
รายงานการประเมินตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2565 
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย 
โครงการหลัก โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

การวิจัยและ
พัฒนา

นวัตกรรม 

1. โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารงานวิจัยและ
เพิ่มขีดความสามารถ
สมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ 

1.คลินิกวิจัย 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยทุก
ระดับ 
3. พัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัย 

1. จ านวนผู้เช่ียวชาญภายนอก
ด้านการวิจัยที่ท าหน้าทีเ่ป็นที่
ปรึกษาเพื่อพัฒนาชุดวิจัยเพื่อ
เสนอของบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก 
2. จ านวนหน่วยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐและเอกชนท่ีมีความร่วมมอื
ในการพัฒนางานวิจัยหรือชุดวิจัย
แบบ Matching Fund 
3. จ านวนขอเสนอโครงการวจิัย
แบบชุดวิจัยเพื่อเสนอขอ
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 
4. จ านวนขอเสนอโครงการวจิัย
แบบเดี่ยวเพื่อเสนอของบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอก 
5. ระดับผลสัมฤทธ์ิการบริหาร
งานวิจัย 

3 คน 
 
 
 
 
5 หน่วยงาน 
 
 
 
5 ชุด 
 
 
40 โครงการ 
 
 
ร้อยละ 5 

3 คน 
 
 
 
 

5 หน่วยงาน 
 
 
 

10 ชุด 
 
 

53 โครงการ 
 
 

ร้อยละ 5 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 

ฝ่ า ย วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนานวัตกรรม 

 

2. โครงการการขับเคลื่อน
การเผยแพรงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่มี
ผลกระทบในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

1. ร่วมงานมหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ   ปี 2564 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยก
ย่องนักวิจัยดีเด่น 

1. จ านวนบทความวิจัยหรือ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ถูกเผยแพรระดับชาต ิ
2. จ านวนบทความวิจัยหรือ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองาน

100 ช้ิน 
 
 
20 ช้ิน 
 

  บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

ฝ่ า ย วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนานวัตกรรม 



ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการหลัก โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

สร้างสรรค์ที่ถูกเผยแพรระดับ
นานาชาติ 
3. จ านวนนักวิจัยที่มีดัชนีบทความ
วิจัยที่มีคา h-index = 3 

 
5 คน 

 

3. โครงการพัฒนางานวิจัย
และหรือนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐโ์ดยใชชุมชน
เป็นฐานเพื่อเพิ่มคณุค่า
และหรือมูลคาจาก
งานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และ
น าไปจดทะเบียนทรัพยส์ิน
ทางปัญญา 

1.พัฒนางานวิจัยหรือ
นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมมลูค่าให้
ชุมชน และการจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
2. ร่วมงานมหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ  
ปี 2565 

1. ระดับผลกระทบของชุมชนที่น า
งานวิจัยหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
หรืองานสร้างสรรค์หรือ
วรรณกรรมไปใชประโยชนด้าน
การเพิ่มคณุค่า 
2. สัดสวนงานวิจัยหรือนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์
หรือวรรณกรรมที่น าไปใชประโย
ชนเพื่อเพ่ิมคุณค่าและหรือมูลค่าต
อ ชุมชน : มหาวิทยาลัย 
3. จ านวนช้ินงานท่ีได้จาก
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่
จดทะเบียนคุ้มครองทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 
4. จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่
อยู่ระหว่างการจดทะเบยีน

ระดับ 4 
 
 
 
 
6 : 4  
 
 
 
 
30 ช้ิน 
 
 
 
 
50 ช้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ช้ินงาน 

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

ฝ่ า ย วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนานวัตกรรม 



ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการหลัก โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

คุ้มครองทรัพยส์ินทางปัญญา 

 

4. โครงการจัดหารายได้
จากงานวิจัยและนวตักรรม 

1. โครงการพัฒนาแผนงาน/
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ
ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 

