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ค ำน ำ 
 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มีจุดมุ่งหมำยและหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้นคุณภำพทุกระดับ
พัฒนำคุณภำพก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำต้องจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ
ที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด และเปิดเผยต่อ
สำธำรณชน เพื่อไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพ่ือรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก  

 

 สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีเป้ำหมำยที่จะด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำใน
ระดับอุดมศึกษำ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล โดยมีกระบวนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เป็นระบบ เป็นเครื่องมือสนับสนุนโดยได้รับควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนใน
สถำบัน 
 สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำฉบับนี้ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือควำมมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง 
มีควำมพร้อมที่จะรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก  ประจ ำปีงบประมำณ 2562          ซึ่ง
สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้พิจำรณำจำกบริบทและควำมเหมำะสมของมหำวิทยำลัย ผลของ
กำรประเมินคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ) พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
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ประวัติความเป็นมาสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  เป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี       
มีภำรกิจเก่ียวกับกำรด ำเนินกำร สนับสนุน ส่งเสริมกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น กำรบริกำรวิชำกำรที่สร้ำงควำม
เข้มแข็งแก่ชุมชน กำรส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ รวมถึงงำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศำสนำ  งำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น  งำนต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่น งำนวิจัยส่งเสริมเผยแพร่และสืบสำนวัฒนธรรม  ตลอดถึง
งำนหอวัฒนธรรม 

สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เดิมคือ ส ำนักศิลปวัฒนธรรม มีพันธกิจท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วิจัยท ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรวิจัย ศูนย์ฝึกอบรมและบริกำรวิชำกำร ท ำหน้ำที่บริกำรวิชำกำร 
ต่อมำศูนย์วิจัยและศูนย์ฝึกอบรมได้ยุบรวมเป็นหน่วยงำนเดียวกันในปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส ำนักวิจัย 
ตำมพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. 2538 และในปี  2542 วันที่ 12 ตุลำคม  2542 ได้มีกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนตำมพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. 2542 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส ำนักวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร และต่อมำในปี พ.ศ. 2547 วันที่ 14 มิถุนำยน  2547 ได้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง จึงมีผลท ำให้ส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำรและส ำนักศิลปวัฒนธรรมยุบรวมกันมีชื่อ
ใหม่ว่ำ “สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม” 
 
ปรัชญา 

“องค์กรเข้มแข็ง เครือข่ำยเข้มแข็ง สู่กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน” 
 

วิสัยทัศน์ 
 “ภำยในปี 2564 จะเป็น องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ที่มีกำรบูรณำกำรพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและชุมชน

เป็นรำกฐำนแห่งกำรพัฒนำองค์ควำมรู้สู่นวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์” 
 

เอกลักษณ์ 
เป็นองค์กรที่มีกำรบูรณำกำรท ำงำนกับเครือข่ำยควำมร่วมมือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  
อัตลักษณ์ 

บริกำรดี บูรณำกำรเด่น เน้นสร้ำงเครือข่ำย 
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พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกำรวิจัย โดยพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  มีกำรวำงแผน   จัดหำระดมทุนวิจัยจำกภำยในและภำยนอกพร้อมเครื่องมือเพ่ือกำรวิจัยและ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรด้ำนกำรวิจัย ประสำนงำนกับคณะเพ่ือให้มีกำรวิจัยในทุกระดับและทุกด้ำน 

2. ส่งเสริมงำนบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนถือว่ำเป็นภำรกิจและนโยบำยหลักของมหำวิทยำลัยที่จะตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของชุมชน โดยใช้มหำวิทยำลัยเป็นศูนย์ของกำรศึกษำกำรเรียนรู้และกำรวิจัย เป็นที่พ่ึงทำงปัญญำ
แก่ชุมชน โดยจะใช้ยุทธศำสตร์งำนวิจัยเป็นเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ชุมชน 

3. ส่งเสริมงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ ท ำนุบ ำรุง สร้ำงสรรค์ สืบสำนศิลปวัฒนธรรมและประวัติศำสตร์ของ
ท้องถิ่น โดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชน สร้ำงเครือข่ำยทำงวัฒนธรรม
ของชุมชน 

4. ส่งเสริมและพัฒนำสถำบันให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพ 
5. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจน  มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรงำนวิจัย  งำนศิลปวัฒนธรรม กำรให้

ค ำปรึกษำบริกำรด้ำนวิชำกำรแก่หน่วยงำน  ชุมชน  และบุคคลทั่วไปได้อย่ำงมืออำชีพ 
ค่านิยมองค์กร 

ค่ำนิยมหลักขององค์กร (Core Value) นั้น เป็นแก่นส ำคัญที่ทุกคนในองค์กรจะยึดถือและปฏิบัติ
ร่วมกัน ส ำหรับสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมีควำมเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญำย่อมเป็นที่มำแห่ง
ควำมส ำเร็จ ซึ่งในกำรปฏิบัติงำนทุกต ำแหน่ง ถ้ำหำกบุคลำกรภำยในองค์กรมีควำมศรัทธำในภูมิปัญญำของ
องค์กรก็ยอมประสบกับควำมส ำเร็จ แต่เพ่ือให้บุคลำกรภำยในองค์กรจ ำได้ง่ำยจึงได้ท ำตัวอักษรตัวหน้ำมำเรียง
ตำมล ำดับได้ว่ำ SMART  

1. Service Mind กำรมีจิตใจมุ่งบริกำร 
2. Moral and Integrity กำรมีศีลธรรมและมีควำมซื่อสัตย์ 
3. Accountability กำรมีควำมรับผิดชอบต่อควำมส ำเร็จของงำนและสำธำรณะ 
4. Realistic เป้ำหมำยต้องสำมำรถเป็นจริงได้ 
5. Teamwork กำรมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม  
 

วัฒนธรรมองค์กร 
       วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงที่โดดเด่นและ
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร ที่ถูกหล่อหลอมมำจำกควำมคิด ทัศนคติ ควำมเชื่อจนสะท้อนออกมำให้เห็น
เป็นรูปธรรม 

1. มีควำมศรัทธำ จงรักภักดีต่อองค์กร ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นใน กฎระเบียบและ    
ธรรมำภิบำล 

2. มีควำมตื่นตัว กระตือรือร้นต่อกำรเปลี่ยนแปลง และมีจิตใจของกำรให้บริกำร 
3. รับผิดชอบต่อหน้ำที่ ท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ ขยัน อดทน และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  
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4. ท ำงำนเป็นทีม เคำรพควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง สำมัคคี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันใน
องค์กร  

 

เป้าประสงค์ 
 1. หน่วยงำนมีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อตอบสนอง กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
 2. พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำและเป็นคลังปัญญำท้องถิ่น 
 3. พัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือแก้ปัญหำและพัฒนำท้องถิ่น 
 4. นักวิจัยมีศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT) 
 ในกำรจัดวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้ำนกำรวิจัยด้วย
เทคนิค SWOT  Analysis  วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนโอกำสและอุปสรรคและสภำพแวดล้อมภำยใน
ด้ำนจุดแข็ง จุดอ่อน  ผลกำรวิเครำะห์สรุปได้ดังนี้ 
 
