาบางท่านมี

ความสามารถ แต่ยังขาดวิธีการในการถ่ายทอดเรื่องราว หรือขาดประสบการณ์ในการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ ท าให้ถ่ายทอดออกมาได้ไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร ขาดความน่าสนใจ เนื่องจากวิทยากรบางท่าน
อาจจะไม่ถนัดทางด้านการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ใหก้ับผู้อื่นมากนัก 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  ผู้จัดอบรมควรหาข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากรก่อนท่ีจะเชิญมาบรรยาย เพื่อให้แน่ใจว่าวิทยากรท่ี
จะเชิญมานั้นมีคุณสมบัติ มีประสบการณ์ มีความสามารถตรงตามหัวข้อเรื่องท่ีจะจัดอบรม โดยผู้จัด
อาจจะทดลองเข้าไปสังเกตการณ์ในการบรรยายจริงของวิทยากรจากท่ีได้รับเชิญของหน่วยงานอื่น ๆ 
ท้ังนี้เพื่อเป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับตัววิทยากรในเบ้ืองต้น เพื่อให้ได้วิทยากรท่ีมีความสามารถ และตรง
กับหัวข้อท่ีใช้ในการจัดอบรม 
  
ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ผู้จัดอบรมควรก าหนดคุณสมบัติของวิทยากรให้ชัดเจนก่อนว่าต้องการวิทยากรแบบใด  
พร้อมท้ังหารายช่ือ และข้อมูลวิทยากรท่ีตรงตามคุณสมบัติท่ีต้องการ ท้ังนี้ควรหาโอกาสไปพบ
วิทยากรก่อน โดยอาจเข้าไปสังเกตการณ์ในการบรรยายจริงของวิทยากรก่อนท่ีจะเชิญ เพื่อให้แน่ใจว่า
วิทยากรท่ีจะเชิญมานั้นมีคุณสมบัติ และความสามารถตามท่ีต้องการ 
  ๒. ในกรณีท่ีเป็นการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น อาจจะเชิญวิทยากรท่ี
เป็นอาจารย์ ผู้สอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามาบรรยายในด้านทฤษฏี  
แล้วให้วิทยากรภูมิปัญญาเป็นผู้สาธิตนอกจากจะเป็นการเพิ่มเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมแล้ว  
ยังเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และครูภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย 
       
    
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

ขั้นตอนที่ ๔ การประสานงานกับผู้เก่ียวข้อง 
ในการด าเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละครั้งให้ประสบ

ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายนั้น จะต้องอาศัยการประสานงานท่ีดี เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญ
อย่างยิ่ ง ในการท่ีจะท าให้การฝึกอบรมด าเนินไปอย่างเป็นระบบ บรรลุตามวัตถุประสง ค์   
ซึ่งผู้รับผิดชอบการจัดอบรม จะต้องด าเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ 
ดังนี้ 

๔.๑ ประสานกับวิทยากร ซึ่งหลังจากท่ีผู้บริหารพิจารณาวิทยากรท่ีได้คัดเลือกเรียบร้อย
แล้ว ให้ผู้รับผิดชอบการจัดอบรมด าเนินการติดต่อทาบทามกับวิทยากรให้ได้เร็วท่ีสุด เพราะหาก
วิทยากรติดภารกิจอื่น หรือไม่สะดวกจะท าให้มีเวลาในการติดต่อวิทยากรท่านอื่น ๆ ได้ทันเวลา  
โดยในการติดต่อประสานงานกับวิทยากรนั้น ส่ิงแรกท่ีควรปฏิบัติ คือ การแนะน าตนเองก่อนว่าเป็น
ใคร มาจากหน่วยงานไหน จะขอเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเรื่องใด และได้รับค าแนะน ามาจากใคร 
ท้ังนี้ผู้ประสานงานจะต้องพูดคุยด้วยความมั่นใจ ใช้ถ้อยค าท่ีสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ และมี
ความชัดเจนในข้อมูล เพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดอบรมให้วิทยากรทราบ อาทิ 
ความต้องการหรือวัตถุประสงค์หลักของการอบรม เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมคือใคร ระดับใด 
จ านวนเท่าไหร่ ช่วงเวลาท่ีจะจัดอบรม ระยะเวลาท่ีใช้ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดอบรม เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธในการเชิญเป็นวิทยากร และส าหรับในกรณีท่ีการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจ าเป็นจะต้องมีผู้ช่วยวิทยากร ให้ผู้รับผิดชอบประสานงาน และแจ้งไปยัง
วิทยากรให้ทราบทันที เพื่อท่ีวิทยากรจะได้มีเวลาในการจัดหาบุคคลซึ่งจะมาเป็นผู้ช่วยวิทยากรได้
ทันเวลา เนื่องจากวิทยากรส่วนใหญ่แล้วจะมีเครือข่าย หรือผู้ช่วยวิทยากรท่ีสามารถร่วมงานกันได้เป็น
อย่างดีอยู่แล้ว แต่หากวิทยากรมอบหมายให้ผู้จัดงานเป็นผู้ประสานในการจัดหาผู้ช่วยวิทยากร ให้ผู้จัด
งานรีบประสานติดต่อทาบทามไปยังเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อในการจัดอบรม เพื่อให้ได้ผู้ช่วย
วิทยากรท่ีตรงตามหลักสูตรหรือหัวข้อท่ีใช้ในการฝึกอบรม ท้ังนี้เมื่อวิทยากรตอบรับการเชิญ ให้ผู้จัด
งานก าหนดวันและแจ้งจองคิววิทยากรล่วงหน้า เพื่อเป็นการยืนยันการเชิญวิทยากรในเบื้องต้นก่อน 
จากนั้นใหป้ระสานงานเพื่อจัดท าหนังสือเชิญวิทยากร และแบบตอบรับวิทยากรจัดส่งตามไปภายหลัง 
เพื่อเป็นการยืนยันการเชิญอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ดังตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร และแบบตอบรับ
วิทยากรดังต่อไปนี้ 

 
 
 

 



๔๒ 

 

ภาพที่ ๘ : ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร 



๔๓ 

 

ภาพที่ ๙ : ตัวอย่างแบบตอบรับวิทยากร 

 

 



๔๔ 

 

หลังจากท่ีได้ประสานงานทาบทามวิทยากรในเบ้ืองต้นแล้ว ใหป้ระสานเกี่ยวกับรายละเอียด 
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดอบรม โดยให้ประสานต้ังแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ผู้จัดงานและวิทยากรสามารถ 
มีเวลาจัดเตรียมและวางแผนในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งต่อไปได้อย่างทันเวลา ซึ่งรายละเอียดท่ีจะต้องประสาน
วิทยากรมีดังนี้ 

