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ค ำน ำ 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565 สภาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดเป้าหมายและทิศทาง  การ
ด าเนินงานของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คือ ผู้บริหาร 
บุคลากร ตลอดจนกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงาน
ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 แผนยุทธศาสตร์เล่มนี้ ได้จัดท าโดยผ่านกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา การก าหนดวิสัยทัศน์ การ
ต้ังเป้าหมาย การก าหนดแผนด าเนินงาน และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ภายใต้กรอบแนวคิดวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองให้ผลการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้มีการปรับ     
ตามข้อเสนอแนะของคุณกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ เป็นอย่างดีของผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ในการขับเคลื่ อนกลยุทธ์ให้เป็นไป        
ตามเป้าหมายเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล และประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อไป 
 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

สำรบัญ 

   หน้ำ 

ค ำน ำ   ก 
สำรบัญ   ข 
ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนผังกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการอนุมัติแผน 
ขอบเขตการน าเสนอการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 
ยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติความเป็นมาสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม   
ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ 

1 
3 
4 
 

16 
 

19 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

 เอกลักษณ์ 22 
 อัตลักษณ์ 22 
 พันธกิจ 23 
 ค่านิยมหลักขององค์กร 23 
 วัฒนธรรมองค์กร 23 
 เป้าประสงค์ 23 
 โครงสร้างการบริหารงาน 24 
 โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 25 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 26 
 ภาระหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน  27 

 โครงสร้างการบริหารงาน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 34 
 ข้อมูลบุคลากร สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 35 
 แผนการบรรจุอัตราก าลังของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567) 
36 

 
   



ค 
 

 

 

สำรบัญ (ตอ่) 
   หน้ำ 

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (พ.ศ. 2563 –2567) 37 
 นโยบายมหาวิทยาลัย   37 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 38 
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2563-2567 39 
 แผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 40 

 ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ของ สถาบันวิจัย
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (2564) 

42 
 

         ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยสู่มาตรฐานสากล 45 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และพันธกิจสัมพันธ์สู่การ

น าไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคม 
 

48 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ 50 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 51 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ     โดยยึดหลักธรร

มาภิบาลและจัดการสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

53 
 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 สถาบันวิจัยและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  (จากผลการประเมินรอบปีการศึกษา 2562) 
 

55 
 แผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        
 

69 
ส่วนที่ 4 กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 71 
 กลไกในการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาสู่การปฏิบัติ 71 
 แผนภูมิแสดงการน ายุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ 72 
 การติดตามประเมินผล 73 
ภำคผนวก  74 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 
 

75 



1 
 

ส่วนที่ 1 
กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

 
 การวางแผนยุทธศาสตร์  (Strategic Planning)  ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นกระบวนการตัดสินใจเพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยก าหนด
สภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการบรรลุและก าหนดแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานข้อมูลที่รอบด้านอย่างเป็น
ระบบ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
20 ปี  พ.ศ. 2560 - 2579 

 
 วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 

การจัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัย พ.ศ. 2563-2567 และได้ทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2565-2569) มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  

 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของส านักงานสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ให้เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการและมีรูปแบบการด าเนินงานในเชิงรุก 

 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยน าหลักธรรมาภิบาล และเกณฑ์
คุณภาพการศึกษามาเป็นเครื่องมือในการบริหาร 

 3. เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานส านักงานสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้อง
และบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งท่ีมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

 
 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มี
ขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

 ขั้นตอนเตรียมกำรก่อนจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
  1) เชื่อมโยงความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายในการ
ด าเนินการ รวมทั้งแผนงานที่จะปฏิบัติการเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามภาระหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ
การจัดตั้งสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  2) ทบทวนองค์ความรู้ที่ ใช้ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เช่น ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
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 ขั้นตอนจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
  1) วิเคราะห์ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่ความร่วมมือ โดยใช้เครื่องมือแผนที่
ความคิดและตารางวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ส่งมอบ (Suppliers) 
  2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้วิธีการ SWOT Analysis 
  3) ก าหนดหรือทบทวนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และประเด็นชี้น าสังคมที่มีความสดคล้องกัน 
  4) ก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมตัวชี้วัดความส าเร็จใน
แต่ละเป้าประสงค์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
  5) ก าหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ โดยใช้เทคนิคตามหลัก Result Based Management 
  6) จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ โดยใช้เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายวัดความส าเร็จของกล
ยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค Balance Scorecard: BSC 
  7) เสนอคระกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  8) เสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ขั้นตอนกำรอนุมัติแผนยุทธศำสตร์ 
  1) น าเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้ความเห็นชอบ หากไม่
เห็นชอบให้น ากลับไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่สถาบันฯ แต่งตั้ง 
  2) น าเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อนุมัติและประกาศใช้หากไม่
อนุมัติให้น ากลับไปพิจารณาโดยคณะกรรมการที่สถาบันวิจัยฯ แต่งตั้ง และคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยฯ 
พิจารณาตามล าดับ 
  3) เมื่อคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยฯ อนุมัติแล้วให้สถาบันวิจัยฯ น าแผนยุทธศาสตร์ที่ต้อง
ด าเนินการในแต่ละปีมาก าหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับแผนงาน
และโครงการ 

 ขั้นตอนกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 
1) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลยุทธ์ และโครงการที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตาม        

ค่าน้ าหนักกลยุทธ์ 
2) ถอดบทเรียน (Lesson Learned) เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรภายในสถาบันวิจัย

และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ขั้นตอนกำรติดตำมประเมินผลและกำรเรียนรู้ 
1) ติดตาม ประเมินผลความส าเร็จของแผนโดยคณะกรรมการประจ าสถาบัน และคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลของสถาบันฯ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเป็นระยะ 
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 แผนผังกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และกำรอนุมัติแผน 
 

 
 
                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนองค์ความรู้ด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์                   

ทบทวนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิ ประเด็นยทุธศาสตร์ และ

ประเด็นชี้น าสังคม ตามล าดบัให้สอดคล้องกัน 

ก าหนดตัวชี้วัด 

(KPIs)  

ตามหลัก 

Result 

Based 

Management 

นโยบายสภามหาวทิยาลัย 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

(SWOT Analysis) 

วิเคราะห์ความคาดหวังของผู้รับบรกิาร 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคูค่วามรว่มมือ 

ก าหนดกลยทุธ์ของแต่ละเป้าประสงค์และ

ตัวชี้วัด (โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix) 

จัดท าแผนทีก่ลยทุธ์โดยใช้เป้าประสงค์แต่

ละมิติ ตาม Balance Scorecard : 

BSC 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

และกลยุทธ์ (ภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์) 

เสนอคณะกรรมการบรหิารสถาบันฯ 

เสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 

น าแผนฯ ที่ต้องด าเนินการในแต่ละปี มาก าหนดโครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดระดบัโครงการ 
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 ขอบเขตกำรน ำเสนอกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 
  ในการศึกษาและวิเคราะห์ครั้งนี้ได้น าหลักการจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาประยุกต์และใช้ในการพัฒนา
ระบบการก าหนดนโยบายการบริหารสถาบันฯ เพ่ือก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายในการด าเนินการ รวมทั้ง
แผนงานที่จะปฏิบัติการเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามภาระหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถาบันฯ 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพวะแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกของสถาบันฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-
2567) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามกรอบกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ดังนี้ 
 - การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 
 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (The External Factor Evaluation Matrix) 
 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (The Internal Factor Evaluation Matrix) 
 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกองค์กร (Internal-External Matrix) 
 - การสร้างยุทธศาสตร์ทางเลือกด้วยการจับคู่อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแข็ง (TOWS Matrix) 
 - การเชื่อมโยงเหตุและผล และจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Balanced Scorecard and Strategy Map) 
 

 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค (SWOT Analysis)  
 ในการวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามปลายเปิดให้แก่บุคลากรของ

สถาบันฯ และผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ เพ่ือรวบรวมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และ
จัดหมวดหมู่กลุ่มประเด็นที่ใกล้เคียงกัน แล้ววิเคราะห์คะแนนแบบถ่วงน้ าหนัก (มีตัวคูณคะแนน) เพ่ือเรียงล าดับ
คะแนนปัจจัยต่าง ๆ ผลสรุปแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่
หลากหลายแตกประเด็นเป็นจ านวนมาก เนื่องจากการส ารวจใช้แบบสอบถามปลายเปิดเพียงครั้งเดียว และอาจมี
อุปสรรคในด้านพื้นฐานความเข้าใจ การรับรู้ การตีความ และกลุ่มองค์ประกอบของบุคคลที่แตกต่างกันด้วยเหตุนี้
จึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยประชุมกลุ่มที่เป็นบุคลากรภายในสถาบันวิจัยฯ ตัวแทนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก เพ่ือระดมความคิด จากนั้นจึงให้กลุ่มตัวแทนด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด ผลของความคิดเห็นจากกลุ่มตัวแทนจะน ามาจัดท าเป็นตัวเลือก 
(Choice) ในแบบสอบถามปลายปิดซึ่งน ามาสอบถามความเห็นบุคคลทุกคนในองค์กรอีกครั้ง เมื่อได้ผลส ารวจ
มาแล้วจึงเริ่มวิเคราะห์คะแนนแบบถ่วงน้ าหนัก เพ่ือเรียงล าดับสภาพแวดล้อมที่เป็นตัวแทนขององค์กรต่อไป โดย
ทุกความคิดเห็นต้องลงชื่อไว้ เพ่ือสามารถตรวจสอบสถานภาพผู้ลงคะแนนเสียงได้ เพราะคะแนนเสียงแต่ละคน
จะมีค่าไม่เท่ากัน 
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ตำรำงท่ี 1 ผลแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของสถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 
จุดแข็ง (Strengths) 
S1 บุคลากรมีการท างานอย่างทุ่มเท มีความเสียสละ ท างานอย่างเข้มแข็ง ท างานเป็นทีมและมีความตั้งใจ 
S2 สถาบันวิจัยฯ มีโครงสร้างบริหารงานอย่างชัดเจน 
S3 มีบุคลากรและระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพตามพันธกิจหลักของสถาบันที่ได้รับมอบหมาย 
S4 มีนโยบายและระบบการบริหารจัดการ โครงการ 1 คณะ 1 อ าเภอ เป็นต้นแบบในการด าเนินการ 
S5 บุคลากรมีความสามารถท างานแบบบูรณาการ 
S6 มีการสืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสู่ชุมชน 
S7 มีนักวิจัย และนักบริการวิชาการเชิงพื้นที่ 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ได้มอบหมาย 
W2 ขาดเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการระบบบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
W3 สถานที่ตั้งสถาบันไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
W4 ขาดการน างานตามพันธกิจไปต่อยอดเพื่อให้เกิดรายได้ 
W5 ขาดการบูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรม 
โอกำส (Opportunities) 

O1 มีหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกจ านวนมาก 
O2 มีเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
O3 ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานที่ติดต่อ 
O4 นโยบายเอ้ือต่อการท างาน 
O5 มีนโยบายยุทธศาตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์วิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เอ้ือต่อการ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
O6 มีพื้นที่ที่สามารถน้อมน าพระราชด าริมาสนับสนับสนุนการท างาน 
อุปสรรค (Threats) 
T1 ทัศนคติและการสื่อสารของผู้บริหารระดับสูงที่ไม่ชัดเจน และการเปลี่ยนแปลงนโนบายการบริหาร 
T2 การบริหารจัดการท างานร่วมกับชุมชน ไม่ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
T3 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก 
T4 ค่านิยมและมุมมองของบุคคลภายนอกที่มีต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
T5 ระเบียบการเบิกจ่ายที่ไม่อ านวยต่อการด าเนินงาน 
T6 มีการทับซ้อนการท างานในพื้นที่บริการจากบางสถาบันการศึกษาภายนอก 

 
  จากผลคะแนนในตารางที่ 1 มีความคิดเห็นที่หลากหลายแตกประเด็นเป็นจ านวนมาก เนื่องจาก
การส ารวจใช้แบบสอบถามปลายเปิดเพียงครั้งเดียว และอาจมีอุปสรรคในด้านพ้ืนฐานความเข้าใจ การรับรู้ การ
ตีความ และกลุ่มองค์ประกอบของบุคคลที่แตกต่างกันด้วยเหตุนี้จึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยประชุมกลุ่ม ที่เป็น
บุคลากรภายในสถาบันวิจัยฯ ตัวแทนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก 
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เพ่ือระดมความคิดพิจารณาทบทวนความส าคัญหรือน้ าหนักของแต่ละปัจจัยทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง น้ าหนักที่ผ่าน
การพิจารณาทบทวนครั้งใหม่นี้ จะสะท้อนให้เห็นล าดับความส าคัญก่อนหลังของแต่ละปัจจัย ซึ่งจะน ามาใช้เป็น
ตัวก าหนดความส าเร็จขององค์กรในอนาคต จากนั้นจึงให้กลุ่มตัวแทนด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยใช้
แบบสอบถามปลายเปิด ผลของความคิดเห็นจากกลุ่มตัวแทนจะน ามาจัดท าเป็นตัวเลือก (Choice) โดยทั่วไปจะ
คัดเลือกให้มีไม่เกิน 5 ประเด็นต่อด้าน แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถประเด็นให้น้อยกว่า 5 ประเด็นต่อด้านได้ 
และน ามาใส่ในแบบสอบถามปลายปิดซึ่งน ามาสอบถามความเห็นบุคคลทุกคนในองค์กรอีกครั้ง เมื่อได้ผลส ารวจ
มาแล้วจึงเริ่มวิเคราะห์คะแนนแบบถ่วงน้ าหนัก เพ่ือเรียงล าดับสภาพแวดล้อมที่เป็นตัวแทนขององค์กรต่อไปดัง
แสดงในตารางที่ 2 
 
ตำรำงท่ี 2 ผลแบบสอบถามปลายปิดเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของสถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 

 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีนักวิชาการเชิงพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีผลงานเชิงประจักษ์ 
2. มีเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ช่วยขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการตามพันธกิจได้อย่างเป็น

รูปธรรม และมีความเข้มแข็ง  

3. การบริหารงาน และบุคลากร ภายในสถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจ และจิตบริการ 
4. ภาพลักษณ์ของสถาบันสามารถท างานร่วมกับองค์กรภายในและภายนอกได้มีประสิทธิภาพ 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ได้มอบหมายตามพันธกิจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามพันธกิจเพ่ือ

ส่งเสริมให้เกิดรายได้ 
2. ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
3. ขนาดพ้ืนที่และความปลอดภัยของสถานที่ตั้งสถาบันไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
โอกำส (Opportunities) 
1. ชุมชนในพ้ืนที่บริการพร้อมในการท างานร่วมกับสถาบันฯ 
2. มีพ้ืนที่ที่สามารถน้อมน าพระราชด าริมาสนับสนับสนุนการท างาน 
3. มีนโยบายยุทธศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์วิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9     

เอ้ือต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
อุปสรรค (Threats) 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 
2. มีการทับซ้อนการท างานในพ้ืนที่บริการจากบางสถาบันการศึกษาภายนอก 
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 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (The External Factor Evaluation Matrix: EFE) 
จากตารางที่ 2 โอกาสและอุปสรรคที่คัดเลือกได้น ามาเรียงใส่ในตาราง The External Factor 

