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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ข้อมูล 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
วันที่รับการประเมิน : วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับสานัก/สถาบัน
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1. บทสรุปสาหรับผู้บริหารโดยคณะกรรมการ
ข้อมูลทั่วไปโดยย่อ
สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ดาเนินงาน
ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ
ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นให้ การส่ งเสริ มสนั บสนุ นในการผลิ ตบั ณฑิ ต การอนุ รั กษ์ ส่ งเสริ ม เผยแพร่ และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรี ยนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ปัจจุบันสถาบันอยุธยาศึกษา มีผู้อานวยการคือ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ มีการดาเนินงาน
ภายใต้พันธกิจ คือ 1) รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 2) อนุรักษ์
สืบสาน ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยา และ 3) ส่งเสริม และสนับสนุนการนาแนวทางพระราชดาริ
และข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมปัจจุบันอย่างยั่งยืน มีรองผู้อานวยการจานวน
3 คน หัวหน้าส านักงานผู้อานวยการ 1 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 10 คน และ คนงาน
จานวน 2 คน มีงบประมาณสาหรับการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 3,547,400 บาท
ผลการประเมิน ปีงบประมาณ 2561
ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
ทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 5.00 เมื่อพิจารณาผลการประเมินของคณะจาแนกตามองค์ประกอบได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสถาบันอยุธยาศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 การ
ดาเนินงานระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดแข็ง
1. มีกระบวนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานที่ชัดเจน จนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี และนาไปสู่การ
เผยแพร่ให้กับสถานศึกษาในท้องถิ่นต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ รวมถึงการต่อยอดสู่การทาวิจัยของสถาบัน
ทั้งนีก้ ารนาองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. มีกิจกรรมการมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โดดเด่น โดยการให้การยก
ย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
3. มีการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยจัดกิจกรรม/โครงการ จานวนมากและ
หลากหลาย มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒธรรมที่หลากหลายผ่านทางวารสารอยุธยา
ศึกษา เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แนวทางเสริม
1. ควรกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่หน่วยงานกาหนด โดยจัดทา
KPI ไว้เป็นระยะอย่างชัดเจน เพื่อไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่กาหนด
2. ควรกาหนดปัจจัยเสี่ยงที่แท้จริงจากปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน เพื่อนาสู่การบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ควรมีตัวชี้ วัด
ที่ชัดเจน ที่วัดได้ว่าความเสี่ยงลดลงได้จริง นอกเหนือจากการวัดด้วยความพึงพอใจ
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3. ควรกาหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน
รวมถึงกิจกรรม/โครงการด้านการทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม ควรกาหนดทั้งตัว ชี้วัดเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพื่อนาไปสู่การประเมินการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ และเชื่อมโยงสู่การประเมินผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป
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2. รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

1.

…………………………………............…………… ประธานกรรมการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย)

2.

………………………............……………………..
(อาจารย์เอกพล วิงวอน)

กรรมการ

3.

…………….............………………………………..
(อาจารย์ยุพิน พวกยะ)