1. จุดแข็ง (Strengths) 
  1.1 มีเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนทั้งภำยในและภำยนอกที่เข้มแข็งของพันธกิจทั้ง 3 พันธกิจ  ได้แก่
งำนวิจัย งำนบริกำรวิชำกำร และงำนส่งเสริมบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
  1.2 ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีวัฒนธรรมในกำรท ำงำน
เป็นทีมที่มีกำรบูรณำกำรงำนทุกฝ่ำยเข้ำด้วยกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  1.3 สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีศักยภำพในกำรหำรำยได้กับมหำวิทยำลัยจำกำรกำร
เป็นที่ปรึกษำงำนวิจัย งำนบริกำรวิชำกำร และงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  1.4 บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมรู้ และทักษะเกี่ยวกับงำน มีกระตือรือร้น มีควำมทุ่มเทและเสียสละเวลำ
ในกำรท ำงำน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตบริกำรสูง 
 
2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
 2.1 ภำระงำนที่ได้รับมอบหมำยทั้งตำมยุทธศำสตร์และตำมนโยบำย มีปริมำณมำกกว่ำบุคลำกร 
จ ำนวนบุคลำกร ของสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
 2.2 อำคำรส ำนักงำนไม่เหมำะสมต่อกำรขับเคลื่อนงำนและให้บริกำรงำนทั้ง 3 พันธกิจ (งำนวิจัย งำน
บริกำรวิชำกำร และงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม)  
 2.3 จ ำนวนบุคลำกรมีจ ำกัด ไม่เพียงพอกับภำรกิจและกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน ท ำให้ ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำน ให้แล้วเสร็จตำมแผน 
 2.4 ขำดบุคลำกรในต ำแหน่งที่จ ำเป็นบำงสำยงำน เช่น เจ้ำหน้ำที่ทรัพย์สินทำงปัญญำ เจ้ำหน้ำที่
คอมพิวเตอร์ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน  



6 
 
 
3. โอกาส (Opportunities) 
 3.1 สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย  ท ำให้ได้รับ
กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณ 
 3.2 ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนภำยในจังหวัด และหน่วยงำน
ภำยนอก ทั้งสถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำนของรัฐ และหน่วยงำนระดับประเทศ ท ำให้เกิดควำมร่วมมือและ
ควำมช่วยเหลือด้ำนต่ำงๆมำกขึ้น 
 3.3 นโยบำยของประเทศที่เอ้ือให้สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมีโอกำสในกำรพัฒนำสู่ควำม
เป็นเลิศทำงวิชำกำรในท้องถิ่น 
 
4. อุปสรรค (Threats) 
 4.1 กำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำยจำกหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน
ของสถำบันวิจัย 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

สถำบันวิจัยและศิลปวัฒนธรรม ในฐำนะหน่วยงำนหลักด้ำนกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรและบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ของมหำวิทยำลัยจึงได้ก ำหนดแผนงำนในปีงบประมำณพ .ศ. 2558 – 2562 โดยมุ่งเน้น
ยุทธศำสตร์ส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพงำนวิจัยองค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร และบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือควำมส ำเร็จและพัฒนำซึ่งจะยังผลให้มหำวิทยำลัยมีผลงำนวิจัย 
บริกำรวิชำกำรและบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ตรงตำมอัตลักษณ์และได้รับกำรยอมรับในวงวิชำกำรรวมถึงสำมำรถ
น ำผลไปใช้ประโยชน์ได้เป็นรูปธรรม 

 
โครงสร้างการบริหาร 

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำงำน 
บริหำรทั่วไป 

อธิกำรบดี 

รองอธิกำรบดี/ผู้ช่วย
อธิกำรบดี 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้ำงำนส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

 

หัวหน้ำงำนพัฒนำ
ท้องถิ่นและบริกำร

วิชำกำร 
 

หัวหน้ำงำนวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรม 

 
 

คณะกรรมกำรประจ ำ
สถำบัน 

รองผู้อ ำนวยกำร
สถำบันฯ 
ฝ่ำยวิจัยฯ 

 

รองผู้อ ำนวยกำร
สถำบันฯ 

ฝ่ำยบริกำรวิชำกร 
 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำบัน
ฯ 

ฝ่ำยส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

 
หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร

สถำบันฯ 
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สภาพปัจจุบันของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
 สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีภำระหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย ในด้ำนงำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนพัฒนำท้องถิ่นและบริกำรวิชำกำร ด้ำนส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม แบ่งภำระหน้ำที่เป็น 4 งำน ดังต่อไปนี้ 
 
1. สภาพปัจจุบันของงานบริหารงานทั่วไป 
  1.1 หน่วย ธุรกำรและประชำสัมพันธ์ 
   1.1.1 จัดระบบงำนสำรบรรณ และงำนเลขำนุกำร 
   1.1.2 ดูแล อ ำนวยควำมสะดวก อำคำรสถำนที่ 
   1.1.3 ประชำสัมพันธ์งำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนผ่ำนสื่อต่ำง ๆ (website, facebook) 
  1.2 หน่วย งบประมำณ กำรเงิน และพัสดุ 
   1.2.1 ก ำหนด/จัดสรรงบประมำณของแต่กลุ่มงำน 
   1.2.2 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
   1.2.3 จัดท ำระบบเบิกจ่ำยงบประมำณ 
   1.2.4 ตรวจสอบและบันทึกรำยกำรพัสดุ 
   1.2.5 วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยงบประมำณแต่ละกลุ่มงำน 
   1.2.6 จัดท ำรำยงำนพัสดุ/ครุภัณฑ์ประจ ำปีงบประมำณ 
  1.3 หน่วยประกันคุณภำพและควบคุมภำยใน 
   1.3.1 จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพประกันกำรศึกษำ 
   1.3.2 จัดท ำคู่มืองำนประกันคุณภำพของหน่วยงำน 
   1.3.3 จัดท ำข้อมูลรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
   1.3.4 จัดระบบเอกสำรเพื่อรับกำรตรวจสอบภำยใน 
  1.4 หน่วยวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
   1.4.1 จัดท ำแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงำน 
   1.4.2 จัดท ำแผนกลยุทธ์ระดับฝ่ำยงำน 
   1.4.3 จัดทบทวนแผนระดับกลยุทธ์ในแต่ละปี 
   1.4.4 จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำน 
   1.4.5 รำยงำน/ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนของหน่วยงำน 
 
2. สภาพปัจจุบันของงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม      
 จำกวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำงำนวิจัยของหน่วยงำนที่ด ำเนินภำรกิจส่งเสริมและสนับสนุน
กำรวิจัยระดับชำติ อำทิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
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(สกว.) รวมถึงวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยที่มีเป้ำหมำยส ำคัญเพ่ือมุ่งพัฒนำ
ผลงำนวิจัยที่มีมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติและเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำร
แข่งขันของประเทศ  ทั้งนี้กำรพัฒนำผลงำนวิจัยดังกล่ำวจ ำเป็นต้องมีระบบและกลไกต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำน
วิจัยให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และได้ก ำหนดประเด็นกำรวิจัยด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนทุนอุดหนุนกำรวิจัยแก่นักวิจัยที่สร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพและคุณค่ำต่อสังคม
องค์รวมต่อไป     
 2.1 หน่วยธุรกำร เอกสำร และวัสดุ   
 1.2.1 ตรวจสอบและบันทึกรำยกำรพัสดุ  
 1.2.2 ดูแลงำนธุรกำร และสำรบรรณ ด้ำนงำนวิจัย  
 1.2.3 จัดทำรำยงำนพัสดุ/ครุภัณฑ ์ 
 2.2 หน่วยกำรเงินด้ำนกำรวิจัย  
  2.2.1 จัดทำเอกสำรเบิกจ่ำยด้ำนกำรวิจัย และโครงกำรต่ำง ๆ ของฝ่ำยวิจัย  
  2.2.2 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณด้ำนกำรวิจัย  
  2.2.3 จัดทำระบบเบิกจ่ำยงบประมำณด้ำนกำรวิจัย  
 2.3 หน่วยประสำนทุนวิจัยภำยนอก  
  2.3.1 ดูแลระบบและกลไกในกำรหำทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก  
  2.3.2 วิเครำะห์ วำงแผน และแสวงหำทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก 
  2.3.3 จัดท ำแผนงำนและข้อเสนอโครงกำรเพื่อขอทุนจำกแหล่งทุนภำยนอก  
  2.3.4 ประเมินคุณภำพข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อส่งขอทุนจำกหน่วยงำนภำยนอก  
  2.3.5 กำรตรวจสอบคุณภำพงำนวิจัยให้เป็นไปตำมมำตรฐำน  
  2.3.6 ประสำนและอ ำนวยควำมสะดวกระหว่ำงนักวิจัยและแหล่งทุน  
 2.4 หน่วยประสำนทุนวิจัยภำยใน  
  2.4.1 ดูแลระบบและกลไกในกำรจัดสรรทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนภำยใน  
  2.4.2 ก ำหนด/จัดสรรโครงกำรเพ่ือขอรับงบประมำณทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกงบประมำณของ
มหำวิทยำลัยและกองทุนเพ่ือกำรวิจัย  
  2.4.3 สนับสนุนและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของกองทุนเพ่ือกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย  
  2.4.4 ประเมินคุณภำพข้อเสนอโครงกำรวิจัย  
  2.4.5 กำรตรวจสอบคุณภำพงำนวิจัยให้เป็นไปตำมมำตรฐำน  
  2.4.6 ประสำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้นักวิจัย  
 2.5 หน่วยติดตำมงำนวิจัย 
  2.5.1 ดูแลระบบและกลไกในกำรติดตำมงำนวิจัย  
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  2.5.2 ก ำกับติดตำมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และกำรส่งรำยงำนวิจัย ให้
เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
  2.5.3 กำรก ำกับติดตำม และด ำเนินกำรกรณีนักวิจัยท ำผิดเงื่อนไขในสัญญำรับทุน  
  2.5.4 ประสำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้นักวิจัย  
 2.6 หน่วยวำรสำรและกำรเผยแพร่  
  2.6.1 จัดท ำวำรสำรสถำบันวิจัยฯ  
  2.6.2 ดูแล สนับสนุน และส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของนักวิจัย  
  2.6.3 จัดท ำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเพ่ือกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของนักวิจัย  
  2.6.4 ประสำนงำนระหว่ำงนักวิจัยและหน่วยงำนที่ต่ำง ๆ เพ่ือกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย  
 2.7 หน่วยส่งเสริมกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพำณิชย์  
  2.7.1 ดูแลระบบและกลไก และกำรติดตำมนักวิจัย ในกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อ
ยอดเชิงพำณิชย์  
  2.7.2 ประสำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้นักวิจัยกับหน่วยงำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะผู้ประกอบกำร  
 2.8 หน่วยงำนนวัตกรรมและทรัพย์สินทำงปัญญำ  
  2.8.1 ดูแลระบบและกลไกในกำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรขอจดทรัพย์สินทำงปัญญำจำก
ผลงำนวิจัย  
  2.8.2 จัดท ำทะเบียนผลงำนและนวัตกรรมที่ได้จำกงำนวิจัย  
  2.8.3 จัดแสดงนวัตกรรมและผลงำนด้ำนกำรวิจัย  
  2.8.4 ประสำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้นักวิจัยกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  
 2.9 หน่วยงำนศูนย์ควำมเป็นเลิศและหน่วยวิจัย  
  2.9.1 ดูแลระบบและกลไก  ในกำรจัดตั้ งศูนย์ควำมเป็นเลิศ  ศูนย์วิจัย  และหน่วยวิจัย               
ของมหำวิทยำลัย  
  2.9.2 ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของศูนย์ควำมเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย และหน่วยวิจัย ให้เป็นไป 
ตำมแผน  
  2.9.3 เผยแพร่ผลงำนและนวัตกรรมที่ได้จำกศูนย์ควำมเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย และหน่วยวิจัย  
  2.9.4 ประสำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้นักวิจัยกับหน่วยงำนต่ำง  ๆ เพ่ือขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์ควำมเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย และหน่วยวิจัย 

 
3. สภาพปัจจุบันของงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการ 

สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ได้ให้บริกำรวิชำกำรตั้งแต่เมื่อ
ครั้งยังเป็นสถำบันรำชภัฏ  โดยสังกัดส ำนักศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้บริกำรวิชำกำร ต่อมำได้มี
กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรเรื่อยมำจนมำถึงปัจจุบัน ซึ่งยังคงปฏิบัติภำรกิจในกำรขับเคลื่อนพันธกิจของ
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มหำวิทยำลัยด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรต่อสังคม มีหน้ำที่หลักในกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและ
หน่วยงำนภำยนอกในกำรขับเคลื่อนงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และด ำเนินกิจกรรมที่สนับสนุน  ส่งเสริมกำร
ให้บริกำรวิชำกำรที่แก้ไขปัญหำและสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ชุมชน กำรสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริและปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนตำม
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและโรงเรียนกองทุนกำรศึกษำ  
  3.1 หน่วยขับเคลื่อนประสำนงำนชุมชนท้องถิ่น 
  3.1.1 ประสำนงำนกำรท ำงำนร่วมกับ 8 คณะ ในกำรพัฒนำ 
  3.1.2 ลงพื้นที่ส ำรวจควำมต้องกำรและปัญหำร่วมกับ 8 คณะ 
  3.1.3 ขับเคลื่อนและวำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
  3.2  หน่วยวิเครำะห์งำนและจัดท ำโครงกำรชุมชน 
   3.2.1 ลงพ้ืนที่รับฟังประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำรของชุมชน 
   3.2.2 วิเครำะห์ประเด็นปัญหำและจัดท ำฐำนข้อมูลชุมชน 
   3.2.3 เสนอโครงกำร จัดท ำโครงกำร และด ำเนินโครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ 
   3.2.4 เบิกจ่ำยงบประมำณ 
   3.2.5 จัดท ำรำยงำนผลโครงกำร 
  3.3  หน่วยวิเครำะห์งำนและจัดท ำโครงกำรโรงเรียนกองทุนกำรศึกษำ 
   3.3.1 ลงพื้นที่รับฟังประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำรของโรงเรียนกองทุนกำรศึกษำ 
   3.3.2 วิเครำะห์ประเด็นปัญหำและจัดท ำฐำนข้อมูลโรงเรียนกองทุนกำรศึกษำ 
   3.3.3 เสนอโครงกำร จัดท ำโครงกำร และด ำเนินโครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ 
   3.3.4 เบิกจ่ำยงบประมำณ 
   3.3.5 จัดท ำรำยงำนผลโครงกำร 
  3.4 หน่วยวิเครำะห์งำนและจัดท ำโครงกำรโรงเรียน ตชด. 
   3.4.1 ลงพ้ืนที่รับฟังประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำรของโรงเรียน ตชด. 
   3.4.2 วิเครำะห์ประเด็นปัญหำและจัดท ำฐำนข้อมูลโรงเรียน ตชด. 
   3.4.3 เสนอโครงกำร จัดท ำโครงกำร และด ำเนินโครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ 
   3.4.4 เบิกจ่ำยงบประมำณ 
   3.4.5 จัดท ำรำยงำนผลโครงกำร 
  3.5 หน่วยติดตำมและประเมินผลงำนพัฒนำท้องถิ่น 
   3.5.1 ลงพ้ืนที่ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินงำน 
   3.5.2 วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน 
   3.5.3 สรุปและรำยงำนผลต่อมหำวิทยำลัย 
 



