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ค ำน ำ 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567 – 2570) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2566 สถาบันวิจัยและ
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
ตั้งเป้าหมาย การก าหนดแผนด าเนินงาน และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ภายใต้กรอบแนวคิดวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองให้ผลการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้มีการปรับ     
ตามข้อเสนอแนะของคุณกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ เป็นอย่างดีของผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้เป็นไป        
ตามเป้าหมายเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล และประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อไป 
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ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
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ส่วนที่ 2 

ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนผังกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการอนุมัติแผน 
ขอบเขตการน าเสนอการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
ยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ 
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 เอกลักษณ์ 22 
 อัตลักษณ์ 22 
 พันธกิจ 22 
 ค่านิยมหลักขององค์กร 22 
 วัฒนธรรมองค์กร 23 
 เป้าประสงค์ 23 
 โครงสร้างการบริหารงาน 24 
 โครงสร้างการบริหารหน่วยงานของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 24 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 25 
 ภาระหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน  26 

 โครงสร้างการบริหารงาน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 35 
 ข้อมูลบุคลากร สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 36 
 แผนการบรรจุอัตราก าลังของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 
37 
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 นโยบายมหาวิทยาลัย   38 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 39 
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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. 2566-2570 และได้ทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570) มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  

 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของส านักงานสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรร ม 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 ตัวชี้ วัด 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 
 

 
 
                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 แผนผังกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการอนุมัติแผน 
 
 
 
 
 

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. 2566-
2570) 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. 2566-2570) 
จุดแข็ง (Strengths) 
S1 บุคลากร มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เก่ียวข้อง 
S2 มีวัฒนธรรมการท างานแบบบูรณาการพันธกิจ 
S3 ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
S4 การน าระบบ E-Office มาใช้ในการด าเนินงานเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ 
S5 สภาพแวดล้อม/อุปกรณ์ในการท างานมีความเหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
S6 มีระบบกลไกในการด าเนินงานทุกพันธกิจที่มีประสิทธิภาพและมีความเข็มแข็ง 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 อาคารสถานที่ ไม่มีความปลอดภัย คับแคบไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และให้บริการ 
W2 ขาดระบบฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงในบริหารจัดการงานร่วมกัน 
W3 จ านวนบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
W4 ไม่สามารถก าหนดมาตรฐานการให้บริการของแต่ละงานได้ 
โอกำส (Opportunities) 

O1 นโยบายของภาครัฐ/ภาคเอกชน/มหาวิทยาลัยมีความชัดเจนต่อการปฏิบัติ 
O2 มีภาคีเครือข่ายการท างานครบทุกพันธกิจ 
O3 มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ (มีทุนทางวัฒนธรรมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ งานฝีมือ อาหาร 

ธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิต) 
O4 เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร และมรดกโลกจาก UNESCO 
O5 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 
O6 รูปแบบในการจัดการเรียนการสอน (Active Learning) แนวใหม่ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ท าให้นักศึกษาได้มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
อุปสรรค (Threats) 
T1 อัตราก าลังคนตามโครงสร้างไม่ครบตามโครงสร้าง 
T2 มีข้อจ ากัดในการด าเนินงานด้านระเบียบในการใช้จ่ายงบประมาณ 
T3 แหล่งทุนบางแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยในกลุ่มเฉพาะทาง และมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนที่เป็นมาตรฐานในระดับสูง

ที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถขอรับทุนได้ 
T4 พหุวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความเข้าใจต่อวัฒนธรรมถูกบิดเบือน และค่านิยมความเป็นไทยลดน้อยลง 
T5 ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไม่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้บรรลุเป้าหมาย 
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 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (The External Factor Evaluation Matrix: EFE) 
จากตารางที่ 1 โอกาสและอุปสรรคที่คัดเลือกได้น ามาเรียงใส่ในตาราง The External Factor 

Evaluation Matrix ดังตารางที่ 2 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 2.95 ดังตารางที่ 2 
 
ตำรำงที ่2 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) 
O1 นโยบายของภาครัฐ/ภาคเอกชน/มหาวิทยาลัยมีความ

ชัดเจนต่อการปฏิบัติ 
0.2 3 0.6 

O2 มีภาคีเครือข่ายการท างานครบทุกพันธกิจ 0.3 4 1.2 

O3 มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ (มีทุน
ทางวัฒนธรรมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ งานฝีมือ อาหาร 
ธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิต) 

0.1 2 0.2 

O4 เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร และมรดกโลกจาก 
UNESCO 

0.1 1 0.1 

O5 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 0.2 4 0.8 

O6 รูปแบบในการจัดการเรียนการสอน (Active Learning) 
แนวใหม่ที่มุ่งเน้นการปฏบิัติจริง ท าให้นักศึกษาได้มสี่วนร่วมใน
การพัฒนาเชิงพืน้ที ่

0.1 1 0.1 

รวม (O1-O6) 1.0 15 3.00 

อุปสรรค (Threats) 
T1 อัตราก าลังคนตามโครงสร้างไม่ครบตามโครงสร้าง 0.5 4 2.0 
T2 มีข้อจ ากัดในการด าเนินงานด้านระเบียบในการใช้จ่าย

งบประมาณ 
0.2 2 0.4 

T3 แหล่งทุนบางแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยในกลุ่มเฉพาะทาง และ
มีหลักเกณฑ์การสนับสนุนที่เป็นมาตรฐานในระดับสูงที่
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถขอรับทุนได้ 

0.1 2 0.2 
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ปัจจัยภำยนอกที่ส ำคัญ 
(Critical success factors) 

ค่ำควำมส ำคัญ/
น้ ำหนัก 

(Weight) 

ค่ำควำมเร่งด่วน 
(Rating) 

ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
(Weighted 

Score) 
T4 พหุวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความเข้าใจต่อวัฒนธรรมถูก 
บิดเบือน และค่านิยมความเป็นไทยลดน้อยลง 

0.1 1 0.1 

T5 ผลงานดา้นศลิปวฒันธรรมไม่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชยไ์ด้
บรรลุเป้าหมาย 

0.1 2 0.2 

รวม (T1-T5) 1 11 2.90 

รวม 2.00 26.00 2.95 

 
 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (The Internal Factor Evaluation Matrix: IFE) 

จากตารางที่ 1 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 
จากนั้นท าการประชุมกลุ่มตัวแทน เพ่ือด าเนินการหาค่าความเร่งด่วน (Rating) ประเดน็จุดแข็งและ

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 3.00 ดังตารางที่ 3 
 
ตำรำงท่ี 3 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) 
S1 บุคลากร มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญใน    

สายงานที่เก่ียวข้อง 
0.4 4 1.60 

S2 มีวัฒนธรรมการท างานแบบบูรณาการพันธกิจ 0.2 3 0.60 
S3 ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 0.1 

 
2 0.20 

S4 การน าระบบ E-Office มาใช้ในการด าเนนิงานเพื่อช่วยใน
การบริหารจัดการ 

0.1 3 0.30 

S5 สภาพแวดล้อม/อุปกรณ์ในการท างานมีความเหมาะสม 
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

0.1 3 0.30 
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ปัจจัยภำยในที่ส ำคัญ 
(Critical success factors) 

ค่ำควำมส ำคัญ/
น้ ำหนัก 

(Weight) 

ค่ำควำมเร่งด่วน 
(Rating) 

ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
(Weighted 

Score) 
S6 มีระบบกลไกในการด าเนนิงานทุกพนัธกิจที่มีประสิทธิภาพ
และมีความเข็มแข็ง 

0.1 3 0.30 

รวม (S1-S6) 1.0 18 3.30 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 อาคารสถานที่ ไม่มีความปลอดภัย คับแคบไม่เหมาะสมใน

การปฏิบัติงาน และให้บริการ 
0.3 3 0.90 

W2 ขาดระบบฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงในบริหารจัดการงาน
ร่วมกัน 

0.2 2 0.40 

W3 จ านวนบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

0.2 1 0.20 

W4 ไม่สามารถก าหนดมาตรฐานการให้บริการของแต่ละงานได้ 0.3 4 1.20 

รวม (W1-W4) 1.0 10 2.70 
รวม 2.0 28 3.00 

 
 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน-ภำยนอกองค์กร (Internal-External Matrix) 