กรรมการและเลขานุการ
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3. บทนา
3.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ดาเนินงาน
ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ
ภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ น ให้ การส่ งเสริ มสนั บสนุ นในการผลิ ตบั ณฑิต การอนุ รักษ์ ส่ งเสริ ม เผยแพร่ และทานุ บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
สถาบั นอยุ ธ ยาศึ กษา เริ่ มต้ นขึ้ นจากการเป็ นศู นย์ วั ฒนธรรม นั บแต่ สมั ยที่ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
ยั งมี ฐานะเป็ น วิ ทยาลั ย ครู ซึ่ งในพระราชบั ญญั ติ วิ ทยาลั ยครู ได้ บั ญญั ติ ให้ วิ ท ยาลั ยมี ห น้ าที่ ประการหนึ่ ง
คือการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ กองวั ฒ นธรรม กรมการศาสนา ได้ ขยายงานตามพระราชบั ญญั ติ ตั้ งส านั กงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ และยกฐานะศูนย์ประชาสงเคราะห์ ทางวัฒนธรรมเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม”
โดยให้ วิ ทยาลั ยครู เป็ นหน่ วยงานที่ ด าเนิ นงานด้ านวั ฒนธรรม อั นมี อธิ การบดี เป็ นประธาน และคณาจารย์
เป็ น คณะกรรมการ ขึ้ น กั บ ส านั กงานคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห่ งชาติ ศู นย์ วั ฒ นธรรมแห่ งวิ ทยาลั ยครู
พระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยการริเริ่มจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒
อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาที่มีเนื้อหาด้านวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน ๓
พ.ศ. ๒๕๒๗ อธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายเดโช สวนานนท์ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นหน่วยงานประจาวิทยาลัยครูทุกแห่ง สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
จึงได้พัฒนาศูนย์วัฒนธรรม เป็นศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต่ อ มา ศู น ย์ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม วิ ท ยาลั ย ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ ป รั บ ปรุ ง อาคารเรี ย น ๓
เป็ น “หอศิ ล ปวั ฒ นธรรม” เพื่ อ เป็ น แหล่ ง รวบรวม และอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ต ถุ ที่ ไ ด้ ริ เ ริ่ ม จั ด แสดงมาตั้ ง แต่
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็ จ
พระราชดาเนิน ทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และได้ทรงลงพระนามาภิไธยไว้เป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘
พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๗ ได้กาหนดให้สถาบันราชภัฏ
เป็ นสถาบั นอุดมศึ กษาเพื่ อการพั ฒนาท้องถิ่ น โดยมีวั ตถุประสงค์หลายประการ ประการหนึ่ ง คือ ทานุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเป็นการตอกย้าภารกิจด้านวัฒนธรรมของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ให้ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมเป็น “สานักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีสานักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเรียน ๓
ต่อมาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติงบประมาณใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่
สาหรับเป็นอาคารสานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสร้างบริเวณระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และศูนย์ศึกษา
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทยภาคกลางที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย ที่มีการจั ดพื้นที่ต่าง ๆ ภายในเรือนด้วยการเชื่อมโยงสมาชิกในครอบครัว และพื้นที่
การใช้สอยที่เอื้อต่อสภาวะภูมิประเทศ
ภายหลั ง จากที่ ส ถาบั น ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เลื่ อ นฐานะขึ้ น เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว สานักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันอยุธยาศึกษา”
ทาหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย

๖
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ได้กาหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่เสริ มสร้ างพลั งปั ญญาของแผ่ นดิน ฟื้นฟู พลั งการเรียนรู้ เชิ ดชูภูมิ ปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ ศิลปวิ ทยา
เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน”
เรื อนไทยสถาบั นอยุ ธยาศึ กษา สร้ างแล้ วเสร็ จและย้ ายส านั กงานมาอยู่ ที่ แห่ งนี้ เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยมีการแบ่งการใช้งานของเรือนไทยและบริเวณโดยรอบคือ ชั้นล่างเป็นสานักงาน ห้องประชุม ศูนย์ข้อมูลอยุธยา
ศึกษา โถงนิทรรศการหมุ นเวียน ส่วนบริเวณชั้น ๒ จัดแสดงนิ ทรรศการถาวรในอาคารเรือนไทย ๓ หลัง ได้แก่
เรื อนอยุ ธยาศึ กษา เรื อนภู มิ ปั ญญา และเรื อนมรดกของแผ่ นดิ น เรื อนไทยแห่ งนี้ จึ งเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้
ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยตั้งโดดเด่นอยู่
ริมถนนปรีดีพนมยงค์ ภายใต้ชื่อ “สถาบันอยุธยาศึกษา”
เหตุผลในการจัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา ได้ จั ดตั้ ง สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาขึ้ น เพื่ อให้ เป็ น ไปตาม
พระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามที่ ได้ ก าหนดไว้ ในมาตรา ๗ คื อ ให้ มหาวิ ทยาลั ย
เป็ นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลั งปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู
ภู มิ ปั ญญาของท้ องถิ่ น สร้ างสรรค์ ศิ ล ปวิ ทยา เพื่ อความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่ างมั่ นคงและยั่ งยื นของปวงชน
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน
ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เคยเป็น
ราชธานีของประเทศไทย ที่มีอายุ ยาวนานถึง ๔๑๗ ปี เป็ นมหานครที่มีเอกลักษณ์ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ที่ทรงคุ ณค่ า เป็ นเมื องอู่ ข้ าวอู่น้ าที่ อุ ดมสมบู รณ์ มากด้ วยภู มิ ปัญญาท้ องถิ่ น ประวั ติ ศาสตร์ และอารยธรรม
สมควรได้ รั บ การอนุ รั กษ์ ต่ อมาองค์ การศึ กษาวิ ทยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ งสหประชาชาติ (ยู เนสโก)
ได้ จ ดทะเบี ย นให้ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น มรดกโลกในชื่ อ “นครประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรี อยุ ธยาและเมื องบริ วาร” เพื่ อเป็ นการยื นยั นหลั กฐานทางวั ฒนธรรมหรื อารยธรรมแหล่ งมรดก
ทางวัฒนธรรมของโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ เมืองคาร์เท็จ ประเทศตูนีเซีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จึงมีความสาคัญทั้งในฐานะที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีแห่งชาติไทย และเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรม
แห่งมวลมนุษยชาติ
จากความสาคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น
เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ ส่ งเสริม เผยแพร่และทานุบารุ ง
ศิลปวั ฒนธรรมไทย สามารถใช้ เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ ให้ การบริ การข้ อมู ลเกี่ ยวกั บอยุ ธยาศึ กษา ศิ ลปวั ฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้าน คติชนวิทยา ฯลฯ แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ที่ตั้ง/อาณาเขต
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์
ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวั ดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ เป็นเรือนไทยหมู่ภาคกลาง
อยู่ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
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3.2 นโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม
สถาบันอยุธยาศึกษา
นโยบาย
1. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและนาศาสตร์ของพระราชา
มาใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน
2. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก”
3. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ปรัชญา
รอบรู้ เชิดชู สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา
วิสัยทัศน์
ภายใน พ.ศ. 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยา
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจ
1. ทานุบารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา
2. วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา
3. บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชดาริ
กลยุทธ์
1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
ในฐานะเมืองมรดกโลก
2. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา
เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา
วัฒนธรรมองค์กร
บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ค่านิยม
ทานุบารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์
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4. วิธีการประเมิน
4.1 การวางแผนและการประเมิน
มีการประชุมก่อนการประเมินเพื่อวางแผนในการตรวจประกับคุณภาพ และดาเนินการตรวจประเมิน
โดยการสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานจากการกรรมการทุกคนพร้อมกัน โดยกระบวนการประเมินแบบพิชญ
พิจารณ์ เมื่อประเมินเสร็จเรียบร้อยดาเนินการแจ้งผลการประเมินด้วยวาจาโดยกรรมการและเลขานุการ
4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- ตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์บุคลากร
- ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน

5. ผลการประเมิน
ตาราง ป 1 สรุปผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
(ตัวตั้ง/ตัวหาร,ผลลัพธ์)

องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
6 ข้อ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
6 ข้อ
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

หมายเหตุ

5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสถาบันอยุธยาศึกษา
จุดเด่น/แนวทางเสริม
จุดเด่น
1. มีกระบวนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานที่ชัดเจน มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็น “เทคนิคการสารวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวั ฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ” จนได้คู่มือการ
สารวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และนาไปเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ของอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 5 แห่ง และต่อยอดสู่การวิจัย เพื่อสารวจ
องค์ความรู้ในท้องถิ่น จานวน 3 โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ด้วย
2. มีกิจกรรมการมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ที่เป็นกิจกรรมโดดเด่นในการยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
แนวทางเสริม
1. ควรกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่หน่วยงานกาหนด โดยจัดทา
KPI ไว้เป็นระยะอย่างชัดเจนเป็นรายปี เพื่อให้ง่ายต่อการดาเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูก ต้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
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2. ควรกาหนดปัจจัยเสี่ยงที่แท้จริงจากปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน เพื่อนาสู่การบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ควรมีตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน ที่วัดได้ว่าความเสี่ยงลดลงจริง นอกเหนือจากการวัดด้วยความพึงพอใจ
3. การนาองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ ควรมีวิธีการที่ชัดเจน
และหลากหลาย และติดตามผลการนาไปใช้ว่าเกิดอะไรเป็นรูปธรรมมากขึ้น
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงานที่ดาเนินงานในภาพของมหาวิทยาลัย
จุดเด่น/แนวทางเสริม
จุดเด่น
1. มีการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยจัดกิจกรรม/โครงการ จานวนมากและ
หลากหลาย มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒธรรมที่หลากหลายผ่านทางวารสารอยุธยา
ศึกษา เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จุดเสริม
1. ควรกาหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน
2. กิจกรรม/โครงการ ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรกาหนดทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพให้ชัดเจน เพื่อนาไปสู่การประเมินการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ และเชื่อมโยงสู่
การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน
1. สร้างจุดเด่นของหน่วยงานให้สามารถเป็นจุดเด่น มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เช่น เป็นจุดที่
นั กท่องเที่ย วซึ่งมาเที่ย วจั งหวัดอยุ ธ ยา ก็จ ะมาแวะมาเที่ยวที่นี่ เช่น มีเว็บไซต์ ฐานข้อมูล ด้านศิล ปะและ
วัฒนธรรม มีลานวัฒนธรรม เป็นต้น

๑๐

ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
(วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา)

