รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการของสถาบันอยุธยาศึกษา
ประจำปี ๒๕๖๔

สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สวนที่ ๑
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันอยุธยาศึกษา

ภาพที่ ๑ : อาคารเรือนไทยหมู สถาบันอยุธยาศึกษา

ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ดำเนินงาน
ดานการศึกษา คนควา วิจัย และสืบคนขอมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิต
และภูมิปญญาทองถิ่นใหการสงเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ สงเสริม เผยแพรและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใชเปนแหลงเรียนรูใหการบริการขอมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม
การละเลนพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแกผูสนใจทั่วไปทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ
สถาบันอยุธยาศึกษา เริ่มตนขึ้นจากการเปนศูนยวัฒนธรรม นับแตสมัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังมีฐานะ
เปนวิทยาลัยครู ซึ่งในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ไดบัญญัติใหวิทยาลัยมีหนาที่ประการหนึ่ง คือการทำนุบำรุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ใน พ.ศ.๒๕๒๑ กองวั ฒ นธรรม กรมการศาสนา ได ขยายงานตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ต ั ้ ง สำนั ก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และยกฐานะศูนยประชาสงเคราะหทางวัฒนธรรมเปน “ศูนยวัฒนธรรม” โดย
ใหวิทยาลัยครู เปนหนวยงานที่ดำเนินงานดานวัฒนธรรม อันมีอธิการบดีเปนประธาน และคณาจารย เปน
คณะกรรมการ ขึ ้ น กั บ สำนั ก งาน คณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห ง ชาติ ศ ู น ย ว ั ฒ นธรรม แห ง วิ ท ยาลั ย ครู
พระนครศรีอยุธยา ไดดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมดวยการริเริ่มจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒
อันเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาที่มีเนื้อหาดานวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน ๓

ภาพที่ ๒ : หอศิลปวัฒนธรรม (หลังเดิม) ณ อาคาร ๓
พ.ศ.๒๕๒๗ อธิบดีกรมการฝกหัดครู นายเดโช สวนานนท ไดประกาศจัดตั้งศูนยศิลปะและวัฒนธรรม
เป น หน วยงานประจำวิ ทยาลั ย ครู ท ุ กแห ง สั ง กั ดกรมการฝ กหั ดครู กระทรวงศึ กษาธิ การ วิ ทยาลั ยครู
พระนครศรีอยุธยา จึงไดพัฒนาศูนยวัฒนธรรม ขึ้นเปน ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตอมา ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ไดปรับปรุงอาคารเรียน ๓ เปน “หอ
ศิลปวัฒนธรรม” เพื่อเปนแหลงรวบรวม และอนุรักษศิลปวัตถุ ทีไ่ ดริเริ่มจัดแสดงมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยไดรับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนิน ทรง
ทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และไดทรงลงพระนามาภิไธยไวเปนสิริมงคล เมื่อวันจันทรที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘
พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๗ ไดกำหนดใหสถาบันราชภัฏ เปน
สถาบั น อุ ดมศึ กษาเพื่ อการพัฒนาท องถิ่ น โดยมี ว ั ตถุประสงค หลายประการ ประการหนึ่ ง คื อ ทำนุ บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเปนการตอกย้ำภารกิจดานวัฒนธรรมของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ใน พ.ศ.๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศแบงสวนราชการของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ใหศูนยศิลปะและวัฒนธรรม เปน “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีสำนักงานตั้งอยู ณ อาคารเรียน ๓
ตอมาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดอนุมัติงบประมาณใน พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อสรางอาคารหลังใหม
สำหรับเปนอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสรางบริเวณระหวางจวนผูวาราชการจังหวัด ฯ และศูนยศึกษา
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบสถาปตยกรรมเรือนไทยภาคกลางที่แสดงใหเห็นภูมิปญญาเกี่ยวกับ

