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ค ำน ำ 

 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2562 สภาบัน

วิจัย และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดเป้าหมาย

และทิศทาง  การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน คือ ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ  การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 แผนยุทธศาสตร์เล่มนี้ ได้จัดท าโดยผ่านกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์

สถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา การก าหนดวิสัยทัศน์        

การตั้งเป้าหมาย การก าหนดแผนด าเนินงาน และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ภายใต้กรอบแนวคิด

วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  

ทั้งนี้เพ่ือเป็นการตอบสนองให้ผลการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ และได้มีการปรับ ตามข้อเสนอแนะของคุณกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถด าเนินงานไปใน

ทิศทางเดียวกันด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ เป็นอย่างดีของผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ในการขับเคลื่อน

กลยุทธ์ให้เป็นไป    ตามเป้าหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิผล และประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
ประวัติควำมเป็นมำสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  มีภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินการ สนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  การบริการ
วิชาการท่ีสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมถึงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศาสนา          
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  งานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวิจัย
ส่งเสริมเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรม  ตลอดถึงงานหอวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เดิมคือ ส านักศิลปวัฒนธรรม มีพันธกิจท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วิจัยท าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ ท าหน้าที่บริการ
วิชาการ ต่อมาศูนย์วิจัยและศูนย์ฝึกอบรมได้ยุบรวมเป็นหน่วยงานเดียวกันในปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น ส านักวิจัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และในปี  2542 วันที่ 12 ตุลาคม  
2542 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2542      
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักวิจัยและบริการวิชาการ และต่อมาในปี พ.ศ. 2547 วันที่ 14 มิถุนายน  2547 
ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง จึงมีผลท าให้ส านักวิจัยและ
บริการวิชาการและส านักศิลปวัฒนธรรมยุบรวมกันมีชื่อใหม่ว่า “สถำบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม” 
 
ปรัชญำ 

“องค์กรเข้มแข็ง เครือข่ายเข้มแข็ง  สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
 

วิสัยทัศน์ 
 “ภายในปี 2564 จะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรม

และชุมชนเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์” 
 

 
เอกลักษณ์ 
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เป็นองค์กรที่มีการบูรณาการท างานกับเครือข่ายความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
อัตลักษณ์ 

บริการดี บูรณาการเด่น เน้นสร้างเครือข่าย 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย โดยพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  มีการวางแผน   จัดหาระดมทุนวิจัยจากภายในและภายนอก
พร้อมเครื่องมือเพ่ือการวิจัยและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรด้านการวิจัย ประสานงานกับ
คณะเพ่ือให้มีการวิจัยในทุกระดับและทุกด้าน 

2. ส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนถือว่าเป็นภารกิจและนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยที่จะ

ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ของการศึกษาการเรียนรู้

และการวิจัย  เป็นที่พ่ึงทางปัญญาแก่ชุมชน  โดยจะใช้ยุทธศาสตร์งานวิจัยเป็นเครื่องมือเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

3. ส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์  ท านุบ ารุง  สร้างสรรค์       สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น  โดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิต

ของชุมชน สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

4. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

5. มีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานวิจัย  งาน

ศิลปวัฒนธรรม การให้ค าปรึกษาบริการด้านวิชาการแก่หน่วยงาน  ชุมชน  และบุคคลทั่วไปได้

อย่างมืออาชีพ 

ค่ำนิยมองค์กร 
ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) นั้น เป็นแก่นส าคัญที่ทุกคนในองค์กรจะยึดถือและ

ปฏิบัติร่วมกัน ส าหรับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมีความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา    
ย่อมเป็นที่มาแห่งความส าเร็จ ซึ่งในการปฏิบัติงานทุกต าแหน่ง ถ้าหากบุคลากรภายในองค์กรมีความ
ศรัทธาในภูมิปัญญาขององค์กรก็ยอมประสบกับความส าเร็จ แต่เพ่ือให้บุคลากรภายในองค์กรจ าได้
ง่ายจึงได้ท าตัวอักษรตัวหน้ามาเรียงตามล าดับได้ว่า SMART  

1. Service Mind การมีจิตใจมุ่งบริการ 
2. Moral and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
3. Accountability การมีความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานและสาธารณะ 
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4. Realistic เป้าหมายต้องสามารถเป็นจริงได้ 
5. Teamwork การมีความสามารถในการท างานเป็นทีม  

วัฒนธรรมองค์กร 
       วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่โดด
เด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร ที่ถูกหล่อหลอมมาจากความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ           
จนสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม 

1. มีความศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นใน 
กฎระเบียบและธรรมาภิบาล 

2. มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง และมีจิตใจของการให้บริการ 
3. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ท างานอย่างสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง  
4. ท างานเป็นทีม เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง สามัคคี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน

และกันในองค์กร  
 
เป้ำประสงค์ 
 1. หน่วยงานมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อตอบสนอง การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าและเป็นคลังปัญญาท้องถิ่น 
 3. พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
 4. นักวิจัยมีศักยภาพในการท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร (SWOT) 
 ในการจัดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัย
ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis  วิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านโอกาสและอุปสรรค               
และสภาพแวดล้อมภายในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน  ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 
 
1. จุดแข็ง (Strengths) 
  1.1 มีเครือข่ายการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกที่เข้มแข็งของพันธกิจทั้ง 3 พันธกิจ  
ได้แก่งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานส่งเสริมบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  1.2 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจ าสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีวัฒนธรรมในการ
ท างานเป็นทีมท่ีมีการบูรณาการงานทุกฝ่ายเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
  1.3 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีศักยภาพในการหารายได้กับมหาวิทยาลัยจา
การการเป็นที่ปรึกษางานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  1.4 บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับงาน มีกระตือรือร้น มีความทุ่มเทและ
เสียสละเวลาในการท างาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตบริการสูง 
 