 จากผลการวิเคราะห์ค่าถ่วงน้ าหนักรวมของปัจจัยภายในและภายนอก พบว่า  มีคะแนนถ่วงน้ าหนัก
รวมของปัจจัยภายใน (IFE) มีค่าเท่ากับ 2.95 และมีค่าถ่วงน้ าหนักรวมของปัจจัยภายนอก (EFE) มีค่าเท่ากับ 
3.00  น ามาพล๊อตลงในแผนภาพการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกองค์กร (Internal-External 
Matrix) ดังแสดงในภาพที่ 1 พบว่า แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2567-2570) ตกอยู่ในช่องก าลังเติบโตและสร้าง (II : Grow and Build) แสดงว่าองค์กรมีจุดแข็งและโอกาสที่ดี 
เหมาะแก่การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนั้น กลยุทธ์ที่สถาบันฯ จะน ามาก าหนดแนวทางในการพัฒนา
จึงได้แก่ การพัฒนาและการสนับสนุนการบริหารจัดการงานทุกพันธกิจ ทั้งวิจัย บริการวิชาการ และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการพัฒนากลไกการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเป็นต้นแบบ  รวมถึง
ส่งเสริมกลไกและบริหารจัดการผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมและให้มีการน าไปใช้ประโยชน์และสื่อสาร
สังคม โดยเฉพาะการต่อยอดเชิงพาณิชย์  โดยสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยบุคลากร เครือข่ายและหน่วยวิจัย
ในทุกระดับ ด้านการพัฒนานวัตกรรม โดยการมุ่งพัฒนางานด้านการวิจัยและบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม  การบริหาร
จัดการงานในแบบแนวนอน (Horizontal Integration) โดยการด าเนินงานในมุมมองของคลัตเตอร์   กลุ่มงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน ตลอดจนการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถาบันอาชีวศึกษา 
และชุมชนท้องถิ่น การหนุนเสริมจุดแข็งในศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและมีการด าเนินการมาอย่างยาวนาน ได้แก่ ด้าน
อาหารและการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงรุก พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการด าเนินงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น  
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ภำพที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกองค์กร (Internal-External Matrix) 
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ตำรำงท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เมททริกซ์ทาวซ์ (TOWS Matrix) 
 

TOWS Matrix1 
แผนกลยุทธ์ ปี 2566-2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาท้องถิ่นและการบริการ
วิชาการ 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ระบบการบริหารองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 
 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายของภาครัฐ/ภาคเอกชน/มหาวิทยาลัยมีความ

ชัดเจนต่อการปฏิบัติ 
2. มีภาคีเครือข่ายการท างานครบทุกพันธกิจ 
3. มีต้นทุนทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ 

(มีทุนทางวัฒนธรรมท้ังทรัพยากรธรรมชาติ งานฝีมือ 
อาหาร ธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม รวมท้ังวิถี
ชีวิต)  

4. เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร และมรดกโลกจาก 
UNESCO  

5. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธ
กิจ 

6. รูปแบบในการจัดการเรียนการสอน (Active 
Learning) แนวใหม่ท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ท าให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 

1. อัตราก าลังคนตามโครงสร้างไม่ครบตาม
โครงสร้าง 

2. มีข้อจ ากัดในการด าเนินงานด้านระเบียบใน
การใช้จ่ายงบประมาณ 

3. แหล่งทุนบางแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยในกลุ่ม
เฉพาะทาง และมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนท่ี
เป็นมาตรฐานในระดับสูงที่นักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถขอรับทุนได้ 

4. พหุวัฒนธรรมท่ีท าให้เกิดความเข้าใจต่อ
วัฒนธรรมถูกบิดเบือน และค่านิยมความเป็น
ไทยลดน้อยลง 

5. ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไม่สามารถต่อยอด
เชิงพาณิชย์ได้บรรลุเป้าหมาย  

จุดแข็ง (Strengths) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 
1. บุคลากร มีความรู้ ความสามารถ มี

ความเชี่ยวชาญในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีวัฒนธรรมการท างานแบบบูรณาการ

พันธกิจ 
3. ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารงาน 
4. การน าระบบ E-Office มาใช้ในการ

ด าเนินงานเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ 
5. สภาพแวดล้อม/อุปกรณ์ในการท างานมี

ความเหมาะสม เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

6. มีระบบกลไกในการด าเนินงานทุกพันธ
กิจท่ีมีประสิทธิภาพและมีความเข็มแข็ง 

1. ยกระดับการบริหารงานวิจัย (S1O1, S6O5,  
S5O5, S4O5, S3O1, S2O2)  
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
อย่างมืออาชีพ  (S1O5) 
3. พัฒนาระบบ กลไก การมีส่วนรว่มของพหุภาคี
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (S2O1, S2O2) 
4. ด าเนินงานในรูปแบบสหวิทยาการเพื่อบริหาร
จัดการองค์ความรู้สูส่ากลอย่างยั่งยืน (S6O2, 
S6O3, S6O5, S6O6) 
5. บูรณาการพันธกิจสู่การสรา้งองค์กรต้นแบบแห่ง
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต (S6O2, S6O3, S6O5, S6O6, 
S2O2, S2O3, S2O4, S2O5, S2O6)  
6. สร้างเครือข่ายของพหุภาคีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  (S6O2, S6O3, S6O5, S6O6, S2O2, 
S2O3, S2O4, S2O5, S2O6)  
7. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจดัการการ
ด าเนินงานในส านักงานให้ทันสมัยรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล (S3O1, 
S4O1, S5O1)  
8. ยกระดับการด าเนินงานสู่ส านักงานสีเขียว 
(S4O1, S5O1) 
 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็น
เลิศอย่างมืออาชีพ  (S1T1,)  

2. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจดัการการ
ด าเนินงานในส านักงานให้ทันสมัยรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
(S4T1) 

3. สร้างเครือข่ายของพหุภาคีเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (S2T4, S2T5, S6T4, 
S6T5) 

4. ยกระดับการบริหารงานวิจัย (S1T3) 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร (S1T3) 
6. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจดัการการ

ด าเนินงานในส านักงานให้ทันสมัยรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
(S1T2) 
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จุดอ่อน (Weaknesses) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 
1. อาคารสถานท่ี ไม่มีความปลอดภัย     

คับแคบไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
และให้บริการ 

2. ขาดระบบฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงใน
บริหารจัดการงานร่วมกัน 

3. จ านวนบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. ไม่สามารถก าหนดมาตรฐานการ
ให้บริการของแต่ละงานได้ 

1. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจดัการการ
ด าเนินงานในส านักงานให้ทันสมัยรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล (W2O5, 
W2O1) 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
อย่างมืออาชีพ (W3O1, W3O5, W4O1) 

1. พัฒนาระบบ กลไก การมีส่วนรว่มของพหุ
ภาคีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 
(W2T5) 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร (W3T1, W4T2) 
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็น

เลิศอย่างมืออาชีพ (W3T1, W4T2) 
4. สร้างเครือข่ายของพหุภาคีเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (W2T4, W2T5) 
5. พัฒนาระบบ กลไก การมีส่วนรว่มของพหุ

ภาคีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน  
 

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

2566-2570) ได้แล้วว่าสมควรเป็นไปในทิศทางนโยบายเติบโตและสร้าง มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงรุก พัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพการด าเนินงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ขยายฐานลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการให้เพ่ิมขึ้นต่อไป จึงน ามา
สร้างเป็นยุทธศาสตร์ทางเลือก โดยใช้ TOWS Matrix ซึ่งในขั้นตอนนี้ด าเนินการโดยการประชุมกลุ่มตัวแทนที่
เป็นอาจารย์ ผู้ช่วยคณบดี รองคณบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี อธิการบดี รวมถึงตัวแทนผู้มีส่วนได้
เสียจากภายนอก เพ่ือระดมความคิดพิจารณาทบทวนหารือ และแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จนได้เป็น
ข้อสรุป ดังแสดงในตารางที่ 5 เพื่อสร้างยุทธศาสตร์ทางเลือกได้ 

เมื่อน าค่าถ่วงน้ าหนักจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ในตารางที่ 3-4 มาท าการหาต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (Strategic Positioning) ดังแสดงในภาพที่ 2 พบว่า 
สถาบันวิจัยฯ มีต าแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพ้ืนที่กลยุทธ์ SO (SO Strategies) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เกิดจากการวิเคราะห์
จุดแข็ง ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และโอกาส ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 สถาบันฯ จึงใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือปรับปรุง
จุดอ่อนภายในองค์กรให้ดีขึ้น ด้วยการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นภายนอก พบว่า โอกาสจากภายนอกท่ีช่วย
หนุนเสริมสู่ความส าเร็จ ได้แก่ นโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  การมีต้นทุนทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ งานฝีมือ อาหาร ธรรมชาติ ประเพณีและ
วัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิต และการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร และมรดกโลกจาก UNESCO ของจังหวัด ที่
สนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันวิจัยฯ รวมทั้งเครือข่ายการท างาน ชุมชนในพ้ืนที่บริการ มีความเข้มแข็ง และ
มีความพร้อมในการท างานร่วมกับสถาบันวิจัยฯ ดังนั้นหากมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักวิจัย 
เครือข่าย และหน่วยวิจัย ทุกระดับให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือเป็นต้นทุนในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และหรือนวัตกรรม สามารถตอบสนองต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน และตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการน าผลงานวิจัยถ่ายทอดเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และเสริมศักยภาพงานวิจัย
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้น ร่วมกับการที่มีเครือข่ายการท างานแบบบูรณาการ มีศักยภาพ
เชิงพ้ืนที่ และภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี ทั้งหมดท่ีกล่าวมานี้จึงเป็นที่มาของการน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ใน
การเสริมศักยภาพเชิงรุกและแก้ไขจุดอ่อนของสถาบันวิจัยฯ ได้   
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นอกจากนั้น สถาบันวิจัยฯ ยังมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการและในกระบวนการท างานของสถาบันฯ ให้มากขึ้น (e-office) และด าเนินการ
ยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า ปรับสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ด้านอาคารสถานที่ เหมาะกับ
การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะนโยบายส านักงานสีเขียว  ตลอดจนการบริหารงานในสถาบันฯ ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
มีความโปร่งใส  โดยก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับเพ่ือรักษาข้อโดดเด่นและใช้ประโยชน์
จากสถานการณ์ที่เอ้ือจากภายนอกและภายในการพัฒนาสถาบันฯ ให้เข้มแข็งและสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นได้
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ กล่าวคือ “เป็นสถาบันที่มุ่งพัฒนาด้านงานวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและมีมาตรฐานระดับสากล” ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สถาบันฯ 
จะต้องบูรณาการพันธกิจของเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
ศิลปวัฒนธรรม ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันฯ ในการเป็นที่พ่ึงแก่สังคม แนวทางการพัฒนาในระยะยาว
จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมชุมชนและท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาและถ่ายทอดสู่สังคม 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ต้องพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยและการยอมรับในกลุ่ม
สาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยวตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ิมศักยภาพการวิจัยด้านอาหาร
และการท่องเที่ยวโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชื่อเสียงด้านอาหารและการ
ท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