12 
 
4. สภาพปัจจุบันของงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   

สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตำมที่มหำวิทยำลัย มีนโยบำยส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกทำง
วัฒนธรรมที่ดีแก่เยำวชน  นักศึกษำ  และประชำชนในท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ซึ่ง
ค่ำนิยมเอกลักษณ์  ขนบธรรมเนียมประเพณีและเชิดชูภูมิปัญญำไทยและสร้ำงเครือข่ำยทำงวัฒนธรรมเพ่ือ
กำรอนุรักษ์ เผยแพร่และน ำไปสู่สำกล เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมพันธกิจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงจัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประจ ำปี พ.ศ.2561 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนและเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผล
กำรด ำเนินกำรด้วยควำมร่วมมือของหน่วยงำนและคณะโดยกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและงำนวิจัยสู่กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

  4.1 หน่วยงำน  ขับเคลื่อนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  4.1.1 ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  4.1.2 จัดท ำแผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  4.1.3 จัดท ำโครงกำรและด ำเนินโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ตำมแผนงำนที่วำงไว้ 
  4.1.4 กำรประสำนงำนด้ำนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  
  4.1.5 จัดท ำรำยงำนผลกำรจัดโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

 4.2 หน่วยงำน  พิพิธภัณฑ์เมืองเพชร 
  4.2.1 ประชุมวำงแผนกำรจัดท ำพิพิธภัณฑ์เมืองเพชร 
  4.2.2 ประสำนงำนขอข้อมูลทั้งหน่วยงำนภำยนอกและภำยใน 
  4.2.3 รวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองเพชร 
  4.2.4 จัดท ำพิพิธภัณฑ์เมืองเพชร 
  4.2.5 กำรดูแล รักษำ พัฒนำ และกำรจัดหำรำยได้ 
  4.2.6 จัดท ำรำยงำนผลกำรจัดพิพิธภัณฑ์เมืองเพชร 
 4.3 หน่วยงำน ศูนย์กำรเรียนรู้ตำลโตนด 
  4.3.1 กำรประชุมวำงแผนกำรจัดท ำศูนย์กำรเรียนรู้ตำลโตนด 
  4.3.2 กำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำลโตนด 
  4.3.3 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งภำยในและภำยนอก 
  4.3.4 จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ตำลโตนด  
  4.3.5 กำรดูแล รักษำ พัฒนำ และกำรจัดหำรำยได้ 
  4.3.6 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนศูนย์กำรเรียนรู้ตำลโตนด 

 
 

 



13 
 

กลยุทธ์สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ( พ.ศ.2558 – 2562 ) 

วัตถุประสงค์ในการจัดแผนกลยุทธ์ 
กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์สถำบันวิจัย พ.ศ.2558-2562 และได้ทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  ระยะ 5 ปี  ( พ.ศ.2558-2562 ) มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
 1.เพ่ือพัฒนำศักยภำพของส ำนักงำนสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและมีรูปแบบกำรด ำเนินงำนในเชิงรุก 
 2.เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพสูง โดยน ำหลักธรรมำภิบำล และ
เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำมำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำร 
 3.เพื่อก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้อง
และบรรลุตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย พร้อมทั้งท่ีมีกำรประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมโดดเด่นด้ำนอำหำรและกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพบัณฑิต 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรผลิตและพัฒนำอำชีพครู 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร 
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
1.ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

ตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุนวิชำกำร ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้บังคับ จ ำนวน 7 
ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ร่วมระหว่ำงส ำนักงำนอธิกำรบดีและส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้  
และตัวบ่งชี้ เฉพำะจ ำแนกเป็นตัวบ่งชี้ของสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 7 ตัวบ่งชี้ ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 11 ตัวบ่งชี้ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 7 ตัวบ่งชี้ และส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 5 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ ความเชื่อมโยง ผู้รับผิดชอบ 
1. ตัวบ่งชีบ้ังคับ   
1.1 กำรบริหำรของหน่วยงำนสนับสนุนวิชำกำร 
เพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมภำรกิจ 

มฐ.5 อุดมศึกษำ ทุกหน่วยงำน 

1.2 กำรส่งเสริมกำรใช้งำนวิเครำะห์ หรืองำนวิจัย
สถำบันเพื่อกำรพัฒนำหน่วยงำน  

ยุทธศำสตร์มรภ.เพชรบุรี ทุกหน่วยงำน 

1.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำร  ยุทธศำสตร์มรภ.เพชรบุรี ทุกหน่วยงำน 
1.4 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร ยุทธศำสตร์มรภ.เพชรบุรี ทุกหน่วยงำน 
1.5 ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำสู่ส ำนักงำนสี

เขียว (Green office) 
ยุทธศำสตร์มรภ.เพชรบุรี ทุกหน่วยงำน 

1.6 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ยุทธศำสตร์มรภ.เพชรบุรี ทุกหน่วยงำน 
1.7 ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล

งำนของผู้บริหำรระดับหน่วยงำน 
ผลกำรติดตำม 
ตรวจสอบของ คกก.
ติดตำม 

ทุกหน่วยงำน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  : การบริหารของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม

ภารกิจ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน จ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
และกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น ดังนั้นจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์และแผนกำรด ำเนินงำน เพ่ือเป็นแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 กำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีก ำหนดไว้ แล้วนั้น ต้องมีกำรวิเครำะห์ SWOT และควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม และควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพชรบุรี 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนำหรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT ควำมต้องกำรของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยในและภำยนอก  ผลประเมินแผนยุทธศำสตร์ และผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำปีที่
ผ่ำนมำของหน่วยงำน โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภำรกิจของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย และพัฒนำไปสู่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำ พร้อมทั้งก ำหนดตัวบ่งชี้ด้ำนผลผลิต 
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และค่ำเป้ำหมำย โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำนและได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 

2. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย เสนอ
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนพิจำรณำ และรำยงำนผลต่อมหำวิทยำลัย (มีกำรก ำหนดประเด็นควำมเสี่ยง    

อย่ำงน้อย 4 ประเด็น โดยมีผลงำนเชิงประจักษ์ ที่แสดงให้เห็นว่ำควำมเสี่ยงลดลงไม่น้อยกว่ำ 2 ประเด็น) 
3. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และ

แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมภำรกิจ 1 ด้ำนต่อปี จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ โดย
ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำร KM ระดับมหำวิทยำลัย และเผยแพร่ในระดับชำติ และน ำมำปรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนจริง  

4. ก ำหนดคู่เทียบหรือทบทวนคู่เทียบจำกปีที่ผ่ำนมำ วิเครำะห์สมรรถนะและก ำหนด
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนภำยนอก   

5. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและ
สอดคล้องกับภำรกิจ และพัฒนำกำรของหน่วยงำนที่ได้ปรับให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นส่วน
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หนึ่งของกำรบริหำรงำนหน่วยงำนตำมปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และ
กำรประเมินคุณภำพ และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนอย่ำงน้อย 2 ครั้ง 
พร้อมทั้งน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  