Evaluation Matrix ดังตารางที่ 3 จากนั้นท าการค านวณการถ่วงน้ าหนัก (Weighted Score) โดยใช้ค่าคะแนน    
จากค่าความส าคัญ/น้ าหนัก (Weight) ของ O1-O3, T1-T2 คิดเทียบสัดส่วนรวมเท่ากับ 1.0 
จากนั้นท าการประชุมกลุ่มตัวแทน เพ่ือด าเนินการหาค่าความเร่งด่วน (Rating) ประเด็นโอกาสและ

อุปสรรค โดยคะแนน Rating มีทั้งหมด 4 ระดับ คือ 1 (เร่งด่วนน้อยที่สุด), 2, 3 และ 4 (เร่งด่วนมากที่สุด) 
น าค่าความส าคัญ/น้ าหนัก (Weight) และ ค่าความเร่งด่วน (Rating) มาคูณกัน ก็จะได้ค่าถ่วง

น้ าหนัก (Weighted Score) ของประเด็นโอกาสและอุปสรรคแต่ละประเด็น แล้วท าการหาผลรวมของค่า 
Weighted Score ทุกประเด็นจะได้ค่า External Factor Evaluation (EFE) เป็น 3.41 ดังตารางที่ 3 
 
ตำรำง 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (The External Factor Evaluation Matrix: EFE) 

ปัจจัยภำยนอกที่ส ำคัญ 
(Critical success factors) 

ค่ำควำมส ำคัญ/
น้ ำหนัก 

(Weight) 

ค่ำควำมเร่งด่วน 
(Rating) 

ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
(Weighted 

Score) 
โอกำส (Opportunities) 
1. ชุมชนในพ้ืนที่บริการพร้อมในการท างานร่วมกับสถาบัน 0.208 3 0.62 
2. มีพ้ืนที่ที่สามารถน้อมน าพระราชด าริมาสนับสนับสนุน
การท างาน 

0.167 3 0.50 

3. มีนโยบายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยุทธศาสตร์
จังหวัด และยุทธศาสตร์วิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ 

0.208 3 0.62 

รวม (O1-O3) - - 1.75 

อุปสรรค (Threats) 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 0.208 4 0.83 
2. มีการทับซ้อนการท างานในพ้ืนที่บริการจากบาง
สถาบันการศึกษาภายนอก 

0.208 4 0.83 

รวม (T1-T2) - - 1.66 

รวม 1.0 - 3.41 
 

 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (The Internal Factor Evaluation Matrix: IFE) 
จากตารางที่ 2 จุดแข็งและจุดอ่อนที่คัดเลือกได้น ามาเรียงใส่ในตาราง The Internal Factor 

Evaluation Matrix ดังตารางที่ 4 จากนั้นท าการค านวณการถ่วงน้ าหนัก (Weighted Score) โดยใช้ค่าคะแนน 
จากค่าความส าคัญ/น้ าหนัก (Weight) ของ S1-S4, W1-W3 คิดเทียบสัดส่วนรวมเท่ากับ 1.0 
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จากนั้นท าการประชุมกลุ่มตัวแทน เพ่ือด าเนินการหาค่าความเร่งด่วน (Rating) ประเด็นจุดแข็งและ
จุดอ่อน โดยคะแนน Rating มีทั้งหมด 4 ระดับ คือ 1 (เร่งด่วนน้อยที่สุด), 2, 3 และ 4 (เร่งด่วนมากที่สุด) 

น าค่าความส าคัญ/น้ าหนัก (Weight) และ ค่าความเร่งด่วน (Rating) มาคูณกัน ก็จะได้ค่าถ่วง
น้ าหนัก (Weighted Score) ของประเด็นจุดแข็งและจุดอ่อนแต่ละประเด็น แล้วท าการหาผลรวมของค่า 
Weighted Score ทุกประเด็นจะได้ค่า Internal Factor Evaluation (IFE) เป็น 3.84 ดังตารางที่ 4 
 
ตำรำง 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (The Internal Factor Evaluation Matrix: IFE) 

ปัจจัยภำยในที่ส ำคัญ 
(Critical success factors) 

ค่ำควำมส ำคัญ/
น้ ำหนัก 

(Weight) 

ค่ำควำมเร่งด่วน 
(Rating) 

ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
(Weighted 

Score) 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีนักวิชาการเชิงพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีผลงานเชิง
ประจักษ์ 

0.156 3 0.47 

2. มีเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ช่วย
ขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการตามพันธกิจได้อย่างเป็น
รูปธรรม และมีความเข้มแข็ง 

0.156 4 0.62 

3. การบริหารงาน และบุคลากร ภายในสถาบันมีศักยภาพ
ในการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจ และจิตบริการ 

0.125 4 0.50 

4. ภาพลักษณ์ของสถาบันสามารถท างานร่วมกับองค์กร
ภายในและภายนอกได้มีประสิทธิภาพ 

0.125 4 0.50 

รวม (S1-S4) - - 2.09 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ได้มอบหมายตามพันธ
กิจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามพันธกิจเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดรายได้ 

0.156 4 0.62 

2. ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ระบบบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

0.156 4 0.62 

3. ขนาดพ้ืนที่และความปลอดภัยของสถานที่ตั้งสถาบันไม่
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

0.125 4 0.50 

รวม (W1-W3) - - 1.75 
รวม 1.0  3.84 
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 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน-ภำยนอกองค์กร (Internal-External Matrix) 
 จากผลการวิเคราะห์ค่าถ่วงน้ าหนักรวมของปัจจัยภายในและภายนอก พบว่า  มีคะแนนถ่วงน้ าหนัก
รวมของปัจจัยภายใน (IFE) มีค่าเท่ากับ 3.84 และมีค่าถ่วงน้ าหนักรวมของปัจจัยภายนอก (EFE) มีค่าเท่ากับ 
3.41  น ามาพล๊อตลงในแผนภาพการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกองค์กร (Internal-External 
Matrix) ดังแสดงในภาพที่ 1 พบว่า แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560-2564) ตกอยู่ในช่องก าลังเติบโตและสร้าง (Grow and Build) แสดงว่าองค์กรมีจุดแข็งและโอกาสที่ดี 
เหมาะแก่การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนั้น กลยุทธ์ที่สถาบันฯ จะน ามาก าหนดแนวทางในการพัฒนา
จึง ได้แก่ การพัฒนาตลาด (Market Development) ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนและ
บริหารจัดการงานวิจัย และพัฒนากลไกการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเป็น ต้นแบบ รวมถึงส่งเสริม
กลไกและบริหารจัดการผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมและให้มีการน าไปใช้ ประโยชน์และสื่อสารสังคม
ร่วมกับการเจาะตลาด (Market Penetration) โดยสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยบุคลากร เครือข่ายและ
หน่วยวิจัยในทุกระดับ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) โดยการมุ่งพัฒนางานด้านการวิจัย
และบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม การรวมธุรกิจแนวนอน (Horizontal Integration) โดยการด าเนินงานในมุมมอง
ของคลัตเตอร์กลุ่มงานและการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน ตลอดจนการท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ สถาบันอาชีวศึกษา และชุมชนท้องถิ่น การกระจายธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ (Concentric 
Diversification) ได้แก่ การหนุนเสริมจุดแข็งในศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและมีการด าเนินการมาอย่างยาวนาน ได้แก่ 
ด้านอาหารและการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงรุก พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการด าเนินงานที่มีอยู่ให้
ดีขึ้น ขยาย ฐานลูกค้า
หรือผู้มาใช้ บริการให้
เ พ่ิ ม ขึ้ น ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกองค์กร (Internal-External Matrix) 
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ตำรำงท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เมททริกซ์ทาวซ์ (TOWS Matrix) 
 

TOWS Matrix1 
แผนกลยุทธ์ ปี 2563-67 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ชุมชนในพื้นที่บริการพร้อมในการท างานร่วมกับ

สถาบันฯ 
2. มีพื้นที่ท่ีสามารถน้อมน าพระราชด าริมาสนับ

สนับสนุนการท างาน 
3. มีนโยบาย ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์วิจัยแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 9 เอื้อต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 

 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังไม่เอือ้ต่อการ
ด าเนินงาน 

2. มีการทับซ้อนการท างานในพ้ืนท่ีบริการ
จากบางสถาบันการศึกษาภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 
1. มีนักวิชาการเชิงพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ

และมผีลงานเชิงประจักษ ์
2. มีเครือข่ายภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยัที่ช่วยขับเคลื่อนงาน
แบบบูรณาการตามพันธกิจได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และมีความเข้มแข็ง 

3. การบริหารงาน และบุคลากร ภายใน
สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อน
งานตามพันธกิจ และจติบริการ 

4. ภาพลักษณ์ของสถาบันสามารถ
ท างานร่วมกับองค์กรภายในและ
ภายนอกได้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยสู่
มาตรฐานสากล (S1, S2, S3, S4, O3) 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การบูรณาการพนัธกิจสัมพันธ์ตาม
ศาสตร์พระราชา เพื่อตอบสนองกบัความต้องการ
ของท้องถิ่น (S2, S3, S4, O1, O2, O3) 
 

- 

จุดอ่อน (Weaknesses) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 
1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานท่ีได้

มอบหมายตามพันธกิจ รวมถึง
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงานตามพันธกิจ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได ้

2. ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการระบบบริหารงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

3. ขนาดพื้นท่ีและความปลอดภยัของ
สถานท่ีตั้งสถาบันไม่เอื้ออ านวยต่อ
การปฏิบัติงานและการให้บริการ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การสร้าง ส่งเสรมิ และบริหาร
จัดการผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม ให้มี
การน าไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคม (W1, W3, 
O1, O2, O3)  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการงานวิจัย
และพันธกิจสมัพันธ์โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล (W1, W2, W3, T1, T2) 

 

 
 
 

ผลจากการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธส์ถาบันวิจัยและส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 



11 
 

 กำรสร้ำงยุทธศำสตร์ทำงเลือกด้วยกำรจับคู่อุปสรรค โอกำส จุดอ่อน จุดแข็ง (TOWS Matrix) 
เมื่อสามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2563-2567) ได้แล้วว่าสมควรเป็นไปในทิศทางนโยบายเติบโตและสร้าง มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงรุก พัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพการด าเนินงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ขยายฐานลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการให้เพ่ิมขึ้นต่อไป  จึงน ามา
สร้างเป็นยุทธศาสตร์ทางเลือก โดยใช้ TOWS Matrix ซึ่งในขั้นตอนนี้ด าเนินการโดยการประชุมกลุ่มตัวแทนที่
เป็นประธานสาขาวิชา ผู้ช่วยคณบดี รองคณบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี อธิการบดี รวมถึงตัวแทน
ผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก เพ่ือระดมความคิดพิจารณาทบทวนหารือ และแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จนได้
เป็นข้อสรุป ดังแสดงในตารางที่ 5 เพื่อสร้างยุทธศาสตร์ทางเลือกได้ 

เมื่อน าค่าถ่วงน้ าหนักจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ในตารางที่ 3-4 มาท าการหาต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Strategic Positioning) ดังแสดงในภาพที่ 2 พบว่า มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีมีต าแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพ้ืนที่กลยุทธ์ SO (SO Strategies) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เกิดจากการวิเคราะห์จุด
แข็ง ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.09 และโอกาส ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.75 สถาบันฯ จึงใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือปรับปรุง
จุดอ่อนภายในองค์กรให้ดีขึ้น ด้วยการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นภายนอก พบว่า โอกาสจากภายนอกท่ีช่วย
หนุนเสริมสู่ความส าเร็จ ได้แก่ นโยบายยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์วิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9       
ที่สนับสนุนและมีความพร้อมทางทรัพยากรด้านอาหารและท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาอยู่ในเขตให้บริการจ านวนมาก และชุมชนในพ้ืนที่บริการ
พร้อมในการท างานร่วมกับสถาบันฯ ดังนั้นหากมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักวิจัย เครือข่าย และ
หน่วยวิจัยทุกระดับเพ่ือเป็นต้นทุนในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และหรือนวัตกรรม สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและบริบทโลก และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึง
การน าผลงานวิจัยถ่ายทอดเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และเสริมศักยภาพงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ให้มากยิ่งข้ึน ร่วมกับการที่มีเครือข่ายการท างานแบบบูรณาการ มีศักยภาพเชิงพื้นที่ และภาพลักษณ์ของ
องค์กรที่ดี ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จึงเป็นที่มาของการน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการเสริมศักยภาพเชิงรุกและ
แก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมีอยู่ได้  

โดยมียุทธศาสตร์การส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหาร
จัดการและในกระบวนการท างานของสถาบันฯ ให้มากขึ้น (e-office) และด าเนินการยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า ปรับสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ด้านอาคารสถานที่ เหมาะกับการปฏิบัติงาน             การ
บริหารงานในสถาบันฯ มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล แม้ว่าในระยะนี้จะอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนสู่การจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และปรับระบบการจัดการสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาและยกระดับเพ่ือรักษาข้อโดดเด่นและใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เอ้ือจากภายนอกและภายในการ
พัฒนาสถาบันฯ ให้เข้มแข็งและสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นได้ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ กล่าวคือ 
“เป็นสถาบันที่มุ่งพัฒนาด้านงานวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและมีมาตรฐานระดับ
สากล” ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สถาบันฯ จะต้องบูรณาการพันธกิจของเพ่ือพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
สถาบันฯ ในการเป็นที่พ่ึงแก่สังคม แนวทางการพัฒนาในระยะยาวจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ   
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วิชาการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมชุมชน
และท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาและ
ถ่ายทอดสู่สังคม 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ต้องพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยและการยอมรับในกลุ่ม
สาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยวตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ิมศักยภาพการวิจัยด้านอาหาร
และการท่องเที่ยวโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชื่อเสียงด้านอาหารและการ
ท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับสมรรถนะอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพและสมรรถนะบัณฑิตให้พร้อมท างานด้วยวิชาการ วิชาชีพและอัต
ลักษณ์  

ในแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ควรต้องท าให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรที่ร่วมกับงานวิจัยที่มุ่งเน้นสร้าง
นวัตกรรมและสร้างความเป็นสากล พัฒนาหลักสูตรแบบสหวิทยากรและบูรณาการการเรียนรู้กับผู้ใช้บัณฑิตและ
องค์กรวิชาชีพ เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างศาสตร์พระมหากษัตริย์และทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ในด้านจรรยาบรรณและคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตควรมุ่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้
หลักไตรสิกขา มีการปรับปรุงรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเสริมหลักสูตรเพ่ือสร้างบัณฑิตมืออาชีพ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และสะเต็มศึกษา (STEM) 
การพัฒนาศักยภาพด้านจัดการเรียนรู้สมรรถนะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  

ในด้านการพัฒนาบุคลากร ควรเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ ตลอดจนสนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและวิจัย
ต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 

  
ภำพที่ 2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Strategic Positioning) 
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 กำรเชื่อมโยงเหตุและผล และจัดท ำแผนที่กลยุทธ์ (Balanced Scorecard and Strategy Map) 
 เนื่องจากการวัดผลการด าเนินงานโดยใช้เกณฑ์ด้านการเงิน (Financial Perspective) หรือ