๑) วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม เนื่องจากในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษาในแต่ละครั้งนั้น จะมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ต้องใช้แตกต่างกันไปตามหัวข้อการอบรม ผู้รับผิดชอบจะต้องวางแผนเผ่ือเวลาในการจัดเตรียม  
และจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ทันเวลาก่อนวันจัดอบรม และเพียงพอกับผู้อบรมในแต่ละครั้ง เนื่องจาก
วัสดุและอุปกรณ์บางอย่างนั้นเป็นวัสดุเฉพาะ หรืออาจจะต้องส่ังท าเป็นพิเศษ เช่น ในการจัดอบรม
แทงหยวก มีการส่ังท ามีดส าหรับใช้แทงหยวกโดยเฉพาะ ซึ่งไม่มีขายตามท้องตลาดท่ัวไป  หรือใน
บางครั้งวัสดุท่ีต้องใช้ในการอบรมเป็นวัสดุท่ีค่อนข้างหายาก มีเฉพาะบางท้องถิ่นเท่านั้น เช่น ในการ
จัดอบรมงานจักสานจากใบมะพร้าว จะต้องใช้ใบมะพร้าวท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ คือ ใบไม่อ่อนและไม่
แก่จนเกินไป ใบเรียงสวยตลอดท้ังก้าน และใช้เป็นจ านวนมาก ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการจัดหาวัตถุดิบ
ดังกล่าวให้ตรงตามคุณสมบัติ และเพียงพอในการจัดอบรม เป็นต้น ท้ังนี้ผู้รับผิดชอบจะต้องสอบถาม
วิทยากรเกี่ยววัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการจัดอบรม และท าการจดบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ของวัสดุ
อุปกรณ์ให้ชัดเจน เช่น ยี่ห้อ ขนาด สี จ านวน เป็นต้น เพื่อให้สามารถจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาในการจัดอบรม ส าหรับเคล็ดลับในการจัดหาวัตถุดิบ หรือวัสดุอุปกรณ์
ท่ีจะน ามาใช้ในการฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมนั้น แนะน าว่าให้สอบถามกับวิทยากรประจ า
หลักสูตรก่อน เนื่องจากวิทยากรส่วนใหญ่จะทราบแหล่งของวัตถุดิบ หรือทราบร้านค้าท่ีจัดจ าหน่าย
วัสดุอุปกรณ์ท่ีตรงกับความต้องการ และมีราคาท่ีถูกกว่าท้องตลาดท่ัวไป   
 ๒) เอกสารประกอบการอบรม ในกรณีท่ีมีเอกสารประกอบการอบรมให้ผู้รับผิดชอบประสาน
ขอข้อมูลเนื้อหาประกอบการอบรมจากวิทยากร โดยแจ้งวิทยากรล่วงหน้าอย่างน้อย ๑-๒ เดือน  
เพื่อให้วิทยากรทราบ และสามารถจัดเตรียมเนื้อหาได้ทันเวลา พร้อมท้ังให้ติดตามทวงถามวิทยากร
เป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันวิทยากรลืม ท้ังนี้ให้เผ่ือเวลาในการจัดท าเอกสารประกอบการอบรมไว้ด้วย 
ซึ่งเมื่อได้ข้อมูล เนื้อหา รายละเอียดต่าง ๆ จากวิทยากรเรียบร้อยแล้ว ให้น าข้อมูลมาเรียบเรียง 
ตรวจสอบ และแก้ไขค าผิดค าถูก พร้อมจัดท าให้อยู่ในรูปแบบท่ีสวยงาม เหมาะสม และเข้าใจง่าย โดย
ให้จัดท า (ร่าง) เอกสารประกอบการอบรมส่งให้กับผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาด หากมีข้อแก้ไขให้ด าเนินการแก้ไขทันที หลังจากนั้นให้จัดส่งไฟล์เอกสารประกอบการ
อบรมท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ ส่งให้กับวิทยากรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ก่อนการ
จัดพิมพ์เอกสารฉบับจริง 



๔๕ 

 

ภาพที่ ๑๐ : ตัวอย่างเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 



๔๖ 

 

 
ภาพที่ ๑๐ : ตัวอย่างเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ) 

 
 



๔๗ 

 

 ๓) รายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งในการประสานงานกับวิทยากรนั้น นอกจากการประสานในเรื่อง
ของวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรมแล้วยังมีรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมท่ีผู้จัดอบรม
จะต้องประสานงาน ได้แก่ การประสานขอประวัติวิทยากร ส าเนาบัตรวิทยากร การสอบถามในเรื่อง
ของการเดินทางของวิทยากรมาอย่างไร ต้องเตรียมรถไปรับหรือไม่ เนื่องจากวิทยากรบางท่านอยู่ไกล  
และอาจจะต้องพักค้างคืน ซึ่งผู้จัดจะต้องจองห้องพักล่วงหน้า เพราะหากจองใกล้ ๆ วันจัดอบรม  
ห้องพักท่ีต้องการอาจจะเต็มได้ หรือวิทยากรบางท่านอาจจะมีผู้ติดตามมาด้วย รวมถึงการสอบถาม 
ในเรื่องของการรับประทานอาหาร ซึ่งวิทยากรบางท่านอาจจะรับประทานหรือไม่รับประทานอะไร
เป็นพิเศษ ท้ังนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ผู้จัดงานสามารถวางแผนส่ิงต่าง ๆ และประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การจัดอบรมได้อย่างเหมาะสม  

๔.๒ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ท่ีรับผิดชอบร่วมกันในการจัดท า 
เอกสารต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดอบรม อาทิ หนังสือขอเสนออนุมัติโครงการ หนังสือขอเชิญ
วิทยากร หนังสือเชิญเข้าอบรม ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ เป็นต้น ท้ังนี้ ผู้ประสานงานจะต้อง
จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เพื่อน าข้อมูลไปประกอบการจัดท าเอกสาร
ต่าง ๆ ในการจัดท าโครงการ ได้แก่ 
 ๑) ใบเสนอราคาวัสดุฝึกอบรม ประกอบด้วยรายการ จ านวน และราคาวัสดุท่ีใช้ในการ
ฝึกอบรม ซึ่งหากเป็นวัสดุท่ัวไปท่ีสามารถหาได้จากร้านศึกษาภัณฑ์ต่าง ๆ โดยสถาบันอยุธยาศึกษาจะ
เลือกซื้อจากร้านค้ารายใหญ่ท่ีจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ราคามาตรฐาน และมีวัสดุอุปกรณ์
ให้เลือกมากกว่าร้านค้าท่ัวไป และหากเป็นรายการวัสดุฝึกเฉพาะทางนั้น จะประสานขอใบเสนอราคา
จากร้านค้า หรือผู้ท่ีจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นโดยตรง เพื่อให้ได้วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมท่ีมี
คุณภาพ และเกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

 
ภาพที่ ๑๑ : ตัวอย่างใบเสนอราคาวัสดุฝึกอบรม 



๔๙ 

 

 
ภาพที่ ๑๑ : ตัวอย่างใบเสนอราคาวัสดุฝึกอบรม (ต่อ) 