1. จ านวนเงินรายได้จากงานวิจัย
หรือนวัตกรรมหรืองานสรงสรรคที่
ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอก 
2. จ านวนเงินรายได้จากการน า
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรือองค
ความรหูรืองานสร้างสรรค์จาก
งานวิจัยไปสูเ่ชิงพาณิชย ์

25 ล้านบาท 
 
 
 
10 ล้านบาท 

12,965,938 บาท  บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

 

 

5. โครงการวิจัยสถาบัน
เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและการบรหิารสู่
ความเป็นเลิศ 

1. การจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัยสถาบันตามพันธกิจ
มหาวิทยาลยั 

1. จ านวนผลงานวิจัยสถาบัน 
2. ระดับผลสัมฤทธ์ิจากการใช
งานวิจัยสถาบันไปใชประโยชนที่
สะท้อนถึงคุณค่าและมลูคาของ
งานวิจัย 

100 ช้ิน 
ระดับ 4 

  บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

 

สรุปผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด าเนินงานตามโครงการหลัก จ านวน 5 โครงการหลัก มีกิจกรรมย่อย จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม  
ผลการด าเนินงานโครงการหลักบรรลตุัวช้ีวัด 1 โครงการ ไม่บรรลตุามตัวช้ีวัด 4 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 20 

การพัฒนา 
ทองถิ่น 

โครงการ 1 คณะ 1 อ าเภอ 
(โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต และเศรษฐกิจฐาน
ราก) 

1. โครงการยกระดับศูนย์
เรียนรูม้ะพรา้วครบวงจร สืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
การท่องเที่ยววิถีใหม่สู่
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ต าบล

1. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วม
โครงการพนเกณฑความยากจน 
(38,500 บาท : คน : ป)  
2. จ านวนรายวิชาในหลักสตูรที่มี
การบูรณาการจัดการเรียนการ

ร้อยละ 60 
 
 
2 รายวิชา 
 

ร้อยละ 60 
 
 

3 รายวิชา 
 

 บรรลุ 
 ไม่บรรล ุ

ฝ่ายพัฒนา
ท้องถิ่นและ
บริการวิชาการ 



ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการหลัก โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

เขาล้าน อ าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
2. กิจกรรมพัฒนาและ
ยกระดับการผลิตข้าว
ปลอดภัยชุมชนธงชัยอ าเภอ
บางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ 

สอนเพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ใหกับคนใน
ชุมชน  
3. จ านวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขาไปใหความร ูและร่วม
พัฒนา/แกไข เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ รวมทั้ง
สร้างคณุลักษณะ 
4. ร้อยละรายได้ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น  
5. จ านวนบุคลากรที่เขาร่วม
กิจกรรม  
7. งานวิจัยท่ีบูรณาการสู่การท า
โครงการ  

 
 
 
40 ครัวเรือน 
 
 
 
 
≥ ร้อยละ 15 
 
 
ร้อยละ 80 
 
2 เรื่อง 
 

 
 
 

20 ครัวเรือน 
 
 
 
 

≥ ร้อยละ 15 
 
 

ร้อยละ 50 
 

1 เรื่อง 

 

 3. โครงการเสริมสรา้งความรัก
ความสามัคคีนักศึกษาและ
ประชาชนและกิจกรรมการ
อบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับ
ชุมชนท่องเที่ยวสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
4. การพัฒนาและยกระดับ
ชุมชนท่องเที่ยวเขาล้าน สู่การ

จ านวนหลักสตูรอบรมแกนน า
ชุมชนสงเสรมิคุณลักษณะคนไทย 
4 ประการ 

3 หลักสูตร 3 หลักสูตร  บรรลุ 

 ไม่บรรล ุ

ฝ่ายพัฒนา
ท้องถิ่นและ
บริการวิชาการ 



ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการหลัก โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์สู่การยกระดบั
รายได้ชุมชนบ้านโป่งสลอด 
(ถนนสีเขียวท่องเที่ยวโป่ง
สลอด) 

 

