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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ความน า 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินการ สนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น การบริการ
วิชาการที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน รวมถึงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศาสนา งานอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น งานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวิจัยส่งเสริมเผยแพร่และสืบ
สานวัฒนธรรม ตลอดถึงงานหอวัฒนธรรม รับผิดชอบ 4 พันธกิจ ได้แก่ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม    
งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   

แผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จากคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารองค์กร เพ่ือน าไปสู่คุณภาพ
การบริหารงานของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเกิดผลประโยชน์โดยองค์รวมในการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจข้างต้น ดังนั้นสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม      
โดยคณะผู้บริหารและบุคลากร ได้ร่วมกันทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น  

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การการบริหารงานของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีคุณภาพมี ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และเกิดผลประโยชน์โดยองค์รวมในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน ในด้านความส าเร็จตามเป้าหมายส าคัญของหน่วยงาน ด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หลัก
ของหน่วยงาน ด้านผลการพัฒนาองค์กร และด้านคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 
 ผลงานการประเมิน โดยรวมอยู่ในระดับดี แบ่งเป็นการประเด็นการประเมินตามล าดับ  ดังนี้ 
 1. ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม ได้แก่ 1) การด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 2) ความส าเร็จตามพันธกิจหลักของสถาบัน (ตามเป้าหมายส าคัญของหน่วยงาน) 3) จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 4) ร้อยละผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 5) ร้อยละผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือน าไป
ต่อยอดพัฒนาท้องถิ่น 6) จ านวนผลงานที่ขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 7) จ านวนชุมชนต้นแบบ 8) 
จ านวนชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 9) จ านวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 10) จ านวน
ชุมชนที่ได้รับรางวัลระดับชาติหลังจากได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 11) สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก



พระราชด าริ 12) ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 13) ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ และจ านวนรางวัลความส าเร็จในการพัฒนาองค์กร  และ14) 
ความส าเร็จตามเป้าหมายของผู้บริหาร 
 2. ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี ได้แก่ 1) ความส าเร็จตามพันธกิจหลักของสถาบัน(ตาม
วัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน) 2) การบริหารงานตามความเห็นของนักศึกษา/ผู้รับบริการ และ 3) 
คุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาล 
 3. ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ได้แก่ การบริหารงบประมาณ 
 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี มีความโดดเด่นในด้านความส าเร็จตามเป้าหมายส าคัญของ
หน่วยงาน ซึ่งจะเห็นได้จากผลการด าเนินงานในระดับดีเยียม อย่างไรก็ดีเพ่ือให้การด าเนินงานเกิดการ
พัฒนาอย่างครอบคลุมทุกด้านคณะกรรมการ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1) ควรมีแนวทางการบริหารธรรมาภิบาลในหน่วยงานให้มากขึ้นอาจเพ่ิมข่องทางการ
สื่อสารในองค์กร การสร้างบรรยากาศในการท างาน โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพ การตอบสนอง 
ประสิทธิผล และความรับผิดชอบ 

 2) ก าหนดแนวทางบริหารงบประมาณ และติดตามการด าเนินโครงการ กิจกรรมให้เป็นไป
ตามเวลาที่ก าหนด และเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 3) จากสถานการณ์โควิด ท าให้กระทบต่อการประเมิน ประกวด แข่งขันต่าง ๆ หน่วยงาน
ควรปรับปรุงแนวทาง หรือช่องทางการรับการประเมินหรือแข่งขันเพ่ือรับรางวัล จัดอันดับ 

 4) พัฒนาศูนย์ความร่วมมือแบบจตุรภาคี เพ่ือผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม ตลอดจนการ
น าไปใช้ในเชิงพานิชย์ การจดลิขสิทธิ์ ต่อยอดความรู้และสร้างมูลค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพ 

(จากผลการประเมินรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นเสนอแนะ กิจกรรม/แผนงานที่จะ 
พัฒนา 

ตัวช้ีวัด ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 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

วางแผนเข้าร่วมการ
จัดอันดับของชุมชน
และจัดตั้งทีมประกวด

1. การเข้าร่วมกิจกรรม
การประกวด/ประเมิน
2. จ านวนรางวัลที่ได้รับ

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

ตุลาคม 2564-กันยายน 
2565 

งานพัฒนาท้องถิ่นและ
บริการวิชาการ 



ประเด็นเสนอแนะ กิจกรรม/แผนงานที่จะ 
พัฒนา 

ตัวช้ีวัด ความส าเร็จ/เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทาง หรือช่องทางการรับการ
ประเมินหรือ แข่งขันเพ่ือรับรางวัล 
จัดอันดับ 

ผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

จากการประกวด/
ประเมิน 

งานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

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

พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารงานวิจัย
แบบจตุรภาค ี

1. ระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัยแบบ
จตุรภาค ี
2. จ านวนโครงการวิจัย
ความร่วมมือแบบจตุร
ภาค ี

จ านวน 1 ระบบ 
 
 
จ านวน 1 โครงการ/ปี 

ตุลาคม 2564-กันยายน 
2565 

งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

 

 
 
 
 
 

  



ส่วนที่ 3 
การน าแผนสู่การปฏิบัติและการประเมินผลส าเร็จของแผน 

 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

พัฒนาระบบการ
ให้บริการภายใน
หน่วยงาน 

งานบริหารงาน
ทั่วไป 

1. ช่องทางการสื่อสารที่
เพ่ิมข้ึน จ านวน 1 
ช่องทาง 
2. ระบบการบริหาร
จัดการการให้บริการ
ภายในส านักงาน (e-
service) 1 ระบบ 
 