 
 



๕๐ 

 

 ๒) ก าหนดการจัดอบรม ซึ่งประกอบด้วยช่ือกิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม สถานท่ีจัดกิจกรรม 
ช่วงเวลาท่ีจัดกิจกรรม และรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

 

 
ภาพที่ ๑๒ : ตัวอย่างก าหนดการจัดอบรม 

 
 
 



๕๑ 

 

๓) ใบสมัครผู้เข้าอบรม ซึ่งในการจัดอบรมแต่ละครั้งนั้น จะมีการเปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมอบรม 
โดยต้องก าหนดคุณสมบัติ และรายละเอียดของผู้สมัคร รวมทั้งรายละเอียดของการอบรมให้ชัดเจน  

 

 
ภาพที่ ๑๓ : ตัวอย่างใบสมัครผู้เข้าอบรม 

 



๕๒ 

 

๔) ส าเนาบัตรประชาชน และประวัติวิทยากร  ส าหรับใช้เป็นข้อมูลแนบประกอบการจัดท า
เอกสารซื้อ-จ้าง และเอกสารเบิก-จ่ายโครงการ ซึ่งในการกรอกข้อมูลประวัติวิทยากรจะใช้แบบฟอร์ม
กรอกประวัติวิทยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ ๑๔ : ตัวอย่างแบบฟอร์มกรอกประวัติวิทยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 



๕๓ 

 

๔.๓ ประสานงานกับผูรั้บผิดชอบออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ และเกียรติบัตรการอบรม  
โดยจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและรูปแบบของการจัดอบรม อาทิ หัวข้อท่ี

ใช้ในการอบรม รูปภาพประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องท่ีใช้ในการอบรม ก าหนดการฝึกอบรม  
เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสามารถออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตรวิทยากร 
และเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และมีความน่าสนใจ  

 

 
ภาพที่ ๑๕ : ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ 



๕๔ 

 

 
ภาพที่ ๑๖ : ตัวอย่างเกียรติบัตรวิทยากร 

 

 
ภาพที่ ๑๗ : ตัวอย่างเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม 

 
 



๕๕ 

 

๔.๔ ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดอบรม และรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมทางช่องทางต่าง ๆ  อาทิ เฟ
ซบุ๊กและเว็บไซต์ของสถาบันอยุธยาศึกษา ช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้า
มหาวิทยาลัย และเครือข่ายหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสาร
การจัดอบรมได้อย่างท่ัวถึง เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซึ่งขั้นตอนในการรับสมัครผู้เข้าอบรมมี
ดังนี้ 

๔.๔.๑ ผู้จัดงานก าหนดเกณฑ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม  
๔.๔.๒ จัดท าแบบฟอร์มการรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ให้มีความครบถ้วนและ

เหมาะสม   
  ๔.๔.๓ ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมทางช่องทางต่าง ๆ โดยแจ้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร และก าหนดระยะเวลารับสมัครให้ชัดเจน  
  ๔.๔.๔ ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติท่ีเป็นไปตามประกาศในแบบฟอร์ม เพื่อท าการคัด

กรองรายช่ือและแจ้งประกาศผลทางเพจสถาบันอยุธยาศึกษา และช่องทางต่าง ๆ   
  ๔.๔.๕ ประสานไปยังมีผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก เพื่อแจ้งก าหนดการและยืนยันการ

การเข้าร่วมอบรม หากมีผู้สละสิทธิ์จะได้สามารถแจ้งกับรายช่ือส ารองได้ทันเวลา 
 
ปัญหา 
๑. ในขั้นตอนการประสานงาน เพื่อติดต่อเชิญวิทยากรนั้น บางครั้งพบว่าวิทยากรท่ีเชิญติด

ภารกิจอื่น หรือไม่สะดวกท าให้ไม่สามารถรับเชิญได้ ท าให้เสียโอกาสท่ีจะได้วิทยากรท่ีมีความสามารถ
และเหมาะสมกับหัวข้อในการจัดอบรม เกิดความล่าช้าในการจัดหาวิทยากรท่านใหม่ 

๒. ในการประสานงานกับวิทยากรเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการอบรม บางครั้งพบว่า
วิทยากรลืมแจ้งวัสดุอุปกรณ์บางชนิด หรือแจ้งล่าช้า ท าให้ไม่สามารถจัดเตรียมได้ทันเวลา หรือไม่
ครบถ้วน 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑. ติดต่อเชิญวิทยากรล่วงหน้าทันทีท่ีทราบหัวข้อการอบรม หรือโดยเร็วท่ีสุด อย่างน้อย  

๒-๓ เดือน เพราะหากวิทยากรติดภารกิจอื่น หรือไม่สะดวกจะท าให้มีเวลาในการติดต่อกับวิทยากร
ท่านอื่น ๆ ได้ทันเวลา 

๒. เมื่อใกล้ถึงก าหนดวันจัดอบรม ให้โทรศัพท์ยืนยันการจัดอบรมกับวิทยากรอย่างน้อย ๗ 
วัน และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้จัดเตรียมไว้ว่าครบถ้วนหรือไม่ เพราะหากไม่
ครบถ้วนจะได้สามารถจัดหาได้ทันเวลา 
 



๕๖ 

 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรจัดท าท าเนียบรายช่ือพร้อมท้ังประวัติข้อมูลการติดต่อของวิทยากรการอบรมใน

หัวข้อต่าง ๆ ตามความเช่ียวชาญ โดยจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดต่อเชิญวิทยากร เพราะหากวิทยากรติดภารกิจอื่นหรือไม่สะดวก
จะท าให้สามารถติดต่อกับวิทยากรท่านอื่น ๆ ได้ทันที เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงาน 

๒. การใช้โทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานกับวิทยากร แนะน าให้ผู้ประสานงานใช้
โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากจะสะดวกส าหรับวิทยากรท่ีจะติดต่อกลับผู้จัดงานได้ง่าย หรือหากใช้
โทรศัพท์ส านักงานก็ควรบอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือมอบให้กับวิทยากรไว้เช่นกัน  

๓. การประสานงานกับวิทยากรนั้น ควรมีการติดตาม และทวงถามรายละเอียดท่ีได้
ประสานขอไว้อย่างเป็นระยะ ๆ หรือกรณีท่ีวิทยากร ครูภูมิปัญญาท่ีเชิญมีอายุมากอาจจะประสานงาน
ผ่านผู้ดูแล เพื่อป้องกันวิทยากรลืมข้อมูลต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



๕๗ 

 

ขั้นตอนที่ ๕ การเตรียมการก่อนการจัดอบรม 
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมนั้น ผู้รับผิดชอบจะต้องมีความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีจะจัดอบรมเป็นอย่างดี ซึ่งการเตรียมการก่อนการจัดอบรมถือเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งท่ีจะเป็นจุดเริ่มต้นให้การอบรมเป็นไปอย่างราบรื่นตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ในขั้นตอนนี้ถือ
เป็นขั้นตอนของการท างานท่ีมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดท าประมาณการ
ค่าใช้จ่าย การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม สถานท่ี/ห้องท่ีใช้ในการจัดอบรม อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง หรือการเตรียมพิธีการ เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้ 