2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
 2.1 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายทั้งตามยุทธศาสตร์และตามนโยบาย มีปริมาณมากกว่า
บุคลากร จ านวนบุคลากร ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
 2.2 อาคารส านักงานไม่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนงานและให้บริการงานทั้ง 3 พันธกิจ 
(งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)  
 2.3 จ านวนบุคลากรมีจ ากัด ไม่เพียงพอกับภารกิจและการบริหารงานของหน่วยงาน ท า ให้ 
ไม่สามารถด าเนินงาน ให้แล้วเสร็จตามแผน 
 2.4 ขาดบุคลากรในต าแหน่งที่จ าเป็นบางสายงาน เช่น เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา 
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
 
3. โอกำส (Opportunities) 
 3.1 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ท าให้ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
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 3.2 ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในจังหวัด และหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานระดับประเทศ ท าให้เกิดความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือด้านต่างๆมากขึ้น 
 3.3 นโยบายของประเทศที่เอ้ือให้สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมีโอกาสในการ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในท้องถิ่น 
 
4. อุปสรรค (Threats) 
 4.1 การเปลี่ยนแปลงของนโยบายจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของสถาบันวิจัย 
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ส่วนที่ 2  
กำรบริหำรจัดกำร 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

สถาบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการวิจัย บริการวิชาการและ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแผนงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2558 – 2562 โดย
มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยองค์ความรู้จากการวิจัย บริการวิชาการ และ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือความส าเร็จและพัฒนาซึ่งจะยังผลให้มหาวิทยาลัยมี
ผลงานวิจัย บริการวิชาการและบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตรงตามอัตลักษณ์และได้รับการยอมรับใน     
วงวิชาการรวมถึงสามารถน าผลไปใช้ประโยชน์ได้เป็นรูปธรรม 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำร 

หน่วยงำน สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างาน 

บริหารทั่วไป 

อธิการบด ี

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบด ี

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้างานส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

 

หัวหน้างานพัฒนาท้องถิ่น

และบริการวิชาการ 

 

หัวหน้างานวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 

 

 

คณะกรรมการประจ าสถาบัน 

รองผู้อ านวยการสถาบันฯ 

ฝ่ายวิจัยฯ 
 

รองผู้อ านวยการสถาบันฯ 

ฝ่ายบริการวิชากร 
 

รองผู้อ านวยการสถาบันฯ 

ฝ่ายส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันฯ 
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กำรแบ่งส่วนงำน ในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             หน่วยธุรการและประชาสัมพนัธ์     หน่วยธุรการ เอกสารและวัสด ุ           หนว่ยขับเคลื่อนประสานงานชุมชนท้องถิ่น        หน่วยขับเคลื่อนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
             หน่วยงบประมาณ การเงิน และพัสด ุ  หน่วยการเงินด้านการวิจัย                   หนว่ยวิเคราะห์งานและจัดท าโครงการชุมชน        หน่วยพิพธิภัณฑ์เมืองเพชร  

    หน่วยประสานทุนวจิัยภายนอก           หนว่ยวิเคราะห์งานและจัดท าโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา     หนว่ยศูนยก์ารเรียนรู้ตาลโตนด                 
หน่วยประกันคุณภาพและควบคุมภายใน หน่วยประสานทุนวจิัยภายใน               หนว่ยวิเคราะห์งานและจัดท าโครงการโรงเรียน ตชด. 

           หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน  หน่วยติดตามงานวิจยั                         หนว่ยติดตามและประเมินผลงานพัฒนาท้องถิ่น            
              หน่วยวารสารและการเผยแพร ่

หน่วยส่งเสริมการน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์และยอดเชิงพาณิชย ์ 
                   หน่วยงานนวัตกรรมและทรพัย์สินทางปัญญา หนว่ยงานศูนย์ความเลิศและหน่วยวิจยั

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

สถาบันวิจัยและส่งเสริม 

ศิลปวัฒนธรรม 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ 
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สภำพปัจจุบันของสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านพัฒนาท้องถิ่นและบริการ
วิชาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แบ่งภาระหน้าที่เป็น 4 งาน ดังต่อไปนี้ 
 