การสรางสรรคที่อยูอาศัย ที่มีการจัดพื้นที่ตาง ๆ ภายในเรือนดวยการเชื่อมโยงสมาชิก ในครอบครัวและพื้นที่การ
ใชสอยที่เอื้อตอสภาวะภูมิประเทศ
ภายหลั ง จากที ่ ส ถาบั น ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เลื ่ อ นฐานะขึ ้ น เป น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ.๒๕๔๗ แลว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ไดเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันอยุธยาศึกษา” ทำ
หนาที่ใน ดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร วิจัย ดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ไดกำหนดไวในมาตรา ๗ คือ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อ
ความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน”
เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา สรางแลวเสร็จและยายสำนักงานมาอยูที่แหงนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีการ
แบงการใชงานของเรือนไทยและบริเวณโดยรอบคือ ชั้นลางเปนสำนักงาน หองประชุม ศูนยขอมูล อยุธยาศึกษา
โถงนิทรรศการหมุนเวียน สวนบริเวณชั้น ๒ จัดแสดงนิทรรศการถาวรในอาคารเรือนไทย ๓ หลัง เรือนไทยแหงนี้
จึ ง เป น แหล ง เรี ย นรู  ท างประวั ต ิ ศ าสตร วั ฒ นธรรมและภู ม ิ ป  ญ ญาท อ งถิ ่ น แก น ั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
และผูสนใจทั่วไป โดยตั้งโดดเดนอยูริมถนนปรีดีพนมยงคภายใตชื่อ “สถาบันอยุธยาศึกษา”
เหตุผลในการจัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได จ ั ดตั ้ ง สถาบั นอยุ ธ ยาศึ ก ษาขึ ้ น เพื ่ อให เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามที่ไดกำหนดไวในมาตรา ๗ คือ ใหมหาวิทยาลัยเป น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญา
ของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวม ในการ
จัดการการบำรุงรักษา การใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัด ที่เคยเปน
ราชธานีของประเทศไทย ที่มีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ป เปนมหานครที่มีเอกลักษณ มีโบราณสถานโบราณวัตถุที่
ทรงคุณคา เปนเมืองอูขาวอูน้ำที่อุดมสมบูรณ มากดวยภูมิปญญาทองถิ่น ประวัติศาสตรและอารยธรรม จนองคการ
ศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร แ ละวั ฒ นธรรมแห ง สหประชาชาติ (ยู เ นสโก) ได ข ึ ้ น บั ญ ชี เ ป น นครประวั ต ิ ศ าสตร
พระนครศรีอยุธยาเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ เมืองคารเท็จประเทศ
ตูนีเซีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความสำคัญทั้งในฐานะที่เปนแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดีแหงชาติ
ไทย และเปนสวนหนึ่งของอารยธรรมแหงมวลมนุษยชาติ
จากความสำคัญดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพื่อให
เปนหนวยงานที่ทำหนาที่ในดานการศึกษา คนควา วิจัยเรื่องราวและสืบคนขอมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร
โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น การอนุรักษ สงเสริม เผยแพรและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใชเปนแหลงเรียนรูใหการบริการขอมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
การละเลนพื้นบาน คติชนวิทยา ฯลฯ แกผูสนใจทั่วไปทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ที่ตั้ง/อาณาเขต
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ๙๖ หมู ๒ ถนนปรีดีพนมยงค ตำบล
ประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ เปนเรือนไทยหมูภาคกลาง อยูระหวาง
จวนผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศูนยศึกษาประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา
นโยบาย

ปรัชญา

1. พัฒนาใหเปนสถาบันทางวิชาการที่ไดมาตรฐาน
2. พัฒนาใหเปนศูนยกลางความรวมมือทางวิชาการดานอยุธยาศึกษา
3. บูรณาการและยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นใหมีคุณภาพ
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองคกรที่เปนเลิศ
อยุธยาศึกษา อยุธยาสืบสาน อยุธยาสรางสรรค