๕.๑ การจัดท าประมาณการค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ผู้รับผิดชอบโครงการ
จะต้องจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เพื่อให้ทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการ 
และสามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 

 
ภาพที่ ๑๘ : ตัวอย่างประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 



๕๘ 

 

 ๕.๒ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ก่อนการจัดอบรมผู้รับผิดชอบจะต้อง
ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีได้จัดเตรียมไว้ส าหรับใช้ในการจัดการอบรม โดยตรวจสอบล่วงหน้า
อย่างน้อย ๗ วัน และให้แจ้งยืนยันรายการวัสดุท่ีได้จัดเตรียมไว้กับวิทยากรอีกครั้งว่าครบถ้วนหรือไม่ 
เพราะหากมีวัสดุอุปกรณ์ชนิดใดท่ียังขาดหาย หรือต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม จะได้มีเวลาจัดเตรียมได้ทัน
ต่อการอบรม  

๕.๓ การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดอบรม ส าหรับในการจัดเตรียมสถานท่ีในการจัดอบรม
นั้น ผู้รับผิดชอบจะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าจะใช้สถานท่ีใด เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการอบรม และ
จ านวนของผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้ง หากเป็นสถานท่ีภายนอกหน่วยงาน จะต้องมีการติดต่อจองคิว
ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการจัดกิจกรรมท่ีซ้อนกัน และส าหรับสถานท่ีท่ีสถาบันอยุธยาศึกษาใช้ในการจัด
อบรมเป็นประจ านั้น ได้แก่ ห้องโถงสถาบันอยุธยาศึกษา และห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราช
นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากมีขนาดของห้องท่ีเหมาะสมและมีส่ิง
อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย เครื่องปรับอากาศ ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ า ทางเข้า-ออกสถานท่ีอบรมสะดวกสบาย 
เป็นต้น และสามารถรองรับจ านวนผู้เข้าอบรมได้อย่างเพียงพอประมาณ ๓๐ – ๕๐ ท่าน ซึ่งไม่แออัด
กันจนเกินไป  

ในส่วนรูปแบบการจัดโต๊ะอบรมท่ีสถาบันอยุธยาศึกษาใช้จัดประจ า และเหมาะสมในการจัด
สถานท่ีอบรมเชิงปฏิบัติการนั้น จะจัดโต๊ะในลักษณะการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยใช้โต๊ะหน้าขาวพับ
อเนกประสงค์จ านวน ๒-๔ ตัว ประกบเข้าหากันแล้วแต่ขนาดของโต๊ะ โดยให้ดูตามความเหมาะสม  
และวางเก้าอี้ส าหรับกลุ่มละประมาณ ๖-๘ ตัว ท้ังนี้ใหดู้ตามจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม หากผู้เข้าอบรมมี
จ านวน ๓๐ ท่าน ให้แบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๖ ท่าน จ านวน ๕ กลุ่ม และเว้นระยะห่างของโต๊ะแต่ละกลุ่มให้
เหมาะสม เพื่อความสะดวกในการเดินเข้า-ออก และจัดโต๊ะส าหรับวางอุปกรณ์สาธิตให้แกว่ิทยากรอยู่
บริเวณด้านหน้าห้อง ดังรูปแบบต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๑๙ : ตัวอย่างการจัดโต๊ะอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

 

 

 

 

 

                       

                        

 

 

  

เก้าอี้ส าหรับวิทยากรน่ังบรรยาย 
โต๊

ะร
ับร

อง
วิท

ยา
กร

 

โต๊ะลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม 

โต๊ะวิทยากร 
โต๊ะวางอุปกรณ์ในการอบรม/

แสดงชิ้นงาน 

ด้านหน้าห้องอบรม 

ด้านท้ายห้องอบรม 



๖๐ 

 

๕.๔ การจัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ในการจัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้
ในการจัดอบรม ให้ผู้จัดอบรมประสานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดูแลระบบโสต ฯ โดยการเขียน
แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของสถาบันอยุธยา เพื่อท่ีจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ให้พร้อมส าหรับการจัดอบรม อาทิ เครื่องเสียง ล าโพง ไมโครโฟนส าหรับวิทยากร และผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เครื่องคอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องอัดวีดิโอ และอุปกรณ์อื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น ท้ังนี้ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องมือต่าง ๆ  ก่อนวันจัดอบรมอย่างน้อย  
๑ – ๒ วัน เพื่อป้องการเกิดข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นระหว่างการจัดอบรม 

 

 
         ภาพที่ ๒๐ : ตัวอย่างแบบฟอร์มขอใช้อปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในสถาบันอยธุยาศึกษา 
 
 



๖๑ 

 

๕.๕ การจัดเตรียมอาหาร และเคร่ืองด่ืม ในการจัดอบรมของสถาบันอยุธยาศึกษา  
การจัดอาหารและเครื่องด่ืม เป็นอีกหนึ่งเรื่องท่ีส าคัญ ซึ่งในการจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมต้องมี
ความพร้อม พื้นท่ีหน้าห้องหรือท่ีรับรองต้องไม่แออัด อาหารต้องเพียงพอส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม  
ท่ีส าคัญอาหารต้องอร่อย ทานง่าย ผู้จัดควรเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกับคนส่วนใหญ่ ไม่เผ็ดจัดเกินไป 
ส าหรับในการจัดเตรียมอาหาร และเครื่องด่ืมนั้น ผู้จัดจะต้องประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไปท่ีรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งจะต้องจัดเตรียมให้เพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวนของผู้เข้าอบรม 
และวิทยากร ท้ังนี้ให้จัดเผ่ือไว้สักเล็กน้อยส าหรับผู้ท่ีไม่ได้แจ้งมาล่วงหน้า และให้โทรศัพท์แจ้งยืนยัน
รายการอาหารกับทางร้านท่ีส่ังล่วงหน้าก่อนวันงานด้วย เพื่อป้องกันร้านอาหารลืมรายการอาหารท่ีส่ัง  

ส าหรับอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสถาบันอยุธยาศึกษาจัดนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเลือกใช้อาหาร
ไทย ผลไม้ไทยตามฤดูกาล และขนมไทยมาเป็นรายการหลักร่วมกันอาหารประเภทอื่น ๆ  
เพื่อแสดงออกถึงการกินอยู่แบบวัฒนธรรมไทย ท้ังนี้การให้บริการอาหาร ผู้จัดจะต้องค านึงถึงผู้ร่วม
กิจกรรมด้วย เช่น ถ้ามีผู้เข้าร่วมเป็นมุสลิม ให้จัดอาหารแยกไว้โดยเฉพาะ หรือไม่จัดอาหารท่ีมีหมูเป็น
ส่วนประกอบ และอาหารควรมีตัวเลือกส าหรับผู้ท่ีไม่ทานเผ็ด หรือรสจัดด้วย โดยในการจัดเตรียม
อาหาร และเครื่องด่ืมนั้นมีรายละเอียดดังนี้  