1. สภำพปัจจุบันของงำนบริหำรงำนทั่วไป 
  1.1 หน่วย ธุรการและประชาสัมพันธ์ 
   1.1.1 จัดระบบงานสารบรรณ และงานเลขานุการ 
   1.1.2 ดูแล อ านวยความสะดวก อาคารสถานที่ 
   1.1.3 ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านสื่อต่าง ๆ (website, facebook) 
  1.2 หน่วย งบประมาณ การเงิน และพัสดุ 
   1.2.1 ก าหนด/จัดสรรงบประมาณของแต่กลุ่มงาน 
   1.2.2 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   1.2.3 จัดท าระบบเบิกจ่ายงบประมาณ 
   1.2.4 ตรวจสอบและบันทึกรายการพัสดุ 
   1.2.5 วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละกลุ่มงาน 
   1.2.6 จัดท ารายงานพัสดุ/ครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 
  1.3 หน่วยประกันคุณภาพและควบคุมภายใน 
   1.3.1 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพประกันการศึกษา 
   1.3.2 จัดท าคู่มืองานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
   1.3.3 จัดท าข้อมูลรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
   1.3.4 จัดระบบเอกสารเพื่อรับการตรวจสอบภายใน 
  1.4 หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   1.4.1 จัดท าแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน 
   1.4.2 จัดท าแผนกลยุทธ์ระดับฝ่ายงาน 
   1.4.3 จัดทบทวนแผนระดับกลยุทธ์ในแต่ละปี 
   1.4.4 จัดท าแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
   1.4.5 รายงาน/ปรับปรุงผลการด าเนินงานตามแผนของหน่วยงาน 
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2. สภำพปัจจุบันของฝ่ำยงำนวิจัย และพัฒนำนวัตกรรม      
 จากวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของหน่วยงานที่ด าเนินภารกิจส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยระดับชาติ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านั กงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมถึงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มี
เป้าหมายส าคัญเพ่ือมุ่งพัฒนาผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ  ทั้งนี้การพัฒนาผลงานวิจัยดังกล่าวจ าเป็นต้อง
มีระบบและกลไกต่าง ๆ ในการด าเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้ก าหนด
ประเด็นการวิจัยด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแก่
นักวิจัยที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและคุณค่าต่อสังคมองค์รวมต่อไป     
 2.1 หน่วยธุรการ เอกสาร และวัสดุ   
 1.2.1 ตรวจสอบและบันทึกรายการพัสดุ  
 1.2.2 ดูแลงานธุรการ และสารบรรณ ด้านงานวิจัย  
 1.2.3 จัดทารายงานพัสดุ/ครุภัณฑ์  
 2.2 หน่วยการเงินด้านการวิจัย  
  2.2.1 จัดทาเอกสารเบิกจ่ายด้านการวิจัย และโครงการต่าง ๆ ของฝ่ายวิจัย  
  2.2.2 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการวิจัย  
  2.2.3 จัดทาระบบเบิกจ่ายงบประมาณด้านการวิจัย  
 2.3 หน่วยประสานทุนวิจัยภายนอก  
  2.3.1 ดูแลระบบและกลไกในการหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
  2.3.2 วิเคราะห์ วางแผน และแสวงหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
  2.3.3 จัดท าแผนงานและข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก  
  2.3.4 ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อส่งขอทุนจากหน่วยงานภายนอก  
  2.3.5 การตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
  2.3.6 ประสานและอ านวยความสะดวกระหว่างนักวิจัยและแหล่งทุน  
 2.4 หน่วยประสานทุนวิจัยภายใน  
  2.4.1 ดูแลระบบและกลไกในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน  
  2.4.2 ก าหนด/จัดสรรโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณของมหาวิทยาลัยและกองทุนเพ่ือการวิจัย  
  2.4.3 สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
  2.4.4 ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย  
  2.4.5 การตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
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  2.4.6 ประสานและอ านวยความสะดวกให้นักวิจัย  
 2.5 หน่วยติดตามงานวิจัย 
  2.5.1 ดูแลระบบและกลไกในการติดตามงานวิจัย  
  2.5.2 ก ากับติดตามรายงานความก้าวหน้า รายงานผลการด าเนินงาน และการส่ง
รายงานวิจัย ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
  2.5.3 การก ากับติดตาม และด าเนินการกรณีนักวิจัยท าผิดเงื่อนไขในสัญญารับทุน  
  2.5.4 ประสานและอ านวยความสะดวกให้นักวิจัย  
 2.6 หน่วยวารสารและการเผยแพร่  
  2.6.1 จัดท าวารสารสถาบันวิจัยฯ  
  2.6.2 ดูแล สนับสนุน และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย  
  2.6.3 จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย  
  2.6.4 ประสานงานระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานที่ต่าง ๆ เพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
 2.7 หน่วยส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์  
  2.7.1 ดูแลระบบและกลไก และการติดตามนักวิจัย ในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
และต่อยอดเชิงพาณิชย์  
  2.7.2 ประสานและอ านวยความสะดวกให้นักวิจัยกับหน่วยงานต่าง  ๆ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการ  
 2.8 หน่วยงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา  
  2.8.1 ดูแลระบบและกลไกในการพัฒนานวัตกรรมและการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา
จากผลงานวิจัย  
  2.8.2 จัดท าทะเบียนผลงานและนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัย  
  2.8.3 จัดแสดงนวัตกรรมและผลงานด้านการวิจัย  
  2.8.4 ประสานและอ านวยความสะดวกให้นักวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ  
 2.9 หน่วยงานศูนย์ความเป็นเลิศและหน่วยวิจัย  
  2.9.1 ดูแลระบบและกลไก ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย และหน่วยวิจัย               
ของมหาวิทยาลัย  
  2.9.2 ก ากับติดตามการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย และหน่วยวิจัย ให้
เป็นไป ตามแผน  
  2.9.3 เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมที่ได้จากศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย และหน่วย
วิจัย  
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  2.9.4 ประสานและอ านวยความสะดวกให้นักวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย และหน่วยวิจัย 

