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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันอยธุยาศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
(ข้อมลู 1 ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน 2562) 

 
วันที่รับการประเมิน : วันที่ 18 เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 

โดย  
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

ระดับส านัก/สถาบัน 
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหารโดยคณะกรรมการ 
ข้อมูลทั่วไปโดยย่อ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ได้
ก าหนดไว้ในมาตรา 7 คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีพันธกิจที่ส าคัญตามมาตรา 7 คือให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ประกอบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นราช
ธานีของประเทศไทย และได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO)  ให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2534 ในนาม 
“นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” จากความส าคัญที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาจึงเห็นสมควรให้จัดตั้ง “สถาบันอยุธยาศึกษา” ขึ้น เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในด้าน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา  

ปัจจุบันสถาบันอยุธยาศึกษา มีผู้อ านวยการคือ อาจารย์ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ  มีการด าเนินงาน
ภายใต้พันธกิจ คือ 1. ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 2. วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
วัฒนธรรมอยุธยา 3. บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชด าริ  มีรอง
ผู้อ านวยการจ านวน 3 คน ผู้ช่วยผู้อ านวยการจ านวน 1 คน หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 1 คน และมี
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 10 คน และ คนงาน  จ านวน 2 คน มีงบประมาณส าหรับการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งสิ้น  4,916,900 บาท  
 

ผลการประเมิน ปีงบประมาณ 2562 
ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

ทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 5.00 เมื่อพิจารณาผลการประเมินของคณะจ าแนกตามองค์ประกอบได้ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสถาบันอยุธยาศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 การด าเนินงาน

ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง 
1. มีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่มีการระบุตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ชัดเจน  
2. มีกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และมีการแบ่งปันความรู้ไปสู่การปฏิบัติของ

หน่วยงานอื่นๆ อย่างชัดเจน 
3. บุคลากรของสถาบันได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญ สอดคล้อง

กับพันธกิจของสถาบัน 
4. มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการ 
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5. มีการจัดโครงการที่มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกและได้รับการยอมรับ และมีความโดดเด่น
ตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน เช่น โครงการอยุธยาน่ายล โครงการบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ โครงการอยุธยามรดก
โลก เป็นต้น 

แนวทางเสริม 
1. สถาบันควรทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
2. ควรพัฒนาความรู้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือท าให้

ความรู้ได้รับการแบ่งปันและน าไปใช้ในวงกว้างมากขึ้น 
3. สถาบันควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสุขของคนในสถาบัน ตลอดจนหาแนวทาง

ในการจัดหาทุนสนับสนุน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
4. ควรยกระดับผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่มาตรฐานการยอมรับในระดับชาติ 
5. สถาบันควรจัดท าแผนการพัฒนาโครงการที่เป็นจุดเด่นให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน และ

สามารถหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สถาบันควรวางแผนการพัฒนาสถาบันเพ่ือท าให้สถาบันมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เช่น การหา

รายได้จากการจัดกิจกรรม ทรัพยากรการเรียนรู้ งานวิจัย หรือการบริการวิชาการ 
2. สถาบันควรทบทวนตัวชี้วัดที่มีความท้าทาย และสะท้อนถึงผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ของสถาบัน  
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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 ได้บัญญัติให้วิทยาลัยมีหน้าที่ประการหนึ่ ง                
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 ที่ได้ริเริ่มจัดแสดงมาตั้งแต่ 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    การ
ใช้สอยที่เอ้ือต่อสภาวะภูมิประเทศ  

ภายหลังจากที่สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 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 สร้างสรรค์ศิลปวิทยา               
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา  การใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” 

เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา สร้างแล้วเสร็จและย้ายส านักงานมาอยู่ที่แห่งนี้เมื่อ 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 ได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพ่ือให้ เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัย                
เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ 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 (ยูเนสโก)                     
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  
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสถาบันอยุธยาศึกษา 

จุดเด่น/แนวทางเสริม 
จุดเด่น 
1. มีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่มีการระบุตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ชัดเจน  
2. มีกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และมีการแบ่งปันความรู้ไปสู่การปฏิบัติของ

หน่วยงานอื่นๆ อย่างชัดเจน 
3. บุคลากรของสถาบันได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญ สอดคล้อง

กับพันธกิจของสถาบัน 
แนวทางเสริม 
1. สถาบันควรทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
2. ควรพัฒนาความรู้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือท าให้

ความรู้ได้รับการแบ่งปันและน าไปใช้ในวงกว้างมากขึ้น 
3. สถาบันควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสุขของคนในสถาบัน ตลอดจนหาแนวทาง

ในการจัดหาทุนสนับสนุน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สถาบันควรวางแผนการพัฒนาสถาบันเพ่ือท าให้สถาบันมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เช่น การหา

รายได้จากการจัดกิจกรรม ทรัพยากรการเรียนรู้ งานวิจัย หรือการบริการวิชาการ 
2. สถาบันควรทบทวนตัวชี้วัดที่มีความท้าทาย และสะท้อนถึงผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ของสถาบัน  
 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหน่วยงานที่ด าเนินงานในภาพของมหาวิทยาลัย 
จุดเด่น/แนวทางเสริม 

จุดเด่น 
1. มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการ 
2. มีการจัดโครงการที่มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกและได้รับการยอมรับ และมีความโดดเด่น

ตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน เช่น โครงการอยุธยาน่ายล โครงการบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ โครงการอยุธยามรดก
โลก เป็นต้น 

จุดเสริม 
1. ควรยกระดับผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่มาตรฐานการยอมรับในระดับชาติ 
2. สถาบันควรจัดท าแผนการพัฒนาโครงการที่เป็นจุดเด่นให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน และ

สามารถหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย



๗ 

 