 ๑) อาหารกลางวัน ซึ่งการจัดให้บริการอาหารกลางวันของสถาบันจะมี ๒ แบบ คือ  
แบบบุฟเฟต์ และแบบอาหารจานเดียว ซึ่งเมนูท่ีนิยมจัดแบบบุฟเฟต์ ได้แก่ น้ าพริกลงเรือ ต้มจืดฟัก 
พะแนงไก่ แกงส้มผักรวม ปลาทอด ขนมจีนน้ ายา น้ าพริก ต้มย าต่าง ๆ เป็นต้น ในส่วนของเมนูท่ีนิยม
จัดส าหรับอาหารจานเดียว ได้แก่ ผัดไทย ข้าวน้ าพริกกะปิปลาทูทอด ก๋วยเต๋ียวย า ส าหรับของหวาน
นั้นจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ฝรั่ง มะละกอ ชมพู่ ส้ม เงาะ มังคุด หรือขนมไทยท่ีรับประทานง่าย 
เช่น ขนมต้ม ขนมใส่ไส้ ขนมกล้วย ถั่วแปบ ขนมมัน ขนมช้ันดอกไม้ ลอดช่องน้ ากะทิ สาคูเปียก  
เป็นต้น ท้ังนี้ผู้จัดควรระวังขนมท่ีมีส่วนผสมของกะทิ เนื่องจากอาจบูด หรือเสียง่าย  

 ๒) อาหารว่าง ส าหรับการจัดเตรียมอาหารว่างในการอบรมนั้น จะต้องจัดเตรียมใบตอง 
โดยตัดเป็นวงกลมขนาดพอดีจาน เพื่อใช้รองจานให้เกิดความสวยงาม และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ท้ังนี้จะช่วยให้อาหารดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วย 

 
 



๖๒ 

 

 
ภาพที่ ๒๑ : ตัวอย่างการจัดอาหารว่างแบบจัดใส่จาน 

 

 
ภาพที่ ๒๑ : ตัวอย่างการจัดอาหารว่างแบบจัดใส่จาน (ต่อ) 

 
 
 



๖๓ 

 

 ๓) เครื่องด่ืม ส าหรับเครื่องด่ืม ท่ีเหมาะสม และใช้ในการจัดให้บริการเป็นประจ า  
คือ น้ าเปล่า กาแฟ โอวัลติน และน้ าสมุนไพรต่าง ๆ อาทิ น้ ากระเจ๊ียบ น้ าเก๊กฮวย น้ าใบเตย เป็นต้น  
โดยจะจัดเตรียมแก้วขนาดพอเหมาะไว้ส าหรับให้บริการ  

๕.๖ การจัดท าใบลงทะเบียนผู้ เข้าอบรม ส าหรับใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม  
หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น จะต้องใส่ข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน ได้แก่ หัวข้อช่ือกิจกรรมท่ีจัดอบรม  
วัน เดือน ปี ท่ีจัดอบรม สถานท่ีท่ีจัดอบรม ท้ังนี้ให้จัดท าเป็นตารางพร้อมแยกเป็นช่องส าหรับกรอก
ข้อมูลโดยใส่ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ และลายเซ็นผู้เข้าอบรม  
ดังภาพประกอบด้านล่าง ท้ังนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ประกอบการจัดท า
เอกสารเบิกจ่าย และใช้เป็นฐานข้อมูลของผู้เข้าอบรมในการจัดอบรมครั้งต่อไป 

 

 
ภาพที่ ๒๒ : ตัวอย่างใบลงทะเบียนผู้เข้าอบรม 

 
 
 
 
 



๖๔ 

 

๕.๗ การจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ เนื่องจากในการจัดอบรมแต่ละครั้งนั้น จะต้องมี
การวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการจัดการอบรม ซึ่งแบบประเมินความพึงพอใจนี้ถือเป็น
เครื่องมือส าคัญในการวัดผลว่าการจัดอบรมของเรานั้นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากน้อย
เพียงใด ท้ังนี้มีหลักการในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ดังนี้  
 ๑) ค าถามต้องสอดคล้องกับหัวข้อ หรือวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ/ กิจกรรม 
 ๒) ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ส้ัน กระชับ ไม่ครุมเครือ 
 ๓) ไม่ควรใช้ค าย่อ เนื่องจากอาจจะท าให้ผู้ตอบแบบประเมินเข้าใจคลาดเคล่ือนได้ 
 ๔) ไม่ต้ังค าถามท่ีจะเป็นการช้ีน าค าตอบให้เป็นไปทางใดทางหนึ่ง 
 ๕) ค าตอบท่ีมีให้เลือกต้องชัดเจน และครอบคลุมประเด็น  

โดยในส่วนของขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของสถาบันอยุธยาศึกษานั้น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ จะต้องประชุมร่วมกันกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวทาง 
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ระบุเนื้อหาประเด็นหลักท่ีจะถามให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ก าหนดประเภทของค าถาม โดยอาจจะเป็นค าถามปลายเปิดให้แสดงคิดเห็น  
หรือค าถามปลายปิดซึ่งจะมีตัวเลือกให้เลือกตอบ จากนั้นให้ท าการร่างแบบประเมินความพึงพอใจ  
ซึ่งส่วนประกอบของแบบประเมินความพึงพอใจนั้น มีท้ังหมด ๓ ตอน  ดังนี้  

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย ๔ หัวข้อย่อย คือ  
- เพศ  
- อายุ  
- ประเภทผู้รับบริการ  

  - ท่านได้รับทราบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้จากแหล่งใด  
ตอนท่ี ๒ ความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการ ท่านได้รับความรู้ และสามารถน าความรู้หัวข้อ

ดังต่อไปนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด ประกอบด้วย ๔ หัวข้อย่อย คือ  
- ด้านความรู้ความเข้าใจ 
- ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
- ด้านวิทยากร 
- ด้านสถานท่ี ระยะเวลา อาหาร เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก 

 ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประกอบด้วย ๔ หัวข้อย่อย คือ 
- ท่านคิดว่ากิจกรรมนี้ควรปรับปรุง หรือพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง 
- ท่านคิดว่าโครงการนี้ ควรท าต่อไป หรือไม่ควรท าต่อไป เพราะ 



๖๕ 

 

- ท่านสามารถน าความรู้และประสบการณ์ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ไปใช้ประโยชน์หรือไปถ่ายทอดต่อนักเรียน/นักศึกษา/ครอบครัว/หน่วยงาน/ชุมชน/
ฯลฯ หรือประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างไรบ้าง 