ประสิทธิผลตามพันธกิจ เพ่ือวัดความสามารถทางด้านการท าก าไร และผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคยปฏิบัติ  
มากันในอดีต มีข้อจ ากัดหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการวัดผลงานที่เกิดขึ้นแล้วเพียงด้านเดียว แต่ไม่
สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือวัดหรือประเมินความสามารถขององค์กรในการท าก าไรหรือความส าเร็จในอนาคตได้ 
ข้อมูลด้านการเงินเพียงอย่างเดียวจึงยังไม่สามารถเพียงพอที่จะท าให้ผู้บริหารได้มองเห็นภาพที่แท้จริงของผลการ
ด าเนินงานขององค์กรได้ การประเมินผลทางด้านการเงินหรือประสิทธิผลตามพันธกิจจึงเป็นส่วนประกอบหนึ่ง
เท่านั้น จากข้อจ ากัดดังกล่าวในปี ค.ศ. 1992 Kaplan และ Norton จึงได้พัฒนาตัวแบบเพ่ือน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งสามารถวัดและประเมินผลงานได้หลายๆ ด้านที่
สมดุลกัน ซึ่งตัวแบบนี้เรียกว่า “Balanced Scorecard Model” โดยการใช้เกณฑ์ในการวัดทั้งเกณฑ์ด้านการเงิน 
(Financial  Measures) หรือประสิทธิผลตามพันธกิจ และเกณฑ์การวัดที่ไม่ใช่ด้านการเงิน (Nonfinancial  
Measures) ได้แก่ ลูกค้า (Customer Perspective) หรือคุณภาพการให้บริการ กระบวนการท างานในองค์กร 
(Internal Business Process) หรือประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการเรียนรู้และการเติบโต (Learning 
and Growth) หรือการพัฒนาองค์กร Balanced Scorecard จึงเป็นชุดของเกณฑ์การวัดผลการด าเนินงาน ซึ่ง
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรโดยตรง โดยกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร (Long-term Strategy) 
จะถูกแปลออกมาให้อยู่ในรูปของเป้าหมายและการด าเนินงาน (Goals and Actions) ที่ชัดเจน เพ่ือให้สามารถ
วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างสมดุล โดยก าหนดแนวทางในการประเมิน แยกออกเป็น 4 
ด้าน หรือ 4 มุมมอง (Perspectives) ดังต่อไปนี้  

 1. การจัดการด้านการเงิน (Financial Perspective) หรือประสิทธิผลตามพันธกิจ 
                     สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีดัชนีการจัดการด้านการเงิน โดยพิจารณาจาก
ประสิทธิผลตามที่ได้รับงบประมาณเพ่ือปฏิบัติตามพันธกิจ ต่อไปนี้   
                     1.1 อัตราเติบโตของรายได้ วัดจากการเติบโตของเงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
หรืองานนวัตกรรมจากภายนอก การจัดเก็บรายได้ และ สัดส่วนรายได้จากทางอ่ืน เช่น การเป็นที่ปรึกษาด้านการ
วิจัย รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา รายได้ที่หักจากทุนอุดหนุนวิจัย/ทุนพัฒนา สร้างมูลค่าเพ่ิม สู่เชิงพาณิชย์/
อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น 
                     1.2 ลดต้นทุน วัดจากรายได้/พนักงาน ต้นทุนเมื่อเทียบกับคู่แข่งมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ อัตราการ
ลดต้นทุน เป็นต้น 
                     1.3 การใช้สินทรัพย์ ต้องค านึงถึงการลงทุน การท าวิจัยและพัฒนา ผลตอบแทนจากการลงทุน
ต่าง ๆ อนึ่ง การที่สถาบันฯ มีภาคเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนบูรณาการพัฒนาท้องถิ่นก็เป็นส่วนช่วย
ในการใช้ทรัพยากรร่วมกับภาคีเครือข่าย 

 2. ลูกค้า (Customer Perspective) หรือคุณภาพการให้บริการ 
                     สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีการวัดผลด้านลูกค้า  โดยพิจารณาจากคุณภาพการ
ให้บริการ ต่อไปนี้ 
                     2.1 ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เป็นดัชนีที่ส าคัญที่สุด เพราะจะท าให้เกิดการกลับมาใช้
บริการใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มาใช้บริการอันเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางการตลาดในยุคการ
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เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะการมุ่งสู่ระบบการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล 
                    2.2 การรักษาลูกค้าเก่า ต้องมีการติดตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  2.2.1 ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   - มีการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง และ
ประเมินผลความต้องการเป็นระยะ ๆ  
  2.2.2 ด้านพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ 
   - การลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินงานต่อเนื่องและพิจารณาจากความจ าเป็นในการ
พัฒนา จนชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  2.2.3 ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
   - เชื่อมันในศักยภาพของหน่วยงาน บุคลากร  
   - ประเมินผล ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน เป็นระยะ ๆ 
   - ให้ความร่วมมือและประสานงานอย่างเต็มที่ตามท่ีหน่วยงานขอความอนุเคราะห์ 
                    2.3 ลูกค้ารายใหม่ สถาบันวิจัยฯ ต้องพัฒนาบริการ เพ่ือดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการใหม่เพ่ิมขึ้น และ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  
     2.3.1 ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 - การสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ได้รับการยอมรับระดับชาติ
หรือนานาชาติ  
 - ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายในและภายนอกให้ตรงกับความต้องการและความ
เชี่ยวชาญของนักวิจัย 
 - ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของหน่วยงานภายใน และ
โครงการอบรมของหน่วยงานภายนอกให้ตรงกับความต้องการและความเชี่ยวชาญของนักวิจัย 
 2.3.2 ด้านพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ 
   - น าความส าเร็จจากการพัฒนาชุมชนเดิม ขยายผลสู่ชุมชนใหม่โดยศึกษาจาก
ประเด็นปัญหาที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน 
   - ชุมชนมีความเชื่อมั่นในผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (โดยสถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 
   - ติดตามการจัดกิจกรรม/โครงการ ประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการของงาน
พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ  
 2.3.3 ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
   - ชุมชนมีความเชื่อมั่นในผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (โดยสถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 
   - สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางด้านองค์ความรู้ที่เป็นที่พ่ึง
ให้กับชุมชนท้องถิ่น 
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 2.4 ส่วนแบ่งการตลาด 
  จากจ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์และผู้บริโภคที่ต้องการผลงาน
งานวิจัย งานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์  

 3. กระบวนการท างานในองค์กร ( Internal Business Process) หรือประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 
                     ระบบการท างานภายในสถาบันฯ เป็นระบบที่มีความส าคัญต่อด้านการเงิน และ ลูกค้า นั่นคือ 
หากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พัฒนาและมีการบริหารงานที่ดีจะส่งผลให้นักวิจัย นักบริการวิชาการ 
และนักวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (e-office) เพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย งาน
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและชุมชนท้องถิ่น มี
บริการสนับสนุนให้งานวิจัยเป็นที่ยอมรับ และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งแก่สังคมและเชิงพาณิชย์  มีการส่งเสริมให้
ชุมชนและท้องถิ่นน าองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมที่มี ไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้สถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยมีการเติบโตทางรายได้สูงขึ้น และสถาบันวิจัยฯ ด าเนินงานที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายใน ดังนั้น การพิจารณาจึงมุ่งเน้นประเด็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ  

 4. การเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth) หรือการพัฒนาองค์กร 
                     การพัฒนาองค์กรโดยพิจารณาจากการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย     
จะเป็นดัชนีที่ส่งผลต่อกระบวนการท างานภายในมหาวิทยาลัย ชุมชนต้นแบบที่น าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
และหากบุคลากรเกิดการเรียนรู้มีการพัฒนาขีดความสามารถการเรียนรู้จะท าให้กระบวนการท างานใน
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น งานวิจัยเป็นที่ยอมรับ และน าไปใช้ประโยชน์ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต
และการบริการที่ดีต่อสังคม เกิดฐานข้อมูลกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ช่วยพัฒนาด้านต่าง ๆ ของชุมชน
จนชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 แผนที่กลยุทธ์ หรือแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map)  
 เป็นเครื่องมือทางการบริหารอีกอย่างหนึ่ งที่ เกี่ยวข้องสันพันธ์คู่กับ Balanced Scorecard          
ตามแนวคิดของ Kaplan and Norton แล้ว แผนที่กลยุทธ์ถือเป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการ (Process 
Innovation) ที่คิดค้นขึ้นมาเพ่ือช่วยให้ผู้บริหารสามารถน ามาใช้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญขององค์กรที่ใช้การ
บริหารเชิงกลยุทธ์ โดยแผนที่กลยุทธ์จะท าหน้ าที่ เป็นแผนที่คอยชี้ทิศทางแสดงความเชื่อมโยงรวมทั้ง
ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล (Cause and Effect Relationship) ของวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้มุมมองของ 
Balanced Scorecard โดยสอดคล้องและสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์และกลยุทธ์หลักขององค์กร แผนที่กลยุทธ์และ 
Balanced Scorecard จึงเป็นตัวปรับเพื่อให้ทุกคนในองค์กรท างานไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ เพ่ือน าองค์กรสู่
ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งไว้ ดังแสดงตารางที่ 1 
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แผนที่ยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 
 “ภำยในป ี2567 จะเป็นองค์กรแหง่กำรเรียนรู้ที่มีกำรบูรณำกำรพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและชุมชนเป็นรำกฐำนแหง่กำรพัฒนำองค์ควำมรู้สู่นวัตกรรมทีส่ำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์” 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรวิจัยสู่

มำตรฐำนสำกล 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ 

และพันธกิจสัมพันธ์ 
สู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์และสื่อสำรสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรพัฒนำท้องถิ่นและกำรบริกำรวิชำกำร  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
สนับสนุนกำรพัฒนำบริหำรจดักำร

องค์กรคุณภำพ โดยยึดหลัก           
ธรรมำภิบำลและจดักำร

สภำพแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

ประสิทธิผลตำม
พันธกิจ 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มี
มาตรฐานสากล 

 
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อเชิงพาณิชยแ์ละชุมชน 
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

- ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา โดยมี
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ชี้น า 

- เป็นคลังความรู้ข้อมูลชุมชนและท้องถิน่ 
- เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น 

- สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้เข้ากับโลกาภิวัตน ์

- น าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมมุ่งเป้าสู่
ความเป็นสากล -ชุมชนท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมอยา่งยั่งยืน 

ระบบการบริหารจัดการและพันธกิจ
สัมพันธ์ที่มีประสิทธภิาพ 

คุณภำพกำร
ให้บริกำร 

นักวิจยัมีสมรรถนะระดับสากล ร่วมผลติผล

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหา

ท้องถิ่น 

 

แหล่งทุนหรือผู้ประกอบการใหก้ารสนับสนุน

งบประมาณอย่างเพียงพอ 

ชุมชน และหรือสถานประกอบการ   บอก

ความต้องการที่แทจ้ริง ร่วมมือ และ

สนับสนุนการท างานแบบบูรณาการ 

ร่วมมือกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม, 
ท้องถิ่น องค์กรท้องถิ่นในการสร้างความ

ร่วมมือผลงานสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยสนบัสนุนทรัพยากรและมี
กระบวนการส่งเสริมการบูรณาการพันธ

กิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาที่ด ี

ประสิทธภิำพ
กำรปฏบิัติ
รำชกำร 

- พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มี
สมรรถนะสากล 
- ส่งเสริมรายวิชาที่มีการบูรณาการการท า
วิจัยร่วมกับการเรียนการสอนและ/หรือการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
- นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยของ
นักวิจัยใน มหาวิทยาลัย  

- พัฒนางานวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาให้กับชุมชน
ท้องถิ่น  
- มีกลไกการสนับสนุนให้ก าลังใจนักวิจัยใน
รูปแบบรางวัล  
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
ระดับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก  
- ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยของ
นักวิจัยใน มหาวิทยาลัย 

-  ชุ ม ช น ส า ม า ร ถ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้ 
- ชุมชนและมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาหรือด าเนินโครงการที่ตอบสนอง
กับความต้องการของท้องถิ่น  
- เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาชุมชน 
- มีฐานข้อมูล แหล่งเรียนรู้ของชุมชนใน
จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี แ ล ะ จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 

- ชุมชนสามารถน าองค์ความรู้ด้ าน
วัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้ได้ 
-  มี ฐ า น ข้ อ มู ล  แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ด้ า น
วัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
- มีผลงานสร้างสรรค์ออกสู่สังคม 

- การบริหารจัดการพันธสัมพันธ์ด้วย
ระบบสารสนเทศ 
-  ก าร เผยแพร่ เอกสารผ่ านระบบ
อิเล็คโทรนิค 

กำรพัฒนำ
องค์กร 

- เพิ่มแรงจูงใจในการท าวิจยั 
- สร้างระบบพี่เล้ียงงานวจิัย อบรมและจัดพี่
เล้ียงให้กับนักวจิัยรุ่นใหม่ในการท าวจิัย 

- สนับสนุนทุนวิจัยและงบประมาณและ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น เงินทุน 
เครื่องมือวิจัย เวลาการท าวิจัยผู้ช่วยวิจัย 

- จัดท าฐานข้อมูลจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์และประเด็นปัญหา และ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

- มีฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

-  กฎ ระ เบียบการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรและ/ หรือนักศึกษาในการท า
กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมในระดับชุมชน 
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 “ภำยในป ี2567 จะเป็นองค์กรแหง่กำรเรียนรู้ที่มีกำรบูรณำกำรพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและชุมชนเป็นรำกฐำนแหง่กำรพัฒนำองค์ควำมรู้สู่นวัตกรรมทีส่ำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์” 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรวิจัยสู่
มำตรฐำนสำกล 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ 

และพันธกิจสัมพันธ์ 
สู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์และสื่อสำรสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรพัฒนำท้องถิ่นและกำรบริกำรวิชำกำร  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
สนับสนุนกำรพัฒนำบริหำรจดักำร

องค์กรคุณภำพ โดยยึดหลัก           
ธรรมำภิบำลและจดักำร

สภำพแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
- มุ่งพัฒนานักวิจยัให้มีศักยภาพในการท า
วิจัยเชิงพื้นที ่
- ปรับปรุง/ทบทวนระเบยีบที่เกีย่วขอ้งกับ
การวิจยั 
- สรา้งระบบทะเบยีนนักวิจัยจ าแนกกลุม่ 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าเสนอ
ผลงานวิจัย และการประกวดผลงานวิจยั
ระดับชาติและนานาชาต ิ

- แสวงหารายได้จากงานวิจัยภายนอกรวมถึง
การต่อยอดผลงานวิจยัสู่เชิงพาณิชย ์
- สร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจยัที่น าผลงานไป
เผยแพร่และ/หรือการน าใช้ประโยชน ์
- จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมพัฒนาต่อ
ยอดงานวิจยัเชิง พาณิชย์และ/หรือการใช้
ประโยชน์ต่อทอ้งถิ่น 

- ส่งเสริม สนับสนุนศึกษาวิจัย บริการ
วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการเรียนการ
สอน โดยบูรณาการแบบสหสาขาวิชา 
ร่วมกับชุมชนและสังคมเพื่อแก้ปัญหา
ท้องถิ่น 

- สนับสนุน พัฒนา รักษา ต่อยอด 
ชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

- จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จั ด ก า ร พั น ธ กิ จ สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ก า ร
ให้บริการ  
- มีระบบกลไกในการบริหารจัดการงาน
พันธกิจสัมพันธ์  