2. โครงการยกระดับ
มาตรฐานผลติภณัฑ์
ชุมชนทองถิ่นเพื่อขยาย
ตลาดภูมิปญัญา 

1. การพัฒนาผ้าไหมใย
สับปะรดสู่การสร้างลายอัต
ลักษณ์จังหวัดเพชรบุร ี
2. โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต น าเศษ
วัสดุจากมะพร้าวมาสร้าง
มูลค่าเพิม่ ภายใตโ้ครงการ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาด
ภูมิปัญญา : โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ด้านภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

1. จ านวนอัตลักษณของทองถิ่น
ได้รับการอนุรักษและยกระดับ  
2. จ านวนศนูยก์ารเรียนรยูกระดับ
ผลิตภณัฑทองถิ่น ถ่ายทอดองค
ความรใูหแกผู้อื่นในทองถิ่น 

1 อัตลักษณ์/
จังหวัด 
1 ศูนย์/จังหวัด 
 
 

2 อัตลักษณ ์
 

2 ศูนย์การเรียนรู ้

 บรรลุ 

 ไม่บรรล ุ

ฝ่ายส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

3. โครงการตามบริบทของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุร ี

1. จัดสร้างโรงเรือนส าหรับ
ผลิตกญัชาเพื่อศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรมพืชกัญชาและพืช
เสพติดสมุนไพรทางการแพทย์
และการแพทย์ทางเลือก 

1. จ านวนศูนย์เรียนรทูี่ได้รับการ
พัฒนา 

1 ศูนย์เรียนรู ้ 1 ศูนย์เรียนรู ้  บรรลุ 

 ไม่บรรล ุ

ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 



ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการหลัก โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

มหาวิทยาลยั  ราชภัฏเพชรบุรี 
ระยะที่ 2 

 

 2. โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น 
2.1 จ้างเจ้าหน้าท่ีโครงการ 
2.2 พัฒนาศักยภาพนักพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อการด าเนินงาน
พัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.3 ขับเคลื่อนระบบกลไกและ
ก ากับติดตามการด าเนินงาน
โครงการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรุ ี
2.4 โครงการนิทรรศการ
น าเสนอผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
ประจ าปี 2565 

1. แผนการด าเนินงานโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทองถิ่น 1 
แผน 
2. แนวทางทางการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทองถิ่น  
3. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทองถิ่น  

1 แผน 
 
 
1 ระบบ 
 
1 เล่ม 
 

1 แผน 
 
 
1 ระบบ 
 
1 เล่ม 

 

 บรรลุ 

 ไม่บรรล ุ

 

 
 3. การพัฒนาพ้ืนท่ีวิทยาเขต

โป่งสลอดเพื่อการเรียนรู ้
3.1 เตรียมรับการตรวจเยี่ยม

1. จ านวนหลักสตูรระยะสั้น 4 
หลักสตูร 
2. จ านวนคณะที่เขาศึกษาดูงาน  

 4 หลักสูตร 
 
10 คณะดูงาน 

 
 

1 คณะดูงาน 

 บรรลุ 

 ไม่บรรล ุ

ฝ่ายพัฒนา
ท้องถิ่นและ
บริการวิชาการ 



ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการหลัก โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงานและเปิด
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโป่งสลอด
สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
3.2 ปรับปรุงและซ่อมแซม
พื้นที่และทางเดินบรเิวณศูนย์
การเรยีนรู้เกษตรผสมผสาน
ตามแนวพระราชด าริเพื่อ
เตรียมรับการตรวจเยี่ยมผล
การด าเนินงานโครงการพัฒนา
พื้นที่โป่งสลอดเพื่อการเรยีนรู ้
3.3 ต้นแบบการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปลูกองุ่น 
อินทผาลัม และหม่อนด้วย
เทคโนโลยีการเกษตรแบบครบ
วงจร 
3.4 ปรับพื้นท่ีเพื่อพัฒนาแปลง
ต้นแบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
3.5 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา่
ผลิตภณัฑ์จากแปลงต้นแบบ
เกษตรผสมผสานด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ กลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนโป่งสลอด 
3.6 โครงการแปลงสาธิตสาย