 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
 
 
 
หมายเหตุ กำรก ำหนดจ ำนวนคู่เทียบต้องไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยงำน และควรมีควำมแตกต่ำงบริบทของ
หน่วยงำน  ยกตัวอย่ำงเช่น  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เทียบเคียง
กับ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม กองบริหำรงำนวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร  และ
งำนวิชำกำร วิทยำลัยชุมชน  เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 : การส่งเสริมการใช้งานวิเคราะห์ หรืองานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน  

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ ์

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 กำรวิจัยเป็นกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมถูกต้องในสิ่งที่ต้องกำรศึกษำ มี
กำรรวบรวมข้อมูล กำรจัดระเบียบข้อมูล กำรวิเครำะห์ และตีควำมหมำยของผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ 
หน่วยงำนจึงควรให้ควำมส ำคัญกับกำรวิจัย โดยเฉพำะกำรวิจัยประยุกต์ที่เน้นกำรน ำผลมำใช้ในกำรปรับปรุง
และพัฒนำองค์กรโดยตรงและท ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้วิธีวิทยำกำรวิจัยในลักษณะต่ำง ๆ ที่มีควำมสอดคล้อง
และเหมำะสมกับเรื่องที่ต้องกำรปรับปรุงและพัฒนำ ซึ่งเรียกว่ำ วิจัยสถำบัน เพ่ือมุ่งศึกษำปัญหำที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง หรือแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นในแต่ละมหำวิทยำลัยโดยเฉพำะ มีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยสถำบันในระดับชำติ 
เพ่ือแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำหน่วยงำน 
เปรียบเทียบส่วนประกอบงานวิเคราะห์กับงานวิจัยสถาบัน 

งานวิเคราะห์หรืองานสังเคราะห์ งานวิจัย 
บทที่ 1 บทน ำ บทที่ 1 บทน ำ 
บทที่ 2 ทฤษฎี งำนวิเครำะห์/งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 2 ทฤษฎี งำนวรรณกรรม /งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทที่ 3 หลักเกณฑ์หรือวิธีกำรวิเครำะห์ บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 
บทที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ บทที่ 4 ผลกำรวิจัย 
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ บทที่ 5 สรุปและอภิปรำยผล 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีกำรระบุประเด็นปัญหำที่ควรด ำเนินกำรแก้ไขด้วยผลงำนวิเครำะห์ หรืองำนวิจัยสถำบัน 
โดยอำจเป็นปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรหรือในกำรท ำงำนหรือเป็นประเด็นเพื่อพัฒนำหน่วยงำน 

2. มีผลงำนวิเครำะห์ หรือผลงำนวิจัยสถำบันแล้วเสร็จและท ำกำรเผยแพร่เพ่ือกำรใช้ประโยชน์
ภำยในหน่วยงำน อย่ำงน้อย 1โครงกำร/เรื่องต่อปีที่ประเมิน 

3. มีกำรติดตำมและตรวจสอบประเมินผลกำรน ำผลงำนวิเครำะห์ หรือผลงำนวิจัยสถำบันไปใช้
ปรับปรุงหรือพัฒนำกำรท ำงำนของหน่วยงำน 

4. มีกำรเผยแพร่งำนวิเครำะห์หรืองำนวิจัยสถำบันสู่สำธำรณชน หรือมีกำรผลิตผลงำน
วิเครำะห์หรือผลงำนวิจัยสถำบันต่อยอด 

5. มีกำรเผยแพร่ผลงำนวิเครำะห์หรืองำนวิจัยสถำบันในระดับชำติ เพ่ือแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำ
หน่วยงำนอย่ำงน้อย 1 เรื่องต่อปี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  :  ระดับความส าเร็จของการให้บริการ  

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนกำร 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
กำรให้บริกำรถือเป็นภำรกิจที่ส ำคัญของหน่วยงำน ดังนั้น เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนแต่ละงำนตำม

โครงสร้ำงของหน่วยงำนมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตำม
วัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภำพ หน่วยงำนจึงจ ำเป็นต้องมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรในเบื้องต้น  

 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำร และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

2. มีกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเชิงสถิติของกำรให้บริกำร 
3. หน่วยงำนพัฒนำกำรให้บริกำรในรูปแบบออนไลน์ e-Service เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยปีละ 1 บริกำร  
4. น ำข้อมูลที่วิเครำะห์จำกข้อ2 มำปรับปรุงกำรให้บริกำรและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำน 

ภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 
5. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี (3.51) ขึ้นไปทุกภำรกิจและเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และมี

กำรน ำผลกำรประเมิน ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และ
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำ เสนอแนะกำรปรับปรุงวิธีกำรให้บริกำรตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร   
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร   
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 
 ข้อมูลที่ต้องการ 

1. หลักฐำนที่แสดงผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
2. แผนกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
3. หลักฐำนที่แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ผู้รับบริกำร 
4. หลักฐำนที่แสดงกำรประเมินผลแผนกำรให้บริกำร 
5. แผนพัฒนำปรับปรุงจำกผลกำรประเมินฯ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  :  ระดับความผูกพันของบุคลากร 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : ผลลัพธ ์
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 หน่วยงำนสนับสนุนเป็นหน่วยสนับสนุนจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  จ ำเป็นต้องประเมินควำม
ต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถ อัตรำก ำลัง และกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนเพ่ือน ำไปสู่ผลกำร
ด ำเนินกำรที่โดดเด่น และเป็นแรงขับเคลื่อนที่ท ำให้บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่นทั้งในด้ำนจิตใจ และสติปัญญำ
บุคลำกรมีควำมผูกพันต่อมหำวิทยำลัย  โดยมีกำรประเด็นกำรประเมินหลัก ๆ ได้แก่ ควำมร่วมมือระหว่ำง
บุคลำกรกับผู้น ำหน่วยงำน ด้ำนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและวัฒนธรรมองค์กร 
ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนสวัสดิกำร ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร/กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 
และด้ำนควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร  

เกณฑ์มาตรฐาน  
ใช้คะแนนผลกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร (ค่ำเฉลี่ย) คะแนนเต็ม 5 

 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แบบประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรในหน่วยงำน 

2. จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (ต้องมำกกว่ำร้อยละ80 ของบุคลำกรทั้งหมด) 
3. รำยงำนสรุปผลควำมผูกพันของบุคลำกร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  :  ระดับความส าเร็จการพัฒนาสู่ส านักงานสีเขียว (Green office)  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ล้วนต้องใช้ทรัพยำกร พลังงำน และก่อให้เกิดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม ทั้ง

ด้ำนขยะ น้ ำเสีย มลพิษ ซึ่งส ำนักงำนมีส่วนในกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยำกำศอันเป็นสำเหตุหลัก
ของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และตำมโยบำยมหำวิทยำลัยมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green 
University) ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรรองรับส ำนักงำนสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำร
ทรัพยำกร พลังงำน และสิ่งแวดล้อมในส ำนักงำนรองรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงำน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีกำรประเมินประเด็นปัญหำตำมเกณฑ์กำรตรวจสอบส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ในคู่มือกำร

ประเมินส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม    
2. มีกำรก ำหนดล ำดับควำมส ำคัญและจัดท ำแผนกำรจัดกำรประเด็นปัญหำตำมข้อที่ 1 
3. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนในข้อ 2 
4. มีกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลควำมส ำเร็จ 