วิสัยทัศน
ภายในป พ.ศ. 2567 สถาบันอยุธยาศึกษาจะเปนสถาบันทางวิชาการ ที่มีหนาที่ ศึกษา สืบสานและ
สรางสรรคองคความรูดานประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาของอยุธยา สูการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน การอนุรักษ และยกระดับภูมิปญญา เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจ
1. ศึกษา วิจัย และเผยแพรองคความรูดานอยุธยาศึกษา
2. อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก
3. ยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นใหคงไวซึ่งเอกลักษณและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาทองถิ่น
4. บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาใหเปนสถาบันทางวิชาการ มีการผลิตผลงานวิชาการและการเผยแพร
องคความรูที่ไดมาตรฐาน
2. พั ฒ นาสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาให เ ป น ศู น ย ก ลางความร ว มมื อ เพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ แ ละเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก
3. พัฒ นาสถาบันอยุธยาศึกษาใหเปนศูนยบูรณาการองคความรูและยกระดับภูมิปญญา เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นอยางตอเนื่อง
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองคกรที่เปนเลิศ

เอกลักษณ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา สืบสานมรดกชาติและมรดกโลก
วัฒนธรรมองคกร
รักศิลปวัฒนธรรม สุจริตโปรงใส จิตสาธารณะ มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุด
คานิยม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับภูมิปญญา พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

โครงสรางการแบงสวนราชการภายในของสถาบันอยุธยาศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันอยุธยา
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ

งานบริ หารงาน
ทั ่วไป
1. หน่วยธุรการ
2. หน่วยนโยบายและ
แผน
3. หน่วยบริหารงาน
บุคคล
4. หน่วยการเงินและ
พัสดุ
5. หน่วยอาคารสถานที่
6. หน่วยประกัน
คุณภาพ
7. หน่วยจัดหารายได้
8. หน่วยประชาสัมพันธ์

งาน
ศิ ลปวัฒนธรรม
และสิ่ งแวดล้อม

งานอยุธยาศึกษา

หอศิ ลป์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

1. หน่วยทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. หน่วยอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิน่
3. หน่วยบริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
4. หน่วยฐานข้อมูล
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมปิ ัญญา

1. หน่วยศูนย์ขอ้ มูลอยุธยา
ศึกษา
2. หน่วยบริการวิชาการ
ด้านอยุธยาศึกษา
3. หน่วยวิจยั และการจัดการ
ความรูด้ ้านอยุธยาศึกษา
4. หน่วยผลิตสื่อสารสนเทศ
ทางวิชาการ
5. หน่วยวารสารวิชาการ
อยุธยาศึกษา

หน่วยจัดแสดงนิทรรศการ
ศิลปกรรม

ศูนย์ท่องเที่ ยว
ทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จังหวัด
1. หน่ วยส่งเสริม
สนับสนุ นการท่องเที่ยว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. หน่วยจัดแสดง
นิทรรศการ วัฒนธรรม
และภูมปิ ัญญาท้องถิน่