- ท่านต้องการให้สถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรมเรื่องใดบ้าง  
ซึ่งลักษณะของแบบประเมินของสถาบันอยุธยาศึกษานั้น จะปรับเปล่ียนหัวข้อค าถามให้

สอดคล้องกับรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม ท่ีจัดขึ้น ท้ังนี้เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตอบตัวชี้วัดได้อย่างครบถ้วน 

    

 
ภาพที่ ๒๓ : ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ 



๖๖ 

 

 
ภาพที่ ๒๓ : ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ (ต่อ) 

 
 



๖๗ 

 

๕.๘ การจัดท าเกียรติบัตรวิทยากร และผู้ผ่านการอบรม ในการจัดท าเกียรติบัตรวิทยากร  
และผู้ผ่านการอบรมนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จะต้องประสานรายช่ือวิทยากร รายช่ือผู้ช่วย
วิทยากร (หากมี) และแจ้งยืนยันรายช่ือกับผู้เข้าอบรมทุกท่าน โดยให้ทุกท่านตรวจสอบรายช่ือ 
นามสกุลให้ถูกต้อง ผ่านช่องทางเพจของสถาบันอยุธยาศึกษา และช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ
จัดพิมพ์เกียรติบัตรได้อย่างถูกต้องต่อไป 

๕.๙ การจัดเตรียมของที่ระลึกวิทยากร ส าหรับของท่ีระลึกวิทยากรนั้น ผู้รับผิดชอบในการ
จัดโครงการ/กิจกรรม ควรจัดเตรียมให้เรียบร้อยก่อนวันจัดงานอย่างน้อย ๑-๒ วัน และจัดเตรียมให้
ครบกับจ านวนวิทยากรในการอบรม อาทิ กระเป๋าผ้าท่ีมีตราสัญลักษณ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา โดย
อาจจะใส่เอกสารเผยแพร่ท่ีสถาบันอยุธยาศึกษาได้จัดท าขึ้นไว้ในกระเป๋าผ้าด้วย หรืออาจจะเป็นขนม
ไทยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม จัดใส่ภาชนะให้สวยงาม เป็นต้น ส าหรับในการมอบของท่ีระลึกให้แก่
วิทยากรอาจจะท าการมอบในช่วงแรกก่อนการเข้าการอบรม หรืออาจจะมอบในช่วงท้ายหลังปิดการ
อบรมตามความเหมาะสม ท้ังนี้ผู้มอบของท่ีระลึกให้แก่วิทยากรควรเป็นผู้บริหารของสถาบันอยุธยา
ศึกษา ท้ังนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่วิทยากร  
 

 
ภาพที่ ๒๔ : ตัวอย่างของที่ระลึกที่มอบให้แก่วิทยากร 

 
 
 
 



๖๘ 

 

ปัญหา  
๑. ปัญหาเรื่องของสถานท่ีจัดอบรมคับแคบเกินไป เนื่องจากในการจัดอบรมบางครั้งนั้นมี

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมมากเกินไป ประกอบกับหัวข้อท่ีใช้ในการอบรมจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีขนาด
ใหญ่ และต้องใช้พื้นท่ีในการฝึกปฏิบัติ อาทิ ในการจัดอบรมแทงหยวก หรือการจัดอบรมสาน 
ใบมะพร้าวนั้น จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วย หรือก้านมะพร้าว  
ซึ่งเมื่อผู้เข้าอบรมมีจ านวนมากท าให้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์จ านวนมาก ท าให้สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดอบรม
คับแคบ วิทยากรไม่สะดวกในการเดินเข้าไปสาธิต หรือแนะน าการฝึกปฏิบัติช้ินงานได้อย่างใกล้ชิด  
ท าให้ผู้เข้าอบรมไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าท่ีควร 

๒.  ในการจัดเตรียมเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม บางครั้งพบว่ารายช่ือในเกียรติบัตรพิมพ์
ผิด เนื่องจากรายช่ือท่ีผู้สมัครส่งมานั้นสะกดไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดความล่าช้า และเสียเวลาในการแก้ไข 
เกียรติบัตร  

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

๑. ในการจัดอบรมแต่ละครั้งผู้รับผิดชอบโครงการ จะต้องพิจารณาหัวข้อท่ีใช้ในการอบรมให้
สอดคล้องกับสถานท่ีท่ีจัดอบรม ซึ่งหากหัวข้อท่ีใช้อบรมจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่เป็น 
จ านวนมาก สถานท่ีท่ีจัดอบรมควรจะเป็นสถานท่ีโล่ง โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก จะท าให้ไม่แออัด
จนเกินไป  

๒. เมื่อมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมครบตามจ านวนเป้าหมายแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบประกาศรายช่ือ
ทางหน้าเว็บไซต์หรือเฟ๊ซบุ๊กของสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมท้ังให้ผู้สมัครยืนยันและตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายช่ือตามท่ีได้สมัครไว้ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง ท้ังนี้เพื่อเป็นการลดข้อผิดพลาด
ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร  
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการจัดท าแบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อมในการจัดอบรม เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถ
เช็คความพร้อมในขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ได้ โดยอาจจะแบ่งเป็นช่วงระยะเวลาการด าเนินงาน  
เช่น ระยะก่อนการฝึกอบรม ระยะระหว่างการฝึกอบรม ระยะหลังการฝึกอบรม เป็นต้น ท้ังนี้หากพบ
ข้อผิดพลาด จะท าให้สามารถจัดเตรียมส่ิงต่าง ๆ และแก้ไขได้ทันเวลา  

 
 
 
 
 



๖๙ 

 

ขั้นตอนที่ ๖ ด าเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามก าหนดการ 
หลังจากเตรียมการก่อนการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อใกล้ถึงก าหนดวันจัดอบรมอย่างน้อย  

๑-๒ วัน ให้โทรศัพท์ หรือแจ้งยืนยันวัน เวลา สถานท่ีกับวิทยากรอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันวิทยากรลืม 
วันงาน ท้ังนี้เมื่อถึงวันจัดอบรมจริงผู้รับผิดชอบควรจะต้องมาแต่เช้าก่อนการเริ่มการอบรมอย่างน้อย  
๑ ช่ัวโมง เพื่อมาตรวจสอบความเรียบร้อย และความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยในขั้นตอนของ
ด าเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีดังนี้ 

๖.๑ ตรวจสอบความพร้อมของสถานท่ี และห้องฝึกอบรม เครื่องมือ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
โต๊ะ เก้าอี้ และอื่น ๆ  

๖.๒ ต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร 
๖.๓ ลงทะเบียน โดยจัดเจ้าหน้าท่ีส าหรับดูแลตรงจุดลงทะเบียนอย่างน้อย ๑-๒ คน  

แจกเอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อมแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ 
๖.๔ แนะน าตาราง เวลาในการฝึกอบรม แนะน าวิทยากร และแนะน าส่ิงอานวยความสะดวก 