 

 
 

ภำพที่ 3 ต าแหน่งยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  (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
ประสิทธิผลตามท่ีได้รับงบประมาณเพ่ือปฏิบัติตามพันธกิจ ต่อไปนี้   
                     1.1 อัตราเติบโตของรายได้ วัดจากการเติบโตของเงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
หรืองานนวัตกรรมจากภายนอก การจัดเก็บรายได้ และ สัดส่วนรายได้จากทางอ่ืน เช่น การเป็นที่ปรึกษาด้านการ
วิจัย รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา รายได้ที่หักจากทุนอุดหนุนวิจัย/ทุนพัฒนา สร้างมูลค่าเพ่ิม สู่เชิงพาณิชย์/
อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายได้จากการบริการวิชาการ เป็นต้น 
                     1.2 ลดต้นทุน วัดจากรายได้/พนักงาน ต้นทุนเมื่อเทียบกับคู่แข่งมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ อัตราการ
ลดต้นทุน การเบิกจ่ายงบประมาณแบบประหยัดตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น 
                     1.3 การใช้สินทรัพย์ นวัตกรรม องค์ความรู้ หรืออุปกรณ์ที่เกิดจากการบริการวิชาการหรือการ
วิจัยเกิดการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างเครือข่าย 
องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนบูรณาการพัฒนาท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า  

 2. ลูกค้า (Customer Perspective) หรือคุณภาพการให้บริการ 
                     สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ได้แก่ อาจารย์ 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ โดยพิจารณาจาก
คุณภาพการให้บริการ ต่อไปนี้ 
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                     2.1 ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เป็นการวัดคุณภาพการใช้บริการที่ส าคัญที่สุด เป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มาใช้บริการอันเป็นช่องทางในการสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน ทั้งด้านงานวิจัย 
งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
                    2.2 การรักษามาตรฐานการให้บริการ มีการส ารวจและติดตามความต้องการของผู้ใช้บริการและ
เครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ ดังนี้ 
  2.2.1 ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
   - มีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง และมีการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการในหลายช่องทาง ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยซักถาม การประชุม การใช้แบบ
ส ารวจ และช่องทางการรับข้อร้องเรียน เป็นต้น   
  2.2.2 ด้านพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ 
   - มีการส ารวจความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เช่น การประชาคม เพ่ือส ารวจปัญหา
และความต้องการของชุมชน 
   - มีการติดตาม และประเมินการด าเนินงานในพ้ืนที่เพ่ือหนุนเสริมความเข้มแข็ง 
  2.2.3 ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
   - พัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน บุคลากร  
   - ประเมินผล ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน  
   - ให้ความร่วมมือและประสานงานอย่างเต็มที่ 
                    2.3 เพ่ิมผู้ใช้บริการและเครือข่ายการท างาน สถาบันวิจัยฯ ต้องพัฒนาบริการ เพ่ือดึงดูดให้มี
ผู้ใช้บริการใหม่เพ่ิมข้ึน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  
     2.3.1 ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 - การสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ได้รับการยอมรับระดับชาติ
หรือนานาชาติ  
 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แหล่งทุนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และหลากหลายช่องทาง 
     2.3.2 ด้านพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ 
   - ขยายผลความส าเร็จจากการพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่ชุมชนเป้าหมายการพัฒนา 
   - สร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนท้องถิ่นในผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
    2.3.3 ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
   - สร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนท้องถิ่นในผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
   - เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมที่พ่ึงให้กับ
ชุมชนท้องถิ่น 
                   2.4 การขยายพื้นที่การให้บริการ 
  ก าหนดและเ พ่ิมพ้ืนที่ เป้าหมายการให้บริการให้ครอบคลุมจังหวัดเพชรบุรี  และ
ประจวบคีรีขันธ์ในระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3. กระบวนการท างานในองค์กร (Internal Process) หรือประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
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                     ระบบการท างานภายในสถาบันวิจัยฯ เป็นระบบที่มีความส าคัญต่อการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ นั่นคือ หากสถาบันวิจัยฯ มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น 
เทคโนโลยีดิจิทัล (e-office) เพ่ือการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการและชุมชนท้องถิ่น และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งแก่สังคมและเชิงพาณิชย์  ส่งผลให้สถาบันวิจัยฯ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีการบริหารงานเป็นไปตามมาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายใน  

 4. การเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth) หรือการพัฒนาองค์กร 
                     การพัฒนาองค์กรโดยพิจารณาจากการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยฯ 
จะเป็นดัชนีที่ส่งผลต่อกระบวนการท างานภายในสถาบันวิจัยฯ ชุมชนต้นแบบที่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการท างานที่เข้มแข็งและมีจ านวนเพิ่มข้ึน 
 

 แผนที่กลยุทธ์ หรือแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map)  
 เป็นเครื่องมือทางการบริหารอีกอย่างหนึ่งที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์คู่กับ Balanced Scorecard          
ตามแนวคิดของ Kaplan and Norton แล้ว แผนที่กลยุทธ์ถือเป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการ (Process 
Innovation) ที่คิดค้นขึ้นมาเพ่ือช่วยให้ผู้บริหารสามารถน ามาใช้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสถาบันวิจัยฯที่ใช้
การบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยแผนที่กลยุทธ์จะท าหน้าที่เป็นแผนที่คอยชี้ทิศทางแสดงความเชื่อมโยงรวมทั้ง
ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล (Cause and Effect Relationship) ของวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้มุมมองของ 
Balanced Scorecard โดยสอดคล้องและสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์และกลยุทธ์หลักของสถาบันวิจัยฯ แผนที่กล
ยุทธ์และ Balanced Scorecard จึงเป็นตัวปรับเพื่อให้บุคลากรทุกคนท างานไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ เพ่ือน า
สถาบันวิจัยฯ สู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งไว้ ดังแสดงตารางข้างล่าง 
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แผนที่ยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
     
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 

วิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำท้องถิ่นและกำรบริกำรวิชำกำร  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ระบบการบริหารองค์กรอยา่งมีประสิทธภิาพ 

 

ประสิทธิผลตำม
พันธกิจ 

ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์มมีาตรฐานสากล 
- ชุมชนทอ้งถิน่ได้รับการพัฒนาตามความตอ้งการ  
- เป็นคลังความรูข้้อมลูชุมชนและทอ้งถิ่น 
- เกดิแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและทอ้งถิน่ 

- สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้
เข้ากับโลกาภิวตัน ์
- น าผลงานด้านศิลปวฒันธรรมมุ่งเป้าสู่ความเป็นสากล  
- สร้างผลงานศิลปวัฒนธรรมมุ่งสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค ์

ระบบการบริหารจดัการและพนัธกิจสมัพันธ์ที่มี
ประสิทธภิาพ 

คุณภำพกำร
ให้บริกำร 

นักวจิัยได้รับการพัฒนาสมรรถนะสามารถขอทนุ

สนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาติได้ 

เครือข่ายการท างานของชุมชนทอ้งถิน่สะทอ้นความ

ต้องการทีแ่ทจ้ริง เกิดความร่วมมือ และสนบัสนุนการ

ท างานแบบบูรณาการ 

ร่วมมอืกับเครอืข่ายศิลปวัฒนธรรม, ทอ้งถิน่ องคก์ร
ท้องถิ่นในการสร้างความร่วมมอืผลงานสร้างสรรค์ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยสนับสนนุทรัพยากรและมีกระบวนการ
ส่งเสริมการบูรณาการพนัธกิจสัมพนัธ์ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิพอเพียง 

ประสิทธภิำพ
กำรปฏบิัติ
รำชกำร 

- พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีสมรรถนะสากล 
- ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ 
- เพิ่มการน าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพานิชย์ 
 
  

- ชุมชนสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
- ชุมชนและมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
หรือด าเนินโครงการที่ตอบสนองกับความต้องการของ
ท้องถิ่น  
- เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาชุมชน 
- มีฐานข้อมูล แหล่งเรียนรู้ของชุมชนในจังหวดัเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- รวบรวมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้
เกิดประโยชน์ 
- มีฐานข้อมูล แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชนใน
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
- มีผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 

-  การบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ์ด้ วยระบบ
สารสนเทศ 
- การเผยแพร่เอกสารผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ 