ตำรำงท่ี 6 การเชื่อมโยงเหตุและผล และจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Balanced Scorecard and Strategy Map) 
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จากบริบทของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ด้านการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายจึงน ามาสู่กระบวนการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมระยะ 5 ปี ดังตารางที ่7 
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 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงกำร แผนที่ยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 
วิสัยทัศน ์ “ภำยในปี 2567 จะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ท่ีมีกำรบูรณำกำรพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและชุมชนเป็นรำกฐำนแห่งกำรพัฒนำองค์ควำมรู้สู่นวัตกรรมท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์” 

ประเดน็
ยุทธศำสตร ์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พฒันำระบบบริหำรจัดกำรวิจัยสู่มำตรฐำนสำกล 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ 

และพันธกิจสัมพันธ์ 
สู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์และสื่อสำรสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
 

กำรพัฒนำท้องถ่ินและกำรบริกำรวิชำกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
 

กำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
สนับสนุนกำรพฒันำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรคณุภำพ โดยยึด

หลักธรรมำภิบำลและจัดกำรสภำพแวดลอ้มอย่ำงยัง่ยืน 

เป้ำประสงค ์

1. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
2. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล 
3. มีโครงการวิจัย / ชุดโครงการวิจัยที่ได้รบัทุนสนบัสนุนจากแหลง่ทุนภายนอก 
4. มีบทความวิจัยที่ได้รบัการอ้างองิ  (Citation) ใน Reference journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ 
5. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บรูณาการการพฒันาท้องถ่ิน ตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง 

1. มีการน าผลงานผลงานวิจัย องค์ความรู้ และ
นวัตกรรม ใหม้ีการน าไปใช้ประโยชน์และสือ่สาร
สังคม 
2. มีหน่วยวิจัยหรอืศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนทอ้งถ่ิน 

บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพฒันาชุมชนต้นแบบ 

น้อมน าศาสตร์พระราชาพัฒนาชุมชนต้นแบบ 

1. มีการน าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมถ่ายทอดสู่ชุมชน  
2. มีชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพฒันาด้านศิลปะ วัฒนธรรมสู่
การท่องเที่ยว  
3. มีงานสร้างสรรค์ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. มีการเผยแพรร่ะดบัชาติ/ระดับภูมิภาค/ระดบัจงัหวัด/
ท้องถ่ิน  
5. มีการสร้างเครือข่ายทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
1. มีระบบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
2. เป็นสถาบันที่ใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ( E-Office) 
3. สภาพแวดล้อมที่ดีมีสุข (Environment well – being)  
4. บุคลากรมีการพัฒนาในสายงาน 
 
 

กลยุทธ ์

1. ส่งเสรมิการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ใน
ฐานข้อมูล หรือแหล่งเผยแพร่ที่ได้รบัการยอมรับในระดับสากล 
2. สร้างและพฒันาเครือข่ายแบบคู่ความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ 
ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
3. สนับสนุนการแสวงหาทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม หรอืงาน
สร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก 
4. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากร เครือข่าย และหน่วยวิจยั ในทุกระดับและ
เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
5. พัฒนาระบบและกลไกการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นต้นแบบ
ให้กับชุมชนท้องถ่ิน 
6. พัฒนางานวิจัยทีม่ีการบูรณาการตามการพัฒนาท้องถ่ินตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
7. พัฒนากลไกการสรางสรรคองคความร ูและนวัตกรรมเพือ่เป็นตนแบบ 
8. สร้างและพฒันาศักยภาพนักวิจัย บุคลากร เครอืข่ายและหน่วยวิจัยในทุก
ระดับ 
9. สงเสรมิกลไกและบรหิารจัดการผลงานวิจัย องคความรูและนวัตกรรมและใหมี
การน าไปใช ประโยชนและสือ่สารสงัคม 

1. ส่งเสรมิระบบและกลไกการบริหารจัดการ  องค์
ความรู้จากผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ และสื่อสารสังคมอย่างเป็น
รูปธรรม 
2. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทีม่ี
การบรูณาการการพฒันาท้องถ่ินตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชน
ท้องถ่ิน 
 

1. บูรณาการพันธกจิของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของท้องถ่ินในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา 
2. สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกเพื่อพันธกจิ
สัมพันธ์ 
 

1. บูรณาการพันธกจิของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา สง่เสรมิ
และอนุรกัษ์ ศิลปวัฒนธรรม  
2. สร้างแหลง่/องค์ความรูเ้พื่อยกระดับชุมชนศิลปวัฒนธรรม  
3. ยกระดับชุมชนต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม  
4. ส่งเสรมิและสนับสนุนผลงานเชิงสร้างสรรค์ในระดับสากล  
5. จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกบัเครือข่าย เพื่อใหม้ีการ
เผยแพร่ระดบัชาติ/ระดับภูมิภาค/ระดับจังหวัด/ทอ้งถ่ิน 

1. พัฒนาการบรหิารจัดการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลและใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาสู่องค์กรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 
3. การจัดการสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส านักงานสีเขียว 
(Green – Office) 
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คลากรมี
ความก้าวหน้าในสายงาน 
 
 

ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทีเ่ผยแพร่ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า รอ้ยละ 40  
2. จ านวนของบทความวิจัยที่ได้รบัการอ้างองิ (Citation) ใน Reference 
journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 6 เรื่อง  
3. จ านวนเครือข่ายแบบคู่ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 3 เครือข่าย  
4. จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากหนว่ยงานภายนอก ไม่ต่ า
กว่า 30   ล้านบาท  
5. จ านวนงานวิจัยที่บรูณาการการพฒันาท้องถ่ินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
จ านวน 8 เรื่อง  

1. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ยื่นขอหรือ
ไดร้ับการจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปญัญา  จ านวน 4 
เรื่อง  
2. จ านวนบริษัทจัดต้ังงานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม จ านวน 1 บริษัท 
3. จ านวนผลงาน/นวัตกรรม จากการวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ทีส่ร้างมลูค่าเพิ่ม (Value Creation) สู่เชิง
พาณิชย์/ อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
จ านวน 6 ช้ิน  

1. จ านวนโครงการที่บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม  และการศึกษา  จ านวน 2 
โครงการ 
2. จ านวนชุมชนต้นแบบด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา  จ านวน 1 ชุมชน  
3. จ านวนหน่วยงานความร่วมมือเพื่อพันธกจิสมัพันธ์ 
จ านวน 5 หน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดโครงการน าไปใส่ในแผนปฏิบัตริาชการรายปี แยก
ตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกบัโครงการ 

1. จ านวนอัตลักษณ์ของท้องถ่ินได้รับการอนรุักษ์และ
ยกระดับ จ านวน 1 อัตลักษณ์ต่อจังหวัด 
2. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ทอ้งถ่ิน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แกผู่้อื่นในทอ้งถ่ิน จังหวัดละ 1 แห่ง 
3. รางวัลที่ได้จากการเข้าประกวดในระดบัภูมิภาค/ ชาติ/
นานาชาติ 2 รางวัล 
4. เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ/นานาชาติ) 5 
เครือข่าย 
5. แผนการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 แผน 
6. รางวัลที่ชุมชนด้านอาหาร จ านวน 1 รางวัล 

1. ผลการประเมินด้านการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บรหิาร
จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย 
อยู่ในระดับดเียี่ยม  
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ได้รบัการปรบัปรุง 
และความเป็นปัจจุบันของข้อมลู 
3. ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ อยู่ในระดับ 3.51 ข้ึนไป 
4. ร้อยละ 50 ของบุคลากรทีเ่ข้ารบัการอบรม/พฒันาความรู้  
5. จ านวนบุคลากรเข้าสู่ต าแหนง่ทีสู่งข้ึน 
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับ 4.55 ข้ึนไป 
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6. ระดับความส าเรจ็ในการปรบัปรุงระบบและกลไกการบรหิารงานวิจัย ไม่น้อย
กว่า ระดับ 3  
7. จ านวนหน่วยวิจัยหรือศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนท้องถ่ิน จ านวน 1 ศูนย์ 
8. ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้เป็น
ต้นแบบหรือใช้ประโยชน์ ในการพฒันาท้องถ่ิน สงัคม ประเทศ และระดบัสากล 
ร้อยละ 20 
9. จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาลัย
ดิจิทัล การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
10. จ านวนงานวิจัยเพื่อพฒันางานประจ าของบุคลากรสายสนับสนุน (R2R) 
11. จ านวนผู้เช่ียวชาญภายนอกด้านการวิจัยทีท่ าหน้าทีเ่ป็นที่ปรกึษาเพื่อพฒันา
ชุดวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 3 คน 
12. จ านวนหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความร่วมมือในการพฒันา
งานวิจัยหรือชุดวิจัยแบบ Matching Fund 5 ชุด 
13. จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบชุดวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหลง่
ทุนภายนอก 5 ชุด 
14. จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบเดี่ยวเพือ่เสนอของบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก 40 โครงการ 
15. ระดับผลสมัฤทธ์ิการบรหิารงานวิจัย ร้อยละ 5  
16. จ านวนบทความวิจัยหรอืนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่ถูก
เผยแพร่ระดบัชาติ 100 ช้ิน 
17. จ านวนบทความวิจัยหรอืนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่ถูก
เผยแพร่ระดบันานาชาติ 20 ช้ิน 
18. จ านวนนักวิจัยที่มีดัชนีบทความวิจัยทีม่ีค่า h-index = 3 จ านวน 5 คน 
19. จ านวนผลงานวิจัยสถาบัน 100 ช้ิน 
20. ระดับผลสมัฤทธ์ิจากการใช้งานวิจัยสถาบันไปใช้ประโยชน์ที่สะท้อนถึงคุณค่า
และมลูค่าของงานวิจัย ระดับ 4 

4. ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่มี
การบรูณาการการพฒันาท้องถ่ินตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง และเป็นต้นแบบใหก้ับชุมชน
ท้องถ่ิน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 พื้นที่ 
5. ระดับผลกระทบของชุมชนที่น างานวิจัยหรือ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐห์รอืงานสร้างสรรค์หรือ
วรรณกรรมไปใช้ประโยชน์ด้านการเพิม่คุณค่าและะ
หรือมูลค่าจากงานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
และน าไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ระดับ 4  
6. สัดส่วนงานวิจัยหรือนวัตกรรมสิง่ประดิษฐ์หรืองาน
สร้างสรรค์หรือวรรณกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
เพิ่มคุณค่าและหรือมูลค่าต่อ ชุมชน 6 : มหาวิทยาลัย 
4 
7. จ านวนช้ินงานที่ได้จากผลงานวิจัยหรอืนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐห์รืองานสร้างสรรค์ที่จดทะเบียนคุ้มครอง
ทรัพยส์ินทางปัญญา 30 ช้ิน 
8. จ านวนงานวิจัยหรอืนวัตกรรมสิง่ประดิษฐ์หรืองาน
สร้างสรรค์ที่อยูร่ะหว่างการจดทะเบียนคุ้มครอง
ทรัพยส์ินทางปัญญา 50 ช้ิน 
9. จ านวนเงินรายได้จากงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก จ านวน 25 ล้านบาท 
10. จ านวนเงินรายได้จากการน านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐห์รือองค์ความรูห้รืองานสร้างสรรค์จาก
งานวิจัยไปสูเ่ชิงพาณิชย์ จ านวน 10 ล้านบาท 
 

1. ร้อยละของครัวเรือนทีเ่ข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความ
ยากจน (38,500 บาท : คน : ปี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
2. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรทีม่ีการบูรณาการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา (1 โครงการ/1 
รายวิชา) 
3. จ านวนครัวเรือนทีเ่ข้าไปให้ความรู้ และร่วมพฒันา/แก้ไข 
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ รวมทั้งสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 15 ครัวเรือน/โครงการ 
4. ร้อยละรายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น ≥ 15 
5. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80/กิจกรรม 
6. งานวิจัยที่บรูณาการสู่การท าโครงการ 1 โครงการ 1 
งานวิจัย 
7. ชุมชนต้นแบบ จ านวน 1 ด้าน (เศรษฐกิจ/สังคม/
สิ่งแวดล้อม/ศิลปวัฒนธรรม ข้ึนอยู่กับปัญญาและบริบทของ
ชุมชน) 
8. จ านวนหลักสูตรอบรมแกนน าชุมชนสง่เสริมคุณลักษณะ
คนไทย 4 ประการ ≥ 2 หลกัสูตร 
9. ชุมชนต้นแบบที่ด าเนินการ 1 ชุมชน 
10. รางวัลที่ชุมชนได้รับจากการพฒันา 1 รางวัล 
11. แผนการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถ่ิน 1 แผน 
12. แนวทางทางการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถ่ิน จ านวน 1 แนวทาง 
14. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตร 
15. จ านวนคณะที่เข้าศึกษาดูงาน 10 คณะดูงาน 
16. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 1 กลุ่ม 
17. การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตรใน
แปลงเกษตร จ านวน 4 ชนิด 
18. จ านวนชุมชน/ท้องถ่ินที่ได้รับการพฒันา จ านวน  3 
ชุมชน 

7. รางวัลที่ชุมชนด้านท่องเที่ยว จ านวน 1 รางวัล 
8. จ านวนศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการพฒันา 1 ศูนย์เรียนรู ้
9. จ านวนผู้เข้าชม ไม่น้อยกว่า 800 คน 
10. องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ไม่น้อยกว่า 1 
องค์ความรู ้
11. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80/กิจกรรม 

โครงกำรหลกั 

1. โครงการพัฒนาระบบการบรหิารงานวิจัยและเพิม่ขีดความสามารถสมรถนะ
นักวิจัยทุกระดับ 
2. โครงการขับเคลือ่นการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
3. โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและการบริหารความเปนเลิศ 

1. โครงการพัฒนางานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิง่
ประดิษฐโดยใชชุมชนเปนฐานเพื่อเพิ่มคุณคาและหรอื
มูลคาจากงานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและ
น าไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
2. โครงการจัดหารายไดจากงานวิจัยและนวัตกรรม 
3. โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุ ี

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานราก 
1.1 โครงการ 1 คณะ 1 อ าเภอ  
1.2 โครงการส่งเสริมความรกัความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผูอ้ื่นทรงมี
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข 
2. โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

1. โครงการยกระดบัมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน เพื่อ
ขยายตลาดภูมิปญญา 
1.1 โครงการพฒันาผลิตภัณฑ์ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2. โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2.1 โครงการขับเคลือ่นการด าเนินงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
2.2 โครงการด้านความเป็นเลิศทางอาหารและทอ่งเที่ยว 
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3.1 โครงการพฒันาศูนย์เรียนรู้ยกระดบัมหาวิทยาลัย
สร้างสรรค์ (ศูนย์กัญชา) 
 

2.1 โครงการขับเคลือ่นการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถ่ิน 
2.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
แบบครบวงจร วิทยาเขตโปง่สลอด 
2.3 โครงการพฒันาชุมชนท้องถ่ินตามบรบิทมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี

2.3 โครงการพฒันาศูนย์เรียนรู้ยกระดบัมหาวิทยาลัย
สร้างสรรค์ (ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายภูมิปญัญาช่างเมือง
เพชร) 

