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คํานํา 
 

แผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยให้ความสําคัญและ
คํานึงถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม การพัฒนา
ท้องถิ่นและบริการวิชาการ และงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามแผน     
กลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 โดยมุ่งเน้น
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือ  “บูรณาการศาสตรพระราชาเพ่ือพัฒนาใหเปนมหา
วิทยาลัยชั้นนํา ที่ประยุกตองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถิ่น ภายในป 2579” 
 

 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มกราคม 2562  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี มีภารกิจเก่ียวกับการดําเนินการ สนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  การบริการ
วิชาการที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมถึงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศาสนา งานอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น งานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวิจัยส่งเสริมเผยแพร่และสืบ
สานวัฒนธรรม ตลอดถึงงาน หอวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เดิมคือ สํานักศิลปวัฒนธรรม มีพันธกิจทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วิจัยทําหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ ทําหน้าที่บริการ
วิชาการ ต่อมาศูนย์วิจัยและศูนย์ฝึกอบรมได้ยุบรวมเป็นหน่วยงานเดียวกันในปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น “สํานักวิจัย” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และในปี  2542 วันที่ 12 ตุลาคม  
2542 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2542 ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น สํานักวิจัยและบริการวิชาการ และต่อมาในปี พ.ศ. 2547 วันที่ 14 มิถุนายน 2547 ได้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง จึงมีผลทําให้สํานักวิจัยและบริการวิชาการและ
สํานักศิลปวัฒนธรรมยุบรวมกันมีชื่อใหม่ว่า “สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม” 

 
 ปรัชญา 

“องค์กรเข้มแข็ง เครือข่ายเข้มแข็ง  สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
 

 วิสัยทัศน์ 
“ภายในปี 2564 จะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและ

ชุมชนเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์” 
 
 พันธกิจ 

1. บริหารจัดการองค์กรร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการ บูรณาการ         
องค์ความรู้ด้านวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยน้อมนําศาสตร์พระราชาสู่การสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น 

4. ส่งเสริม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  และความเป็นไทย โดยใช้
วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์   

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และบูรณาการงานตามพันธกิจหลักของ
หน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

 
 ค่านิยมหลักขององค์กร 

ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) นั้น เป็นแก่นสําคัญที่ทุกคนในองค์กรจะยึดถือและปฏิบัติ
ร่วมกัน สําหรับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมีความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา ย่อมเป็นที่มาแห่ง
ความสําเร็จ ซึ่งในการปฏิบัติงานทุกตําแหน่ง ถ้าหากบุคลากรภายในองค์กรมีความศรัทธาในภูมิปัญญาของ
องค์กรก็ยอมประสบกับความสําเร็จ แต่เพ่ือให้บุคลากรภายในองค์กรจําได้ง่ายจึงได้ทําตัวอักษรตัวหน้ามา
เรียงตามลําดับได้ว่า SMART  

1. Service Mind การมีจิตใจมุ่งบริการ 
2. Moral and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
3. Accountability การมีความรับผิดชอบต่อความสําเร็จของงานและสาธารณะ 
4. Realistic เป้าหมายต้องสามารถเป็นจริงได้ 
5. Teamwork การมีความสามารถในการทํางานเป็นทีม 

 
 ยุทธศาสตร์ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม       
ด้านพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ ตามที่กําหนด
ไว้ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจึงกําหนดยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยสู่
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง ส่งเสริม และบริหารจัดการผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม ให้มี
การนําไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือตอบสนองกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการตามพันธกิจสัมพันธ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

  
    