กำรพัฒนำ
องค์กร 

- เพิ่มแรงจงูใจในการท าวิจัย 
- สร้างระบบพี่เลี้ยงงานวจิัย อบรมและจัดพีเ่ลี้ยงให้กับ
นักวจิัยรุ่นใหม่ในการท าวิจัย 
- มุ่งพัฒนานกัวิจัยให้มีศกัยภาพในการท าวจิัยเชิงพื้นที่ 
- ปรับปรุง/ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
- ส่งเสรมิสนับสนุนให้มกีารน าเสนอผลงานวิจัย และ
การประกวดผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

-  จัดท าฐานข้อมูล เชิงพื้นที่ จั งหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์ 
- ส่งเสริม สนับสนุนศึกษาวิจัย เพื่อการบริการวิชาการ 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการการเรียนการ
สอน แบบสหวิทยาการ ร่วมกับชุมชนและสังคมเพื่อ
แก้ปัญหาท้องถิ่น 

- มีฐานขอ้มูลศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
- สนับสนนุ พัฒนา รกัษา ตอ่ยอดผลงานสรา้งสรรค์ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้ครอบคลุมทุกแขนง 

- จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ   พันธ
กิจสัมพันธ์และการให้บริการ  
- มีระบบกลไกในการบริหารจัดการงานพันธกิจ
สัมพันธ์  

ตำรำงท่ี 5 การเชื่อมโยงเหตุและผล และจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Balanced Scorecard and Strategy Map) 
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จากบริบทของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ด้านการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายจึงน ามาสู่กระบวนการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วั ด และโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมระยะ 5 ปี ดังตารางที ่6 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงกำร แผนที่ยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
วิสัยทัศน์ “ภำยในปี 2570 จะเป็น องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ที่มีกำรบูรณำกำรพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและชุมชน” 
ประเด็น

ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 

วิจัยและพัฒนำนวัตกรรม  
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 

กำรพัฒนำท้องถ่ินและกำรบริกำรวิชำกำร 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 

ระบบกำรบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ 

1. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในการ

น าไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน และประเทศ

ได้อย่างยั่งยืน 

2. มีงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับทุนสนับสนุน

จากแหล่งทุนภายนอก 

3. มีหน่วยวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์เฉพาะทางที่เป็นเลิศ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน 

4. มีนักวิจัย นักบริหารจัดการงานวิจัย หน่วยวิจัย และเครือข่าย

วิจัย ที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย 

นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน

และประเทศ 

5. มีระบบ และกลไก ที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและท างาน

ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและภาคีเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจของคนในชุมชน 

ท้องถ่ิน พื้นที่ สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6. มีคลินิกวิจัย และระบบพี่เลี้ยง Trainer, Coach, Node เพื่อเป็น

กลไกสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง และก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลงของประเทศ 

7. มี Research Utilization Review เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการ

ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และนวัตกรรม 

8. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา 

มีการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมถึงสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือเพื่อสื่อสารสังคม   

1. เชื่อมโยงการบริการวิชาการแก่สังคมกับรูปแบบ BCG เพื่อ

ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่สากลอย่างยั่งยืน 

2. มีแหล่งเรียนรู้จากบริบท ทรัพยากรชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์

การเรียนรู้ และนิทรรศการ 

1. มีแหล่งเรียนรู้จากบริบท ทรัพยากรชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์
การเรียนรู้ และนิทรรศการ 
2. ยกระดับผลงานสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ 
3. มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมงานสร้างสรรค์ / งานประชุม
วิชาการในระดับนานาชาติ 

1. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสอดคล้องตามหลักธรรมาภิ
บาล และใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงาน 
2. เป็นสถาบันที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (E-office) ในการบริการ
จัดการ 
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในสายงานโดยสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ 
4. เป็นส านักงานสีเขียว 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงกำร แผนที่ยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
วิสัยทัศน์ “ภำยในปี 2570 จะเป็น องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ที่มีกำรบูรณำกำรพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและชุมชน” 

9. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์ 

1. ยกระดับการบริหารงานวิจัย 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
3. ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยสู่นานาชาติและเชิงพานิชย์ 

1. พัฒนาระบบ กลไก การมีส่วนร่วมของพหุภาคีเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
2. ด าเนินงานในรูปแบบสหวิทยาการเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้สู่
สากลอย่างยั่งยืน 
3. บูรณาการพันธกิจสู่การสร้างองค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

1. สร้างเครือข่ายของพหุภาคีเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
2. บูรณาการพันธกิจสู่การสร้างองค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
3. พัฒนาระบบ กลไก การมีส่วนร่วมของพหุภาคีเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

1. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการการด าเนินงานในส านักงาน
ให้ทันสมัยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลศิอย่างมืออาชีพ 
3. การพัฒนากระบวนการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
4. ยกระดับการด าเนินงานสู่ส านักงานสีเขียว 

ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนระบบกลไกการบริหารงานวิจัย เป้าหมาย 1 ระบบ 
2. เครือข่ายแบบคู่ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคชุมชนสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมาย 
15 เครือข่าย 
3. จ านวนเครือข่ายการวิจัยเพื่อแสวงหาแหล่งทุนภายนอก 
เป้าหมาย 5 เครือข่าย 
4. จ านวนงานวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก เป้าหมาย 20 ทุน 
5.  จ านวนงานวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก เป้าหมาย ร้อยละ 30  
6. ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง 
(Citation) และ H-index ระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน เป้าหมาย ร้อย
ละ 20 
7. ร้อยละของจ านวนบทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า ร้อย
ละ 40 
8. ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การอ้างอิง (Citation) และ H-index ระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจ า เป้าหมาย ร้อยละ 20 
9. จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์หรืองานวรรณกรรมที่
สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เป้าหมาย 10 เรื่อง 
10. รายได้จากงานวิจัยที่มาจากการต่อยอดวิจัยเชิงพาณิชย์ 
เป้าหมาย 1 แสนบาท 

1. ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงาน เป้าหมาย 1 ระบบ 
2. แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ จ านวน 1 แหล่งเรียนรู้ 
3. จ านวนหน่วยงานความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย 10 
หน่วยงาน 

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติ/นานาชาติ เป้าหมาย 
3 เครือข่าย 
2. ระบบและกลไกในการด าเนินงาน เป้าหมาย 1 ระบบ 
3. จ านวนแหล่งเรียนรู้ เป้าหมาย 2 แหล่งเรียนรู้ 

1. ร้อยละของบุคลากรที่รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ เป้าหมาย ร้อยละ 
50 
2. กระบวนการพัฒนาการสื่อสารองค์กร เป้าหมาย 1 กระบวนการ 
3. จ านวนระบบฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาเพื่อบริหารจัดการ
องค์กร เป้าหมาย 1 ระบบ 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป้าหมาย ≥ 3.51 
5. เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน เป้าหมาย ระดับ ดี 
6. ตัวชี้ที่ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินส านักงานเขียว 
เป้าหมาย 7 เกณฑ์ 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงกำร แผนที่ยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
วิสัยทัศน์ “ภำยในปี 2570 จะเป็น องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ที่มีกำรบูรณำกำรพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและชุมชน” 

11. แลกเปลี่ยนด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานประชุมวิชาการใน
ระดับนานาชาติ/บริการวิชาการ โดยใช้เครือข่ายคู่ความร่วมมือใน
ระดับนานาชาติรายเก่าและรายใหม่ในประเทศขาดแคลนใน
อาเซียน เอเชีย และแอฟริกา เป้าหมาย 5 ชิ้นงาน 
12. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ทรัพย์สินทางปัญญา เป้าหมาย 20 ผลงาน 
13. ร้อยละรายได้จากการจดทรัพย์สินทางปัญญาและแหล่งทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่เพิ่มข้ึนเทียบกับเงินงบประมาณ
แผ่นดิน เป้าหมาย ร้อยละ 5  

โครงกำรหลัก 

1.  โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและเครือข่ายการ
วิจัยสู่ความเป็นเลิศที่มีผลกระทบสูง 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศที่มีผลกระทบสูง 
3. ระบบพัฒนาความร่วมมือทางการวิจัยสู่นานาชาติและเชิง
พาณิชย์ 

1. โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาท้องถ่ินด้วยรูปแบบ BCG เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
2. โครงการหนุนเสริมศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายการ
ท างานด้านการพัฒนาท้องถ่ินด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างขีด
ความสามารถการแข่งขันของท้องถ่ินสู่สากล 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
4. โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนส าหรับ
การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน 

1. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์/งานประชุม
วิชาการในระดับนานาชาติ 
2. โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนส าหรับ
การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ 
2. โครงการพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันวิจัยฯ 
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถาบันวิจัยฯสู่ความเป็นเลิศ 
4. โครงการพัฒนาส านักงานสีเขียว 

  
ตำรำงที่ 6 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงกำร ตำมแผนยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศำสตร์สถำบันวิจยัและส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติควำมเป็นมำสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   

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 านักวิจั ยและบริการวิชาการและส านักศิลปวัฒนธรรมยุบรวมกันมีชื่อใหม่ว่า 
“สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม” 