 

ตำรำงที่ 7 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงกำร ตำมแผนยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศำสตร์สถำบันวิจยัและส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 
 

 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติควำมเป็นมำสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินการ สนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  การบริการวิชาการที่
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ รวมถึงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศาสนา งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น งานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวิจัยส่งเสริมเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรม ตลอดถึงงาน  
หอวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เดิมคือ ส านักศิลปวัฒนธรรม มีพันธกิจท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศูนย์วิจัยท าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ ท าหน้าที่บริการวิชาการ ต่อมาศูนย์วิจัย
และศูนย์ฝึกอบรมได้ยุบรวมเป็นหน่วยงานเดียวกันในปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักวิจัย                   ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และในปี  2542 วันที่ 12 ตุลาคม  2542 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2542 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
และต่อมาในปี พ.ศ. 2547 วันที่ 14 มิถุนายน 2547 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอีก
ครั้งหนึ่ง จึงมีผลท าให้ส านักวิจัยและบริการวิชาการและส านักศิลปวัฒนธรรมยุบรวมกันมีชื่อใหม่ว่า 
“สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม” 

 
 ปรัชญำ 

“องค์กรเข้มแข็ง เครือข่ายเข้มแข็ง  สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
 

 วิสัยทัศน์ 
 “ภายในปี 2567 จะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและชุมชน

เป็นรากฐานแห่งการพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์” 
 

 เอกลักษณ์ 
เป็นองค์กรที่มีการบูรณาการท างานกับเครือข่ายความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 อัตลักษณ์ 

บริการดี บูรณาการเด่น เน้นสร้างเครือข่าย 
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 พันธกิจ 
1. บริหารจัดการองค์กรร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นได้

อย่างเป็นรูปธรรม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยบูรณาการพันธกิจเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ท้องถิ่น 
4. ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์   
 

 ค่ำนิยมหลักขององค์กร 
ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) นั้น เป็นแก่นส าคัญที่ทุกคนในองค์กรจะยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน 

ส าหรับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมีความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา ย่อมเป็นที่มาแห่งความส าเร็จ 
ซึ่งในการปฏิบัติงานทุกต าแหน่ง ถ้าหากบุคลากรภายในองค์กรมีความศรัทธาในภูมิปัญญาขององค์กรก็ยอม
ประสบกับความส าเร็จ แต่เพ่ือให้บุคลากรภายในองค์กรจ าได้ง่ายจึงได้ท าตัวอักษรตัวหน้ามาเรียงตามล าดับได้ว่า 
SMART  

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

 วัฒนธรรมองค์กร 
       วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่โดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร ที่ถูกหล่อหลอมมาจากความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ จนสะท้อนออกมาให้เห็นเป็น
รูปธรรม 

1. มีความศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นใน กฎระเบียบและธรร
มาภิบาล 

2. มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง และมีจิตใจของการให้บริการ 
3. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ท างานอย่างสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
4. ท างานเป็นทีม เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง สามัคคี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร  

 เป้ำประสงค์ 
1. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
2. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล 
3. มีโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 4. มีบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง  (Citation) ใน Reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและ
นานาชาติ 
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5. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. มีการน าผลงานผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคม 

7. มีหน่วยวิจัยหรือศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
8. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
9. มีการน าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมถ่ายทอดสู่ชุมชน  
10. มีชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว  
11. มีงานสร้างสรรค์ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
12. มีการเผยแพร่ระดับชาติ/ระดับภูมิภาค/ระดับจังหวัด/ระดับท้องถิ่น  
13. มีการสร้างเครือข่ายทางศิลปะและวัฒนธรรม 
14. มรีะบบบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพและtสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
15. เป็นสถาบันที่ใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย (E-Office) 
16. มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีสุข (Environment well – being)  
17. บุคลากรมีการพัฒนาในสายงาน 
 

 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนด้านการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดแผนงาน
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2563-2567 โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยองค์ความรู้จากการ
วิจัย บริการวิชาการ และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือความส าเร็จและ พัฒนาซึ่งจะยังผลให้
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย บริการวิชาการและบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตรงตามอัตลักษณ์และได้รับการยอมรับใน
วงการวิชาการรวมถึงสามารถน าผลไปใช้ประโยชน์ได้เป็นรูปธรรม 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรหน่วยงำน 
 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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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำน สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ส านักงานผู้อ านวยการ

งานบริหารทั่วไป งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

• งานธุรการและประชาสัมพันธ์ 

• งานงบประมาณ การเงิน และพัสดุ 

• งานประกันคุณภาพและควบคุม
ภายใน 

• งานงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

• งานอาคาร สถานท่ี 

• งานหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า
ประจ าจังหวัดเพชรบุร ี

• งานบริหารงานท่ัวไป การเงินและพัสด ุ

• งานประสานทุนวิจยัภายใน 

• งานติดตามงานวิจยั 

• งานวารสารและการเผยแพร ่

• งานส่งเสรมิการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์
และต่อยอดเชิงพาณิชย ์

• งานประสานทุนวิจยัภายนอก 

• งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพยส์นิทางปัญญา 

• งานความเป็นเลิศและหน่วยวิจัย หน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิจยั 

• งานรับจ้างและเป็นที่ปรึกษาวิจัย 
• งานประชาสัมพันธ์ 

•  

• งานบริหารงานทั่วไป การเงินและพัสด ุ

• งานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น 

• ส านักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น 

• งานจ้างงานตามนโยบายภาครัฐ 

• งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• งานประชาสัมพันธ์ 

 

• งานบริหารทั่วไป การเงินและพัสดุ 
• งานขับเคลื่อนและเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม 

• งานพิพิธภัณฑ์เมืองเพชร 

• งานอุทยานปูนปั้นด้วยช่างฝีมือช้ันเอก 
• งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวัฒนธรรม 

• งานสร้างมาตรฐานและส่งเสรมิความเป็นไทย 

• งานประชาสัมพันธ์ 
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 ภำระหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้ ยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย ในด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ด้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และงานด้านบริหารงานทั่วไป แบ่งภาระหน้าที่เป็น 4 งาน ดังต่อไปนี้ 

1. งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 1.1 งานธุรการและประชาสัมพันธ์ 
   1.1.1 จัดระบบงานสารบรรณ และงานเลขานุการ 
   1.1.2 ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านสื่อต่าง ๆ (website, facebook) 
  1.2 งานงบประมาณ 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 งานประกันคุณภาพและควบคุมภายใน 
   1.3.1 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพประกันการศึกษา 
   1.3.2 จัดท าคู่มืองานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
   1.3.3 จัดท าข้อมูลรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
   1.3.4 จัดระบบเอกสารเพื่อรับการตรวจสอบภายใน 
  1.4 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   1.4.1 จัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 

     1.4.2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
     1.4.3 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

   1.4.4 จัดท าแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
   1.4.5 รายงาน/ปรับปรุงผลการด าเนินงานตามแผนของหน่วยงาน 
  1.5 งานอาคาร สถานที่ 
   1.5.1 ดูแล อ านวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ 
   1.5.2 ดูแลความสะอาดบริการอาคาร และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 
   1.5.3 ดูแล อ านวย ความสะดวก การใช้งานและการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ 
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2. งำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม      
 จากวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของหน่วยงานที่ด าเนินภารกิจส่งเสริมและสนับสนุน

การวิจัยระดับชาติ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
รวมถึงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือมุ่งพัฒนาผลงานวิจัย
ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ ทั้งนี้การพัฒนาผลงานวิจัยดังกล่าวจ าเป็นต้องมีระบบและกลไกต่าง ๆ ในการด าเนินงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้ก าหนดประเด็นการวิจัยด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักวิจัยที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและคุณค่าต่อสังคมองค์รวมต่อไป    

2.1 งานบริหารงานทั่วไป การเงินและพัสดุ 
 2.1.1 ตรวจสอบ/ดูแลเอกสารด้านธุรการของงานวิจัย 

  2.1.2 บริหารจัดการ (ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดท า/รวบรวม/รายงาน) งานด้านการเงิน
ของงานวิจัย การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/การเบิกจ่ายทุนวิจัย/เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 

 2.1.3 จัดท าและรวบรวมเอกสารด้านงานประกันคุณภาพของงานวิจัย 
 2.1.4 จัดท าและรวบรวมเอกสารด้านงานนโยบายและแผนงานวิจัย 
 2.1.5 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับงานวิจัย 
2.2 งานประสานทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน/เชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย/งานวิจัยจากงาน

ประจ า (R2R) 
 2.2.1 ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย 
 2.2.2 สนับสนุนและพัฒนานักวิจัย 
 2.2.3 งานจริยธรรมการวิจัย 
2.3 งานติดตามงานวิจัย 
 2.3.1 ดูแลระบบและกลไกในการติดตามงานวิจัย 
 2.3.2 ก ากับติดตาม รายงานความก้าวหน้า รายงานผลการด าเนินงาน และการส่ง

รายงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและระยะเวลาที่ก าหนด 
 2.3.3 ปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติด้านการวิจัย 
 2.3.4 รวบรวมและประมวลผลข้อมูล 
2.4 งานวารสารและการเผยแพร่ 
 2.4.1 งานฐานข้อมูลวิจัย ระบบสืบค้นข้อมูลและระบบสารสนเทศงานวิจัย 
 2.4.2 งานประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย/ประกวดนวัตกรรม 
 2.4.3 งานผลิตสื่อ/วารสาร/จุลสาร 
 2.4.4 คลินิกนักวิจัย/คลินิกภาษา 
 2.4.5 งานยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
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2.5 งานส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 2.5.1 ดูแลระบบและกลไก และการติดตามนักวิจัยในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

และต่อยอดเชิงพาณชิย์ 
 2.5.2 ประสานและอ านวยความสะดวกให้นักวิจัยกับหน่วยงานต่าง  ๆ โดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการ 
2.6 งานประสานทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

    2.6.1 ดูแลระบบและกลไกในการหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
   2.6.2 วิเคราะห์ วางแผน และแสวงหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

    2.6.3 จัดท าแผนงานและข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก  
    2.6.4 ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อส่งขอทุนจากหน่วยงานภายนอก  
    2.6.5 การตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
    2.6.6 ประสานและอ านวยความสะดวกระหว่างนักวิจัยและแหล่งทุน  
    2.6.7 สนับสนุนและพัฒนานักวิจัย 
    2.6.7 งานจริยธรรมนักวิจัย 

2.7 งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 
    2.7.1 ดูแลระบบและกลไกในการพัฒนานวัตกรรมและการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา
จากผลงานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ 
    2.7.2 จัดท าทะเบียนผลงานและนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัย  
    2.7.3 จัดแสดงนวัตกรรมและผลงานด้านการวิจัย รวมถึงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
    2.7.4 ประสานและอ านวยความสะดวกให้นักวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ  

2.8 งานความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย หน่วยวิจัย และหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิจัย 
    2.8.1 ดูแลระบบและกลไก ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย หน่วยวิจัย และ
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย  
    2.8.2 ก ากับติดตามการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย หน่วยวิจัย และ
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิจัยให้เป็นไปตามแผน  
    2.8.3 เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมที่ได้จากศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย หน่วยวิจัย 
และหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิจัย 
    2.8.4 ประสานและอ านวยความสะดวกให้นักวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย หน่วยวิจัย และหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิจัย 

   2.9 งานรับจ้างและเป็นที่ปรึกษาวิจัย 
2.9.1 ดูแลระบบและกลไกในการหารายได้จากการรับเป็นที่ปรึกษาและรับจ้างวิจัย 
2.9.2 ดูแลการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทยกับกระทรวงการคลัง  
2.9.3 สนับสนุนและด าเนินการเพื่อหางานรับเป็นที่ปรึกษาและรับจ้างวิจัย  
2.9.4 ประสานและอ านวยความสะดวกให้นักวิจัยที่ด าเนินการ  
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2.10 งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. งำนพัฒนำท้องถิ่นและบริกำรวิชำกำร  

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้บริการวิชาการตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นสถาบันราชภัฏ โดย
สังกัดส านักศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้บริการวิชาการ ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
เรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งยังคงปฏิบัติภารกิจในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการ
วิชาการต่อสังคม มีหน้าที่หลักในการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในการ
ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการแก่สังคม และด าเนินกิจกรรมที่สนับสนุน  ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่แก้ไข
ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 3.1 งานบริหารทั่วไป การเงินและพัสดุ 
  3.1.1 ตรวจสอบเอกสาร หนังสือเข้า หนังสือออก  
  3.1.2 จัดท าฎีกาเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอบรม และ

เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 
  3.1.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ รายไตรมาส รายปี 
  3.1.4 จัดท าและรวบรวมเอกสารด้านงานประกันคุณภาพ 
  3.1.5 ประสานงานภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้การด าเนินงานตาม

แผนบรรลุวัตถุประสงค์ 
  3.1.6 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เก่ียวกับงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ 

จัดท าเอกสาร รายงาน จัดท าฎีกาเบิกจ่าย  
  3.1.7 ให้บริการทางด้านจัดท าเอกสาร และงานการเงินและงานพัสดุจัดท าฎี กา

เบิกจ่าย ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นของงานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2 งานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น 

  3.2.1 จัดท าแผนงานด้านการบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่นและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีและขออนุมัติงบประมาณประจ าปี 

  3.2.2 จัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนงานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่นโดยท าหน้าที่เป็น
ฝ่ายเลขาฯการประชุม 

  3.2.3 ด าเนินโครงการบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น การลงพ้ืนที่ประชาคมเพ่ือ
จัดเก็บข้อมูล 

     3.2.4 จัดท าโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้ติดต่อประสานงานชุมชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  3.2.5 สรุปข้อมูล รายงานผล สังเคราะห์งานเสนอต่อผู้บริหาร ประจ าปี  
   3.2.6 จัดท าเอกสารเพ่ือจัดท าแผนงานด้านการบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น ใน
ระดับมหาวิทยาลัยฯ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

  3.2.7 ประสานงานการขับเคลื่อนงานร่วมกันกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  
  3.2.8 ให้บริการ องค์ความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน าเบื้องต้นแก่บุคลากรภายใน ทั้งสาย

วิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา และบุคลากรภายนอก 
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3.3 งานจ้างงานตามนโยบายภาครัฐฯ  
 3.3.1 งานการวิเคราะห์ข้อมูล  (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 

เพื่อจัดทำนโยบายแนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูล ของ
โครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 
   3.3.2 งานเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลส ถ า น ก า ร ณ ์ ก า ร ร ะบ า ด ข อ ง 
COVID   แ ล ะโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตามผู ้ป ่วย แ ล ะ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา            
การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การปรับ สภาพแวดล้อม  ร ะบบรายงานสถานก ารณ์การระบาด
ของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระด ั บ ก ลุ ่ ม เ สี ่ ย ง  กลุ่มสงสัย กลุ ่มส ัมผัส  การวิเคราะห์
สถานการณ์ แนวโน้มการระบาดในพ้ืนที่) ร่วมกับ ศบค. 
   3.3.3 งานจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเ ล็ กทรอนิกส์ (Digitalizing 
Government Data) ร่วมกับ กพร. 
   3.3.4 งานพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ) 
การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม (Circular Economy) การเพ่ิมรายได้หมุนเวียน
ให้แก่ชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
   3.3.5 ก า ร พ ัฒ น า ท ัก ษ ะ อ า ช ีพ ใ ห ม ่ จ า ก ค ว า มหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของช ุมชน 
   3.3.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
   3.3.7 เข้ารับการฝึกอบรมแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงาน โครงการประจ าโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ที่จัดโดยกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   3.3.8 งานกรอกข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
ตลอดจนรายงานผลการประเมินภาพรวมของโครงการตามตัวชี้วัดผ่านระบบในรอบ 1 เดือน/รอบไตรมาส/รอบ 
6 เดือน/รอบ 12 เดือน ให้กับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
   3.3.9 ติดต่อ ประสานงานกับผู้จ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) เครือข่ายชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 
   3.3.10 บริหารจัดการระบบงานสารบรรณ งาน เอกสารการพิมพ์ งานประชุม         
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
   3.3.11 งานธุรการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ งานบริหารพัสดุโครงการ 

 3.4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.4.1 ร่วมจัดท าระบบฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ 
  3.4.2 จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในงานพัฒนาท้องถิ่นและงานบริการวิชาการที่

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจ  
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  3.4.3 จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงานอบรมและการให้บริการทาง
วิชาการโดยประสานงานผ่านหน่วยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ 

  3.4.4 ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายงานสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือจัดท า
ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกัน 

  3.4.5 ประสานงานกับเครือข่ายงานสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการจัดท า
ระบบสารสนเทศ  

  3.4.6 ให้บริการข้อมูลที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัด
งานอบรมและการให้บริการทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น 

 3.5 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4. งำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมที่ดีแก่
เยาวชน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ซึ่งค่านิยมเอกลักษณ์  
ขนบธรรมเนียมประเพณีและเชิดชูภูมิปัญญาไทยและสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษ์ เผยแพร่และ
น าไปสู่สากล เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

4.1 งานบริหารทั่วไป การเงินและพัสดุ  
   4.1.1 จัดท าแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
   4.1.2 จัดท าแผนงบประมาณโครงการ 
   4.1.3 เสนอขอโครงการผ่านระบบมหาวิทยาลัย 
   4.1.4 จัดท าเอกสารเบิกจ่ายตามระบบการเงิน 
   4.1.5 จัดท าสรุปรายงานผลโครงการตามแผนงาน 
   41.6 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

4.2 งานเผยแพร่ขับเคลื่อนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   4.2.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   4.2.2 จัดท าแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   4.2.3 จัดท าและด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนงานที่วางไว้ 
   4.2.4 การประสานงานด้านงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
   4.2.5 จัดท ารายงานผลการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.3 งานพิพิธภัณฑ์เมืองเพชร 
   4.3.1 ประชุมวางแผนการจัดท าพิพิธภัณฑ์เมืองเพชร 
   4.3.2 ประสานงานขอข้อมูลทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน 
   4.3.3 รวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองเพชร 
   4.3.4 จัดท าพิพิธภัณฑ์เมืองเพชร 
   4.3.5 การดูแล รักษา พัฒนา และการจัดหารายได้ 
   4.3.6 จัดท ารายงานผลการจัดพิพิธภัณฑ์เมืองเพชร 



33 
 

4.4 งานอุทยานปูนปั้นด้วยช่างฝีมือชั้นเอก 
   4.4.1 การประชุมวางแผนการจัดท าอุทยานปูนปั้น 
   4.4.2 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปูนปั้น 
   4.4.3 ประสานงานกับช่างฝีมือเอก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
   4.4.4 จัดตั้งอุทยานปูนปั้น 
   4.4.5 การดูแล และบ ารุงรักษา  
  4.5 งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวัฒนธรรม  
   4.5.1 รวบรวมฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
   4.5.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม 
   4.5.3 ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
  4.6 งานสร้างมาตรฐานและส่งเสริมความเป็นไทย 
   4.6.1 ก าหนดเกณฑ์ นโยบาย รูปแบบ ในการสร้างมาตรฐานความเป็นไทย  

4.6.2 จัดท าแผนปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานความเป็นไทย  
4.6.3 จัดท าโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นไทย  
4.6.4 พัฒนาและสร้างโอกาสมูลค่าเพ่ิมด้านความเป็นไทย ขึ้นสู่ระดับสากล 

  4.7 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวจัิยและส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม

(อำจำรย์ ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญำรักษ์)

รองผู้อ ำนวยกำรฯ  

(งำนวิจัยฯ)

อ.ภำคย์ พรำหมณ์แก้ว

รองผู้อ ำนวยกำรฯ    

(งำนพัฒนำท้องถิ่นฯ)

อ.ปองพล  รักกำรงำน

รองผู้อ ำนวยกำรฯ  

(งำนส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม)

ผศ.ดร.วรรณวภิำ มัธยมนันท์

หัวหน้ำส ำนักงำน 

ผู้อ ำนวยกำรฯ

ทิพย์วรรณ  ทองสัมฤทธิ์

นำงสำวศศิวิมล กำหลง

(นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร)

นำงสำววณชิยำ ทองสมนึก

(นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร)

นำงสำวสำรกิำ ทองใบ
(พนักงำนช่ัวครำว โครงกำรยุทธศำสตร์)

นำงสำวภำวิณี  สุขบรรเทงิ
(พนักงำนช่ัวครำว โครงกำรยุทธศำสตร์)

นำงสำวญำณศิำ  มหำท ำนุโชค
(พนักงำนช่ัวครำว โครงกำรยุทธศำสตร์)

นำงสำวชญำณิศำ  นำมเที่ยง

(พนักงำนช่ัวครำว โครงกำรยุทธศำสตร์)

นำงสำวพิชำนันท์ กรีดกรำย

(นักวิชำกำรวัฒนธรรม ปฏิบัติกำร)

นำงสำวชนำพร  ป่ินฟ้ำ
(พนักงำนช่ัวครำว โครงกำรยุทธศำสตร์)

นำงสำวศศิกำญจน์  พูลผิว

(นักบริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร)

นำงสำวนงลักษณ์  ขำวผ่อง

(นักบริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร)

นำงสำวอ ำพันธ์ พรมส่ีหน้ำ

(เจ้ำหน้ำที่บริกำร)

ดร.บัณฑิตพงษ์ ศรีอ ำนวย

(นักวิจัย ปฏิบัติกำร)

นำงสำวชนำนุช เงินทอง

(นักวิจัย ปฏิบัติกำร)

นำงสำวกมลดำ  เรืองอร่ำม

(เจ้ำหน้ำที่วิจัย ปฏิบัติกำร)

นำงสำวณภัค ภัทรศิรเมธ

(เจ้ำหน้ำที่วิจัย ปฏิบัติกำร)
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ข้อมูลบุคลำกร สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 

 
ที ่ ประเภท จ ำนวน 
1 ข้าราชการพลเรือน 1 
2 พนักงานมหาวิทยาลัย 13 
3 พนักงานราชการ 1 
4 ลูกจ้างชั่วคราวประจ าโครงการ 5 
 รวม 20 

 

กลุ่มงำน 
 

 

จ ำนวน 
วุฒิกำรศึกษำ 

 

ประถมศึกษำ 6 
 
 

ปวส. 
 

ปริญญำตรี 
 

ปริญญำโท 
 

ปริญญำเอก 

กลุ่มผู้บริหาร 5 - - - 3 2 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 3 1 - 2 - - 
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 4 - - 2 1 1 
กลุ่มงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ 2 - - 2 - - 
กลุ่มงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1 - - 1 - - 

เจ้าหน้าที่โครงการ  5 - - 5 - - 
รวม 20 1 - 12 4 3 
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แผนกำรบรรจุอัตรำก ำลังของสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567) 

 
งำน/ฝ่ำย 

 

ต ำแหน่งท่ีมีอยู่ (ปัจจุบนั) ปี พ.ศ. (อัตรำก ำลังที่รับเพ่ิม) 

ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวนอัตรำ 2563 2564 2565 2566 2567 หมำยเหตุ 

 
 

งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

นักวิจัยช านาญการ - - - - - 1  
 
 
 
 

หากในปีงบประมาณที่ก าหนดไว้ยงั
ไม่ได้รับบรรจุบคุลากร จะขออนุมตัิ

เปิดรับสมัคร 
ในปีงบประมาณถัดไป 

 
 
 

นักวิจัยปฏิบัติการ/ช านาญการ 2 - - - - - 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยปฏิบัติการ/ช านาญการ 2 - - - 2 2 

เจ้าหน้าท่ีช่ัวคราวประจ าโครงการ -      

งานพัฒนาท้องถิ่นและ
บริการวิชาการ 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 1 - - - - - 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 - - - 2 2 

เจ้าหน้าท่ีช่ัวคราวประจ าโครงการ 4      

งานส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม 

นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ - - - - - 1 

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 - - - 1 - 

เจ้าหน้าท่ีช่ัวคราวประจ าโครงการ 1      

งานบริหารงานท่ัวไป 
 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฯ 1 - - - - - 

นักบริหารงานท่ัวไปช านาญการ - - - - - 1 

นักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ช านาญการ 2 - - - - 1 

เจ้าหน้าท่ีบริการ 1 - - - - - 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ/ช านาญการ - - - - 1 1 

รวม  16 0 0 0 6 9 
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (พ.ศ.2563 – 2567) 

วัตถุประสงค์ในกำรจัดแผนกลยุทธ์ 
การจัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัย พ.ศ.2563-2567 และได้ทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2560-2564 ) มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของส านักงานสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ให้เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการและมีรูปแบบการด าเนินงานในเชิงรุก 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยน าหลักธรรมาภิบาล และเกณฑ์
คุณภาพการศึกษามาเป็นเครื่องมือในการบริหาร 
 3. เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานส านักงานสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้อง
และบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งท่ีมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

นโยบำยมหำวิทยำลัย   
 1. ด้ำนกำรศึกษำ 
 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมน าความรู้ มีความเข้มแข็งทางวิชาการและทักษะ
วิชาชีพ โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
 1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ 
 1.3 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสากล และมีสุขภาวะที่ดี 
 1.4 พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานดุดมศึกษาและมีทักษะ
การสอนเพ่ือมุ่งเป็นเลิศทางวิชาการ 
 2. ด้ำนกำรวิจัย 
 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ เพ่ือการผลิตบัณฑิต และเพ่ิมขีดความสามารถของนักวิจัย โดย
การพัฒนาศักยภาพและทักษะการท าวิจัยอย่างต่อเนื่องให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  
 3. ด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
 3.2 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
และถ่ายทอดสู่สังคม 
 4. ด้ำนกำรผลิตและส่งเสริมวิทยฐำนะครู 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 
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 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น ให้มีภูมิความรู้และทักษะ
ในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม 
 5. ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมแก่เขาวชน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักซ่ึงค่านิยม เอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเชิดชูภูมิปัญญาไทย และสร้างเครือข่ายทาง
วัฒนธรรม เพ่ือการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล 
 6. ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 
 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 7. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence:EdPEx) 
บูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการด าเนินงานทุกระบบขององค์กรเพ่ือน าไปสู่องค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง และได้รับการยอมรับตามมาตฐานสากล 

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

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และพันธกิจสัมพันธ์สู่การน าไปใช้

ประโยชน์และสื่อสารสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นและการบริการวิชาการ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
จัดการสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ของสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
พ.ศ. 2563-2567 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
แผนยุทธศำสตร์ 

สถำบันวิจัยฯ 
พ.ศ.2563-2567 

 

ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

พ.ศ.2560 -

2564 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 

การสร้างความ
โดดเด่นด้าน

อาหาร และการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 

การยกระดับ
คุณภาพบณัฑิต 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 

การผลิตและ

พัฒนาครู 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 

การวิจัยและ

พัฒนา

นวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 

การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ

บริหาร 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 
การพัฒนา

ท้องถิ่นและการ
บริการวิชาการ 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ

วิจัยสู่
มาตรฐานสากล 

 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 
การส่งเสริม 

ศิลปวัฒนธรรม 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
สนับสนุนการ
พัฒนาการ

บริหารจดัการ
องค์กรคุณภาพ 
โดยยดึหลักธรร
มาภิบาลและ

จัดการ
สภาพแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 
การวิจยัและพัฒนา

นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ และพันธกิจ   
สัมพันธ์ สู่การน าไปใช้
ประโยชน์และสื่อสาร

สังคม 
 

 



40 
 

แผนกลยุทธ์ สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

“ภายในปี 2567 จะเป็น องค์กรแห่งการเรยีนรู้ ทีม่ีการบูรณาการพนัธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและชมุชนเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาองค์ความรู้สูน่วัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์” 

 

องค์กรเขม้แขง็ เครือข่ายเข้มแข็ง  สูก่ารพฒันาทอ้งถิน่อย่างย่ังยืน 

บรหิารจัดการองค์กรร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการ

น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสรมิการวิจัย พฒันานวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาทอ้งถ่ินได้อยา่งเป็นรปูธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

โดยบูรณาการพันธกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ท้องถ่ิน 

ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความ

เป็นไทย สูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค์   

 

ระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
1. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสอดคล้องกบัหลักธรรมาภิ
บาล 
2. เป็นสถาบันที่ใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ( E-Office) 
3. สภาพแวดล้อมที่ดีมสีุข (Environment well – being)  
4. บุคลากรมีการพัฒนาในสายงาน 
 

 

1. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล 
2. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยสู่
มาตรฐานสากล 
3. มีโครงการวิจัย / ชุดโครงการวิจัยที่ได้รบัทุน
สนับสนุนจากแหลง่ทุนภายนอก 
4. มีบทความวิจัยที่ได้รบัการอ้างองิ  (Citation) ใน 
Reference journal หรอืในฐานข้อมูลระดบัชาติและ
นานาชาติ 
5. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บรูณาการการพฒันา
ท้องถ่ิน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพฒันาชุมชน
ต้นแบบ 

1. มีการน าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ถ่ายทอดสู่ชุมชน  
2. มีชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพฒันาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว  
3. มีงานสร้างสรรค์ที่ผ่านการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. มีการเผยแพรร่ะดบัชาติ/ระดับภูมิภาค/
ระดับจังหวัด/ท้องถ่ิน  
5. มีการสร้างเครือข่ายทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เป้าประสงค ์

สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ( Institute  of Research  and  Arts  and  Culture Promotion ) 

 

บริการดี บูรณาการเด่น เน้นสร้างเครือข่าย 

ปรัชญา
ปรัชญา 

อัตลักษณ์
ลักษณ์
ปรัชญา 

วิสัยทัศน์
ลักษณ์
ปรัชญา 

พันธกิจ 

 
พัฒนาระบบบรหิารจัดการวิจัยสูม่าตรฐานสากล 

 

ยุทธศาสตร ์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และ
พันธกิจสมัพันธ์ สู่การน าไปใช้ประโยชน์และสือ่สาร

สังคม 
 

การพัฒนาท้องถ่ินและบริการวิชาการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ โดยยึด

หลักธรรมาภิบาลและจัดการสภาพแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
 