งานและหนาที่ความรับผิดชอบในแตละกลุมงานของสถาบันอยุธยาศึกษา
มีรายละเอียดดังนี้

งานบริหารทั่วไป
๑. หนวยธุรการ
๑.๑ จัดระบบงานสารบรรณ และงานธุรการตาง ๆ ของสถาบันฯ ตามระเบียบราชการ
๑.๒ การรับ – สง หนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือเขา-ออก ทั้งภายในและภายนอก
๑.๓ จัดทำแฟมเสนอผูบังคับบัญชา พรอมจัดเตรียมขอมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจของ ผูบริหาร
๑.๔ จัดทำหนังสือราชการภายในและภายนอก
๑.๕ จัดเก็บเอกสาร และหนังสือราชการใหเปนหมวดหมู
๑.๖ การราง ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานภายในสถาบันอยุธยาศึกษา
๑.๗ การสำเนาหนังสือราชการ ทั้งภายใน ภายนอก และเอกสารอื่น ๆ ที่ใชในการดำเนินงาน
ขอสถาบันอยุธยาศึกษา
๑.๘ ปฏิบัติงานเลขานุการใหกับผูบริหารสถาบันอยุธยาศึกษา
๑.๙ ประสานงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานธุรการใหเกิดความเรียบรอย
๒. หนวยนโยบายและแผน
๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป
๒.๒ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป
๒.๓ จัดทำแผนกลยุทธประจำสถาบันอยุธยาศึกษา พรอมทบทวนเปนประจำทุกป
๒.๔ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน
๒.๕ จัดทำรายงานประจำป
๒.๖ จัดทำแผนความเสี่ยง
๒.๗ จัดทำแผนการจัดการความรู
๒.๘ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
๒.๙ จัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง
๓. หนวยบริหารงานบุคคล
๓.๑ จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
๓.๒ จัดทำและทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
๓.๓ สำรวจขอมูล เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา
๓.๔ ดำเนินการพัฒนาบุคลากร เชน ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๕ ดำเนินการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร และการรวบรวมขอมูลสถิติวันลาทุกประเภท
๔. หนวยการเงินและพัสดุ
๔.๑ จัดตั้งคำของบประมาณการใชจายประจำปของสถาบันอยุธยาศึกษา
๔.๒ จัดทำแผนการใชจายเงินประจำป

๔.๓ จัดทำ ซื้อ-จาง และการเบิก-จาย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป
๔.๔ จัดทำบัญชีคุมยอดรายจายทุกหมวดงบประมาณ
๔.๕ การเปลี่ยนแปลงรายการและหมวดรายจาย
๔.๖ จัดทำรายงานผลการใชจายงบประมาณรปะจำป
๔.๗ จัดทำระเบียบจัดหารายได
๔.๘ จัดทำบัญชีการจัดหารายได
๔.๙ การเบิก-จาย งานพัสดุ
๔.๑๐ การดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ วัสดุคงทนถาวร และการซอมบำรุงรักษา
๔.๑๑ การจัดทำบัญชีคุมยอดพัสดุ
๕. หนวยอาคารสถานที่
๕.๑ ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
๕.๒ ประสานงาน ซอม-บำรุง กรณีเกิดการชำรุด
๕.๓ ตกแตงภูมิทัศนใหสวยงาม
๖. หนวยประกันคุณภาพ
๖.๑ จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๒ จัดทำคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๖.๓ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
๖.๔ จัดเก็บหลักฐานงานประกันคุณภาพตามตัวชี้วัด
๖.๕ จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
๖.๖ จัดเตรียมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก/สถาบัน
๖.๗ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน
๗. หนวยจัดหารายได
๗.๑ วางแผนดำเนินงานในการจัดหารายได ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
๗.๒ จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดหารายได
๗.๓ บริการใหเชาสถานที่และอุปกรณสำหรับจัดงานประเพณีตาง ๆ และการแสดงทางดานวัฒนธรรม
๗.๔ ประสานงานกับฝายการเงินในการจัดเก็บรายได
๘. หนวยประชาสัมพันธ
๘.๑ วางแผนการประชาสัมพันธของสถาบันอยุธยาศึกษา
๘.๒ สรางเครือขายกับสื่อมวลชน และหนวยงานประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๘.๓ จัดทำเว็บไซต สื่อออนไลนของสถาบันฯ
๘.๔ บันทึกภาพถาย / วิดีโอ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม
๘.๕ เตรียมขอมูลตาง ๆ เสนอฝายประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงจดหมายขาวประจำสัปดาห
๘.๖ ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร และผลงานของสถาบันอยุธยาศึกษา
๘.๗ จัดทำรายงานประจำปของสถาบันอยุธยาศึกษา

งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
๑. หนวยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๑ ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๓ รวบรวม สนับสนุน สงเสริม ผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรมของทองถิ่น
๑.๔ อนุรักษและสืบสานผลงานของภูมิปญญาทองถิ่น
๑.๕ จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม
๑.๖ จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ สืบสาน และปลูกจิตสำนึกทางดานจริยธรรม คุณธรรม และ
ความเปนเอกลักษณไทย
๑.๗ งานศาสนพิธี และพิธีการ
๑.๘ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๒. หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
๒.๑ ดำเนิ น งานตามนโยบายและแผนงานเกี ่ ย วกั บ การอนุ ร ั ก ษ ข องกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๒.๒ จัดประชุมคณะกรรมการหนวยอนุรักษของจังหวัดฯ
๒.๓ สำรวจศึกษาสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอยุธยา
๒.๔ งานเผยแพรความรู ดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอยุธยาแกนักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
๒.๕ จัดทำรายงานสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
๓. หนวยบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม
๓.๑ สำรวจความตองการของชุมชนและทองถิ่นเพื่อกำหนดหลักสูตร
๓.๒ จัดการแสดงทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาเพือ่ อนุรักษฯสืบสานใหคงอยูคูสังคมไทย
๓.๓ จัดกิจกรรมสงเสริมและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นอยุธยา
๓.๔ จัดอบรมใหความรูดานศิลปวัฒนธรรม
๔. หนวยฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
๔.๑ งานเก็บรวบรวมขอมูลศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนระบบเพื่อการสืบคน
และเผยแพรสูชุมชน
๔.๒ งานจัดทำทะเบียนศิลปวัตถุ และเอกสารโบราณ
๔.๓ งานปริวรรตเอกสารโบราณ
๔.๔ จัดทำแผนที่แหลงภูมิปญญาทองถิ่น
งานอยุธยาศึกษา
๑. หนวยศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา
๑.๑ วางแผน จัดซื้อ และจัดหาทรัพยากรสำหรับใหบริการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา
๑.๒ สำรวจ และรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๓ ลงทะเบียนหนังสือ และขอมูลสารสนเทศในระบบฐานขอมูล

๑.๔ ใหบริการขอมูลวัฒนธรรมอยุธยา
๑.๕ พัฒนาศูนยขอมูลอยุธยาศึกษาใหเปนปจจุบัน
๑.๖ จัดทำแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผูเขาใชบริการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา
๑.๗ จัดเก็บขอมูลสถิติของผูเขาใชบริการ
๑.๘ จัดทำรายงานสรุปจำนวนผูเขาใชบริการเมื่อสิ้นปงบประมาณ
๒. หนวยบริการวิชาการดานอยุธยาศึกษา
๒.๑ วางแผนการจัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
๒.๒ ประสานงานวิทยากรใหความรูในการอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
๒.๓ จัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
๒.๔ จัดทำแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
๓. หนวยวิจัยและการจัดการความรูดานอยุธยาศึกษา
๓.๑ ตั้งหัวขอการศึกษาองคความรู
๓.๒ กำหนดหลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค และผลที่จะไดรับจากงานวิจัย
๓.๓ ศึกษาวิจัยองคความรูดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรมอยุธยา
๓.๔ สรุปผลงานวิจัย
๓.๕ นำเสนอและเผยแพรผลงานวิจัย
๓.๖ ดำเนินการสรางและแสวงหาความรู จากประสบการณการทำงานที่มีอยูในบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา
๓.๗ สังเคราะห ประมวลผล และกลั่นกรองประเด็นความรูจากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู
๓.๘ เผยแพร คูมือปฏิบัติงาน ที่ไดจากการจัดการความรู
๓.๙ วิเคราะห ประเด็นความรูที่ไดจากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู มาจัดการความรูใหเปนระบบ
๓.๑๐ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุงแกไข คูมือปฏิบัติงาน ใหมีระเบียบแบบแผนเดียวกันตลอดทั้งฉบับ
๓.๑๑ จัดกิจกรรมบรรยายใหความรู เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการความรู (KM)
๔. หนวยผลิตสื่อสารสนเทศทางวิชาการ
๔.๑ สำรวจ รวบรวมขอมูลทางดานวัฒนธรรมอยุธยา สำหรับนำไปผลิตสื่อสารสนเทศทางวิชาการ
๔.๒ จัดทำ นิทรรศการใหความรูทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
๔.๓ จัดทำ แผนพับ สำหรับเผยแพรใหความรูทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
๔.๔ จัดทำ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อบรม และสัมมนาทางวิชาการ
๔.๕ นำตนฉบับเอกสารประกอบกิจกรรมทางวิชาการ ไปจัดตีพิมพ
๔.๖ ควบคุม ตรวจสอบ เนื้อหาขอมูลที่นำมาผลิตเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อบรม
และสัมมนาทางวิชาการ
๔.๗ เผยแพรสื่อสารสนเทศทางวิชาการ
๕. หนวยวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
๕.๑ ประชาสัมพันธ เปดรับสมัครบทความ
๕.๒ ประสานงานรับบทความวิชาการจาก ผูนิพนธทางระบบวารสารออนไลน และทางอีเมล
๕.๓ ประสาน กับผูทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ
๕.๔ จัดเตรียมตนฉบับวารสาร

