รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ข้อมูล 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
วันที่รับการประเมิน : วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับสานัก/สถาบัน

1. บทสรุปสาหรับผู้บริหารโดยคณะกรรมการ
ข้อมูลทั่วไปโดยย่อ
สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ได้
กาหนดไว้ในมาตรา 7 คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยมีพันธกิจที่สาคัญตามมาตรา 7 คือ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ประกอบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ในบริเวณที่เคย
เป็นราชธานีของประเทศไทย และได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) ให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534
ในนาม “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” จากความสาคัญที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงเห็นสมควรให้จัดตั้ง “สถาบันอยุธยาศึกษา” ขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ ใน
ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราว และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปัจจุบันสถาบันอยุธยาศึก ษา มีผู้อานวยการ คือ อาจารย์ ดร. จงกล เฮงสุวรรณ การดาเนินงาน
ภายใต้พั นธกิ จ คื อ 1. ท านุ บ ารุ ง และเผยแพร่ ศิล ปวัฒ นธรรมอยุธยา 2. วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 3. บูร ณาการการพัฒ นาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชา และแนวทางพระราชดาริ
มีรองผู้อานวยการจานวน 3 คน ผู้ช่วยผู้อานวยการจานวน 1 คน หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ 1 คน และ
มีบุคลากรสายสนับ สนุน จานวน 10 คน และ คนงาน จานวน 2 คน มีงบประมาณสาหรับการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนทั้งสิ้น 2,815,850 บาท
ผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
ทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 5.00 เมื่อพิจารณาผลการประเมิน จาแนกตามองค์ประกอบได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
จาแนกรายตัวบ่งชี้ โดยประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก และ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารของหน่วยงาน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ
5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก จาแนกรายตัวบ่งชี้ โดยประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ สอศ. 2.1
ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ สอศ. 2.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 การดาเนินงานระดับ
ดีมาก

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดแข็ง
1. มี แนวปฏิบัติที่ ดีจ ากความรู้ที่มี อยู่ในตัวบุคคลด้านการนาชมศิลปะวัฒ นธรรมของจัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา
2. มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม “ รางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ”
แนวทางเสริม
1. ควรพัฒนาระบบการเข้าถึงความรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก
2. ควรยกระดับเกณฑ์การให้รางวัลโดยมีการกาหนดการสร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย ให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ เช่น เชิญกรรมการระดับชาติมาร่วมตัดสินผลงาน เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีกระบวนการกาหนดและถ่ายทอดวิสัยทัศน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานให้ครบ
ทุกกลุ่ม
2. การกาหนดตัวชี้วัดควรสะท้อนถึง การดาเนินการให้บรรลุตามวิสัยทั ศน์ควรมีก ารกาหนด
สารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของหน่วยงานให้ชัดเจนและพัฒนาระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ
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3. บทนา
3.1 สรุปข้อมูลพื้นฐาน (จุดเน้น, ข้อมูลโดยย่อ)
สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่ได้กาหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลัง
ปัญ ญาของแผ่ นดิน ฟื้ นฟู พ ลัง การเรีย นรู้ เชิด ชูภูมิ ปัญ ญาของท้ องถิ่ น สร้า งสรรค์ศิ ล ปวิท ยา เพื่อความ
เจริญก้าวหน้า อย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ มอย่างสมดุล และยั่ง ยืน” โดยมี พันธกิ จ ที่ส าคัญ ตามมาตรา ๗ คือ ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ประกอบกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็น ราชธานีของประเทศไทย และได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็น
หนึ่งในมรดกโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ในนาม “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมือง
บริวาร” จากความสาคัญที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงเห็นสมควรให้จัดตั้ง “สถาบัน
อยุธยาศึกษา” ขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
๑. สถาบันอยุธยาศึก ษา ได้มี การประชุม ทบทวนวิสัยทั ศน์และพันธกิ จ ของหน่วยงาน ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยที่ได้มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)
โดยมี ก ารนานโยบายของมหาวิ ท ยาลัย มาวิเ คราะห์ และจัด ท าตัว บ่ ง ชี้ วั ด ผลส าเร็ จ ตามเป้า หมายของ
แผนกลยุท ธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อกาหนดเป้าหมาย/กิ จกรรม/โครงการ ในปีง บประมาณ
๒๕๖๓ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการประจาสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๖๓
๒. สถาบันอยุธยาศึก ษา ได้ ดาเนินการจั ดการความรู้ ( KM) ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง “เทคนิคการนาชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” เพื่อแสวงหา
วิธีก ารและแนวทางในการนาชมโบราณสถานต่างๆ ในเส้นทางการท่ องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ที่ สะท้อน
เอกลัก ษณ์ของชุม ชนที่ มี วัฒ นธรรมอันหลากหลายของจัง หวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ความมุ่ง หมายให้
คณะทางานของสถาบันอยุธยาศึกษา ตลอดจนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่นาคู่มือฉบับนี้ไปใช้ ได้มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถนาเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะทางานของสถาบันอยุธยาศึกษา ได้สกัดความรู้
จากประสบการณ์การดาเนินงานในด้านเทคนิควิธีการนาเที่ยวที่มัคคุเทศก์ควรทราบ รวมทั้งยังได้ต่อยอด โดย
นาข้อเสนอแนะจากการจัดการความรู้ในครั้งก่อน มาพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
ด้วยการคัดสรรเนื้อหาที่ควรใช้สาหรับการบรรยายแก่นักท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมู ลหลายๆ เล่ม มาผลิตเป็น
“คู่มือเทคนิคการนาชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรม ในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” อันเป็นองค์
ความรู้ที่เกิดจากการจัดการความรู้ในครั้งนี้
๓. ในปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันอยุธยาศึก ษา ได้ ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานจัดท า
การประเมินค่างานเพื่อกาหนดระดับตาแหน่งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดั บ ช านาญการ จากพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น วิ ช าการจ านวนทั้ ง สิ้ น ๘ คน ใน
ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บุคลากรทั้ ง หมด ได้มี ก ารจัดท าการประเมิ นค่างานครบแล้วทั้ ง ๘ คน ผ่ าน