     หน่วยธุรการและประชาสัมพันธ ์    หน่วยธุรการ เอกสารและวัสด ุ           หนว่ยขับเคลื่อนประสานงานชุมชนท้องถิ่น        หน่วยขับเคลื่อนงานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
     หน่วยงบประมาณ การเงิน และพัสดุ  หน่วยการเงินด้านการวิจัย                   หนว่ยวิเคราะห์งานและจัดทําโครงการชุมชน        หน่วยพิพธิภัณฑ์เมืองเพชร  
     หน่วยประกันคุณภาพและควบคุมภายใน หน่วยประสานทุนวจิัยภายนอก           หนว่ยติดตามและประเมินผลงานพัฒนาท้องถิ่น                         หน่วยศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนด                                                    
    หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน       หน่วยประสานทุนวจิัยภายใน                
                                                 หนว่ยติดตามงานวิจัย                                     
              หน่วยวารสารและการเผยแพร่ 
                                                                           หน่วยส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และยอดเชิงพาณิชย์  
                   หน่วยงานนวัตกรรมและทรพัย์สินทางปัญญา 
    หน่วยงานศูนย์ความเลิศและหนว่ยวิจัย 
                               
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

สถาบันวิจัยและส่งเสริม 

ศิลปวัฒนธรรม 

สํานักงานผู้อํานวยการ 

งานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ 
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โครงสร้างการบริหาร 
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างาน 

บริหารทั่วไป 

อธิการบด ี

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบด ี

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้างานส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

 

หัวหน้างานพัฒนาท้องถิ่น

และบริการวิชาการ 

 

หัวหน้างานวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 

 

 

คณะกรรมการประจําสถาบัน 

รองผู้อํานวยการสถาบันฯ 

ฝ่ายวิจัยฯ 
 

รองผู้อํานวยการสถาบันฯ 

ฝ่ายบริการวิชากร 
 

รองผู้อํานวยการสถาบันฯ 

ฝ่ายส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
 

หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันฯ 
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 โครงสร้างอัตรากําลัง/ตําแหน่งงาน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ส านักผู้อ านวยการ 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 1 อัตรา 

งานบริหารทั่วไป 
งานวิจัยและ      

พัฒนานวัตกรรม 
งานพัฒนาท้องถิ่นและ

บริการวิชาการ 
งานส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

 นักบริหารงานทั่วไป ปฏิบัตกิาร 2 อัตรา 

 ผู้ปฏิบตัิงานบริการ ปฏบิัติการ 1 อัตรา 

 นักวิจัย ปฏิบตัิการ 2 อัตรา 

 เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัตกิาร 1 อัตรา 
 

 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัตกิาร 1 อัตรา 

 ผู้ปฏิบตัิงานบริการ ปฏบิัติการ 1 อัตรา 

 

 นักวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบตัิการ 1 อัตรา 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

ประจําปีงบประมาณ 2562 

1. สรุปตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการ 2562 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผล 
1. พัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

- ร้อยละของนักวิจัยที่
ได้รับการพัฒนา 
- จํานวนงานวิจัย/
สร้างสรรค์ องค์ความรู้ 
หรือนวัตกรรม ที่นําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นตาม
ศาสตร์พระราชา/ ใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ใช้
ประโยชน์ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย หรือใช้
ประโยชน์ด้านอื่น ๆ 
- ร้อยละของผลงานวิจัย/
นวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ  
- จํานวนงานวิจัย R2R 
ของพนักงานสายสนับสนุน 

50 คน 
 

4 ชิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 60 
 
 
 
 

6 เรื่อง 

 

2. ยกระดับการให้บริการ
วิชาการท่ีตอบสนองความ
ต้องการ 
ของท้องถิ่น 

- จํานวนชุมชนเป้าหมาย
การพัฒนา 
- จํานวนชุมชนต้นแบบ 
- จํานวนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1 ชุมชน 
 

1 ชุมชน 
2 ผลิตภัณฑ์ 
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ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผล 
- จํานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
รายได้ครัวเรือนที่ร่วม
โครงการ 

8 เครือข่าย 
 

ร้อยละ 5 

3. ส่งเสริมและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- จํานวนศูนย์/แหล่งเรียนรู้ 
- จํานวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
- จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- จํานวนการเผยแพร่
ระดับชาติ 
- จํานวนการเผยแพร่ระดับ
ภูมิภาค 
- จํานวนการเผยแพร่ระดับ
จังหวัด/ท้องถิ่น 
- จํานวนเครือข่าย 