๕.๕ ตรวจสอบ ความถูกตองของการจัดเตรียมตนฉบับวารสารกอนตีพิมพ
๕.๖ พัฒนา และดูแลระบบ Thai Journals Online หรือเว็บไซตสำหรับวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
๕.๗ ประสานงาน การจัดพิมพวารสาร กับโรงพิมพ
๕.๘ เผยแพร วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ
งานหอศิลป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. หนวยจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม
๑.๑ จัดทำทะเบียนผลงานทางศิลปกรรม
๑.๒ ออกแบบ จัดแสดงผลงานทางศิลปกรรม
๑.๓ จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางศิลปะของศิลปนสาขาตาง ๆ
๑.๔ จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ โดยมีเนื้อหาที่สอดคลองกับนิทรรศการ
๑.๕ ประสานศิลปนสาขาตาง ๆ เพื่อสรางผลงานทางศิลปะ
๑.๖ จำหนายหนังสือและของที่ระลึก จากการสรางสรรคผลงานศิลปะ
๑.๗ พัฒนาบุคลากรเพื่อนำชมภายในหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๘ จัดกิจกรรมถายทอดความรูทางดานศิลปะแกนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป
๑.๙ จัดทำแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผูเขาใชบริการหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๑๐ จัดเก็บขอมูลสถิติของผูเขาใชบริการ
๑.๑๑ จัดทำรายงานสรุปจำนวนผูเขาใชบริการเมื่อสิ้นปงบประมาณ
งานศูนยทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. หนวยสงเสริม สนับสนุน การทองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๑ จัดทำปฏิทินทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๒ รวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๑.๓ จัดทำแผนที่วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๑.๔ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยว
๑.๕ สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๑.๖ สงเสริมการจัดการความรูวัฒนธรรมและภูมปิ ญญาทองถิ่น
๑.๗ พัฒนาขอมูลทองเที่ยวเพื่อการเผยแพรบนเว็บไซตสถาบันอยุธยาศึกษา
๑.๘ ใหบริการนำชมแกผูเขาใชบริการศูนยทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และนำชมตามเสนทาง
๑.๙ ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๑๐ สรางเครือขายทางการทองเที่ยวดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๑.๑๑ จัดทำคูมือแนะนำการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ฉบับภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๒. หนวยจัดแสดงนิทรรศการ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๑ ออกแบบการนำเสนอนิ ท รรศการภายในศู น ย ท  อ งเที ่ ย วทางวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
๒.๒ จัดนิทรรศการหมุนเวียนภายในศูนยทองเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒.๓ บำรุงรักษา และพัฒนารูปแบบการนำเสนอภายในศูนยทองเที่ยวทางวัฒนธรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
๒.๔ จัดทำแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผูเขาใชบริการศูนยทองเที่ยว ทาง
วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๕ จัดเก็บขอมูลสถิติของผูเขาใชบริการ
๒.๖ จัดทำรายงานสรุปจำนวนผูเขาใชบริการเมื่อสิ้นปงบประมาณ

มาตรฐานในการใหบริการของสถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๑. แจงขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน แกผูรับบริการ
๒. การใหบริการตองไมซับซอน ปฏิบัติงาย สะดวกตอผูรับบริการ
๓. มีชองทางในการใหบริการขอมูลที่หลากหลาย เชน สอบถามโดยตรง โทรศัพท เฟซบุก ฯลฯ
๔. ผูใหบริการมีความยิ้มแยม แจมใส กระตือรือรนในการใหบริการ
๕. ผูใหบริการใชวาจาและกิริยาที่สุภาพตอผูรับบริการ
๖. ผูใหบริการแตงกายสุภาพเรียบรอย
๗. ผูใหบริการตองใหขอมูลและคำแนะนำที่ผูรับบริการสามารถนำใชประโยชนไดอยางถูกตอง
๘. สถานที่ใหบริการตองสะอาด เปนระเบียบ เรียบรอย
๙. มีสิ่งอำนวยความสะดวกใหบริการสำหรับผูมาขอใชบริการตาง ๆ เชน สถานที่จอดรถ จุดบริการน้ำดื่ม
หองสุขา แจลแอลกอฮอลลางมือ จุดตรวจวัดอุณหภูมิ ฯลฯ

สวนที่ ๒
รายงานความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอการใหบริการของสถาบันอยุธยาศึกษา
ผูตอบแบบสอบถาม ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ ตอการใหบริการของสถาบันอยุธยาศึกษา
ประกอบดวย ๓ กลุมดังนี้
กลุมที่ ๑ ผูรับบริการจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๒๐ คน
กลุมที่ ๒ ผูเขาชมหอศิลป ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา และแหลงเรียนรู

๒๐ คน

กลุมที่ ๓ ผูขอรับบริการขอมูลทางวิชาการ

๒๐ คน

โดยมีผลประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาดังนี้

สวนที่ ๑ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน ๖๖ คน
สถานะของผูตอบแบบสอบถาม
นักเรียน/นักศึกษา
13%

ประชาชน
20%

หนวยงานภาครัฐ
67%

จากแผนภาพแสดงสถานของผูตอบแบบสอบถาม ทำใหทราบวาผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ใหบรการของสถาบันอยุธยาศึกษา สวนใหญ เปนหนวยงานภาครัฐ รอยละ ๖๗ รองลองมาเปนภาคประชาชน
รอยละ ๒๐ และนักเรียน นักศึกษา รอยละ ๑๓

ประเภทของการขอรับบริการจากสถาบันอยุธยาศึกษา
การติดตอประสานงาน
15%

การขอรับบริการจาก
ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา
23%

การเขารวมกิจกรรม
14%

การขอรับบริการจาก
สถาบันอยุธยาศึกษา
การขอขอมูลงานวิจัย
18%
1%

การเขาชมหอศิลป
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
7%
การเขาชมนิทรรศการ
บนเรือนไทย
8%
การขอใชสถานที่จัด
ประชุม/งานมงคลสมรส
14%

จากแผนภาพแสดงประเภทของการขอรับบริการจากสถาบันอยุธยาศึกษา พบวาผูมาใชบริการสวนใหญ
เปนการขอรับบริการจากศูนยขอมูลอยุธยาถึงรอยละ ๒๓ รองลงมาเปนการขอรับบริการจากสถาบันอยุธยาศึกษา
รอยละ ๑๘ การติดตอประสานงาน รอยละ ๑๕ การเขารวมกิจกรรมรอยละ ๑๔ การขอใชสถานที่จัดประชุม /
จัดกิจกรรม / งานมงคลสมรส รอยละ ๑๔ การเขาชมนิทรรศการบนเรือนไทย รอยละ ๘ เปนตน