 
3. สภำพปัจจุบันของฝ่ำยงำนบริกำรวิชำกำร  

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้บริการวิชาการ
ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นสถาบันราชภัฏ  โดยสังกัดส านักศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้บริการ
วิชาการ ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารเรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งยังคงปฏิบัติภารกิจ
ในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการวิชาการต่อสังคม มีหน้าที่หลักในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการแก่
สังคม และด าเนินกิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาและสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และโรงเรียนกองทุนการศึกษา  
  3.1 หน่วยขับเคลื่อนประสานงานชุมชนท้องถิ่น 
  3.1.1 ประสานงานการท างานร่วมกับ 8 คณะ ในการพัฒนา 
  3.1.2 ลงพื้นที่ส ารวจความต้องการและปัญหาร่วมกับ 8 คณะ 
  3.1.3 ขับเคลื่อนและวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
  3.2  หน่วยวิเคราะห์งานและจัดท าโครงการชุมชน 
   3.2.1 ลงพื้นที่รับฟังประเด็นปัญหา/ความต้องการของชุมชน 
   3.2.2 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและจัดท าฐานข้อมูลชุมชน 
   3.2.3 เสนอโครงการ จัดท าโครงการ และด าเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา 
   3.2.4 เบิกจ่ายงบประมาณ 
   3.2.5 จัดท ารายงานผลโครงการ 
  3.3  หน่วยวิเคราะห์งานและจัดท าโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
   3.3.1 ลงพ้ืนที่รับฟังประเด็นปัญหา/ความต้องการของโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
   3.3.2 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและจัดท าฐานข้อมูลโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
   3.3.3 เสนอโครงการ จัดท าโครงการ และด าเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา 
   3.3.4 เบิกจ่ายงบประมาณ 
   3.3.5 จัดท ารายงานผลโครงการ 
  3.4 หน่วยวิเคราะห์งานและจัดท าโครงการโรงเรียน ตชด. 
   3.4.1 ลงพ้ืนที่รับฟังประเด็นปัญหา/ความต้องการของโรงเรียน ตชด. 
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   3.4.2 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและจัดท าฐานข้อมูลโรงเรียน ตชด. 
   3.4.3 เสนอโครงการ จัดท าโครงการ และด าเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา 
   3.4.4 เบิกจ่ายงบประมาณ 
   3.4.5 จัดท ารายงานผลโครงการ 
  3.5 หน่วยติดตามและประเมินผลงานพัฒนาท้องถิ่น 
   3.5.1 ลงพ้ืนที่ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 
   3.5.2 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และความส าเร็จในการด าเนินงาน 
   3.5.3 สรุปและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 
 
4. สภำพปัจจุบันของฝ่ำยงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม   

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามที่มหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกทางวัฒนธรรมที่ดีแก่เยาวชน  นักศึกษา  และประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ซึ่งค่านิยมเอกลักษณ์  ขนบธรรมเนียมประเพณีและเชิดชูภูมิปัญญาไทยและสร้าง
เครือข่ายทางวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษ์ เผยแพร่และน าไปสู่สากล  เพ่ือให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึง
จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปี พ.ศ.2561 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานและเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินการด้วยความร่วมมือของ
หน่วยงานและคณะโดยการบูรณาการองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยสู่การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  4.1 หน่วยงาน  ขับเคลื่อนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  4.1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  4.1.2 จัดท าแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  4.1.3 จัดท าโครงการและด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนงานที่วางไว้ 
  4.1.4 การประสานงานด้านงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
  4.1.5 จัดท ารายงานผลการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 4.2 หน่วยงาน  พิพิธภัณฑ์เมืองเพชร 
  4.2.1 ประชุมวางแผนการจัดท าพิพิธภัณฑ์เมืองเพชร 
  4.2.2 ประสานงานขอข้อมูลทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน 
  4.2.3 รวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองเพชร 
  4.2.4 จัดท าพิพิธภัณฑ์เมืองเพชร 
  4.2.5 การดูแล รักษา พัฒนา และการจัดหารายได้ 
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  4.2.6 จัดท ารายงานผลการจัดพิพิธภัณฑ์เมืองเพชร 
 4.3 หน่วยงาน ศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนด 
  4.3.1 การประชุมวางแผนการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนด 
  4.3.2 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตาลโตนด 
  4.3.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก 
  4.3.4 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนด  
  4.3.5 การดูแล รักษา พัฒนา และการจัดหารายได้ 
  4.3.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนด 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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ข้อมูลบุคคลำกรในปัจจุบัน 
สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

กลุ่มงำน จ ำนวน วุฒิกำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ 6 ปวส. ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

กลุ่มผู้บริหาร 5 - - - 3 2 
งานบริหารงานทั่วไป 2 - - 2 - - 
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 3 - - 1 1 1 
งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ 1 - - 1 - - 
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1 - - 1 - - 

กลุ่มงานบริการ 1 1 - - - - 
งานโครงการ สสส. 2 - - 2 - - 

รวม 15 1 - 7 4 3 
 

ที ่ ประเภท จ ำนวน 
1 ข้าราชการพลเรือน 1 
2 พนักงานมหาวิทยาลัย 11 
3 พนักงานชั่วคราว 1 
4 พนักงานประจ าโครงการ (สสส.) 3 
 รวม 15 
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แผนกำรบรรจุอัตรำก ำลังของสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 ( ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 ) 

งำน/ฝ่ำย 
 

ต ำแหน่งที่มีอยู่ (ปัจจุบัน) ปี พ.ศ. 

ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวนต ำแหน่ง 2558 2559 2560 2561 2562 หมำยเหตุ 

งำนวิจัย นักวิจัยช านาญการ - - - - - 1  
 
 
 

หากในปีงบประมาณท่ีก าหนดไว้ยัง
ไม่ได้รับบรรจุบุคลากร จะเปิดรับ

สมัคร 
ในปีงบประมาณถัดไป 

นักวิจัยปฏิบัติการ 2 - - - 1 - 

เจ้าหน้าที่วิจัย 1 - - - - - 
งำนบริกำรวิชำกำร นักวิชาการศึกษาช านาญการ - - - - - 1 

 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 - - - 1 - 
งำนวัฒนธรรม นักวัฒนธรรมช านาญการ - - - - - - 

 นักวัฒนธรรมปฏิบัติการ 1 - - - - 1 
งำนส ำนักงำน หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฯ 1      

นักบริหารงานทั่วไปช านาญการ - - - - - 1 
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 - - - - 1 
งานบริการ 1 - - - - - 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 0 - - - - 1 

รวม  9 0 0 0 2 3 
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ( พ.ศ.2558 – 2562 ) 

วัตถุประสงค์ในกำรจัดแผนกลยุทธ์ 
การจัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัย พ.ศ.2558-2562 และได้ทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ระยะ 5 ปี  ( พ.ศ.2558-2562 ) มีวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้  
 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของส านักงานสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการและมีรูปแบบการด าเนินงานในเชิงรุก 
 2.เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยน าหลักธรรมาภิ
บาล และเกณฑ์คุณภาพการศึกษามาเป็นเครื่องมือในการบริหาร 
 3.เพื่อก าหนดทิศทางในการด าเนินงานส านักงานสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้
สอดคล้องและบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งท่ีมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาอาชีพครู 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
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ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ของสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
พ.ศ.2558-2562 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
แผนยุทธศำสตร์ 

สถำบันวิจัยฯ 
พ.ศ.2558-2562 

 

ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

พ.ศ.2558 -

2562 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 

การสร้างความ
เลิศดา้นอาหาร

และการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 

ยกระดับ
คุณภาพบณัฑิต 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 

สร้างความเป็น

สากล 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 

เพิ่มศักยภาพ

การวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์

ยุทธศำสตร์ที่ 5 

เร่งรัดและ
ยกระดับการ
ให้บริการ
วิชาการที่

ตอบสนองความ
ต้องการของ

ท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 

ปรับปรุงระบบ
บริหารจดัการlสู่
องค์กรเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ยกระดับการ
ให้บริการ
วิชาการที่

ตอบสนองความ
ต้องการของ

ท้องถิ่น 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนาและเพิ่ม

ศักยภาพการวิจยั
และงาน

สร้างสรรค ์
 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมและ   
ท านุบ ารุง 

ศิลปวัฒนธรรม 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ

องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 
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แผนกลยุทธ์ สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

ปรัชญา 
 

อัตลักษณ ์
 

ค่านิยมองค์กร 
 
 
 

วิสัยทัศน์  
 
พันธกิจ 
  

 

 

“ภายในปี 2564 จะเป็น องค์กรแห่งการเรยีนรู้ ทีม่ีการบูรณาการพนัธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและชมุชนเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาองคค์วามรู้สู่นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน”์ 

“องค์กรเข้มแข็ง เครือข่ายเข้มแข็ง  สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
 

Service Mind  =  การมจีิตใจมุง่บริการ     Moral and Integrity  =   การมีศลีธรรมและมีความซ่ือสตัย์   Accountability =   การมีความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานและสาธารณะ 
Realistic   =   เป้าหมายต้องสามารถเป็นจริงได้  Teamwork   =   การมีความสามารถในการท างานเป็นทีม 

ส่งเสริมและพฒันาสถาบันให้เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีระบบการบริหารจัดการท่ีชัดเจน  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหาร

งานวิจัย  งานศิลปวัฒนธรรม การให้ค าปรึกษาบริการด้านวชิาการ

แก่หน่วยงาน  ชุมชน  และบุคคลท่ัวไปได้อย่างมืออาชีพ 

ส่งเสริมและพฒันาระบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศทางด้านการ

วิจัย โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  มีการ

วางแผน   จัดหาระดมทุนวิจัยจากภายในและภายนอกพร้อม

เครื่องมือเพื่อการวิจยัและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรด้านการ

วิจัย ประสานงานกับคณะเพื่อให้มีการวิจัยในทุกระดับและทุกด้าน 

ส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนถือว่าเป็นภารกิจและ

นโยบายหลักของมหาวิทยาลัยท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการ

ของชุมชน  โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ของการศึกษาการ

เรียนรู้และการวิจัย  เป็นท่ีพึ่งทางปัญญาแก่ชุมชน  โดยจะใช้

ยุทธศาสตร์งานวิจัยเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ

สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

ส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์  ท านุบ ารุง  สร้างสรรค์       

สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของท้องถ่ิน  โดย

ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

หน่วยงานมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ

ตอบสนอง การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

นักวิจัยมีศักยภาพในการท างานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 

 

พัฒนาองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถ่ิน 

 

พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่า

และเป็นคลังปัญญาท้องถ่ิน 

 

เป้าประสงค ์

สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ( Institute  of Research  and  Arts  and  Culture Promotion ) 

 

บริการดี บูรณาการเด่น เน้นสร้างเครือข่าย 
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ตัวช้ีวัด 

- ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

- จ านวนชุมชนเป้าหมายการพัฒนา 
- จ านวนชุมชนต้นแบบ 
- จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
- ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของรายได้ครัวเรือนที่ร่วมโครงการ 

 

 

- ร้อยละของนักวิจัยท่ีได้รับการพัฒนา 
- จ านวนงานวิจัย/สร้างสรรค์ องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินตาม
ศาสตร์พระราชา/ ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ใช้ประโยชน์
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย หรือใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ 
- ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  
- จ านวนงานวิจัย R2R ของพนักงานสายสนับสนุน 

 

 

                     