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

ต่อมา สถาบันวิจัยฯ ได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์การด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยที่ความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการ
สุขภาพ” และนโยบายการด าเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
สถาบันวิจัยฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนภารกิจการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ด าเนินงานออกเป็น 4 งาน คือ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ 
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารงานทั่วไป ที่เน้นรูปแบบการด าเนินงานที่สามารถตอบโจทย์ 
ผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น กระทั่ง อาจารย์ บุคลากรฝ่ายในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือที่จะไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยน าเอางานทั้ง 4 ด้านมาสนับสนุนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

 
 ปรัชญำ 

“องค์กรเข้มแข็ง เครือข่ายเข้มแข็ง สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบอย่างยั่งยืน”” 
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 วิสัยทัศน์ 
 “ภายในปี 2570 จะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและชุมชน 

เป็นรากฐานแห่งการพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์” 
 

 เอกลักษณ์ 
เป็นองค์กรที่มีการบูรณาการท างานกับเครือข่ายความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 อัตลักษณ์ 

บริการดี บูรณาการเด่น เน้นสร้างความร่วมมือและเครือข่าย 
 

 พันธกิจ 
1. สนับสนุนและบริหารงานวิจัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงาน

สร้างสรรค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับชุมชนท้องถิ่น และเป็นต้นแบบในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศตามมาตรฐานสากล 

2. สร้างนักวิจัยใหม่และนักบริหารจัดการงานวิจัยรวมถึงพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากร เครือข่าย 
และหน่วยวิจัยในทุกระดับให้เข้มแข็ง 

3. บริหารจัดการผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ และพัฒนา
และสนับสนุนองค์กร 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม  
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
6. ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
7. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางวัฒนธรรมน าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   
 

 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  
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 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 ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างองค์

ความรู้ที่มีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศได้อย่างยั่งยืน 
2. มีงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
3. มีหน่วยวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์เฉพาะทางที่เป็นเลิศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ชุมชนท้องถิ่น 
4. มีนักวิจัย นักบริหารจัดการงานวิจัย หน่วยวิจัย และเครือข่ายวิจัย ที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพใน

การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
5. มีระบบ และกลไก ที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและท างานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและภาคี

เครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจของคนในชุมชน ท้องถิ่น พ้ืนที่ 
สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6. มีคลินิกวิจัย และระบบพ่ีเลี้ยง Trainer, Coach, Node เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่
เข้มแข็ง และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 

7. มี Research Utilization Review เพ่ือเป็นแหล่งสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และ
นวัตกรรม 

8. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา มีการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิง
พาณิชย์ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสื่อสารสังคม   

9. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
10. เชื่อมโยงการบริการวิชาการแก่สังคมกับรูปแบบ BCG เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่สากลอย่าง

ยั่งยืน 
11. มีแหล่งเรียนรู้จากบริบท ทรัพยากรชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ และนิทรรศการ 
12. ยกระดับผลงานสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับชาติ 
13. มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมงานสร้างสรรค์ / งานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ 
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14. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล และใช้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน 

15. เป็นสถาบันที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (E-office) ในการบริการจัดการ 
16. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในสายงานโดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
17. เป็นส านักงานสีเขียว 
 

 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนด้านการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดแผนงาน
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2570 โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยองค์ความรู้จากการ
วิจัย บริการวิชาการ และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือความส าเร็จและพัฒนาซึ่งจะยังผลให้
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย บริการวิชาการและบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตรงตามอัตลักษณ์และได้รับการยอมรับใน
วงการวิชาการรวมถึงสามารถน าผลไปใช้ประโยชน์ได้เป็นรูปธรรม 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 4 โครงสร้างการบริหารหน่วยงานสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

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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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำนของสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร

งานบริหารทั่วไป งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

• หน่วยธุรการและประชาสมัพันธ์ 

• หน่วยงบประมาณ การเงิน และ
พัสด ุ

• หน่วยประกันคณุภาพและควบคุม
ภายใน 

• หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน 

• หน่วยอาคาร สถานท่ี 

• หน่วยบริหารงานบุคคล 

• 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 

ภำพที่ 5 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสถาบันวิจัยและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 
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 ภำระหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้ ยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย ในด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ด้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และงานด้านบริหารงานทั่วไป แบ่งภาระหน้าที่เป็น 4 งาน ดังต่อไปนี้ 

1. งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 1.1 หน่วยธุรการและประชาสัมพันธ์ 
   1.1.1 บริหารจัดการระบบงานสารบรรณของหน่วยงาน 
   1.1.2 ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านสื่อต่าง ๆ (website, facebook) 
   1.1.3 จัดท าเอกสาร/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า/คณะกรรมการบริหาร
สถาบัน และงาน 

ประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   1.1.4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2 หน่วยงบประมาณ 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 ารายงานพัสดุประจ าปีงบประมาณ 
   1.2.7 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.3 หน่วยประกันคุณภาพและควบคุมภายใน 
   1.3.1 จัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ 
   1.3.2 จัดท าคู่มืองานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
   1.3.3 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน 
   1.3.4 จัดระบบเอกสารเพื่อรับการตรวจสอบภายใน 
   1.3.5 จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
   1.3.6 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.4 หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   1.4.1 ทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน 

     1.4.2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
     1.4.3 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

   1.4.4 จัดท าแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
   1.4.5 รายงาน/ประเมิน/ปรับปรุงผลการด าเนินงานตามแผนของหน่วยงาน 
   1.4.6 ประเมินแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
   1.4.7 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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  1.5 หน่วยอาคาร สถานที่ 
   1.5.1 บริหารจัดการส านักงานสีเขียว 
   1.5.2 ดูแล อ านวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ 
   1.5.3 ดูแลความสะอาดบริการอาคาร และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 
   1.5.4 ดูแล อ านวยความสะดวก การใช้งานและการแจ้งซ่อมต่าง ๆ 
   1.5.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
  1.6 หน่วยบริหารงานบุคคล 
   1.6.1 ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร (การลงเวลา/การลาต่าง ๆ/ไปราชการ) 
   1.6.2 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   1.6.3 วางแผนก าหนดอัตราก าลังและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 
   1.6.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร 
   1.6.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   
2. งำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม      
 จากวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของหน่วยงานที่ด าเนินภารกิจส่งเสริมและสนับสนุน

การวิจัยระดับชาติ อาทิ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รว มถึง
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือมุ่งพัฒนาผลงานวิจัยที่มี
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
ทั้งนี้การพัฒนาผลงานวิจัยดังกล่าวจ าเป็นต้องมีระบบและกลไกต่าง ๆ ในการด าเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และได้ก าหนดประเด็นการวิจัยด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักวิจัยที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและคุณค่าต่อสังคมองค์รวมต่อไป    

2.1 หน่วยบริหารงานทั่วไป การเงิน และพัสดุ 
2.1.1 ตรวจสอบ/ดูแลเอกสารด้านธุรการของงานวิจัย 
2.1.2 บริหารจัดการ (ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดท า/รวบรวม/รายงาน) งานด้านการเงินของ

งานวิจัย การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/การเบิกจ่ายทุนวิจัย/เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
2.1.3 จัดท าและรวบรวมเอกสารด้านงานประกันคุณภาพของงานวิจัย 
2.1.4 จัดท าและรวบรวมเอกสารด้านงานนโยบายและแผนงานวิจัย 
2.1.5 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับงานวิจัย 
2.1.6 ปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติด้านการวิจัย 

2.2 หน่วยนโยบายและแผน ประกันคุณภาพ และมาตรฐานด้านการวิจัย 
2.3 หน่วยประสานทุนวิจัยภายใน/กองทุนเพ่ือการวิจัย/ งานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า (R2R) 
2.3 หน่วยประสานทุนวิจัยภายนอก และเครือข่ายวิจัย 
2.4 หน่วยรับจ้างวิจัย/งานรับเป็นที่ปรึกษา 

2.4.1 ดูแลระบบและกลไกในการหารายได้จากการรับเป็นที่ปรึกษาและรับจ้างวิจัย 2.9.2 ดูแล
การจดทะเบียนที่ปรึกษาไทยกับกระทรวงการคลัง  



28 
 

2.4.2 สนับสนุนและด าเนินการเพื่อหางานรับเป็นที่ปรึกษาและรับจ้างวิจัย  
2.4.3 ประสานและอ านวยความสะดวกให้นักวิจัยที่ด าเนินการ 

2.5 หน่วยส่งเสริมการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ จดทรัพย์สินทาง
ปัญญาและต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

2.5.1 ดูแลระบบและกลไก และการติดตามนักวิจัยในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ 

2.5.2 ดูแลระบบและกลไกในการพัฒนานวัตกรรมและการขอจดทรัพย์สินทางปัญญาจาก
ผลงานวิจัย  

2.5.3 จัดท าทะเบียนผลงานและนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัย  
2.5.4 จัดแสดงนวัตกรรมและผลงานด้านการวิจัย รวมถึงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและจัดท า

สื่อประชาสัมพันธ์ 
2.5.5 ประสานและอ านวยความสะดวกให้นักวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ประกอบการ 