๓
การพิจารณาให้ได้รับตาแหน่งระดับชานาญการ แล้วจานวน ๑ คน ส่วน ๗ คนที่เหลือ กาลังดาเนินการจัดทา
เอกสารต่าง ๆ เพื่อเสนอขอตาแหน่งสูงขึ้นตามลาดับขั้นต่อไป คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บุคลากร
ของสถาบันอยุธยาศึกษา จะได้รับ การพิจ ารณาให้ได้รับตาแหน่ง ที่สูงขึ้นเกิน ๘๐ เปอร์เซนต์จ ากบุคลากร
ทั้งหมดของหน่วยงาน

4. วิธีการประเมิน
4.1 การวางแผนและการประเมิน
มีการประชุมก่อนการประเมินเพื่อวางแผนในการตรวจประกับคุณภาพ และดาเนินการตรวจประเมิน
โดยการสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานจากการกรรมการทุกคนพร้อมกัน โดยกระบวนการประเมินแบบพิชญ
พิจารณ์ เมื่อประเมินเสร็จเรียบร้อยดาเนินการแจ้งผลการประเมินด้วยวาจาโดยกรรมการและเลขานุการ
4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- ตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์บุคลากร
- ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน

5. ผลการประเมิน
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารของหน่วยงาน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ สอศ. 2.1 ระบบและกลไกด้านศิลปะวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ สอศ. 2.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1-2

ผลการประเมิน
ผลการดาเนินงาน คะแนน
(ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/
ข้อ)

การบรรลุ
เป้าหมาย
/

5 ข้อ
5 ข้อ

5
5




7 ข้อ

5



6 เรื่อง

5



๔

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสถาบันอยุธยาศึกษา
จุดเด่น/แนวทางเสริม
จุดเด่น
1. มีแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลด้านการนาชมศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
แนวทางเสริม
1. ควรพัฒนาระบบการเข้าถึงความรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีกระบวนการกาหนดและถ่ายทอดวิสัยทัศน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ให้ครบทุกกลุ่ม
2. การกาหนดตัวชี้วัดควรสะท้อนถึงการดาเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงานที่ดาเนินงานในภาพของมหาวิทยาลัย
จุดเด่น/แนวทางเสริม
จุดเด่น
1. มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติกับบุคคลด้านศิลปะวัฒนธรรม “รางวัลบุษราคัมมณีศรี
ราชภัฏ”
จุดเสริม
1. ควรย กร ะดั บเ กณฑ์ ก าร ให้ รา งวั ลโ ด ยมี กา รก าห นด กา รส ร้ า งม าต รฐ า น
ทางศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ เช่น เชิญกรรมการระดับชาติมาร่วม
ตัดสินผลงาน เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการกาหนดสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของหน่วยงานให้ชัดเจนและพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ
2. ควรมีการกาหนดมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อใช้เป็นเครื่องมื อในการพัฒนา
ชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ควรกาหนดรายวิชาในการบูรณาการรายวิชากับศิลปะวัฒนธรรมให้ชัดเจน

๕

ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา)

๖

ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา)
(ต่อ)