- จ านวนบทความวิจัยที่น าเสนอ   

- จ านวนผู้สนใจรับชมนทิรรศการในงานมหกรรม

งานวิจัยแห่งชาติ - ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่เข้า

อบรม 

- จ านวนบทความวิจัยที่ได้จากการอบรม 

- จ านวนนักวิจั ยที่ ได้ รั บทุนจากแหล่ งทุน

ภายนอก    

- ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

ภายนอก 

 

- จ านวนศูนย์/แหล่งเรียนรู้ 

- จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- จ านวนการเผยแพร่ระดับชาติ 

- จ านวนการเผยแพร่ระดับภูมิภาค 

- จ านวนการเผยแพร่ระดับจังหวัด/ท้องถ่ิน 

- จ านวนเครือข่าย  
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- พัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง - สนับสนุน และส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วย
ศาสตร์พระราชา 

 

- พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเป็นคลังภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นยุทธศำสตร์  กลยุทธ์ โครงกำร ตัวชี้วัด ของ สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
          

 
          

 
 
 
 

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ยกระดับการให้บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการ 
ของท้องถ่ิน 

 

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาระบบบริหารการวิจัยท่ีมีผลกระทบต่อท้องถ่ิน

ชุมชน และประเทศ 

- ส่งเสริมบ่มเพาะนักวิจัย    

ประเด็นยุทธศาสตร ์

โครงการ 

1) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและ
เพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทกุระดับ 
2)โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือสร้าง
มูลคา่เพ่ิม(Value Creation) สู่เชิงพาณิชย์ / 
อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
3) โครงการขบัเคลื่อนการเผยแพร่งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
4) โครงการสนบัสนุนงานวิจัย R2R 

1) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนใน
เขตชนบท 
2) โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 
3) โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราช ภัฏ
เพชรบุรี 
4) โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์ 

1) โครงการส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2) โครงการขับเคลื่อนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3) โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
4) โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์
และการแสดงนานาชาติ        

  

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศกึษา 
 

กลยุทธ์ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำและเพิ่มศักยภำพกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
เป้ำประสงค์      นักวิจัยมีศักยภาพในการท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 

1.พัฒนำระบบบริหำร
กำรวิจัยที่มีผลกระทบ
ต่อท้องถิ่นชุมชน และ    
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและ
เพ่ิมขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุก
ระดับ 

-  ระบบและกลไกในการ
บริหารการวิจัย 

1 1 
 

1 1 2 ฝ่ายวิจัย
สถาบันวิจัยฯ 

 โครงการขับเคลื่อนการเผยแพร่งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

       

 1) โครงการร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  - จ านวนผู้สนใจรับชม
นิทรรศการในงานมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 

100 150 200 250 300 ฝ่ายวิจัย
สถาบันวิจัยฯ 

 2) โครงการร่วมงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย”  

- จ านวนผู้สนใจรับชม
นิทรรศการและผู้เข้าร่วมงาน 
- จ านวนบทความวิจัยที่
น าเสนอ 

- 
 
- 

200 
 

10 

- 
 
- 

2000 
 

120 

- 
 
- 

ฝ่ายวิจัย
สถาบันวิจัยฯ 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 

 3) โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย - ร้อยละของผลงานวิจัย/
นวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ฝ่ายวิจัย
สถาบันวิจัยฯ 

 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม(Value Creation) สู่เชิงพาณิชย์ / 
อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

- จ านวนงานวิจัย/สร้างสรรค์ 
องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม ที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชน 
และท้องถิ่นตามศาสตร์
พระราชา/ ใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์/ใช้ประโยชน์ตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
หรือใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ 

- 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

ฝ่ายวิจัย
สถาบันวิจัยฯ 

2 .ส่ ง เสริ มบ่ม เพำะ
นักวิจัย 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและ
เพ่ิมขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุก
ระดับ 

- ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับ
การพัฒนา 

30 35 40 45 50 ฝ่ายวิจัย
สถาบันวิจัยฯ 
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 

 โครงการสนับสนุนงานวิจัย R2R - จ านวนงานวิจัย R2R ของ
พนักงานสายสนับสนุน 

 

- - - - 6 ฝ่ายวิจัย
สถาบันวิจัยฯ 

 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยกระดับกำรให้บริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์      พัฒนาองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 

1 .สนั บสนุ น  และ
ส่งเสริมองค์ควำมรู้
เ พื่ อพัฒนำชุ มชน
ท้องถิ่นด้วยศำสตร์
พระรำชำ 

โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในเขตชนบท 
 

-จ านวนชุมชนเป้าหมายการ
พัฒนา 
-จ านวนชุมชนต้นแบบโดย
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
-จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
-จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
-ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้
ครัวเรือนที่ร่วมโครงการ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 
 
1 
 
2 
8 
5 

ฝ่ายบริการ
วิชาการ 
สถาบันวิจัยฯ 
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กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 

 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่น 

-จ านวนชุมชนเป้าหมายการ
พัฒนา 
-จ านวนชุมชนต้นแบบ 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 10 
 
2 

ฝ่ายบริการ
วิชาการ 
สถาบันวิจัยฯ 

 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
 

1.จ านวนชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนา 

    1 ฝ่ายบริการ
วิชาการ 
สถาบันวิจัยฯ 

 โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์ 
 

1. จ านวนชุมชนต้นแบบ     1 ฝ่ายบริการ
วิชาการ 
สถาบันวิจัยฯ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
เป้ำประสงค์      พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าและเป็นคลังปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 

1.พัฒนำและยกระดับ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ย ภู มิ
ปัญญำท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

- จ านวนศูนย์/แหล่งเรียนรู้ 
- จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