5. ผ่ำนกำรรับรองกำรประเมินเป็นส ำนักงำนสีเขียว (Green office)  ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร   
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร   
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  :  การบริหารทรัพยากรบุคคล  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 หน่วยงำนสนับสนุนจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง โดยต้องมีระบบกำร

วิเครำะห์ภำระงำน และสมรรถนะให้สอดคล้องกับภำรกิจ รวมทั้งกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนวิชำชีพ
ของบุคลำกรทุกระดับ ตลอดจนมีสวัสดิกำร มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ และติดตำมประเมินผล น ำผลไป
พัฒนำบุคลำกร เพ่ือเป็นกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีคุณภำพ สำมำรถปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
พันธกิจและเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย  ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ 1.6.1 ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และ
1.6.2 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 

 
1.6.1 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีกำรจัดแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (บุคลำกรสำยสนับสนุน) และด ำเนินกำรตำมแผน 
2. มีกำรวิเครำะห์คุณลักษณะและควำมต้องกำรของงำน (Job analysis and Job description) 

ตำมกรอบอัตรำก ำลัง 
3. มีกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลชองหน่วยงำน เช่น กำรคัดเลือก กำรบรรจุแต่งตั้ง กำร

เลื่อนขั้นต ำแหน่ง มีควำมถูกต้องและทันเวลำ 
4. มีกำรวัดและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เป็นรำยบุคคลที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะรำยต ำแหน่ง (Competency) มำใช้ในกำรประเมินผล 
5. มีกำรติดตำม และประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ก ำหนด 
6. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 
1.6.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีแนวทำง หรือนโยบำย หรือกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมสุขในที่ท ำงำน (Happy workplace) รวมถึง
กำรสร้ำงควำมผูกพันองค์กร (Employee engagement)  

2. บุคลำกรทุกคนของหน่วยงำนได้รับกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ในสำยงำนและพัฒนำประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนอย่ำงน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี 

3. ผู้บริหำร/หัวหน้ำหน่วยงำนมีกำรติดตำมให้บุคลำกรในหน่วยงำนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำร
พัฒนำจำกข้อ 2 มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. มีคู่มือหรือแนวทำงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและมีกำรเผยแพร่ภำยในหรือภำยนอกสถำบัน 
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5. มีกำรประเมินควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำน 

6. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4-5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 

 

สรุปคะแนนที่ได้ของตัวบ่งชี้ที่ 16.1 
 คะแนนที่ได้ = ค่ำเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของตัวบ่งชี้ที่ 1.6.1 และ 1.6.2  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  : ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับหน่วยงาน 

  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ว่ ำด้วย กำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2554 และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพ่ือติดตำม คณบดี 
ผู้อ ำนวยกำรได้บริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนพัฒนำของมหำวิทยำลัยและแผนปฏิบัติรำชกำรของ
มหำวิทยำลัย คณะ และหน่วยงำน และน ำผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำนโยบำย
และพัฒนำมหำวิทยำลัยต่อไป ดังนั้นจึงน ำผลกำรประเมินมำเป็นผลลัพธ์ว่ำอยู่ระดับใด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ยของผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของผู้บริหำรระดับหน่วยงำน 
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2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

สถำบันวิจัยวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีภำรกิจขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยในด้ำนงำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนพัฒนำท้องถิ่นและบริกำรวิชำกำร และด้ำนส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ “องค์กรแห่งกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกำรสร้ำงงำนวิจัยที่มีคุณภำพ ใช้
วัฒนธรรมและชุมชนเป็นรำกฐำนแห่งกำรเรียนรู้ โดยน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก ำหนดตัว
บ่งชี้ตำมภำรกิจ จ ำนวน  7  ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

  ตัวบ่งช้ี 
ความเชื่อมโยงกับ

เกณฑ์ระดับ
มหาวิทยาลัยและคณะ 

ความเชื่อมโยง และ
พันธกิจหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2.1 กำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรม 

ตบช.2.5 ระดับ 
มหำวิทยำลัย และ 

ยุทธศำสตร์มรภ.
เพชรบุรี  
พันธกิจที่ 2 

ฝ่ำยงำนวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรม 
และนักวิจัย
ประจ ำสถำบัน 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัย หรืองำน

สร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมจำก
ภำยนอกของนักวิจัยประจ ำสถำบันฯ 

ตบช.2.1ระดับ
มหำวิทยำลัย 

ยุทธศำสตร์มรภ.
เพชรบุรี 
พันธกิจที่ 2 

2.3 งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
หรือ นวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

ตบช.2.2ระดับ
มหำวิทยำลัย 

ยุทธศำสตร์มรภ.
เพชรบุรี 
พันธกิจที่ 2 

2.4 ผลงำนกำรคุ้มครองสิทธิ
ทรัพย์สินทำงปัญญำของนักวิจัย 

ตบช.2.3ระดับ
มหำวิทยำลัย 

ยุทธศำสตร์มรภ.
เพชรบุรี 
พันธกิจที่ 2 

2.5 จ ำนวนผลิตภัณฑ์หรือองค์
ควำมรู้ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน 

ตบช. 3.2 ระดับ
มหำวิทยำลัย 

ยุทธศำสตร์มรภ.
เพชรบุรี 
พันธกิจที่ 3 

ฝ่ำยงำนบริกำร
วิชำกำร 

2.6 กำรพัฒนำท้องถิ่น ตบช.3.3 ระดับ 
มหำวิทยำลัย ตบช.3.2 
ระดับคณะ 

ยุทธศำสตร์มรภ.
เพชรบุรี 
พันธกิจที่ 3 

2.7 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตบช.4.3 ระดับ
มหำวิทยำลัยและ 4.2 
ระดับคณะ 

ยุทธศำสตร์มรภ.
เพชรบุรี 
พันธกิจที่ 4 

ฝ่ำยงำนท ำนุ
บ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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ตวับ่งชี้ท่ี 2.1  : การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนที่ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำร
งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภำพโดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริม
สนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ทั้งกำรสนับสนุนด้ำนกำรจัดหำแหล่งทุน
วิจัยและกำรจัดสรรทุนวิจัยจำกงบประมำณของมหำวิทยำลัยให้กับบุคลำกร ส่งเสริมพัฒนำสมรรถนะแก่
อำจำรย์และนักวิจัย กำรสนับสนุนทรัพยำกรที่จ ำเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยำกรบุคคล ทรัพยำกรกำรเงิน เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ตลอดจนจัดระบบสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่นักวิจัยอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนมี
ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ได้รับกำรคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทำงปัญญำและน ำไปใช้
ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีกำรน ำข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำในระดับท้องถิ่น หรือระดับจังหวัด หรือ

ระดับประเทศมำวิเครำะห์และสังเครำะห์เพ่ือกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยให้สำมำรถ
ตอบสนองยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัยของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือแหล่ง
สนับสนุนทุนวิจัยภำยนอก 

2. มีกำรน ำข้อมูลจำกข้อที่ 1 มำจัดท ำแผนบริหำรงำนวิจัยในภำพรวมของมหำวิทยำลัย 
และด ำเนินงำนตำมแผน 

3. มีกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยและพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยด้ำนวิจัย 
4. มีกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรกำรวิจัย และน ำรำยงำนผลต่อคณะ

กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 2 ครั้ง  
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนวิจัยมำปรับปรุงแผนงำนวิจัยอย่ำง

ต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 



26 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  : เงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมจากภายนอกของ

นักวิจัยประจ าของสถาบัน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน ำเข้ำ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยส ำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรผลิตงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในมหำวิทยำลัย
อุดมศึกษำ คือเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรม ดังนั้น มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีจึง
ผลักดันให้คณะและสถำบันวิจัยฯ และบุคลำกรหำแหล่งทุนจำกภำยนอกมหำวิทยำลัยเพ่ือสนับสนุนกำรท ำวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมสภำพแวดล้อมและจุดเน้นของมหำวิทยำลัย 

นอกจำกนั้นสถำบันวิจัยฯ ยังมีนักวิจัยที่จ ำเป็นต้องมีงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือ
นวัตกรรมเงินทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของส ำนักและมหำวิทยำลัย  
และนอกจำกนี้งบประมำณที่สถำบันวิจัยได้รับจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญที่
แสดงถึงศักยภำพด้ำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย  

เกณฑ์การประเมิน 

   โดยกำรแปลงจ ำนวนเงินต่อจ ำนวนนักวิจัยประจ ำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัย 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ก ำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บำทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค ำนวณจ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมจำกภำยนอกมหำวิทยำลัยต่อ
นักวิจัยประจ ำ 
 
                                                     จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ จำกภำยนอกฯ 

                              จ ำนวนนักวิจัยประจ ำ 
 
 
 
 
 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ =             
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2. แปลงจ ำนวนเงินที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
                         จ ำนวนเงินที่สนับสนุนงำนวิจัยฯ จำกภำยนอกฯ 
                       จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
 
หมายเหตุ 

1. นักวิจัยประจ ำ หมำยถึง บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งนักวิจัย 
2. ให้นับจ ำนวนเงินที่มีกำรลงนำมในสัญญำรับทุนในปีกำรศึกษำนั้นๆ ที่ประเมิน ไม่ใช่จ ำนวน

เงินที่เบิกจ่ำยจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐำนกำรแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงำนวิจัย ซึ่งอำจเป็นหลักฐำนจำกแหล่งทุน

หรือ หลักฐำนจำกกำรตกลงร่วมกันของมหำวิทยำลัยที่ร่วมโครงกำร ให้แบ่งสัดส่วนเงินตำมหลักฐำนที่ปรำกฏ
กรณีท่ีไม่มี หลักฐำน ให้แบ่งเงินตำมสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละหน่วยงำน 

4. กำรนับจ ำนวนเงินสนับสนุนโครงกำรวิจัย สำมำรถนับเงินโครงกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยที่ได้
ลงนำมในสัญญำรับทุนโดยนักวิจัย แต่ไม่สำมำรถนับเงินโครงกำรวิจัยอ่ืนที่บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย
เป็นผู้ด ำเนินกำร 

5. แหล่งทุนภำยนอก หมำยถึง เป็นทุนวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนนอกมหำวิทยำลัย 
ได้แก่ ทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกงบประมำณของรัฐผ่ำนหน่วยงำนผู้ให้ทุน เช่น สวทช. วช. สกว. สกอ. พพ. และ 
สนพ. ทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกภำคเอกชน รวมถึงทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกต่ำงประเทศ  ทุนอุดหนุนกำรวิจัย
จำกแหล่งทุนภำยนอก จะไม่รวมถึงงำนกำรค้ำ / งำนบริกำรวิชำกำร ที่มีระเบียบมหำวิทยำลัยก ำหนดไว้
โดยเฉพำะ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 5 คะแนนที่ได้ =         
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือ นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
กำรวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี กำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและประสบควำมส ำเร็จนั้น สำมำรถพิจำรณำได้จำกผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และ นวัตกรรมที่
มีคุณภำพและมีประโยชน์สู่กำรน ำไปใช้จำกกำรเปรียบเทียบจ ำนวนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรม
ของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
โครงกำรวิจัยและรำยงำนกำรวิจัยโดยได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์  หมำยถึง  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรม
ที่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงกำร  โครงกำรวิจัย  และรำยงำนกำรวิจัยอย่ำงถูกต้อง  
สำมำรถน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรประยุกต์ใช้กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  โดยมีหลักฐำนปรำกฏชัดเจนถึงกำรน ำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่ำงชัดเจน  ตำม
วัตถุประสงค์ และ/หรือ ได้กำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์
หรือกำรรับรอง/กำรตรวจรับงำนโดยหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 

ประเภทของกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์  ที่สำมำรถน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม  มีดังนี้ 

1.กำรใช้ประโยชน์ในเชิงสำธำรณะ  เช่น  ผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สำธำรณชนในเรื่อง
ต่ำงๆที่ท ำให้คุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของประชำชนดีขึ้น  ได้แก่  กำรใช้ประโยชน์ด้ำนสำธำรณสุขด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตยภำคประชำชน  
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม  ด้ำนวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น 

2.กำรใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำย  เช่น  ใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัยเชิงนโยบำยในกำรน ำไปประกอบ
เป็นข้อมูลกำรประกำศใช้กฎหมำย  หรือก ำหนดมำตรกำร  กฎเกณฑ์ต่ำงๆโดยองค์กร หรือหน่วยงำนภำครัฐ
และเอกชน เป็นต้น 

3.กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์  เช่น งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปสู่กำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์  
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรำยได้  หรือน ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต  เป็นต้น 

4.กำรใช้ประโยชน์ทำงอ้อมของำนสร้ำงสรรค์  ซึ่งเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำทำงจิตใจ  ยกระดับจิตใจ  
ก่อให้เกิดสุนทรียภำพ  สร้ำงควำมสุข  เช่น  งำนศิลปะที่น ำไปใช้ในโรงพยำบำล  ซึ่งได้มีกำรศึกษำและกำร
ประเมินไว้ 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับรองกำรน ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์  หมำยถึง 
หน่วยงำนหรือองค์กร  หรือชุมชนภำยนอกสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ  ที่มีกำรน ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
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ของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์  โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์หรือกำรรับรอง/กำร
ตรวจรับงำนโดยหน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำ 

กำรนับจ ำนวนผลงำนวิจัยหรือผลงำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์  ให้นับจำกวันที่น ำผลงำนวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์มำใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงำนวิจัยจะด ำเนินกำรในช่วงเวลำใดก็ได้  ช่วงเวลำที่ใช้จะ
เป็นตำมปีกำรศึกษำตำมระบบที่มหำวิทยำลัยจัดเก็บข้อมูล  ในกรณีที่งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์มีกำรน ำไปใช้
ประโยชน์มำกกว่ำ 1 ครั้ง ให้นับกำรใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว  ยกเว้นในกรณีที่มีกำรใช้ประโยชน์ที่แตกต่ำง
กันชัดเจนตำมมติของกำรใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ำกัน 

การค านวณ 
ผลรวมของจ ำนวนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

x 100 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำสถำบันทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้อัตรำส่วนเปรียบเทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 20 เท่ำกับ 5 คะแนน  

ประกอบการพิจารณา  
1. จ ำนวนและรำยชื่องำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรมที่น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของนักวิจัย

ประจ ำ พร้อมชื่อเจ้ำของผลงำน ปีที่งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรมด ำเนินกำรเสร็จ ปีที่ น ำไปใช้
ประโยชน์ ชื่อหน่วยงำนที่น ำไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐำนกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรำยละเอียดกำรใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตำมแนวทำงดังต่อไปนี้  