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย  
4. การแปรรูปและสร้างมลูค่าเพิม่
ของสินคาการเกษตรในแปลง
เกษตร  
5. รายวิชาที่บูรณาการ 1 
รายวิชา/โครงการ (SCD) โดยมี
นักศึกษาท่ีเขาร่วมไม่นอยกว่าร้อย
ละ 80 
6. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม  
7. จ านวนชุมชน/ทองถิ่นที่ไดร้ับ
การพัฒนา  
8. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา  
9. จ านวนศูนย์เรียนรทูี่ได้รับการ
พัฒนา  
10. องคความรูที่ได้จากการพัฒนา
ศูนยเ์รียนร ู

1 กลุ่ม 
 
4 ชนิด 
 
 
15 รายวิชา 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
1 ชุมชน 
 
 
15 กิจกรรม 
 
1 ศูนย์เรียนรู ้
 
1 องค์ความรู้ 

1 กลุ่ม 
 
 
 
 

3 รายวิชา 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

1 ชุมชน 
 
 

15 กิจกรรม 
 

1 ศูนย์เรียนรู ้
 

5 องค์ความรู้ 



ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการหลัก โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

พันธุ์ไผ่เพื่อการค้าเชิงพาณิชย ์
3.7 กิจกรรมต้นแบบการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติมะม่วง
นอกฤดู ด้วยนวัตกรรม
การเกษตรอัจฉริยะ 
3.8 ศึกษาดูงานการปลูกไผ่เชิง
เศรษฐกิจโดยวิธีเกษตร
ธรรมชาต ิ
3.9 ปรับปรุงและขยายพื้นท่ี
ระบบน้ าอัจฉริยะเพื่อการปลูก
พืช ณ ศูนย์การเรยีนรู้เกษตร
ผสมผสานตามแนว
พระราชด าร ิ
3.10 การพัฒนาและยกระดับ
ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน
ด้วยนวัตกรรมเกษตรอัจฉรยิะ
และภมูิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืน3.11 การใช้ประโยชน์
พื้นที่โป่งสลอดโดยการปลูก
พืชอาหารสัตว์เพื่อการสร้าง
รายได ้
3.12 การบูรณาการการเรียนรู้



ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการหลัก โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

แปลงสาธิตสายพันธ์ุไผ ่
3.13 โครงการพัฒนาการ
จัดการคณุภาพการศึกษาสู่
การต่อยอดพัฒนาอาชีพและ
บริบทชุมชนภายใต้กิจกรรม 
“วิ่งข้ามทุ่ง-มุ่งเขาแด่น 
2022” 
3.14 กิจกรรมปรับภมูิทัศน์
สวนเกษตรการปลูกมะม่วง
เพื่อการค้าและการท่องเที่ยว 
3.15 การบริหารจดัการและ
การให้บริการร้านอาหาร
เครื่องดื่ม 
3.16 โครงการจัดตั้ง
ร้านอาหารและสินค้าชุมชน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน วิทยาเขต
โป่งสลอด 
(เงินกันจากงบประมาณ2564) 

 

 4. การพัฒนาชุมชนดอนขุน
ห้วย 
4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการทอผา้
ไหมลายอัตลักษณด์อนขุนห้วย 

1. จ านวนชุมชน/ทองถิ่นที่ไดร้ับ
การพัฒนา  
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา  

1 ชุมชน 
 
5 โครงการ 

1 ชุมชน 
 

5 โครงการ 

 บรรลุ 

 ไม่บรรล ุ

ฝ่ายพัฒนา
ท้องถิ่นและ
บริการวิชาการ 



ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการหลัก โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

(ปฏิบัติการทอลายตา
สับปะรด)  
4.2 ศึกษาดูงานการพัฒนา
และยกระดับสับปะรดดอนขุน
ห้วย 
4.3 การสร้างมลูค่าเพิ่มวสัดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรจากใบ
สับปะรดสู่บรรจภุณัฑ์ผ้า
ไหมอัตลักษณด์อนขุนห้วย 
4.4 การพัฒนารูปแบบบรรจุ
ภัณฑส์ินค้าสหกรณ์การเกษตร
ดอนขุนห้วย 
4.5 อบรมเชิงปฏิบัติการผ้าทอ
ลายตาสับปะรดดอนขุนห้วย 