2 แหล่งเรียนรู้ 
2 องค์ความรู้ 

 
200 คน 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

 
10 เครือข่าย 

 

4. ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

- ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

4.00  

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 10 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์      นักวิจัยมีศักยภาพในการทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,350,000 บาท แบ่งเป็น 8 โครงการ 

ที ่ ชื่อโครงการ ประเภทเงิน/บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิด 
ชอบ แผ่นดิน รายได ้ อ่ืนๆ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4  
(ก.ค.-ก.ย.) 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีด
ความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ 

        

1 โครงการบริหารจัดการงานวิจัย 300,000       ฝ่ายวิจัย 

2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย
ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 700,000      ฝ่ายวิจัย 

โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม(Value 
Creation) สู่เชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

        

3 กิจกรรมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 

 200,000      ฝ่ายวิจัย 

4 กิจกรรมสนับสนุนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  300,000       
โครงการขับเคลื่อนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ที ่ ชื่อโครงการ ประเภทเงิน/บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิด 
ชอบ แผ่นดิน รายได ้ อ่ืนๆ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4  
(ก.ค.-ก.ย.) 

5 กิจกรรมสนับสนุนทุนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 

 550,000      ฝ่ายวิจัย 

6 กิจกรรมร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2562  300,000      ฝ่ายวิจัย 

7 กิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏ
เพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 8 

 500,000       

โครงการสนับสนุนงานวิจัย R2R         
8 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของบุคลากรสาย

สนับสนุน 
 500,000      ฝ่ายวิจัย 

 รวม 300,000 3,050,000       
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์      พัฒนาองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,859,334 บาท แบ่งเป็น 19 โครงการ 

ที ่ ชื่อโครงการ ประเภทเงิน/บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  แผ่นดิน รายได ้ อ่ืนๆ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

 

1 กิจกรรมขับเคลื่อนระบบและกลไกกิจกรรมบริการวิชาการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 100,000      ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

สถาบันวิจัยฯ 
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน         
2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามพระราโชบาย (รุ่นที่ 1) 
356,198       ฝ่ายบริการ

วิชาการ 
สถาบันวิจัยฯ 

3 กิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจังหวัด
เพชรบุรี 

58,454       ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

สถาบันวิจัยฯ 

4 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลรายครัวเรือน 137,880       ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

สถาบันวิจัยฯ 
5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนด้วยศาสตร์พระราชา

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
96,000       ฝ่ายบริการ

วิชาการ 
สถาบันวิจัยฯ 
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ที ่ ชื่อโครงการ ประเภทเงิน/บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  แผ่นดิน รายได ้ อ่ืนๆ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

 

6 กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าว ชุมชนบ้านไร่มะขาม สู่
มาตรฐานอาหารปลอดภัย ( Food Safety ) 

84,600       ฝ่ายบริการ
วิชาการ  

7 กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบชุมชนรูปธรรมบ้านสองพ่ี
น้อง 

360,050       ฝ่ายบริการ
วิชาการ  

8 กิจกรรมเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่ง
พร้าวพัฒนา โดยการสร้างมูลค่าแก่ขยะมูลฝอยในชุมชน 

150,000       ฝ่ายบริการ
วิชาการ  

9 กิจกรรมหนุนการทํางานและกํากับติดตามตามศาสตร์
พระราชา 

100,000       ศูนย์ศาสตร์
พระราชา  

10 กิจกรรมนําเสนอผลการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นตาม
ศาสตร์พระราชา 

400,000       ฝ่ายบริการ
วิชาการ  

11 กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพหัวหน้าโครงการ
แก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 

61,202       ศูนย์ศาสตร์
พระราชา  

12 กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามพระรา
โชบาย (รุ่นที่ 2) 

154,000       ฝ่ายบริการ
วิชาการ  

13 กิจกรรมบริหารจัดการสํานักงานบริหารโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย(สพช.) 