ในด้านต่าง ๆ เช่น แนะน าห้องน้ า ห้องรับประทานอาหาร เป็นต้น 
๖.๕ เริ่มการอบรมตามก าหนดการ 
๖.๖ เก็บภาพกิจกรรม และบรรยากาศในการฝึกอบรม เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูล และลงข่าว

ประชาสัมพันธ์ 
๖.๗ ดูแลความเรียบร้อย และอ านวยความสะดวกตลอดการจัดอบรม  
๖.๘ ด าเนินการเป็นพิธีกรปิดการฝึกอบรม ดังนี้ 

๖.๘.๑ กล่าวขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าอบรม 
๖.๘.๒ พิธีมอบของท่ีระลึกและเกียรติบัตรให้แก่วิทยากร และผู้ผ่านการอบรม  

โดยผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา หรือผู้แทน 
๖.๘.๓ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา วิทยากร ผู้เข้าอบรม ถ่ายภาพร่วมกัน

พร้อมผลงานและเกียรติบัตร  
๖.๘.๔ ปิดการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

ปัญหา   
๑. บางครั้งระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติจริง อาจจะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติช้ินงาน เนื่องจาก

การอบรมบางครั้งนั้น ผู้เข้าอบรมอาจจะยังไม่มีพื้นฐานในการฝึกปฏิบัติมาก่อน จึงท าให้ฝึกประดิษฐ์
ช้ินงานล่าช้า เช่น ในการจัดอบรมการเขียนลายรดน้ า การอบรมลงรักปิดทอง ซึ่งเป็นงานท่ีต้องอาศัย
ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนลายไทย ท้ังนี้ถ้าหากผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว จะท าให้สามารถ
ประดิษฐ์ช้ินงานออกมาได้สวยงาม รวดเร็ว และใช้ระยะเวลาไม่นานในการฝึกปฏิบัติ 

๒. ผู้เข้าอบรม บางครั้งมาไม่ครบตามจ านวนท่ีได้ลงทะเบียนไว้ และไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ท าให้ผู้อบรมไม่ครบตามจ านวนเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

๓. อุปกรณ์บางประเภทท่ีใช้ในการฝึกปฏิบัติ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากเป็น
อุปกรณ์เฉพาะทาง หาซื้อได้ยาก และมีราคาค่อนข้างสูง ท าให้ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
ทุกท่าน 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

๑. ส าหรับการฝึกอบรมท่ีต้องใช้ทักษะ หรือพื้นฐานเดิมนั้น ควรจะเพิ่มระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้อบรมมีเวลา และสามารถฝึกปฏิบัติช้ินงานได้อย่างเหมาะสม อีกท้ังผู้จัด
อาจจะแยกหลักสูตรการอบรมส าหรับผู้ท่ีมีพื้นฐานมาก่อน กับผู้ท่ียังไม่มีพื้นฐาน เพื่อให้สามารถ
จัดสรรเวลาการฝึกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

๒. ในกรณีของผู้เข้าอบรมมาไม่ครบตามจ านวนท่ีลงทะเบียนไว้ ให้ผู้รับผิดชอบการอบรม
ตรวจสอบรายช่ือ และแจ้งยืนยันการเข้าอบรมอีกครั้งก่อนการจัดอบรมอย่าง ๓  วัน เพื่อท่ีหากมีผู้ 
สละสิทธิ์จะได้สามารถเรียกรายช่ือส ารองได้อย่างทันเวลา  

๓. ส าหรับปัญหาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าอบรมทุกท่านนั้น เนื่องจากวัสดุ
อุปกรณ์บางชนิดเป็นวัสดุอุปกรณ์เฉพาะทาง หาซื้อได้ยาก และมีราคาค่อนข้างสูง อาจแก้ไขโดยจัด
วัสดุอุปกรณ์ไว้ให้เป็นกลุ่ม ๆ ให้เพียงพอส าหรับสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม สามารถแบ่งกันใช้ได้  
 
ข้อเสนอแนะ 

ในขั้นตอนการด าเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามก าหนดการ
นั้น ผู้รับผิดชอบควรท าสคริปก าหนดการของตนเอง โดยเขียนรายละเอียดส่ิงท่ีจะต้องด าเนินการใน
แต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด หรือหลงลืมส่ิงต่าง ๆ ท าให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย   
 
 



๗๑ 

 

ขั้นตอนที่ ๗ สรุปผลการประเมินหลังการจัดอบรม 
หลังจากการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมแล้วเสร็จนั้น ผู้จัดงาน

จะต้องท าการสรุปผลการประเมินการจัดอบรม โดยน าแบบประเมินผลความพึงพอใจท่ีได้รับจากผู้เข้า
รับการอบรม มาวิเคราะห์ประเมินผลในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อรายงานผลในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา และน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดอบรมต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าการ
ประเมินผลหลังการอบรมนั้น เป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่ง ท่ีจะเป็นตัวช้ีวัดว่าการอบรมประสบความส าเร็จ
หรือไม่ และต้องแก้ไขในส่วนใดบ้าง  

 
ภาพที่ ๒๕ : สรุปผลการประเมินการจัดอบรม 



๗๒ 

 

 
ภาพที่ ๒๕ : สรุปผลการประเมินการจัดอบรม (ต่อ) 



๗๓ 

 

 
ภาพที่ ๒๕ : สรุปผลการประเมินการจัดอบรม (ต่อ) 



๗๔ 

 

 
ภาพที่ ๒๕ : สรุปผลการประเมินการจัดอบรม (ต่อ) 

 
 
 



๗๕ 

 

ปัญหา  
การจัดท าสรุปผลการประเมินหลังการจัดอบรมเสร็จส้ิน บางครั้งเกิดความล่าช้า เนื่องจากมี

โครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถท าสรุปผลการประเมินได้
แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

วางแผน และก าหนดปฏิทินระยะเวลาในการจัดท าสรุปผลการประเมิน หรือจัดเตรียม
แบบฟอร์มไว้ล่วงหน้า เมื่อด าเนินกิจกรรมแต่ละครั้งแล้วเสร็จ จะสามารถน าข้อมูลท่ีมีมาด าเนินการได้
ทันเวลาท่ีก าหนดไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการจัดท าสรุปผลการประเมินหลังจากการจัดอบรม ผู้จัดควรรีบด าเนินการสรุปผลหลังจาก
เสร็จส้ินกิจกรรมทันที ท้ังนี้เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน และจะท าให้สามารถวางแผนใน
การด าเนินงานครั้งต่อไปได้อย่างรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