1 
 
1 

1 
 
2 

1 
 
2 

1 
 
2 

2 
 
2 

ฝ่ายวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยฯ 

 
2. พัฒนำระบบข้อมูล
เพื่อเป็นคลังภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

โครงการขับเคลื่อนงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- จ านวนศูนย์เรียนรู้  
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ระดับความพึงพอใจ 

1 
200 

≥3.51 

1 
200 

≥3.51 

1 
200 

≥3.51 

1 
200 

≥3.51 

1 
200 

≥3.51 

ฝ่ายวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยฯ 
 

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม - จ านวนการเผยแพร่ระดับชาติ 
- จ านวนการเผยแพร่ระดับ
ภูมิภาค 
- จ านวนการเผยแพร่ระดับ
จังหวัด/ท้องถิ่น 

1 
1 
 
1 

1 
1 
 
1 

1 
1 
 
1 

1 
1 
 
1 

1 
1 
 
1 

ฝ่ายวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยฯ 

โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
สัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ 

- จ านวนเครือข่าย  
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ระดับความพึงพอใจ 

2 
1000 
≥3.51 

4 
1500 
≥3.51 

6 
1500 
≥3.51 

8 
1700 
≥3.51 

10 
1900 
≥3.51 

ฝ่ายวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยฯ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์      หน่วยงานมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 2562 
1.พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ
สถาบันวิจัย ฯ 
 

ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 สถาบันวิจัยฯ 
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          แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ปีกำรศกึษำ  2560 

สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (จำกผลกำรประเมินรอบปีกำรศึกษำ  2559) 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 
กิจกรรมที่จะพัฒนำ 

เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ควรท าแผนเชื่อมโยงเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน  กับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจนว่าเชื่อมโยงกันอย่างไร 

กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ของ
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม 
ศิลปวัฒนธรรม 

1 แผน พฤศจิกายน 
2560 

ผู้อ านวยการสถาบัน 
และรองผู้อ านวยการฯ 

2. ควรมีการประเมินความพึงพอใจและน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ประเมินการบริการมาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 

กิจกรรมระบบการประเมินความพึง
พอใจของการให้บริการของสถาบัน 

1 ระบบ ตุลาคม 2560 – 
สิงหาคม2561 

ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัย 

3. ควรพัฒนาตัวบ่งชี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของส านัก โดยก าหนดเกณฑ์
และเป้าหมายที่ท้าทาย 

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัย 
(PBRU Brand)  

1 กิจกรรม พฤษภาคม- 
- ธันวาคม 2561 

ผู้อ านวยการสถาบัน  
และรองผู้อ านวยการฯ 

4. ควรก าหนดเป้าหมายในการท างานวิจัย  
(เงินสนับสนุนงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)  
ให้ครบทุกคณะ 

 

กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัย 

8 คณะ ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

รองผู้อ านวยการฯ  
ฝ่ายวิจัย 
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 
กิจกรรมที่จะพัฒนำ 

เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

5. ควรออกแบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยเพื่อการตัดสินใจ 
(MIS) ของผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหาร รวมถึงนักวิจัยสามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลได้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น 

 

กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการงานวิจัย  

1 ระบบ ธันวาคม 2560 
– กันยายน 

2561 

รองผู้อ านวยการฯ  
ฝ่ายวิจัย 

6. เพ่ือรองรับการขยายตัวของทุนวิจัย สถาบันวิจัยต้องเตรียมพัฒนา
ระบบวิจัยให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด เช่น 
ส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัย พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้
ตอบสนองต่อจุดเน้นของมหาวิทยาลัย หรือจัดเวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รายงานความก้าวหน้า และหนุนเสริมการวิจัยเป็นระยะ ๆ 
เพ่ือยกระดับการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

กิจกรรมการพัฒนาข้อเสนอชุด
โครงการวิจัยบูรณาการ  

1 ครั้ง มีนาคม – 
สิงหาคม2561 

รองผู้อ านวยการฯ  
ฝ่ายวิจัย 

7. ควรสร้างกลไกการกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยและ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยให้กับนักวิจัยทุกคณะอย่างทั่วถึง เพ่ือ
ยกระดับผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งส่วนคณะและภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัย 

8 คณะ ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

รองผู้อ านวยการฯ  
ฝ่ายวิจัย 

8. ควรมีการก าหนดแนวทางการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
ไทยในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 

กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้สู่การ
สร้างมาตรฐานงานวัฒนธรรม 

1 เมษายน 2561 รองผู้อ านวยการฯ  
ฝ่ายท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 
กิจกรรมที่จะพัฒนำ 

เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

9. การวิเคราะห์ความต้องการและการจัดล าดับความส าคัญสู่การท า
แผนและโครงการบางพื้นที่ไม่ชัดเจน ควรเขียนวิธีการ เครื่องมือ 
ตลอดจนจัดเก็บหลักฐานอย่างเป็นระบบ 

กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูลชุมชน  
กิจกรรมการเก็บข้อมูลปัญหาของ
ชุมชนสู่การแก้ปัญหาชุมชน 

1 ฐานข้อมูล 
1 โครงการ 

ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

รองผู้อ านวยการฯ  
ฝ่ายบริการวิชาการ 
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แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ปีกำรศกึษำ  2560  กับกำรเชื่อมโยงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2561 
สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่จะพัฒนำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 
ประเด็น

ยุทธศำสตร์
สถำบัน 

โครงกำรสนับสนุน งบประมำณ 
ระยะเวลำ 
(ไตรมำส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. กิจกรรมทบทวนแผน 
กลยุทธ์ของสถาบันวิจัย 
และส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุง
ระบบและการบริหาร
จัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  4 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ของ 
สถาบันวิจัยและส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม 