93,000       ศูนย์ศาสตร์
พระราชา 
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ที ่ ชื่อโครงการ ประเภทเงิน/บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  แผ่นดิน รายได ้ อ่ืนๆ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

 

โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 

        

14 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นจังหวัดเพชรบุรี 

1,000,000       ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี         
15 กิจกรรมสํารวจและประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวตาม

เส้นทางและผลิตภัณฑ์ 
32,720       ศูนย์วิจัย

มะริด-สิงขร 

16 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนตามเส้นทางการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 

373,580       ศูนย์วิจัย
มะริด-สิงขร 

17 กิจกรรมทดลองและประเมินเส้นทางการท่องเที่ยว 2 
เส้นทาง 

32,720       ศูนย์วิจัย
มะริด-สิงขร 

18 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และสื่อการประชาสัมพันธ์
เส้นทางท่องเที่ยว 

160,980       ศูนย์วิจัย
มะริด-สิงขร 

โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์         
19 กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ตามแนว

พระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชนหัวทุ่ง-
ทุ่งพร้าวพัฒนา) 

107,950       ฝ่ายบริการ
วิชาการ 

 รวม 3,759,334 100,000       
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
เป้าประสงค์      พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าและเป็นคลังปัญญาท้องถิ่น 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,792,050 บาท แบ่งเป็น 12 

โครงการ 

ที ่ ชื่อโครงการ ประเภทเงิน/บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  แผ่นดิน รายได ้ อ่ืนๆ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

 

โครงการขับเคลื่อนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม         
1 กิจกรรมขับเคลื่อนระบบและกลไกและกระบวนการจัด

กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
100,000       ฝ่ายวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม         
2 กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  100,000      ฝ่ายวัฒนธรรม 
3 กิจกรรมอนุรักษ์บัวหลวงราชินีหนองจอก เพ่ือการพัฒนา

ชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
210,000       ฝ่ายวัฒนธรรม 

4 กิจกรรมพัฒนาชุมชนโพไร่หวานสู่การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

68,500       ฝ่ายวัฒนธรรม 

5 กิจกรรมจัดการความรู้และการจัดการมณฑปสมเด็จ
พระสังฆราชแตงโม 

100,000       ฝ่ายวัฒนธรรม 
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ที ่ ชื่อโครงการ ประเภทเงิน/บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  แผ่นดิน รายได ้ อ่ืนๆ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

 

6 กิจกรรมสํารวจและจัดทําแผนที่ทางวัฒนธรรมเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

40,000       ฝ่ายวัฒนธรรม 

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม         
7 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 200,000       ฝ่ายวัฒนธรรม 
8 กิจกรรมสนับสนุนการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรม

อุดมศึกษาครั้งที่ 19 
37,000       ฝ่ายวัฒนธรรม 

โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี         
9 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 350,000       คณะมนุษย์/

ฝ่ายวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยฯ 

10 กิจกรรม“เพชรบุรี:อยุธยาที่มีชีวิต”ของชุมชนวัฒนธรรม 
๓๐๐ ปี บ้านหนองแก้ว-ไร่หัวลุ่ม-วัดเขาน้อย อ.บ้านลาด 
จ.เพชรบุรี 

198,700       ฝ่ายวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยฯ 

11 กิจกรรม“หน้าบ้าน น่ามอง รอบรั้วมหาวิทยาลัย” 152,350       ฝ่ายวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยฯ 

โครงการมหกรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติและการ
แสดงนานาชาติ 
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ที ่ ชื่อโครงการ ประเภทเงิน/บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  แผ่นดิน รายได ้ อ่ืนๆ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

 

12 โครงการมหกรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติและ
การแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 8 

 2,235,500      ฝ่ายวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยฯ 

 รวม 1,456,550 2,335,500       
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์      หน่วยงานมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฝ่ายงานสํานักงาน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 219,000 บาท แบ่งเป็น 3 โครงการ 

ที ่ ชื่อโครงการ ประเภทเงิน/บาท ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิด 
ชอบ 

แผ่นดิน รายได ้ อ่ืนๆ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

 

1 กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยฯ 78,400        
2 งานบริหารสํานักงาน 110,600        
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา         
3 โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ   30,000      
 รวม 189,000  30,000      

 

 

 