- ตรวจสอบช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่เดิมภายใน
องค์กร  
- ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่ให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมประเด็นการ
ให้บริการขึ้น ตามสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในปัจจุบัน 
- เพ่ิมช่องทางการสื่อสารใหม่นอกเหนือจากที่มี
อยู่ ให้ครอบคลุมงานบริการในแต่ละพันธกิจ 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 
- จัดเก็บ รวบรวมแหล่งข้อมูลของระบบให้อยู่ใน
จุดเดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้
งาน 
- มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลการใช้งานระบบอย่าง
ชัดเจน  

 บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 
- ระบบออนไลน์ใช้ภายใน
ส านักงาน เพื่อใช้ในการขอเลข
หนังสือ/เลขตัดงบประมาณ ของ
หน่วยงาน  
- ระบบออนไลน์ในการจองห้อง
ประชุมของหน่วยงาน 
 



กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

ก ากับติดตามการเบิก
จ่ายเงินรายไตรมาส 

งานบริหารงาน
ทั่วไป 

1. จ านวนครั้งในการ
ก ากับติดตาม 4 ครั้ง/
ปีงบประมาณ 

- จัดท าแผนการก ากับติดตาม 
- ติดตามการด าเนินงานโครงการและการ
เบิกจ่ายงบประมาณทุก 3 เดือน (รายไตรมาส) 
- จัดท าแบบรายงานผลการติดตาม 

 บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 
มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
และให้แต่ละฝ่ายงานด าเนินการ
รายงานการด าเนินงานตาม     
ไตรมาส ทุก 3 เดือน 

จัดการประกวดผลการ
ด าเนินงานชุมชน
ต้นแบบ (ระดับชาติ) 

งานพัฒนาท้องถิ่น
และบริการ
วิชาการ 
งานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

1.จ านวนรางวัลที่ได้รับ
จากการประกวด/
ประเมิน 1 รางวัล 
2. การเข้าร่วมกิจกรรม
การประกวด/ประเมิน 1 
ครั้ง/ปี 
 

- ศึกษาเกณฑ์การประกวดที่เกี่ยวข้อง 
- พิจารณาดูชุมชนท้องถิ่นท่ีมีความเหมาะสม 
- พัฒนาชุมชนให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประเมิน 
- แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือเตรียมพร้อมการ
ประกวด/จัดอันดับ 
- รวบรวมเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับการประเมิน 
- จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมิน/จัดอันดับต่างๆ 

 บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 
งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการ
วิชาการ 
ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวได้รับการ
คัดเลือกเข้าประกวดโครงการ
ชุมชนปลอดขยะ 2565 
ระดับประเทศ 
ชุมชนโค้งตาบาง ได้รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นป่าชุมชนแห่งแรกของ
ประเทศไทย 
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 



กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

นายเฉลิม พึ่งแตง ช่างปูนปั้น
จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสที่ได้รับ
รางวัล “ภูมิราชภัฏ” ผู้ท าคุณ  
ประโยชนน์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
รางวัลรองชนะเลิศอันที่ 2  
การประกวดศิลปะและนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ ในด้านศิลปะ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
ประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 

การท าระบบและกลไก
การบริหารงานวิจัย
แบบจตุรภาคี 

งานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

1. ระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัยแบบจตุร
ภาค ีจ านวน 1 ระบบ 
2. จ านวนโครงการวิจัย
ความร่วมมือแบบจตุร
ภาคี จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

- จัดท าระบบและกลไกในการด าเนินงานวิจัย
แบบจตุรภาคี 
- ด าเนินงานตามระบบและกลไกที่มี 
- ติดตาม สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามระบบและกลไกที่มี 

      สถาบันวิจัยฯ มีระบบและ
กลไกในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานวิจัยแบบจตุรภาคี โดย
ใช้แนวคิดการบริหารงานวิจัยเชิง
รุก คือเริ่มกระบวนการตั้งแต่ต้น
น้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
กล่าวคือ กระบวนการต้นน้ าคือ
เริ่มตั้งแต่การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยบนความต้องการและ



กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

ความร่วมมือของเครือข่ายในภาค
ส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาคราชการ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
และท้องถิ่น กระบวนการกลางน้ า 
คือการท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการท างาน และ
กระบวนการปลายน้ าคือการน า
ผลงาน/ผลลิต ไปใช้ประโยชน์และ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งระบบและ
กลไกดังกล่าวใช้หลักการบูรณา
การการท างานกับกิจ
กรรมการบริหารงานวิจัยที่ท าเป็น
ประจ าอยู่เป็นปกติ แต่เพ่ิมการ
ด าเนินงานโดยให้ความส าคัญกับ
หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือให้มากข้ึน   
    หน่วยงานเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการวิจัยของ  



กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

สถาบันวิจัยฯ ประกอบด้วย 1) 
สถาบันการศึกษา ได้แก่ เครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค
ตะวันตก  เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ  เครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 2) 
ภาคราชการ ได้แก่ ส านักงาน
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี  ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 3) 
ภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า
จังหวัดเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี 4) ชุมชน/ท้องถิ่น 
ได้แก่ ชุมชนบางตะบูน ชุมชนช่อง
สะแก 5) ผู้ประกอบการ ได้แก่ 
ขนมหวานลุงอเนก วิสาหกิจชุมชน
ขนมหวานบ้านห้วยโรง ร้านสุ
คันธา เป็นต้น ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้



กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินงานวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง 
โครงการวิจัยที่เป็นความร่วมมือ
แบบจตุรภาคี มีดังนี้ 
1. แผนงานวิจัย RAINS for 
Western Food Valley ปี 2563 
2. แผนงานวิจัย Rains for LCP 
food valley ปี 2564 
3. แผนงานการยกระดับศักยภาพ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บน
ฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 1 และ
ปีที่ 2 

 
 



สถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศิลปวฒันธรรม 
มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