1. มีการน าผลงานผลงานวิจัย องค์ความรู้ และ
นวัตกรรม ใหม้ีการน าไปใช้ประโยชน์และสือ่สารสงัคม 
2. มีหน่วยวิจัยหรอืศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนทอ้งถ่ิน 
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กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการบรหิารจัดการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลและใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาสู่องค์กรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 
3. การจัดการสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส านักงานสี
เขียว (Green – Office) 
4. พัฒนาระบบและกลไกสง่เสริมสนบัสนุนให้บุคลากรจัดท า
ผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน 
 

1. บูรณาการพันธกจิของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของทอ้งถ่ินในด้านสงัคม 
เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม   และ
การศึกษา 
2. สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกเพื่อ
พันธกิจสมัพันธ์ 
 

1. ส่งเสรมิการท างานวิจัย และงานสร้างสรรค์เพือ่ตีพิมพ์
เผยแพร ่
2. สร้างและพฒันาเครือข่ายแบบคู่ความร่วมมอืระหว่าง
มหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
3. พัฒนาระบบและกลไกการสร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้กบัชุมชนท้องถ่ิน 
4. พัฒนางานวิจัยทีม่ีการบูรณาการตามการพัฒนา
ท้องถ่ินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. สนับสนุนการแสวงหาทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหลง่ทุนภายนอก 
6. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากร เครือข่าย และหน่วย

วิจั ย  ในทุ กระดับและ เกิ ดความร่ วมมื อระห ว่ า ง

มหาวิทยาลัย 

บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา 
ส่งเสริมและอนุรกัษ์ ศิลปวัฒนธรรม  
1. สร้างแหลง่/องค์ความรูเ้พื่อยกระดับชุมชน
ศิลปวัฒนธรรม  
2. ยกระดับชุมชนต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม  
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนผลงานเชิงสร้างสรรค์
ในระดับสากล  
4. จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกบัเครือข่าย 

เพื่อใหม้ีการเผยแพรร่ะดับชาติ/ระดบัภูมิภาค/

ระดับจังหวัด/ท้องถ่ิน 

1. ส่งเสริมระบบและกลไกการบริหารจัดการ  
องค์ความรู้จากผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ ใหม้ีการน าไปใช้ประโยชน์          
และสื่อสารสงัคมอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ ที่มีการบรูณาการการพฒันา
ท้องถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
เพื่อเป็นต้นแบบให้กบัชุมชนท้องถ่ิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทีเ่ผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า รอ้ยละ 40  
2. จ านวนของบทความวิจัยที่ได้รบัการอ้างองิ (Citation) ใน 
Reference journal หรอืในฐานข้อมูลระดบัชาติและ
นานาชาติ จ านวน 6 เรื่อง  
3. จ านวนเครือข่ายแบบคู่ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 3 
เครือข่าย  
4. จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานภายนอก ไม่ต่ ากว่า 30   ล้านบาท  
5. จ านวนงานวิจัยที่บรูณาการการพฒันาท้องถ่ินตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง  จ านวน 8 เรื่อง  
6. ระดับความส าเรจ็ในการปรบัปรุงระบบและกลไกการ
บรหิารงานวิจัย ไม่น้อยกว่า ระดับ 3  
7. จ านวนหน่วยวิจัยหรือศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนทอ้งถ่ิน จ านวน 1 ศูนย์ 
8. ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ ที่น าไปใช้เป็นต้นแบบหรือใช้ประโยชน์ ในการ
พัฒนาท้องถ่ิน สังคม ประเทศ และระดับสากล รอ้ยละ 20 

9.  จ านวนงานวิจัยที่น า ไปใ ช้ประ โยชน์ตามพัน ธกิ จ
มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาลัยดิจิทัล การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
10. จ านวนงานวิจัยเพื่อพฒันางานประจ าของบุคลากรสาย
สนับสนุน (R2R) 

1. จ านวนผลงาน/นวัตกรรม ที่ได้จากการวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ 

2. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปญัญา 

3. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ 
4. จ านวนผลงาน/นวัตกรรม จากการวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ทีส่ร้างมลูค่าเพิ่ม (Value Creation) สูเ่ชิง
พาณิชย์/ อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

1. จ านวนโครงการที่บรูณาการพันธกจิของมหาวิทยาลัย
เพื่อพฒันาและแก้ไขปญัหาของท้องถ่ินในด้านสังคม 
เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม  และการศึกษา  
จ านวน 2 โครงการ 
2. จ านวนชุมชนต้นแบบด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา  จ านวน 1 
ชุมชน  
3. จ านวนหน่วยงานความร่วมมือเพื่อพันธกจิสมัพันธ์ 
จ านวน 5 หน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดโครงการน าไปใส่ในแผนปฏิบัตริาชการรายปี แยก
ตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกบัโครงการ 
1. ร้อยละของครัวเรือนทีเ่ข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความ
ยากจน (38,500 บาท : คน : ปี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
2. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรทีม่ีการบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา (1 
โครงการ/1 รายวิชา) 
3. จ านวนครัวเรือนทีเ่ข้าไปให้ความรู้ และร่วมพฒันา/
แก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดบัรายได้ รวมทั้ง
สร้างคุณลักษณะคนไทยที่พงึประสงค์ 15 ครัวเรือน/
โครงการ 
4. ร้อยละรายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น ≥ 15 
5. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80/กิจกรรม 
6. งานวิจัยที่บรูณาการสู่การท าโครงการ 1 โครงการ 1 
งานวิจัย 
7. ชุมชนต้นแบบ จ านวน 1 ด้าน (เศรษฐกิจ/สังคม/
สิ่งแวดล้อม/ศิลปวัฒนธรรม ข้ึนอยู่กับปัญญาและบริบท
ของชุมชน) 
8. จ านวนหลักสูตรอบรมแกนน าชุมชนสง่เสริม
คุณลักษณะคนไทย 4 ประการ ≥ 2 หลักสูตร 
9. ชุมชนต้นแบบที่ด าเนินการ 1 ชุมชน 
10. รางวัลที่ชุมชนได้รับจากการพฒันา 1 รางวัล 
11. แผนการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถ่ิน 1 แผน 
12. แนวทางทางการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถ่ิน จ านวน 1 แนวทาง 
14. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตร 

1. จ านวนอัตลักษณ์ของทอ้งถ่ินได้รบัการ
อนุรักษ์และยกระดับ จ านวน 1 อัตลักษณ์ต่อ
จังหวัด 

2. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ยกระดบัผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผูอ้ื่นใน
ท้องถ่ิน จังหวัดละ 1 แห่ง 

3. รางวัลที่ได้จากการเข้าประกวดในระดบั
ภูมิภาค/ ชาติ/นานาชาติ 2 รางวัล 

4. เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม (ระดบัชาติ/
นานาชาติ) 5 เครือข่าย 

5. แผนการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน 1 แผน 

6. รางวัลที่ชุมชนด้านอาหาร จ านวน 1 รางวัล 

7. รางวัลที่ชุมชนด้านทอ่งเที่ยว จ านวน 1 
รางวัล 

8. จ านวนศูนย์เรียนรูท้ี่ได้รับการพฒันา 1 ศูนย์
เรียนรู ้
9. จ านวนผู้เข้าชม ไม่น้อยกว่า 800 คน 

10. องค์ความรู้ที่ได้จากการพฒันาศูนย์เรียนรู้
ไม่น้อยกว่า 1 องค์ความรู้ 
11. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80/กิจกรรม 

1. ผลการประเมินด้านการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของ
มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดเียี่ยม  
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ได้รบัการ
ปรับปรงุ และความเป็นปจัจบุันของข้อมูล 
3. ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ อยู่ในระดับ 3.51 ข้ึนไป 
4. ร้อยละ 50 ของบุคลากรทีเ่ข้ารบัการอบรม/พฒันาความรู้  
5. จ านวนบุคลากรเข้าสู่ต าแหนง่ทีสู่งข้ึน 
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับ 4.55 ข้ึน
ไป 
 

พฒันำระบบบริหำรจัดกำรวิจัยสู่มำตรฐำนสำกล 
กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ 

และพันธกิจสัมพันธ์ 
สู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์และสื่อสำรสังคม 

กำรพัฒนำท้องถ่ินและกำรบริกำรวิชำกำร กำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
สนับสนุนกำรพฒันำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรคณุภำพ 

โดยยึดหลักธรรมำภิบำลและจัดกำรสภำพแวดล้อมอย่ำง
ยั่งยืน 
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                    ตัวช้ีวัด (ต่อ) 
 
 

 
 
 
 

โครงการหลัก 

1. โครงการพัฒนาระบบการบรหิารงานวิจัยและเพิม่ขีด
ความสามารถนักวิจัยทุกระดับ 
2. โครงการขับเคลือ่นการเผยแพร่งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีม่ีผลกระทบระดบัชาติหรอืนานาชาติ 
3. โครงการแสวงหาแหลง่ทุนจากภายนอก ภาคอุตสาหกรรม 
และหรือพฒันาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
4. โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาลัยสีเขียว 
มหาลัยดิจิทลั การเรียนการสอน การพฒันางานวิจัย )        

1. โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ (Value Creation) สูเ่ชิงพาณิชย์  
อุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2. โครงการขับเคลือ่นการเผยแพร่งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่มผีลกระทบระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
3. โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานราก 
    1.1 โครงการ 1 คณะ 1 อ าเภอ  
    1.2 โครงการสง่เสรมิความรักความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผูอ้ื่นทรงมี
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข 
2. โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
    2.1 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานยทุธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถ่ิน 
    2.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรแบบครบวงจร วิทยาเขตโป่งสลอด 
    2.3 โครงการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินตามบริบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการยกระดบัมาตรฐานผลิตภัณฑชุม
ชนทองถ่ิน เพื่อขยายตลาดภูมิปญญา 
    1.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
2. โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุร ี
    2.1 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
    2.2 โครงการด้านความเป็นเลิศทางอาหาร
และท่องเที่ยว 
    2.3 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ยกระดับ
มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ (ศูนย์การเรียนรู้
เครือข่ายภูมิปญัญาช่างเมืองเพชร) 

1. โครงการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาล    
2. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
จัดการความรู ้
4. การประเมินความพงึพอใจต่อการให้บริการของสถาบันฯ 
5. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรส์ถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
6. โครงการพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบ
ควบคุมภายใน 
7. โครงการปรบัปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ   
8. โครงการพัฒนาส านักงานสีเขียว (Green Office) 
9. กิจกรรมเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากร 
10. สนับสนุนการจัดท า TOR และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
11. สนับสนุนให้บุคลาการจัดท าการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

 พาณิชย์/ อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 15. จ านวนคณะที่เข้าศึกษาดูงาน 10 คณะดูงาน 
16. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 1 กลุ่ม 
17. การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตร
ในแปลงเกษตร จ านวน 4 ชนิด 
18. จ านวนชุมชน/ท้องถ่ินที่ได้รับการพฒันา จ านวน  3 
ชุมชน 

 4. ร้อยละ 50 ของบุคลากรทีเ่ข้ารบัการอบรม/พฒันาความรู้  
5. จ านวนบุคลากรเข้าสู่ต าแหนง่ทีสู่งข้ึน 
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับ 4.55 ข้ึน
ไป 
 

พฒันำระบบบริหำรจัดกำรวิจัยสู่มำตรฐำนสำกล 
กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ 

และพันธกิจสัมพันธ์ 
สู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์และสื่อสำรสังคม 

กำรพัฒนำท้องถ่ินและกำรบริกำรวิชำกำร กำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
สนับสนุนกำรพฒันำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรคณุภำพ 

โดยยึดหลักธรรมำภิบำลและจัดกำรสภำพแวดล้อมอย่ำง
ยั่งยืน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรวิจัยสู่มำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค์   1. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 2. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล 
 3. มีโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
 4. มีบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง  (Citation) ใน Reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ 
 5. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

โครงกำรหลัก 2563 2564 2565 2566 2567 
1. ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
เพ่ือเผยแพร่ในฐานข้อมูล หรือ
แหล่งเผยแพร่ที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล 

1. ร้อยละของผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ที่เผยแพร่ 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจ า  

2. จ านวนของบทความวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิง (Citation) 
ใน Reference journal 
หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ
และนานาชาติ  

3. จ านวนงานวิจัยเพื่อพัฒนา
งานประจ าของบุคลากรสาย
สนับสนุน (R2R)จ านวน
งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 
 
 
 

เรื่อง 
 
 
 
 

เรื่อง 
 
 
 

35 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 

40 
 
 
 
6 
 
 
 
 
8 
 
 
 

45 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
 

50 
 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 
 

55 
 
 
 
9 
 
 
 
 
9 
 
 
 

1. โครงการขับเคลื่อนการเผยแพร่งานวิจัยหรือ    
งานสร้างสรรค์ท่ีมีผลกระทบระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

2. โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยดิจิทัล         
การเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัย)       
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กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

โครงกำรหลัก 2563 2564 2565 2566 2567 
ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยสี
เขียว มหาลัยดิจิทัล การ
เรียนการสอน 

เรื่อง ≥1 
 
 

≥1 
 

≥2 ≥2 
 

≥3 

2. สร้างและพัฒนาเครือข่าย
แบบคู่ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย ภาครัฐ 
ภาคเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ 

จ านวนเครือข่ายแบบคู่ความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ  

เครือข่าย 3 3 4 4 4  โครงการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก 
ภาคอุตสาหกรรม และหรือพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 

3. สนับสนุนการแสวงหาทุน
เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
จากแหล่งทุนภายนอก 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานภายนอก  
 

ล้านบาท ≥25  
 

≥30  
 

≥35  
 

≥40 
 

≥45  
 

โครงการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก 
ภาคอุตสาหกรรม และหรือพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 

4. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
บุคลากร เครือข่าย และหน่วย
วิจัย ในทุกระดับและเกิดความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 

ระดับความส าเร็จในการ
ปรับปรุงระบบและกลไก    
การบริหารงานวิจัย 

ระดับ 3 3 4 4 5 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพ่ิมขีด

ความสามารถนักวิจัยทุกระดับ 

5. พัฒนาระบบและกลไกการ
สร้างสรรค์งานวิจัยและ

ระดับความส าเร็จในการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัย 

ระดับ 3 3 4 4 5 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและ        

เพ่ิมขีดความสามารถนักวิจัยทุกระดับ 
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กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

โครงกำรหลัก 2563 2564 2565 2566 2567 
นวัตกรรมเพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้กับชุมชนท้องถิ่น 
6. พัฒนางานวิจัยที่มีการ   
บูรณาการตามการพัฒนา
ท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการ
การพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
 

เรื่อง 6 8 8 10 10 โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาลัยสีเขียว 

มหาลัยดิจิทัล การเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัย)        
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ และพันธกิจสัมพันธ์สู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์และสื่อสำรสังคม 
เป้ำประสงค์ 1. มีการน าผลงานผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคม 
  2. มีหน่วยวิจัยหรือศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

โครงกำรหลัก 2563 2564 2565 2566 2567 
1. ส่งเสริมระบบและกลไกการ
บริหารจัดการองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ และสื่อสารสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม 

1. ระดับความส าเร็จในการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัย 
2. จ านวนผลงาน/นวัตกรรม 
จากการวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม 
(Value Creation) 
สู่เชิงพาณิชย์/ อุตสาหกรรม
หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ระดับ 
 
 