- กำรใช้ประโยชน์ในเชิงสำธำรณะ  เช่น  ผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สำธำรณชนในเรื่อง
ต่ำงๆที่ท ำให้คุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของประชำชนดีขึ้น  ได้แก่  กำรใช้ประโยชน์ด้ำนสำธำรณสุขด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตยภำคประชำชน  
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม  ด้ำนวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น 

- กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ เช่น  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปสู่กำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรำยได้  หรือน ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต  เป็นต้น 

-กำรใช้ประโยชน์ทำงอ้อมของงำนสร้ำงสรรค์  ซึ่งเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำทำงจิตใจ  ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภำพ  สร้ำงควำมสุข  เช่น  งำนศิลปะที่น ำไปใช้ในโรงพยำบำล  ซึ่งได้มีกำรศึกษำและกำร
ประเมินไว้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4   : ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ทรัพย์สินทำงปัญญำ คือ สิทธิทำงกฎหมำยที่ให้เจ้ำของสิทธิ หรือ "ผู้ทรงสิทธิ" มีอยู่เหนือสิ่ง
ที่เกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงปัญญำของมนุษย์ โดยอำจแบ่งทรัพย์สินทำงปัญญำออกได้ 2 ประเภทหลัก 
คือ (1) ทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรมและ (2) ลิขสิทธิ์ ส ำหรับทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรมยังแบ่งออกได้อีก 8 
ประเภท ได้แก่ (1) สิทธิบัตร (2) อนุสิทธิบัตร (3) เครื่องหมำยกำรค้ำ (4) ควำมลับทำงกำรค้ำ และ (5) สิ่งบ่งชี้
ทำงภูมิศำสตร์ (6) แบบผังภูมิของวงจรรวม (7) คุ้มครองพันธุ์พืช (8) ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนขับเคลื่อนและพัฒนำงำนวิจัยของ
มหำวิทยำลัยที่มีเป้ำหมำยส ำคัญเพ่ือมุ่งพัฒนำผลงำนวิจัยที่มีมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและ
นำนำชำติ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศ ซึ่งกำรพัฒนำผลงำนวิจัยดังกล่ำว สถำบันวิจัยได้
วำงระบบและกลไกในกำรด ำเนินงำนวิจัยให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัยที่มีกำรวัดจ ำนวนผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ียื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทำงปัญญำ  

2. มีกำรด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 
3. มีกำรติดตำมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำร

ประจ ำหน่วยงำน หรือคณะกรรมกำรบริหำรงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย พิจำรณำและทรำบ ภำคกำรศึกษำละ 1 
ครั้ง 

4. มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำต่อเจ้ำของผลงำนกำรคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทำงปัญญำเป็น
ระยะ ๆ หรือมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศติดตำมควำมก้ำวหน้ำที่เจ้ำของผลงำนฯ สำมำรถตรวจสอบได้ 

5. อำจำรย์ของมหำวิทยำลัยและนักวิจัยประจ ำของสถำบันวิจัยฯมีผลงำนที่อยู่ระหว่ำงกำร
ขอยื่นกำรคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทำงปัญญำอย่ำงน้อยคณละ 1 ผลงำน และสถำบันวิจัยฯ 1 ผลงำน หรือย่ำง
น้อย 9 ผลงำน/ปี โดยไม่นับผลงำนซ้ ำที่ได้รับกำรประเมินแล้วในระบบนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5   : จ านวนผลิตภัณฑ์หรือองค์ความรู้ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน  

ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
ตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

ก ำหนดตัวบ่งชี้ไว้ในยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น โดยให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
ด้ำนสังคม ด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำนกำรศึกษำ สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 20 ปี ก ำหนดให้
มหำวิทยำลัยร่วมกับชุมชนผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับกำรพัฒนำหรือต่อยอดระดับจังหวัด  เพ่ือสนับสนุนกำร
บริกำรวิชำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมสภำพแวดล้อมและจุดเน้นของสถำบัน และตอบสนองกำรท ำงำนใน
เชิงรุก 

นอกจำกนั้น จำกกำรลงพ้ืนที่ชุมชน จะต้องมีองค์ควำมรู้ที่ตกผลึกจำกชุมชน ที่สำมำรถ
รวบรวมเป็นฐำนข้อมูลใช้ในกำรบริหำรจัดกำรในอนำคตได้อย่ำงต่อเนื่อง 

สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนขับเคลื่อนพันธกิจของมหำวิทยำลัย
ด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม มีหน้ำที่หลักในกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
ด ำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำและสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ชุมชน  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้อัตรำส่วนเปรียบเทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 60 เท่ำกับ 5 คะแนน  

สูตรค านวณ 
1. ค ำนวณร้อยละผลิตภัณฑ์หรือองค์ควำมรู้ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน ต่อโครงกำร/กิจกรรม 
 

 
2. แปลงค่ำที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
                                           ร้อยละผลิตภัณฑ์หรือองค์ควำมรู้ ฯ   
                                      ผลิตภัณฑ์หรือองค์ควำมรู้ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 

 

ร้อยละผลิตภัณฑ์หรือองค์ควำมรู้ฯ   = 
จ ำนวนผลิตภัณฑ์หรือองค์ควำมรู้ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนทั้งหมดของสถำบันวิจัยฯ X 100 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมดของสถำบันวิจัยฯ 

X 5 
คะแนนที่ได้ =         
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6  : การพัฒนาท้องถิ่น   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เป็นมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น เสริมสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ พัฒนำคนในชุมชนให้มีจิตส ำนึกในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำม
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 มำตรำ 7 ก ำหนดให้ “มหำวิทยำลัยเป็นมหำวิทยำลัย
อุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นที่เสริมสร้ำงพลังปัญญำของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังกำรเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น สร้ำงสรรค์ศิลปะวิทยำ เพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในกำร
จัดกำร บ ำรุงรักษำ และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล กอปรกับยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศำสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นโดยบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นตำมบริบทและควำมต้องกำรของ
ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้รับกำรพัฒนำและสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท ำแผนงำนกำรบริกำรวิชำกำร และก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จตำม วัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 

2. มีกำรก ำกับติดตำมกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กับกำรบริกำรวิชำกำรสู่กำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ หรือมำตรฐำนกำรบริกำรวิชำกำร 

3. มีกำรก ำหนดชุมชนในกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือวิเครำะห์และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ โดยเผยแพร่กิจกรรม
หรือกำรบริกำรวิชำกำรต่อสำธำรณชน อย่ำงน้อย 1 องค์ควำมรู้ (ไม่นับซ้ ำกับระดับมหำวิทยำลัย)  

4. ประเมินควำมส ำเร็จของตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำนกำรบริกำรวิชำกำร 

5. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7  : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถำบันอุดมศึกษำต้องมีนโยบำย แผนงำน โครงสร้ำง และกำรบริหำรจัดกำรงำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่นตำมจุดเน้นของ
สถำบันอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล    

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. จัดท ำแผนด้ำนศิลปวัฒนธรรม และก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จตำม วัตถุประสงค์ของ

แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 
2. มีกำรก ำกับติดตำมกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย บริกำรวิชำกำรกับ

ศิลปวัฒนธรรมสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ หรือมำตรฐำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
3. มีกำรก ำหนดชุมชนศิลปวัฒนธรรมเพ่ือวิเครำะห์และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ศิลปวัฒนธรรม

เพชรบุรี โดยเผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน อย่ำงน้อย 1 องค์ควำมรู้ (ไม่
นับซ้ ำกับระดับมหำวิทยำลัย)  

4. ประเมินควำมส ำเร็จของตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2   ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ข้อ 
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