2.6 หน่วยส่งเสริมคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์สู่นานาชาติ และระดับสากล 
2.6.1 งานฐานข้อมูลวิจัย ระบบสืบค้นข้อมูลและระบบสารสนเทศงานวิจัย 
2.6.2 งานประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย/ประกวดนวัตกรรม 
2.6.3  คลินิกนักวิจัย/คลินิกภาษา 
2.6.4 งานยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
2.6.5 งานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

2.7 หน่วยบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศ และหน่วยวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์เฉพาะทางที่
เป็นเลิศ 

2.7.1 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาและพืชเสพติดสมุนไพรทางการแพทย์และการแพทย์
ทางเลือก   

2.7.2 ดูแลระบบและกลไก ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย หน่วยวิจัย และหนว่ย
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2.7.3 ก ากับติดตามการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย หน่วยวิจัย และหน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิจัยให้เป็นไปตามแผน  

2.7.4 เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมที่ได้จากศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย หน่วยวิจัย และหน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิจัย 

2.7.5 ประสานและอ านวยความสะดวกให้นักวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย หน่วยวิจัย และหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิจัย 

2.8 หน่วยมาตรฐานด้านการวิจัย 
2.8.1 มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   
2.8.2 มาตรฐานการวิจัยในสัตว์ 
2.8.3 มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
2.8.4 มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
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2.9 งานสื่อสารองค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัย 
2.10 งานก ากับติดตามงานวิจัย 

2.10.1  ดูแลระบบและกลไกในการติดตามงานวิจัย 
2.10.2  ก ากับติดตาม รายงานความก้าวหน้า รายงานผลการด าเนินงาน และการส่งรายงาน

วิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและระยะเวลาที่ก าหนด 
3.  งำนพัฒนำท้องถิ่นและบริกำรวิชำกำร  
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้บริการวิชาการตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นสถาบันราชภัฏ โดยสังกัด

ส านักศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้บริการวิชาการ ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้า งการบริหาร
เรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งยังคงปฏิบัติภารกิจในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการ
วิชาการต่อสังคม มีหน้าที่หลักในการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในการ
ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการแก่สังคม และด าเนินกิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่แก้ไข
ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 3.1 หน่วยบริหารงานทั่วไป การเงินและพัสดุ 
  1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือราชการ จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ตาม

รูปแบบงาน สารบรรณ จัดหมวดหมู่ของเอกสาร และเสนอผ่านรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 
  2) จัดท าหนังสือราชการ บันทึกข้อความ ค าสั่ง ประกาศ ตามภารกิจงานขับเคลื่อน

งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 
  3) จัดท าวาระการประชุม สื่อการประชุม รายงานการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนงาน

ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น  
  4) จัดท าเอกสารยืมเงินทดรองจ่าย และฎีกาเบิกจ่าย ในการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์

พัฒนาท้องถิ่น 
  5) จัดท ารายละเอียดพัสดุเพ่ือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ในการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์

พัฒนาท้องถิ่น 
  6) งานธุรการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานโครงการ 
 3.2 หน่วยนโยบายและแผน 
  1) ร่วมจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
  2) ร่าง แผนยุทธ์ศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  3) ร่าง แผนกลยุทธ์งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 
  4) รวบรวม จัดท า ข้อเสนอโครงการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการงานพัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  5) จัดท าแผนปฏิบัติราชการงานพัฒนาท้องถิ่น และบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  6) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย /มาตรฐานงาน 
 3.3 หน่วยพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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  1) พัฒนากลไก/รูปแบบการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารจัดการงานให้เหมาะสมกับ
แผนงานขององค์กร 

  2) พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือการบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น 
  3) จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น 
 3.4 หน่วยสังเคราะห์ผล/ประเมินและรายงานผล   
 รวบรวม/จัดท า/สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 

ตามเกณฑ์ดังนี ้
  1) ประเมินผลการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ เทียบแผน/ผล ตามตัวชี้วัดโครงการ รายงานต่อผู้บริหาร รายไตรมาส 3,6,9,12 
เดือน 

  2) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี มาตรฐานการให้บริการวิชาการ 
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

  3) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี มาตรฐานการให้บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

  4) เกณฑ์คณะกรรมการก ากบัติดตามการด าเนินงานมหาวิทยาลัย  
  5) เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ/แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
  6) เกณฑ์ประเมินผลการต าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น 
  7) รายงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโดยภาพรวมตามแผนงาน ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
 3.5 หน่วยสังเคราะห์องค์ความรู้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
  1) เฟ้นหา/รวบรวม/สังเคราะห์/องค์ความรู้จากการบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น

ของมหาวิทยาลัยฯและบันทึกลงสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นคลังความรู้ 
  2) จัดท าสื่อองค์ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และช่องทางอ่ืน ๆ ของ

หน่วยงาน 
  3) ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นผ่านเว็บไซต์และช่องทางอ่ืน ๆ 

ของหน่วยงาน 
 3.6 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานและองค์ความรู้ 
  1) จัดท า/พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานและองค์ความรู้ และ

ให้บริการองค์ความรู้ในการใช้งาน 
  2) บันทึกข้อมูลตามฟังก์ชั่นลงในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันทันต่อการน าไปใช้ใน

การวางแพร่และตัดสินใจ   
 3.7 หน่วยประสานงานโครงการตามแผนงานและก ากับติดตาม 
  1) ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ืออ านวยการจัดท าโครงการ/ ยื่นข้อเสนอ

โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนงาน 
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  2) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและรายงานผลต่อ
ผู้ก ากับดูแล รายไตรมาส 3,6,9,12 เดือน 

   3) ประสานงานและติดตามการรายงานผล ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย ของ
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ผ่านระบบบริหารจัดการโครงการ รายไตรมาส 3,6,9,12 เดือน 

  4) ประสานงานเพ่ือการก ากับติดตามและหนุนเสริมการด าเนินงานในพ้ืนที 
  5) งานประสานงานอ่ืน ๆ ตามที่รองอธิการที่ก ากับดูแลมอบหมาย 
  6) งานเอกสารธุรการทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการประสานงาน 
 3.8 หน่วยโครงการบริการวิชาการและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
  1) ประสานงาน/สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการโครงการบริการ

วิชาการและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
  2) งานส ารวจ จัดเก็บข้อมูล ประเด็นความต้องการของท้องถิ่น 
  3) พัฒนาหลักสูตรการอบรม/ออกแบบกระบวนการท างานเพ่ือการให้บริการวิชาการ

และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4) จัดท าข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
  5) ประสานงาน/ด าเนินการโครงการบริการวิชาการและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตาม

แผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6) รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามที่

ได้รับมอบหมายแก่ผู้บริหารรับทราบในทุกไตรมาส 
  7) จัดท า หนังสือราชการ บันทึกข้อความ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ได้รับ

มอบหมาย 
  8) จัดท าเอกสารยืมเงินทดรองจ่าย และฎีกาเบิกจ่าย ในการจัดท าโครงการบริการ

วิชาการและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  9) จัดท ารายละเอียดพัสดุเพ่ือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดท าโครงการบริการ

วิชาการและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  10) งานธุรการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน/จัดท าโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
 3.9 หน่วยพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิทยาเขตโป่งสลอด 
  1) จัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริ วิทยา

เขตโป่งสลอด  
  2) จัดท าข้อมูลศูนย์การเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ของสถาบัน 
  3) จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ เกษตรผสมผส านตามแนว

พระราชด าริ วิทยาเขตโป่งสลอด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
  4) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ สร้างเครือข่ายการผลิตและจัดจ าหน่าย ผลผลิตที่

เกิดข้ึนจากศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริ วิทยาเขตโป่งสลอด 
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  5) บริหารจัดการร้านค้าและวิสาหกิจชุมชนและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากการพัฒนา
พ้ืนที่วิทยาเขตโป่งสลอด 

  6) ประสานงานการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่วิทยาเขตโป่งสลอดกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีส่วนรับผิดชอบ เพ่ือรงบรวมผลการพัฒนาและรายงานผลการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่โดย
ภาพรวม 

  7) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขตโป่งสลอด ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 3.10 หน่วยพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพ่ือการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
  1) ประสานงาน รวบรวมผลิตภัณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยฯ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินงาน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและจัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์เพ่ือการท า PBRU MARKET 
  2) สร้างเครือข่ายการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมใน

การพัฒนา 
  3) พัฒนาผลิตภัณฑ์/มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยฯ ให้มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์  
  4) ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตศูนย์การเรียนรู้เกษตร

ผสมผสานตามแนวพระราชด าริ วิทยาเขตโป่งสลอด ให้มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
  5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารงาน ตามท่ีรองอธิการที่ก ากับดูแลมอบหมาย 
4. งำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมที่ดีแก่

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

4.1 หน่วยบริหารทั่วไป การเงินและพัสดุ  
   1) จัดท าแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
   2) จัดท าแผนงบประมาณโครงการ 
   3) เสนอขอโครงการผ่านระบบมหาวิทยาลัย 
   4) จัดท าเอกสารเบิกจ่ายตามระบบการเงิน 
   5) จัดท าสรุปรายงานผลโครงการตามแผนงาน 
   6) งานรายงานผลกิจกรรมตามระบบ SCD และ Emenscr 
   7) งานรายงานผลประกันคุณภาพในระดับส านักและระดับมหาวิทยาลัย 
   8) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
   9) จัดท าสรุปรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณรายงานต่อมหาวิทยาลัย 

