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โดย  
คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน  

ระดบัส านกั/สถาบนั 
 



1. บทสรปุส าหรบัผู้บริหารโดยคณะกรรมการ 
ข้อมูลท่ัวไปโดยย่อ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งข้ึนตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ได้
ก าหนดไว้ในมาตรา 7 คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้า 
อย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารงุรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยมีพันธกิจที่ส าคัญตามมาตรา 7 คือ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และ
วิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสรมิวิทยฐานะคร ูประกอบกับจงัหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ในบริเวณที่เคย
เป็นราชธานีของประเทศไทย และได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO)  ให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2534  
ในนาม “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” จากความส าคัญที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงเห็นสมควรให้จัดตั้ง “สถาบันอยุธยาศึกษา” ข้ึน เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ใน 
ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราว และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
และ ภูมิปัญญาท้องถ่ินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ปัจจุบันสถาบันอยุธยาศึกษา มีผู้อ านวยการ คือ อาจารย์ ดร. จงกล  เฮงสุวรรณ  การด าเนินงาน
ภายใต้พันธกิจ คือ 1. ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 2. วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้  
ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 3. บูรณาการการพัฒนาท้องถ่ิน ตามศาสตร์พระราชา และแนวทางพระราชด าริ  
มีรองผู้อ านวยการจ านวน 3 คน ผู้ช่วยผู้อ านวยการจ านวน 1 คน หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 1 คน และ 
มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 10 คน และ คนงาน  จ านวน 2 คน มีงบประมาณส าหรับการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนทั้งสิ้น  2,815,850 บาท  
 

ผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

ทุกตัวบ่งช้ี เท่ากับ 5.00 เมื่อพิจารณาผลการประเมิน จ าแนกตามองค์ประกอบได้ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

จ าแนกรายตัวบ่งช้ี  โดยประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี  คือ ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก และ ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก จ าแนกรายตัวบ่งช้ี โดยประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี คือ ตัวบ่งช้ีที่ สอศ. 2.1 
ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ สอศ. 2.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 การด าเนินงานระดับ  
ดีมาก 

 
 
 
 



จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง 
1.  มีแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลด้านการน าชมศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
2. มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม “ รางวัล

บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” 
 
แนวทางเสริม 
1. ควรพัฒนาระบบการเข้าถึงความรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก 
2. ควรยกระดับเกณฑ์การให้รางวัลโดยมีการก าหนดการสร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย ให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ เช่น เชิญกรรมการระดับชาติมาร่วมตัดสินผลงาน เป็นต้น 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีกระบวนการก าหนดและถ่ายทอดวิสัยทัศน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานให้ครบ

ทุกกลุ่ม 
2. การก าหนดตัวช้ีวัดควรสะท้อนถึงการด าเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ควรมีการก าหนด

สารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของหน่วยงานให้ชัดเจนและพัฒนาระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ 





๒ 

 

3. บทน า 
3.1 สรุปข้อมูลพ้ืนฐาน (จุดเน้น, ข้อมูลโดยย่อ) 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งข้ึนตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗                       
ที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ที่เสริมสร้างพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญก้าวหน้า อย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” โดยมีพันธกิจที่ส าคัญตามมาตรา ๗ คือให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ประกอบกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็น ราชธานีของประเทศไทย และได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)  ให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็น
หนึ่งในมรดกโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๓๔ ในนาม “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมือง
บริวาร” จากความส าคัญที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงเห็นสมควรให้จัดตั้ง “สถาบัน
อยุธยาศึกษา” ข้ึน เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
3.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
๑. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้มีการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน ตามนโยบาย

