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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สถาบันอยธุยาศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 
(ข้อมลู 1 ตุลาคม  2560 – 30 กันยายน 2561) 

 
วันที่รับการประเมิน : วันที่ 16 เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 

โดย  
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

ระดับส านัก/สถาบัน 
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหารโดยคณะกรรมการ 
ข้อมูลทั่วไปโดยย่อ 
สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ด าเนินงาน              

ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม
การละเล่นพ้ืนเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

ปัจจุบันสถาบันอยุธยาศึกษา มีผู้อ านวยการคือ อาจารย์  ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ  มีการด าเนินงาน
ภายใต้พันธกิจ คือ 1) รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 2) อนุรักษ์ 
สืบสาน ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยา และ 3) ส่งเสริม และสนับสนุนการน าแนวทางพระราชด าริ 
และข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมปัจจุบันอย่างยั่งยืน มีรองผู้อ านวยการจ านวน 
3 คน  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 1 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 10 คน และ คนงาน           
จ านวน 2 คน มีงบประมาณส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งสิ้น  3,547,400 บาท  
 

ผลการประเมิน ปีงบประมาณ 2561 
ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

ทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 5.00 เมื่อพิจารณาผลการประเมินของคณะจ าแนกตามองค์ประกอบได้ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสถาบันอยุธยาศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 การ

ด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จดุแข็ง 
1. มีกระบวนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานที่ชัดเจน จนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี และน าไปสู่การ

เผยแพร่ให้กับสถานศึกษาในท้องถิ่นต่างๆ ในท้องถิ่นเพ่ือใช้ประโยชน์ รวมถึงการต่อยอดสู่การท าวิจัยของสถาบัน 
ทั้งนีก้ารน าองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์  

2. มีกิจกรรมการมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โดดเด่น โดยการให้การยก
ย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

3. มีการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยจัดกิจกรรม/โครงการ จ านวนมากและ
หลากหลาย มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒธรรมที่หลากหลายผ่านทางวารสารอยุธยา
ศึกษา เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
แนวทางเสริม 
1. ควรก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่หน่วยงานก าหนด โดยจัดท า 

KPI ไว้เป็นระยะอย่างชัดเจน เพ่ือไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ควรก าหนดปัจจัยเสี่ยงที่แท้จริงจากปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน เพ่ือน าสู่การบริหารความ

เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ควรมีตัวชี้ วัด
ที่ชัดเจน ที่วัดได้ว่าความเสี่ยงลดลงไดจ้ริง นอกเหนือจากการวัดด้วยความพึงพอใจ 
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3. ควรก าหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
รวมถึงกิจกรรม/โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรก าหนดทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพ่ือน าไปสู่การประเมินการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ และเชื่อมโยงสู่การประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป 
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2. รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
                                              
   1.      …………………………………............…………… ประธานกรรมการ 
                (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย)   
 

   
  
     2.     ………………………............…………………….. กรรมการ 
                                      (อาจารย์เอกพล  วิงวอน) 
 
 
 
  3.     …………….............……………………………….. กรรมการและเลขานุการ 
                            (อาจารย์ยุพิน    พวกยะ) 
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3. บทน า 
3.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ด าเนินงาน
ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
การละเล่นพ้ืนเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นศูนย์วัฒนธรรม นับแต่สมัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครู ซึ่งในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้บัญญัติให้วิทยาลัยมีหน้าที่ประการหนึ่ง                
คือการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ได้ขยายงานตามพระราชบัญญัติตั้งส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และยกฐานะศูนย์ประชาสงเคราะห์ทางวัฒนธรรมเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม”            
โดยให้วิทยาลัยครู เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานด้านวัฒนธรรม อันมีอธิการบดีเป็นประธาน และคณาจารย์                
เป็นคณะกรรมการ ขึ้นกับส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยการริเริ่มจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาที่มีเนื้อหาด้านวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน ๓   

พ.ศ. ๒๕๒๗  อธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายเดโช สวนานนท์ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป็นหน่วยงานประจ าวิทยาลัยครูทุกแห่ง สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา              
จึงได้พัฒนาศูนย์วัฒนธรรม เป็นศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         

ต่อมา ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับปรุงอาคารเรียน ๓                 
เป็น “หอศิลปวัฒนธรรม” เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม และอนุรักษ์ศิลปวัตถุ ที่ ได้ริ เริ่มจัดแสดงมาตั้ งแต่                
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จ           
พระราชด าเนิน ทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และได้ทรงลงพระนามาภิไธยไว้เป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์               
ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘   

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

ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ให้ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมเป็น “ส านักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีส านักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเรียน ๓ 

ต่อมาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติงบประมาณใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือสร้างอาคารหลังใหม่ 
ส าหรับเป็นอาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสร้างบริเวณระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และศูนย์ศึกษา
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทยภาคกลางที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาเก่ียวกับ            
การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย ที่มีการจัดพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในเรือนด้วยการเชื่อมโยงสมาชิกในครอบครัว และพ้ืนที่    
การใช้สอยที่เอ้ือต่อสภาวะภูมิประเทศ  

ภายหลั งจากที่ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา เลื่อนฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันอยุธยาศึกษา”             
ท าหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิ ทยา               
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา  การใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” 

เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา สร้างแล้วเสร็จและย้ายส านักงานมาอยู่ที่แห่งนี้ เมื่อ พ .ศ. ๒๕๔๙              
โดยมีการแบ่งการใช้งานของเรือนไทยและบริเวณโดยรอบคือ ชั้นล่างเป็นส านักงาน ห้องประชุม ศูนย์ข้อมูลอยุธยา
ศึกษา โถงนิทรรศการหมุนเวียน ส่วนบริเวณชั้น ๒ จัดแสดงนิทรรศการถาวรในอาคารเรือนไทย ๓ หลัง ได้แก่     
เรือนอยุธยาศึกษา เรือนภูมิปัญญา และเรือนมรดกของแผ่นดิน เรือนไทยแห่งนี้  จึงเป็นแหล่งเรียนรู้                       
ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยตั้งโดดเด่นอยู่            
ริมถนนปรีดีพนมยงค์ ภายใต้ชื่อ “สถาบันอยุธยาศึกษา”  
 

เหตุผลในการจัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดตั้ งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพ่ือให้ เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัย                
เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู             
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน                  
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เคยเป็น 
ราชธานีของประเทศไทย ที่มีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ปี เป็นมหานครที่มีเอกลักษณ์ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ                   
ที่ทรงคุณค่า เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าที่อุดมสมบูรณ์ มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม               
สมควรได้รับการอนุรักษ์ ต่อมาองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยู เนสโก)                     
ได้จดทะเบียนให้ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกในชื่ อ“นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” เพ่ือเป็นการยืนยันหลักฐานทางวัฒนธรรมหรือารยธรรมแหล่งมรดก                  
ทางวัฒนธรรมของโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ เมืองคาร์เท็จ ประเทศตูนีเซีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จึงมีความส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีแห่งชาติไทย และเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรม
แห่งมวลมนุษยชาติ 

จากความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น        
เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้าน  คติชนวิทยา ฯลฯ แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ที่ตั้ง/อาณาเขต 
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์                 

ต าบลประตูชัย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ เป็นเรือนไทยหมู่ภาคกลาง            
อยู่ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
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3.2 นโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม            
สถาบันอยุธยาศึกษา 

นโยบาย  
 1. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและน าศาสตร์ของพระราชา 
มาใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 2. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
 3. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ปรัชญา 
 รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 

วิสัยทัศน์ 
 ภายใน พ.ศ. 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยา

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่น 
พันธกิจ 

 1. ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
 2. วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
 3. บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชด าริ 

กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา                
     ในฐานะเมืองมรดกโลก 
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความ 
     ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

เอกลักษณ์  
แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

วัฒนธรรมองค์กร  
บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยม 
  ท านุบ ารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์ 
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4. วิธีการประเมิน 
4.1 การวางแผนและการประเมิน 

มีการประชุมก่อนการประเมินเพ่ือวางแผนในการตรวจประกับคุณภาพ และด าเนินการตรวจประเมิน
โดยการสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานจากการกรรมการทุกคนพร้อมกัน โดยกระบวนการประเมินแบบพิชญ
พิจารณ์ เมื่อประเมินเสร็จเรียบร้อยด าเนินการแจ้งผลการประเมินด้วยวาจาโดยกรรมการและเลขานุการ 

4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 - ตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์บุคลากร 
 - ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน 
 
5. ผลการประเมิน 
ตาราง ป 1 สรุปผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร,ผลลัพธ์) 
คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   6 ข้อ 5 คะแนน  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1  5 คะแนน  
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   6 ข้อ 5 คะแนน  
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2  5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5 คะแนน  
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสถาบันอยุธยาศึกษา 
จุดเด่น/แนวทางเสริม 

จุดเด่น 
1. มีกระบวนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานที่ชัดเจน มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

ประเด็น “เทคนิคการส ารวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” จนได้คู่มือการ
ส ารวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และน าไปเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ของอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 5 แห่ง และต่อยอดสู่การวิจัยเพ่ือส ารวจ
องค์ความรู้ในท้องถิ่น จ านวน 3 โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ด้วย 

2. มีกิจกรรมการมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ที่เป็นกิจกรรมโดดเด่นในการยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

แนวทางเสริม 
1. ควรก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่หน่วยงานก าหนด โดยจัดท า 

KPI ไว้เป็นระยะอย่างชัดเจนเป็นรายปี เพ่ือให้ง่ายต่อการด าเนินการเพ่ือไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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2. ควรก าหนดปัจจัยเสี่ยงที่แท้จริงจากปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน เพ่ือน าสู่การบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ควรมีตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน ที่วัดได้ว่าความเสี่ยงลดลงจริง นอกเหนือจากการวัดด้วยความพึงพอใจ 

3. การน าองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ ควรมีวิธีการที่ชัดเจน
และหลากหลาย และติดตามผลการน าไปใช้ว่าเกิดอะไรเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหน่วยงานที่ด าเนินงานในภาพของมหาวิทยาลัย 

จุดเด่น/แนวทางเสริม 
จุดเด่น 
1. มีการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยจัดกิจกรรม/โครงการ จ านวนมากและ

หลากหลาย มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒธรรมที่หลากหลายผ่านทางวารสารอยุธยา
ศึกษา เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จุดเสริม 
1. ควรก าหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
2. กิจกรรม/โครงการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรก าหนดทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพให้ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การประเมินการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ และเชื่อมโยงสู่
การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนมากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน 

1. สร้างจุดเด่นของหน่วยงานให้สามารถเป็นจุดเด่น มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เช่น เป็นจุดที่
นักท่องเที่ยวซึ่งมาเที่ยวจังหวัดอยุธยา ก็จะมาแวะมาเที่ยวที่นี่ เช่น มีเว็บไซต์ ฐานข้อมูลด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม มีลานวัฒนธรรม เป็นต้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

(วันที่ 16 ตุลาคม 2561  ณ  เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา) 

   

   

   
 