-     ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย 

2. กิจกรรมระบบการ 
ประเมินความพึงพอใจ 
ของการให้บริการของ 
สถาบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุง
ระบบและการบริหาร
จัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  4 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดการระบบการประเมินผล
ความพึงพอใจในการให้บริการของ
สถาบัน 

-     ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย 

3. ควรพัฒนาตั วบ่ งชี้ ที่
เป็นเอกลักษณ์ของส านัก  
โดยก าหนดเกณฑ์และ
เป้าหมายที่ท้าทาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิม
ศักยภาพการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1 
พั ฒ น า แ ล ะ เ พ่ิ ม
ศักยภาพงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัย 
(PBRU Brand) 

900,000     รองผู้อ านวยการฯ  
ฝ่ายวิจัย 
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กิจกรรมที่จะพัฒนำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 
ประเด็น

ยุทธศำสตร์
สถำบัน 

โครงกำรสนับสนุน งบประมำณ 
ระยะเวลำ 
(ไตรมำส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

4. กิจกรรมพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหาร
งานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเพ่ิม
ศักยภาพการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1 
พั ฒ น า แ ล ะ เ พ่ิ ม
ศักยภาพงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัย 

160,000     รองผู้อ านวยการฯ  
ฝ่ายวิจัย 

5. กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการงานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิม
ศักยภาพการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1 
พั ฒ น า แ ล ะ เ พ่ิ ม
ศักยภาพงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการงานวิจัย 

40,000     รองผู้อ านวยการฯ  
ฝ่ายวิจัย 

6. กิจกรรมการพัฒนา
ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย     
บูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิม
ศักยภาพการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1 
พั ฒ น า แ ล ะ เ พ่ิ ม
ศักยภาพงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

โครงการพัฒนาข้อเสนอชุด
โครงการวิจัยบูรณาการ 

300,000     รองผู้อ านวยการฯ  
ฝ่ายวิจัย 

7. กิจกรรมการพัฒนาองค์
ความรู้สู่การสร้ามาตรฐาน
งานวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เร่งรัด
และยกระดับการ
ให้บริการวิชาการท่ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมและท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่การ
สร้างมาตรฐานงานวัฒนธรรม 

100,000     รองผู้อ านวยการฯ  
ฝ่ายท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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กิจกรรมที่จะพัฒนำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 
ประเด็น

ยุทธศำสตร์
สถำบัน 

โครงกำรสนับสนุน งบประมำณ 
ระยะเวลำ 
(ไตรมำส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น 

8. กิจกรรมการจัดท า
ฐานข้อมูลชุมชน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เร่งรัด
และยกระดับการ
ให้บริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับการ
ให้บริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น 

โครงการจัดท าฐานข้อมูลชุมชน 200,000     รองผู้อ านวยการฯ  
ฝ่ายบริการวิชาการ 

9. กิจกรรมการเก็บข้อมูล
ปัญหาของชุมชนสู่การ
แก้ปัญหาชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เร่งรัด
และยกระดับการ
ให้บริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับการ
ให้บริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
รูปธรรมเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 

400,000     รองผู้อ านวยการฯ  
ฝ่ายบริการวิชาการ 
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แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ปีกำรศกึษำ  2561 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (จำกผลกำรประเมินรอบปีกำรศึกษำ  2560) 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 
กิจกรรมที่จะพัฒนำ 

เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การประเมินแผนควรประเมินตัวชี้วัดในแผนต่าง ๆ      

เพ่ือประเมินความส าเร็จของแผน  

กิ จกร รมทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ ข อ ง

สถาบันวิจัยฯ 

1 ครั้ง ธันวาคม 

2561 

ผู้อ านวยการสถาบัน และ

รองผู้อ านวยการฯ 

2. ส านักงานควรมีช่องทางในการสรรหาแหล่งทุนวิจัยจาก

ภายนอก เพ่ือให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้มีทุนสนับสนุน และมี

ความหลากหลายกับผู้ที่ได้รับทุนวิจัย 

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน

การวิจัยและพัฒนางานวิชาการเพ่ือการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนระหว่าง 

สวทช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 1 บันทึกข้อตกลง ธันวาคม 

2561 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย 

3. ความเสี่ยงในการน าเสนอในรายงานควรเป็นความเสี่ยง

ตามพันธกิจการท างาน และอาจมีการปรับเกณฑ์ในการ

ประเมินให้สอดคล้องกับภาระงานของส านัก 

กิจกรรมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง ธันวาคม 

2561 

ผู้อ านวยการสถาบัน  

และรองผู้อ านวยการฯ 

4. แนวทางในการประเมินความส าเร็จในการท างาน เป็นสิ่ง

ที่ควรก าหนดในลักษณะก้าวหน้า โดยพิจารณาตาม

มาตรฐานภาระงานของอาจารย์และบุคลากร 

กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของ

สถาบันวิจัยฯ 

1 ครั้ง ธันวาคม 

2561 

รองผู้อ านวยการฯ  

ฝ่ายวิจัย 
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 
กิจกรรมที่จะพัฒนำ 

เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

5. ควรเสนอนโยบาย หรือก าหนดแนวทางโดยพิจารณา    

ถึงปัจจัยอื่น ๆ ของส านักท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 

 

กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของ

สถาบันวิจัยฯ 

1 ครั้ง ธันวาคม 

2561 

รองผู้อ านวยการฯ  

ฝ่ายวิจัย 

 