4.2 หน่วยขับเคลื่อนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
   1) ประชุมวางแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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   2) จัดท าแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   3) จัดท าและด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนงานที่วางไว้ 
   4) การประสานงานด้านงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
   5) จัดท ารายงานผลการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   6) งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติประจ าปี 
   7) งานขับเคลื่ อนกิจกรรมต่างๆตามกิจกรรมส าคัญของชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
   8) งานขับเคลื่อนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
   9) งานขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการเชิง
วัฒนธรรม 
   10) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในด้านการแสดงสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ 
   11) งานเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในทุกมิติ 
   12) งานผลักกันการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
  4.3 หน่วยสร้างมาตรฐานและส่งเสริมความเป็นไทย 
   1) ก าหนดเกณฑ์ นโยบาย รูปแบบ ในการสร้างมาตรฐานความเป็นไทย  

2) จัดท าแผนปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานความเป็นไทย  
3) จัดท าโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นไทย  
4) พัฒนาและสร้างโอกาสมูลค่าเพ่ิมด้านความเป็นไทย ขึ้นสู่ระดับสากล 
5) ประชาสัมพันธ์งานการสร้างมาตรฐานและความเป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์ 
6) งานประกวดและอบรมในกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมและสร้างมาตรฐานความ

เป็นไทย พร้อมยกระดับสู่สากล 
  4.4 หน่วยพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ 
   1) ประชุมวางแผนการจัดท าพิพิธภัณฑ์เมืองเพชร นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและและ
ศูนย์การเรียนรู้ 
   2) ประสานงานขอข้อมูลทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน 
   3) รวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองเพชรนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและและศูนย์การ
เรียนรู้ 
   4) จัดท าพิพิธภัณฑ์เมืองเพชรและนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและและศูนย์การเรียนรู้ 
   5) การดูแล รักษา พัฒนา พิพิธภัณฑ์นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและและศูนย์การ
เรียนรู้ 
   6) จัดท ารายงานผลการจัดพิพิธภัณฑ์เมืองเพชรนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและและ
ศูนย์การเรียนรู้   
   7) จัดกิจกรรมให้ศูนย์การเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ได้มีการเคลื่อนไหวตลอดทั้งปี 

4.5 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวัฒนธรรม  
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   1) รวบรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่นและด้านอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
   2) จัดท าระบบฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรมให้ง่ายแก่การค้นหา 
   3) ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
   4) งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผ่าน Digital 
Content 
   5) งานประชาสัมพันธ์วันส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ผ่าน Digital 
Content  
  4.6  หน่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม 
   1) พัฒนาผลงานทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   2) จัดท าผลิตภัณฑ์เพ่ือจัดจ าหน่ายเพื่อสรรหารายได้ 
   3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม 
   4) จัดท าผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ผ่าน Digital Content  
  4.7 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม          

 

ภำพที่ 6 โครงสร้างการบริหารงานสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม 
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ข้อมูลบุคลำกร สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 

 
ที ่ ประเภท จ ำนวน 
1 ข้าราชการพลเรือน 1 
2 พนักงานมหาวิทยาลัย 12 
3 พนักงานราชการ 3 
4 ลูกจ้างชั่วคราวประจ าโครงการ 10 
 รวม 26 

 

กลุ่มงำน 
 

 

จ ำนวน 
วุฒิกำรศึกษำ 

 

ประถมศึกษำ 6 
 
 

ปวส. 
 

ปริญญำตรี 
 

ปริญญำโท 
 

ปริญญำเอก 

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

เจ้าหน้าที่โครงการ  10 3 1 5 1 - 
รวม 26 4 1 13 5 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 2566 2567 2568 2569 2570 หมำยเหตุ 

 
 

งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

นักวิจัยช านาญการ - - - - - -  
 
 
 
 

หากในปีงบประมาณที่ก าหนดไว้ยงั
ไม่ได้รับบรรจุบคุลากร จะขออนุมตัิ

เปิดรับสมัคร 
ในปีงบประมาณถัดไป 

 
 
 

นักวิจัยปฏิบัติการ/ช านาญการ 2 - - - - - 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยปฏิบัติการ/ช านาญการ 3 - 1 - - - 

เจ้าหน้าท่ีช่ัวคราวประจ าโครงการ 2 - - - - - 

งานพัฒนาท้องถิ่นและ
บริการวิชาการ 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 1 - - - - - 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 - 1 1 

เจ้าหน้าท่ีช่ัวคราวประจ าโครงการ 7      

งานส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม 

นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ - - - - - - 

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 - 1 - - 

เจ้าหน้าท่ีช่ัวคราวประจ าโครงการ 1      

งานบริหารงานท่ัวไป 
 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฯ 1 - - - - - 

นักบริหารงานท่ัวไปช านาญการ - - - - - - 

นักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ช านาญการ 2 - - - - - 

เจ้าหน้าท่ีบริการ 1 - - - - - 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ/ช านาญการ - - 1 - - - 

รวม  22 2 3 1 1 1 
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (พ.ศ.2566 – 2570) 

วัตถุประสงค์ในกำรจัดแผนกลยุทธ์ 
การจัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัย พ.ศ.2566-2570 และได้ทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2566-2570 ) 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 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะและ
คุณภาพตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาชีพ โดยพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาทุกช่วงวัย ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 2. ด้ำนกำรวิจัย 
 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของนักวิจัย สร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม โดยบูรณาการศาสตร์ ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมท่ีเปลี่ยนแปลง และเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ 
 3. ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ให้เกิดความเข้มแข็ง
และยั่งยืน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 4. ด้ำนกำรผลิตและส่งเสริมวิทยฐำนะครู 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการในทศวรรษหน้า 
 5. ด้ำนกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และควาเป็นไทย สร้างเครือข่ายและบูรณาการ การสร้างองค์ความรู้ แห่ง
เรียนรู้ เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน สร้างโอกาส และมูลค่าเพ่ิมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการเผยแพร่สู่สากล 
 6. ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 
 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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 7. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เหมาะสมกับสังคมวิถีใหม่ (New Normal) ยืดหยุ่น (Resilience) 
และพร้อมน าการเปลี่ยนแปลง  

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

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
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ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ของสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
พ.ศ. 2566-2570 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
แผนยุทธศำสตร์ 

สถำบันวิจัยฯ 
พ.ศ.2566-2570 

 

ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

พ.ศ.2566-2570 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 

การสร้างความโดด
เด่นด้านอาหาร 

การท่องเที่ยวและ
วิทยาการสุขภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 

การผลิตบณัฑิต 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 

การผลิตและ

พัฒนาวิชาชีพครู 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 

การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 

พัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 

การพัฒนาระบบการ
บริหารองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 
การพัฒนา

ท้องถิ่นและการ
บริการวิชาการ 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 
การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 
การส่งเสริม 

ศิลปวัฒนธรรม 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ระบบการบริหาร
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 

เป้ำประสงค์    
1. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดสู่การพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่น และประเทศได้อย่างยั่งยืน 
2. มีงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
3. มีหน่วยวิจัย นวัตกรรม หรอืงานสร้างสรรค์เฉพาะทางที่เป็นเลิศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
4. มีนักวิจัย นักบริหารจัดการงานวิจัย หน่วยวิจัย และเครือข่ายวิจัย ที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
5. มีระบบ และกลไก ที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและท างานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและภาคีเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนา

เศรษฐกิจของคนในชุมชน ท้องถิ่น พื้นที่ สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6. มีคลินิกวิจัย และระบบพ่ีเลี้ยง Trainer, Coach, Node เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
7. มี Research Utilization Review เพ่ือเป็นแหล่งสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และนวัตกรรม 
8. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา มีการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสื่อสารสังคม   
9. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 
 

กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

โครงกำรหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ยกระดับการบริหารงานวิจัย 1. จ านวนระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัย 
ระบบ 1 1 1 1 1 1.  โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย

และเครือข่ายการวิจัยสู่ความเป็นเลิศท่ีมีผลกระทบสูง 

 2. เครือข่ายแบบคู่ความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 

เครือข่าย 
 

15 15 15 20 20  
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กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

โครงกำรหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ชุมชนสังคม ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 3. จ านวนเครือข่ายการวิจัย
เพ่ือแสวงหาแหล่งทุน
ภายนอก 

เครือข่าย 5 6 7 8 9  

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

1. จ านวนงานวิจัยที่ได้รับทุน
ภายนอก 

ทุน 20 22 24 26 28 2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศที่มี
ผลกระทบสูง 

3. ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยสู่
นานาชาติและเชิงพานิชย์ 

1. ร้อยละของผลงานวิจัยและ
งานสร้ า งสรรค์ที่ เ ผยแพร่
ระดับนานาชาติต่อจ านวน
งานวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 30 35 40 45 50 3. ระบบพัฒนาความร่วมมือทางการวิจัยสู่นานาชาติ
และเชิงพาณิชย์ 

 2. ร้อยละของผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการ
อ้าง อิง  (Citation)  และ H-
index ระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 20 25 30 35 40  