ขั้นตอนที่ ๘ จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน 
เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการทุกอย่างแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารูปเล่มรายงานสรุปผลการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ โดยสรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในแต่ละด้าน สรุปจ านวนของผู้เข้าอบรม  
สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดอบรม พร้อมท้ังรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องส าหรับใช้ใน
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน อาทิ เอกสารรายละเอียดโครงการ ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
โครงการ หนังสือเชิญและแบบตอบรับวิทยากร ป้ายประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร รวมถึงภาพประกอบ
ภายในกิจกรรม และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานผลให้มีความ
ครบถ้วน และสมบูรณ์ ท้ังนี้เพื่อจัดส่งรายงานผลให้กับมหาวิทยาลัยรับทราบ และน าไปใช้อ้างอิงหรือ
ใช้ประโยชน์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป โดยองค์ประกอบของการจัดท ารูปเล่มรายงานสรุปผลการอบรม 
ประกอบด้วย  

๑) หน้าปก (ใช้กระดาษสีครีม) ในส่วนของหน้าปกจะประกอบด้วย ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
พร้อมแนบภาพประกอบ ๑ ภาพ ระบุวัน - เวลาท่ีด าเนินการ สถานท่ีด าเนินการจัดโดย (ใส่ช่ือ
หน่วยงานท่ีจัดงาน) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
 
 



๗๗ 

 

 
         ภาพที่ ๒๖ : ตัวอย่างหน้าปกเล่มรายงานสรุปผลการอบรม 

 
 
 



๗๘ 

 

๒) รองปก  (ใช้กระดาษสีขาว) 
๓) เนื้อหารายงานผล ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  

(แนบตัวโครงการ)สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภาคผนวก ภาคผนวก ก ค าส่ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ภาคผนวก ข รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภาคผนวก ค ภาพโครงการ/กิจกรรม 
ภาคผนวก ง แบบประเมินความพึงพอใจ ภาคผนวก จ ข้อมูลวิทยากร ภาคผนวก ฉ เอกสารอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ เกียรติบัตรวิทยากร เกียรติบัตรผู้เข้าอบรม เอกสารประกอบกิจกรรม เป็นต้น  

๔) ปกหลัง ใช้กระดาษชนิดและสีเดียวกับหน้าปก เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม 

จากนั้นเมื่อรวมเล่มรายงานผลเสร็จแล้ว ให้ใช้สันรูดสีขาว พร้อมใส่แผ่นใสท้ังปกหน้า  
และปกหลัง เพื่อความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

ปัญหา 
ในการจัดท าจัดท ารายงานผลการด าเนินงานนั้น บางครั้งจะต้องประสานขอข้อมูลและส าเนา

เอกสารต่าง ๆ จากเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปท่ีด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน อาทิ เอกสาร
รายละเอียดโครงการ ส าเนาใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ ส าเนาหนังสือเชิญและแบบตอบรับ
วิทยากร ป้ายประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร ภาพประกอบภายในกิจกรรม และเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานผลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จทันระยะเวลาท่ี
ก าหนด แต่บางครั้งพบว่าเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปไม่ได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวไว้ให้ล่วงหน้า หรือ
จัดเตรียมไว้ให้ไม่ครบ ท าให้การจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปด้วยความล่าช้า 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ผู้จัดท ารายงานผลควรรวบรวม และประสานขอเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะต้องใช้ส าหรับการ

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานกับเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปท่ีรับผิดชอบร่วมกันไว้ล่วงหน้า อาทิ 

เอกสารรายละเอียดโครงการ ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ หนังสือเชิญและแบบตอบรับวิทยากร  

ป้ายประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตร รวมถึงภาพประกอบภายในกิจกรรม และเอกสารอื่น  ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานผลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ แล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดท าข้อมูลรายการของเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการจัดท ารายงานผลการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม ว่ามีรายละเอียดใดบ้าง อาทิ ส าเนารายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ส าเนา
ประวัติวิทยากร ส าเนาแบบตอบรับวิทยากร พร้อมท้ังระบุช่วงเวลาท่ีจะใช้ให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไปสามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา ท าให้การจัดท า
รายงานผลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จทันระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 

 

ขั้นตอนที่ ๙ ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์จากผู้ เข้าร่วมการอบรมหลังจากการจัดอบรมเสร็จสิ้น  
  เมื่อการจัดอบรมแล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์จาก
ผู้เข้าร่วมการอบรมท่ีผ่านการอบรมไปแล้ว  เพื่อให้ทราบว่าผู้เข้ารับการอบรมนั้น สามารถน าความรู ้
ท่ีได้รับไปใช้ได้จริงหรือไม่ และมีปัญหา อุปสรรคอย่างไร โดยให้ติดตามผลหลังจากการจัดอบรมเสร็จ
ส้ินอย่างน้อย ๑-๒ เดือน โดยการจัดท าแบบติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ ส่งไปยังผู้เข้าอบรม หรือ
จากการโทรศัพท์สอบถามโดยตรง เพื่อเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน และใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการจัดอบรมในครั้งต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 
 ภาพที่ ๒๗ : ตัวอย่างแบบสอบถามการน าไปใชป้ระโยชน์ 

 
 
 



๘๑ 

 

ปัญหา 
๑. ในการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์จากผู้เข้าร่วมการอบรมหลังจากการจัดอบรมเสร็จ

ส้ิน บางครั้งพบว่าผู้เข้าอบรมบางท่านมิได้น าองค์ความรู้ท่ีเข้าอบรมไปใช้จริง หรือไปต่อยอดในงาน 
อื่น ๆ 

๒. ผู้เข้าร่วมอบรม น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้จริง แต่ไม่ได้เก็บข้อมูล และจัดท ารายงานส่งให้ผู้จัด
กิจกรรม 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

๑. ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และคัดเลือกผู้เข้าอบรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ได้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกผู้่เข้าอบรม 

๒. ควรเพิ่มช่องทางให้ผู้อบรม สามารถส่งข้อมูลแบบติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์จาก
ผู้เข้าร่วมการอบรมหลังจากการจัดอบรมเสร็จส้ิน และรายงานผลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก  
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์จากผู้เข้าร่วมการอบรมนั้น ผู้จัดอบรมควรมีการ
ติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ โดยอาจแบ่งเป็นรอบการติดตามผลหลังการอบรมระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน 
๙ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ครบถ้วน และสามารถน าผลจากการติดตาม
ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดอบรมในครั้งต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๒ 

 

ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ - สกุล   นางสาวอรอุมา   โพธิ์จิ๋ว 

วัน เดือน ปีเกิด   ๒๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 

สถานที่เกิด   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภูมิล าเนา   ๗/๓ หมู่ ๔ ต าบลบ้านขล้อ  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่อยู่ปัจจุบัน   ๗/๓ หมู่ ๔ ต าบลบ้านขล้อ  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รหัสไปรษณีย์ ๑๓๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๘-๐๐๔๒-๖๐๘๘ 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ต าแหน่งหน้าที่ท างานปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  

ที่ท างานปัจจุบัน   งานศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม สถาบันอยุธยาศึกษา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์  
    ต าบลประตูชัย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
    รหัสไปรษณีย์ ๑๓๐๐๐ 
 