มหาวิทยาลัยที่ได้มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
โดยมีการน านโยบายของมหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์ และจัดท าตัวบ่งช้ีวัดผลส าเร็จตามเป้าหมายของ 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อก าหนดเป้าหมาย/กิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม 
๒๕๖๓  
 ๒. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ด าเนินการจัดการความรู้  (KM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                       
เรื่อง “เทคนิคการน าชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” เพื่อแสวงหา
วิธีการและแนวทางในการน าชมโบราณสถานต่างๆ ในเส้นทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของชุมชนที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีความมุ่งหมายให้
คณะท างานของสถาบันอยุธยาศึกษา ตลอดจนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่น าคู่มือฉบับนี้ไปใช้ ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถน าเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะท างานของสถาบันอยุธยาศึกษา ได้สกัดความรู้
จากประสบการณ์การด าเนินงานในด้านเทคนิควิธีการน าเที่ยวที่มัคคุเทศก์ควรทราบ รวมทั้งยังได้ต่อยอด โดย
น าข้อเสนอแนะจากการจัดการความรู้ในครั้งก่อน มาพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งข้ึน 
ด้วยการคัดสรรเนื้อหาที่ควรใช้ส าหรับการบรรยายแก่นักท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูลหลายๆ เล่ม มาผลิตเป็น 
“คู่มือเทคนิคการน าชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรม ในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” อันเป็นองค์
ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้ในครั้งนี้ 
 ๓. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานจัดท า                   
การประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการ จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการจ านวนทั้ งสิ้น ๘ คน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บุคลากรทั้งหมด ได้มีการจัดท าการประเมินค่างานครบแล้วทั้ง ๘ คน ผ่าน 



๓ 
 

 

 

การพิจารณาให้ได้รับต าแหน่งระดับช านาญการ แล้วจ านวน ๑ คน ส่วน ๗ คนที่เหลือ ก าลังด าเนินการจัดท า
เอกสารต่าง ๆ เพื่อเสนอขอต าแหน่งสูงข้ึนตามล าดับข้ันต่อไป คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บุคลากร
ของสถาบันอยุธยาศึกษา จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับต าแหน่งที่สูงข้ึนเกิน  ๘๐ เปอร์เซนต์จากบุคลากร
ทั้งหมดของหน่วยงาน 

4. วิธีการประเมิน 
4.1 การวางแผนและการประเมิน 

มีการประชุมก่อนการประเมินเพื่อวางแผนในการตรวจประกับคุณภาพ และด าเนินการตรวจประเมิน
โดยการสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานจากการกรรมการทุกคนพร้อมกัน โดยกระบวนการประเมินแบบพิชญ
พิจารณ์ เมื่อประเมินเสร็จเรียบร้อยด าเนินการแจ้งผลการประเมินด้วยวาจาโดยกรรมการและเลขานุการ 

4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 - ตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์บุคลากร 
 - ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน 
 
5. ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 
/ 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/

ข้อ) 

คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ    
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบรหิารจัดการของหน่วยงานสนบัสนุน 5 ข้อ 5  
ตัวบ่งช้ี 1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน 5 ข้อ 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1    
องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานสนับสนุน 

   

ตัวบ่งช้ีที่ สอศ. 2.1 ระบบและกลไกด้านศิลปะวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

7 ข้อ 5  

ตัวบ่งช้ีที่ สอศ. 2.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 6 เรื่อง 5  
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2    

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1-2    
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในสถาบันอยุธยาศึกษา 

จุดเด่น/แนวทางเสริม 
จุดเด่น 

1. มีแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลด้านการน าชมศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
แนวทางเสริม 

1. ควรพัฒนาระบบการเข้าถึงความรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีกระบวนการก าหนดและถ่ายทอดวิสัยทัศน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ให้ครบทุกกลุ่ม 

2. การก าหนดตัวช้ีวัดควรสะท้อนถึงการด าเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหน่วยงานท่ีด าเนินงานในภาพของมหาวิทยาลัย 
จุดเด่น/แนวทางเสริม 

จุดเด่น 
1. มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติกับบุคคลด้านศิลปะวัฒนธรรม “รางวัลบุษราคัมมณีศรี

ราชภัฏ” 
 
จุดเสริม 

1. ควรยกร ะดั บ เ กณฑ์ก าร ให้ ร า ง วั ล โ ดยมี ก า รก าห นดกา รส ร้ า งม าตรฐ าน 
ทางศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ เช่น เชิญกรรมการระดับชาติมาร่วม
ตัดสินผลงาน เป็นต้น 

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการก าหนดสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของหน่วยงานให้ชัดเจนและพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ 

2. ควรมีการก าหนดมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. ควรก าหนดรายวิชาในการบูรณาการรายวิชากับศิลปะวัฒนธรรมให้ชัดเจน 



๕ 

 

ประมวลภาพ การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจ าสถาบนัอยุธยาศึกษา 
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ สถาบนัอยุธยาศกึษา) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  



๖ 
 

 

 

ประมวลภาพ การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจ าสถาบนัอยุธยาศึกษา 
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ สถาบนัอยุธยาศกึษา) 

(ต่อ)  
 

 

 
   

 
 

  
 