สวนที่ ๒ ความพึงพอใจตอบริการของสถาบันอยุธยาศึกษา
๑. ดานขั้นตอนการใหบริการ

รายการประเมิน

การแจงขั้นตอน ในการใหบริการใหทราบ
การปฏิบัติตามขั้นตอน ตามที่แจงใหทราบ
ขั้นตอนในการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน
เฉลี่ยรวม

×

รอยละ

การแปลความหมาย

๔.๔๗
๔.๓๘
๔.๕๓
๔.๔๖

๘๙
๘๘
๙๑
๘๙

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

๒. ดานชองทางการใหบริการ

รายการประเมิน

×

รอยละ

การแปลความหมาย

ชองทางในการขอรับบริการมีหลายชองทาง เชน การ
แจงทางโทรศัพท ,เว็บไซต , เพจเฟสบุค , ไลน เปนตน
มีชองทางการแจงกฎระเบียบในการเขาใชบริการของ
สถาบันอยุธยาศึกษาใหทราบ
มีชองทางในการประชาสัมพันธกำหนดการเปด- ปดการ
ใหบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาใหทราบ
เฉลี่ยรวม

๔.๕๓

๙๑

มากที่สุด

๔.๓๐

๘๖

มาก

๔.๓๖

๘๗

มาก

๔.๔

๘๘

มาก

×

รอยละ

การแปลความหมาย

๔.๕๘

๙๒

มากที่สุด

๔.๔๗
๔.๕๓
๔.๔๕

๙๒
๙๑
๘๙

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๕๑

๙๐

มากที่สุด

×

รอยละ

การแปลความหมาย

๔.๔๕
๔.๓๒
๔.๒๔

๘๙
๘๖
๘๕

มาก
มาก
มาก

๔.๒๑

๘๔

มาก

๔.๓๑

๘๖

มาก

๓. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ

รายการประเมิน

เจาหนาที่ใหบริการความยิ้มแยมแจมใส กระตือรือรน
ในการ ใหบริการ
เจาหนาที่ใชถอยคำและกิริยาสุภาพ
เจาหนาที่แตงกายสุภาพ เรียบรอย
เจาหนาที่ใหคำแนะนำและคำปรึกษาที่สามารถนำไป
ปฏิบัติได
เฉลี่ยรวม

๔. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก

รายการประเมิน

สถานที่มีความสะอาด เปนระเบียบ เรียบรอย
สถานที่จอดรถมีความเพียงพอ
มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการที่
ชัดเจน
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการ เชน เครื่อง
ถายเอกสาร จุดบริการน้ำดื่ม เปนตน
เฉลี่ยรวม

สรุปผลความพึงพอใจตอบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาทั้ง ๔ ดาน
เฉลี่ยแลวไดผลการประเมิน ๔.๔๒ คะแนน

สวนที่ ๓ ขอเสนอแนะตอการใหบริการของสถาบันอยุธยาศึกษา
๑.สถาบันอยุธยาศึกษา ควรเนนจัดกิจกรรมเชิงรุกมากขึ้น
๒.สถาบันอยุธยาศึกษา ควรจัดใหมีการอบรมความรูที่ใกลสูญหาย เชน ประเพณี อาหาร ความเชื่อ
ศิลปะ ใหกับบุคคลทั้งภายและภายนอกอยางตอเนื่อง
๓.สถาบันอยุธยาศึกษา ควรจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน
๔.สถาบันอยุธยาศึกษา ควรจัดสวนใหมีความรมรื่น และรักษาสภาพตนไมใหเปนจุดเดนของสถานที่มากขึ้น
๕.ขอใหรักษามาตรฐานตางๆ ใหคงอยู
๖.เจาหนาที่ใหบริการดี มีน้ำใจ