 

 5. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

1. แผนการด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 แผน 
2. แนวทางการด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 
แนวทาง 

1 แผน 
 
1 แนวทาง 

1 แผน 
 
1 แนวทาง 

 บรรลุ 

 ไม่บรรล ุ

ฝ่ายส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 6. โครงการสนับสนุนการจัด
งานเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม 
6.1 ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 
5 ธันวาคม 2564 

1. เครือข่ายด้านศลิปวัฒนธรรม 
(ระดับชาต/ินานาชาติ)  
2. จ านวนผู้เข้าร่วมงาน  
3. องคความรูที่ได้จากการจัดงาน  

5 เครือข่าย 
 
500 คน 
3 องคความรู้ 

7 เครือข่าย 
 

1,000 คน 
 

 บรรลุ 

 ไม่บรรล ุ

ฝ่ายส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม 



ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการหลัก โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

6.2 สนับสนุนการจดังานพระ
นครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 
6.3 โครงการจัดเก็บข้อมูล
สกุลช่างเมืองเพชร : ช่างปูน
ปั้นและละครชาตร ี
6.4 เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม 
โครงการลานเพลิน ร้อยดี วิถี
บ้านลาด “ถนนต้นตาล ลาน
วัฒนธรรม อ าเภอบ้านลาด” 
6.5 งานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 20 ข่วง
วัฒนธรรมล้ าค่า สืบสานมรดก
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน 
6.6 ร่วมงานศิลปวัฒนธรรม 
“100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม 
เทิดไท้องค์ราชัน” 
6.7 โครงการการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการฝึกอบรมเครือข่าย
ศิลปินด้าน    นาฏดรุิยางค
ศิลป์ของส านักการสังคีต (กรม
ศิลปากร) สูส่ถานศึกษา6.8 
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติด้านศลิปะและ

4. จ านวนบุคลากรที่เขาร่วม
กิจกรรม  
5. รายวิชาที่บูรณาการ 1 
รายวิชา/โครงการ (SCD) โดยมี
นักศึกษาท่ีเขาร่วมไม่นอยกว่าร้อย
ละ 80 

ร้อยละ 80 
 
8 รายวิชา 

ร้อยละ 100 
 

8 รายวิชา 



ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

โครงการหลัก โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

วัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (International 
Conference on Art and 
Culture) โดยเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ประจ าปี 
2565 

 
 7. โครงการจัดเก็บข้อมูลสกุล

ช่างเมืองเพชร : ช่างปูนปั้น
และละครชาตร ี

1. องคความรูที่ได้จากการพัฒนา
ศูนย์เรียนร ู

1 องค์ความรู้ 2 องค์ความรู้  บรรลุ 

 ไม่บรรล ุ

ฝ่ายส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 8. โครงการค้นหาความเป็น
เลิศดา้นนาฏศลิป์และศิลปะ
สร้างสรรค์ “ราชภัฏรังสรรค์
ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศลิปิน
มหาภูมิพล” 

1. รางวัลที่ได้จากการเขาประกวด
ในระดับภมูิภาค/ ชาติ/นานาชาติ  

2 รางวัล 2 รางวัล  บรรลุ 

 ไม่บรรล ุ

ฝ่ายส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม 

สรุปผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ มีการด าเนินงานตามโครงการหลัก จ านวน 3 โครงการ มีกิจกรรมย่อย จ านวน 44 โครงการ/กิจกรรม  
ผลการด าเนินงานโครงการหลักบรรลุ ตามตัวช้ีวัด จ านวน 2 โครงการ ไม่บรรลุตามตัวช้ีวัด 1 โครงการหลัก คิดเป็นร้อยละ 66.68 

 