เรื่อง 

3 
 
 
5 

3 
 
 
6 
 

4 
 
 
7 

4 
 
 
8 

5 
 
 
9 

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและ        
เพ่ิมขีดความสามารถนักวิจัยทุกระดับ  

2. โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิม(Value Creation) สู่เชิงพาณิชย์/
อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ ที่มีการ 
บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับ
ชุมชนท้องถิ่น 

1. จ านวนผลงานวิจัย 
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 
ที่น าไปใช้เป็นต้นแบบหรือใช้
ประโยชน์ ในการพัฒนา
ท้องถิ่น สังคม ประเทศ และ
ระดับสากล 

ร้อยละ 

 

 

 

15 

 

 

 

20 
 
 
 
 
 
 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

โครงกำรหลัก 2563 2564 2565 2566 2567 
2. จ านวนพื้นที่ท่ีมีการน า
ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ
งานสร้างสรรค์ ไปบูรณาการ
การพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป็นต้นแบบให้กับชุมชน
ท้องถิ่น 

พ้ืนที่ - 

 

2 2 

 

3 

 

3 

 
 

6 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำท้องถิ่นและบริกำรวิชำกำร 
เป้ำประสงค์  1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาชุมชนต้นแบบ     

  
กลยุทธ์ 

 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

โครงกำรหลัก 2563 2564 2565 2566 2567 
1.  บู ร ณ า ก า ร พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ศิลปวัฒนธรรม   และการศึกษา 

1. จ านวนโครงการที่บูรณาการ
พันธกิ จของมหาวิทยาลั ย เ พ่ือ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ศิลปวัฒนธรรม  และการศึกษา * 
2. จ านวนชุมชนต้นแบบด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา **  

โครงการ 
 
 
 
 

ชุมชน 

- 
 
 
 
 
- 

2 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
1 

3 
 
 
 
 
2 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ระดับรายได้ชุมชนฐานราก 
2.โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล) 

2.  ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือพันธกิจ
สัมพันธ์ 

3. จ านวนหน่วยงานความร่วมมือ
เพ่ือพันธกิจสัมพันธ์  

หน่วยงาน - 5 5 5 5 

หมำยเหตุ  
1. * โครงการที่ด าเนินการเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นในด้านใดด้านหนึ่ง จากประเด็น ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม  และการศึกษา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ

ปัญหาและความต้องการของชุมชนเป้าหมายการพัฒนา 
2. **  ชุมชนต้นแบบด้านใดด้านหนึ่งในจากประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพและบริบทของชุมชนเป้าหมายที่

ได้รับการพัฒนา   
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
เป้ำประสงค์      1. มีการน าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมถ่ายทอดสู่ชุมชน  

2. มีชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว  
3. มีงานสร้างสรรค์ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. มีการเผยแพร่ระดับชาติ/ระดับภูมิภาค/ระดับจังหวัด/ท้องถิ่น  
5. มีการสร้างเครือข่ายทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 

กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

โครงกำรหลัก 2563 2564 2565 2566 2567 
1. สร้างแหล่ง/องค์ความรู้เพ่ือ
ยกระดับชุมชนศิลปวัฒนธรรม  

1.  จ านวนองค์ความรู้ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม 

องค์ความรู้ 2 3 3 4 5 โครงการบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
:โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

2. ยกระดับชุมชนต้นแบบด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

2. ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการ
พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่
การท่องเที่ยว 

ชุมชน 1 1 2 2 3 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนผลงาน
เชิงสร้างสรรค์ในระดับสากล  

3. จ านวนผลงาน/นวัตกรรมที่
ได้ รับการพัฒนามูลค่ า เชิ ง
สร้างสรรค ์

ผลงาน 1 2 3 3 4 

4. จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ร่วมกับเครือข่าย เพ่ือให้มีการ
เผยแพร่ระดับชาติ/ระดับ

4. จ านวนผู้เข้าชมงาน
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ 

ผู้เข้าชมงาน 1,500 1,700 1,900 2,100 2,300 
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กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

โครงกำรหลัก 2563 2564 2565 2566 2567 
ภูมิภาค/ระดับจังหวัด/ระดับ
ท้องถิ่น 

5. จ านวนเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
และระดับอาเซียน 

เครือข่าย 2 3 3 4 5 

6. จ านวนกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้ไปเผยแพร่ 

กิจกรรม 3 3 4 4 5 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5  สนับสนุนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรคุณภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำลและจัดกำรสภำพแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 
เป้ำประสงค์    1. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

2. เป็นสถาบันที่ใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย (E-Office) 
3. สภาพแวดล้อมที่ดีมีสุข (Environment well – being)  
4. บุคลากรมีการพัฒนาในสายงาน 

 

กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

โครงกำรหลัก 2563 2564 2565 2566 2567 
1. พัฒนาการบริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลและใช้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่
องค์กรที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

1.ระดับคะแนน ผลการประเมินด้าน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารจากคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ของมหาวิทยาลัย  
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน อยู่ในระดับ 4.50 ขึ้นไป 

คะแนน 

 

 

คะแนน 

4.50 
 
 
 
 

4.50 

4.50 
 
 
 
 

4.55 
 
 

4.60 
 
 
 
 

4.60 

4.60 
 
 
 
 

4.60 

4.60 
 
 
 
 

4.60 
 

1. โครงการประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
 
 
 
1. โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ 
2. การประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสถาบันฯ 
3. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  
4. โครงการพัฒนางานด้านการบริหาร
ความเสี่ยง และการควบควบคุมภายใน 
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กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

โครงกำรหลัก 2563 2564 2565 2566 2567 
 3. ร้อยละของความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์   
ร้อยละ 100 100 100 100 100 1. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศใน
การบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจ 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจที่ได้รับการปรับปรุง 
และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
2. ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
อยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไป  

คะแนน 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 1. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการตัดสินใจ    
 

3. การจัดการสภาพแวดล้อมให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ส านักงาน
สีเขียว (Green – Office) 

1. ร้อยละของบุคลากรมีความเข้าใจ
บทบาทการด าเนินกิจกรรม Green 
Office 

ร้อยละ 50 70 80 90 100 1. โครงการพัฒนาส านักงานสีเขียว 
(Green Office) 
 

4. พัฒนาระบบและกลไก
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
จัดท าผลงานเพ่ือความก้าวหน้า
ในสายงาน 

1. ร้อยละ ของบุคลากรที่เข้ารับการ
อบรม/พัฒนาความรู้  
2 .  จ านวนบุ คลากรที่ ไ ด้ รั บการ
ประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 
 

คน 

50 
 
1 

50 
 
1 
 
 

60 
 
1 
 
 

70 
 
1 
 
 

80 
 
1 
 
 

1. กิจกรรมเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร 
2. สนับสนุนการจัดท า TOR และการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
3 .  สนับสนุน ให้บุ คลาการจัดท าการ
ประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
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แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ปีกำรศกึษำ  2564 

สถำบันสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (จำกผลกำรประเมินรอบปีกำรศกึษำ 2563) 
 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน/จำกกรรมกำรประจ ำคณะ 
 

กิจกรรมที่จะพัฒนำ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ควรทบทวนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดที่
หลากหลาย และตามเกณฑ์การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย 

ทบทวนแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

1 แผน ธันวาคม 
2564 

ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป 

2. ควรวิเคราะห์ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร และ
น าผลจากการประเมินในอันดับต้นๆ และ อันดับท้ายๆ เพ่ือ
น ามาปรับปรุงการด าเนินการ 

วิเคราะห์ผลการประเมินความผูกพันของ
บุคลากรในหน่วยงาน และน ามาปรับปรุง
การด าเนินงาน 

1 เล่ม กุมภาพันธ์ 
2565 

ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป 

3. ควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี ทั้งในระดับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเครือข่าย 

1. ผู้บริหารมอบนโยบายการเผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่ดี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ 
2. ส่งเสริมบุคลากรจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน 

-จ านวน 1 
ครั้ง 
 
-แนวปฏิบัติ
ที่ดี จ านวน 
1 เรื่อง 

ธันวาคม 
2564 – 

พฤษภาคม 
2565 

ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป 

4. ควรวิเคราะห์สมรรถนะและก าหนดสมรรถนะหลัก (Core 
Competencies) ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

การทบทวนแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

1 แผน ธันวาคม 
2564 

ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป 
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน/จำกกรรมกำรประจ ำคณะ 
 

กิจกรรมที่จะพัฒนำ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

5. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา และต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

1. น าผลงานวิจัยไปสู่การจดทรัพย์สินทาง
ปัญญาโดยการสังเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมา 
เพ่ือไปยื่นการจดทรัพย์สินทางปัญญา 
2. ยกระดับคุณภาพงานวิจัย จัดระบบพ่ี
เลี้ยง ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า และมี
คลินิกทางด้านภาษาเชิงรุก เพ่ือให้น าผลงาน
ไปตีพิมพ์ในระดับที่สูง บูรณาการกับทาง
ศูนย์ภาษาฯ 
3. งานวิจัยมีการเพ่ิมด้านการประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคม Social Return    
on Investment (SROI) 
4. สร้างความเข้าใจระบบและกลไกในการ
จดทรัพย์สินทางปัญญา 
5. มีรูปแบบการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เช่น 
องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ โดยบูรณาการกับ
ฝ่ายจัดหารายได้ 
6. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละ
ศาสตร์ในระดับนานาชาติ เพื่อช่วยพิจารณา
ผลงานวิจัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

30 ชิ้นงาน 
 
 

20 ชิ้นงาน 
 
 
 
 

1 เรื่อง 
 
 

1 ครั้ง 
 

1 รูปแบบ 
 
 

1 ค าสั่ง 
 
 

ธันวาคม- ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน/จำกกรรมกำรประจ ำคณะ 
 

กิจกรรมที่จะพัฒนำ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

7. กลยุทธ์เชิงรุกในการหาแหล่งทุน
ภายนอก 

1 แผน 
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แผนพัฒนำคุณภำพ 

(จำกผลกำรประเมินรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นเสนอแนะ กิจกรรม/แผนงำนที่จะ 
พัฒนำ 

ตัวช้ีวัด ควำมส ำเร็จ/เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1.ควรมีแนวทางการบริหาร         
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานให้มากขึ้น
อาจเพิ่มช่อง ทางการสื่อสารใน
องค์กร การสร้างบรรยากาศในการ
ท างาน โดยเฉพาะด้าน ประสิทธิภาพ 
การตอบสนอง ประสิทธิผล และ
ความรับผิดชอบ 

พัฒนาระบบการ
ให้บริการภายใน
หน่วยงาน 
 

1. ช่องทางการสื่อสาร
ที่เพ่ิมขึ้น  
2. ระบบการบริหาร
จัดการการให้บริการ
ภายในส านักงาน (e-
service) 

จ านวน 1 ช่องทาง 
 
จ านวน 1 ระบบ 

ตุลาคม 2564-กันยายน 
2565 

งานบริหารงานทั่วไป 

2. ก าหนดแนวทางบริหาร
งบประมาณ และติดตามการ
ด าเนินงานโครงการ กิจกรรมให้
เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด และเกณฑ์
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ก ากับติดตามการเบิก
จ่ายเงินรายไตรมาส  

1. จ านวนครั้งในการ
ก ากับติดตาม 

จ านวน 4 ครั้ง/
ปีงบประมาณ 

ตุลาคม 2564-กันยายน 
2565 

งานบริหารงานทั่วไป 

3. จากสถานการณ์โควิค ท าให้ผล
กระทบต่อการประเมิน ประกวด 
แข่งขัน ต่างๆ หน่วยงานควรปรับปรุง
แนวทาง หรือช่องทางการรับการ

วางแผนเข้าร่วมการจัด
อันดับของชุมชนและ
จัดตั้งทีมประกวดผล

1. การเข้าร่วมกิจกรรม
การประกวด/ประเมิน
2. จ านวนรางวัลที่ได้รับ

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
 
จ านวน 1 รางวัล/ป ี

ตุลาคม 2564-กันยายน 
2565 

งานพัฒนาท้องถิ่นและ
บริการวิชาการ 
งานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็นเสนอแนะ กิจกรรม/แผนงำนที่จะ 
พัฒนำ 

ตัวช้ีวัด ควำมส ำเร็จ/เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

ประเมินหรือ แข่งขันเพ่ือรับรางวัล 
จัดอันดับ 

การด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

จากการประกวด/
ประเมิน 

4. พัฒนาศูนย์ความร่วมมือแบบ  
จตุรภาคี (ภาครัฐ เอกชน 
มหาวิทยาลัย ชุมชน) เพ่ือผลิตผล
งานวิจัย นวัตกรรม ตลอดจนการ
น าไปใช้ในเชิงพานิชย์ การจดลิขสิทธิ์ 
ต่อยอดความรู้และสร้าง มูลค่าเพ่ิม 

พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารงานวิจัย
แบบจตุรภาคี 

1. ระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัยแบบ
จตุรภาค ี
2. จ านวนโครงการวิจัย
ความร่วมมือแบบจตุร
ภาค ี

จ านวน 1 ระบบ 
 
 
จ านวน 1 โครงการ/ปี 

ตุลาคม 2564-กันยายน 
2565 

งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
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ส่วนที่ 4 
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมนิผล 

 
กลไกในกำรบริหำรแผนยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและพัฒนำสู่กำรปฏิบัติ 
 ในการน าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผลนั้น สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 กำรน ำไปสู่กำรปฏิบัต ิ
 1. ผู้บริหารสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด และใช้เป็นแนวทาง รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานและเน้นการด าเนินงานที่มีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายโดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
 2. ผู้บริหารสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบนโยบายให้บุคลากรในหน่วยงานเป็น
ผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งให้บุคลาการด าเนินงานภายได้ยุทศาสตร์ และเป้าประสงค์
เดียวกัน และการอนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการต่าง ๆ จะต้องเป็นกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนให้
กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด าเนินงานไปสู่ความส าเร็จ 
 3. แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ก าหนดตัวชี้วัดของการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน เพ่ือการติดตามผล เมื่อบุคลากรเสนอกิจกรรม/โครงการและผ่านการอนุมัติแล้ว สถาบันวิจัยฯ จะบรรจุ
กิจกรรม/โครงการเหล่านั้นในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการติดตามผลการด าเนินงานต่อไป 
 4. เมื่อสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้รับอนุมัติกิจกรรม/โครงการจากมหาวิทยาลัยแล้ว      
ให้บุคลากรจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีการผลักดันและเร่งรัดให้การด าเนินงานตาม
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 5. ให้แต่ละงานรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ประจะปีของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน 30 
วันหลังสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6. ให้ผู้บริหารที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน 30 วัน หลังจาก
ได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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แผนภูมิแสดงกำรน ำยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่กำรปฏิบัติ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

“ภายในปี 2567 จะเป็น องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ที่มีการบูรณาการพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรม
และชุมชนเป็นรากฐานแห่งการพฒันาองค์ความรู้ 

สู่นวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์” 

 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

นโยบายและกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

โครงการ/กิจกรรม 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบ 
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กำรติดตำมประเมินผล 
 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แก่คณะกรรมการประจ าสถาบัน เพ่ือขอค าแนะน าและข้อเสนอแนะใน
การด าเนินโครงการและกิจกรรม โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดท าเป็น
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ทรัพยากร และบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารงานต่อไป 
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ภำคผนวก 
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