 3. ร้อยละของจ านวนบทความ
วิชาการ/บทความวิจัยที่ได้รับ

ร้อยละ 40 45 50 50 50  
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กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

โครงกำรหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
ก า ร ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ า 

 4. ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 
และ H-index ระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 20 20 25 25 30  

 5. จ านวนนวัตกรรมหรืองาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ห รื อ ง า น
วรรณกรรมที่สามารถต่อยอด
สู่เชิงพาณิชย์ 

เรื่อง 10 
 

12 14 16 18  

 6. รายได้จากงานวิจัยที่มาจาก
การต่อยอดวิจัยเชิงพาณิชย์ 

ล้านบาท 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30  

 7. แลกเปลี่ยนด้านการวิจัย/
งานสร้างสรรค์/งานประชุม
วิชาการในระดับนานาชาติ/
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  โ ด ย ใ ช้
เครือข่ายคู่ความร่วมมือใน

ชิ้นงาน 5 6 7 8 9  
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กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

โครงกำรหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
ระดับนานาชาติรายเก่าและ
รายใหม่ในประเทศขาดแคลน
ใ น อ า เ ซี ย น  เ อ เ ชี ย  แ ล ะ
แอฟริกา 

 8 .  จ า น ว น ผ ล ง า น วิ จั ย 
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ผลงาน 20 20 20 25 25  

 9. ร้อยละรายได้จากการจด
ทรั พย์ สิ นทา งปัญญาและ
แ ห ล่ ง ทุ น ส นั บ ส นุ น จ า ก
หน่วยงานภายนอกที่เพ่ิมขึ้น
เที ยบกั บ เ งิ น งบประมาณ
แผ่นดิน 

ร้อยละ 5 8 10 12 15  
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำท้องถิ่นและบริกำรวิชำกำร 
เป้ำประสงค์   

1. เชื่อมโยงการบริการวิชาการแก่สังคมกับรูปแบบ BCG เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่สากลอย่างยั่งยืน 
2. มีแหล่งเรียนรู้จากบริบท ทรัพยากรชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ และนิทรรศการ 

 
  

กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

โครงกำรหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. พัฒนาระบบ กลไก การมี
ส่วนร่วมของพหุภาคีเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

1. ระบบและกลไกการขับเคลื่อน
งาน 

ระบบ 1 1 1 1 1  

2. บูรณาการพันธกิจสู่การสร้าง
องค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1. แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ แหล่งเรียนรู้ 1 1 1 1 1  

3. ด าเนินงานในรูปแบบ      สห
วิทยาการเพ่ือบริหารจัดการ
องค์ความรู้สู่สากลอย่างยั่งยืน 

1. จ านวนหน่วยงานความร่วมมือ
ภายในมหาวิทยาลัย 

หน่วยงาน 10 10 10 10 10  
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
เป้ำประสงค์       

1. มีแหล่งเรียนรู้จากบริบท ทรัพยากรชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ และนิทรรศการ 
2. ยกระดับผลงานสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ 
3. มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมงานสร้างสรรค์ / งานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ 

 
 

กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

โครงกำรหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. สร้างเครือข่ายของพหุภาคี
เ พ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

1.  จ านวนเครือข่ ายความ
ร่ ว ม มื อ ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ /
นานาชาติ 

เครือข่าย 3 5 7 7 7  

2. พัฒนาระบบ กลไก การมี
ส่วนร่วมของพหุภาคีเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

2.  ระบบและกลไกในการ
ด าเนินงาน 

ระบบ 1 1 1 1 1  

3. บูรณาการพันธกิจสู่การสร้าง
องค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

3. จ านวนแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 2 3 4 5 6  
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  ระบบกำรบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์  

1. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล และใช้ระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน 
2. เป็นสถาบันที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (E-office) ในการบริการจัดการ 
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในสายงานโดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
4. เป็นส านักงานสีเขียว 

     
 

กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

โครงกำรหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำง
มืออำชีพ 

ร้อยละของบุคลากรที่รับการพัฒนาสู่
มืออาชีพ  

ร้อยละ 50 55 60 65 70 1. โครงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่
ความเป็นมืออาชีพ 
 

2. กำรพัฒนำกระบวนกำร
สื่อสำรและกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดี 

กระบวนการพัฒนาการสื่อสาร
องค์กร 

กระบวน 

การ 

1 1 1 1 1 2. โครงการพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีของ
สถาบันวิจัยฯ 
 

3. ปรับปรุงพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำน
ในส ำนักงำนให้ทันสมัยรวดเร็ว 
มีประสิทธิภำพ โปร่งใสและมี
ธรรมำภิบำล 

1. จ านวนระบบฐานข้อมูลที่ ได้รับ
การพัฒนาเพื่อบริหารจัดการองค์กร 
2 .  ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ใช้บริการ 
3. เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 

ระบบ 
 

ระดับ 
 

ระดับ 

1 
 

≥ 3.51 
 
ดี 

1 
 

≥ 3.51 
 
ดี 

1 
 

≥ 3.51 
 
ดี 

1 
 

≥ 3.51 
 
ดี 

1 
 

≥ 3.51 
 
ดี 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สถาบันวิจัยฯสู่ความเป็นเลิศ 
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กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

โครงกำรหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
4. ยกระดับกำรด ำเนินงำนสู่
ส ำนักงำนสีเขียว 

ตัวชี้ที่ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินส านักงานเขียว 

หมวด 6 6 6 6 6 4. โครงการพัฒนาส านักงานสีเขียว 
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แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ปีกำรศกึษำ  2565 

สถำบันสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (จำกผลกำรประเมินรอบปีกำรศกึษำ 2564) 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน/จำกกรรมกำรประจ ำคณะ กิจกรรมที่จะพัฒนำ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ควรมีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรที่อยู่ภายใต้
สัญญาเฉพาะกิจเพ่ือความมั่นคงในการปฏิบัติงานในองค์กร 

1.  มี การก าหนดกรอบ อัตร าก า ลั ง ให้
ครอบคลุมกับต าแหน่งพนักงานชั่วคราว
ประจ าโครงการ 
2. การเปิดขอบรรจุอัตราพนักงานราชการ/
มหาวิทยาลัยตามสายงาน 

2 อัตรา
ภายใน 1 ปี 

ตุลาคม 
2565-

กันยายน 
2566 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันควรครอบคลุมคณะ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ประเมินความส าเร็จได้อย่าง
ครอบคลุม 

1. การจัดประชุมถ่ายทอดแผนวิจัย 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ และ
แผนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้กับคณะและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

1 ครั้ง พฤศจิกายน 
2565 

- ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
- ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและ
บริการวิชาการ 
- ฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

3. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนระบบสารสนเทศในการก ากับ
ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องและนักวิจัยสามารถด าเนินการและก ากับติดตามให้
ส าเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนด 

1. ทบทวนและก ากับติดตามการใช้งาน
ระบบให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้ง 3 พันธกิจ  
2. การพัฒนากระบวนการท างานของระบบ
การใช้งานให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการใช้งานได้ 

1 
กระบวนการ 

 
1 ระบบ 

ตุลาคม 
2565-

กันยายน 
2566 

- ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและ
บริการวิชาการ 
- ฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน/จำกกรรมกำรประจ ำคณะ กิจกรรมที่จะพัฒนำ เป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

- ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

4. ผู้บริหารควรมีก ากับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 3   
พันธกิจ อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนสร้างขวัญก าลังใจในการ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ทั้งด้าน
การศึกษาต่อ การฝึกอบรม และการเข้าสู่ต าแหน่งตาม
กฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกับการท า
ข้อตกลงในการปฏิบัติงานของบุคลากรราย
ปี ผู้บริหารก ากับและรายงานผลตาม
แผนพัฒนาบุคลากรต่อผู้บริหารที่ก ากับ
ดูแล 
2. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม (ภายใน/ภายนอก) และมีการ
ก ากับให้รายงานผลการฝึกอบรม 
(ประโยชน์/สิ่งที่ได้รับ) 

1 แผน 
 
 
 

ตุลาคม 
2565-

กันยายน 
2566 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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แผนพัฒนำคุณภำพ 

(จำกผลกำรประเมินรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นเสนอแนะ กิจกรรม/แผนงำนที่จะพัฒนำ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. สถาบันควรท าแผนงาน/โครงการ ซึ่งแสดงถึง

แผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหากมีการด าเนินกิจกรรม และ

ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น  จ ะท า ใ ห้

ประสิทธิภาพการท างานสูงขึ้น 

การก ากับติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ 

 

 

ร้อยละการเบิกจ่าย

เป็นไปตามแผน 

ร้อยละ 80  ตุลาคม 

2565 – 

กันยายน 

2566 

ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป 

2. สถาบันวิจัยฯ ควรประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัย 

และความส าเร็จของการจดทรัพย์สินทางปัญญา การ

แบ่งผลประโยชน์ระหว่างนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยเพ่ือ

สร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยให้กับอาจารย์ บุคลากร

ของมหาวิทยาลัย 

โครงการพัฒนาระบบและกลไก

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

และต่อยอดเชิงพาณิชย์ และจัดตั้ง

หน่วยประสานงาน TLO 

จ านวนงานหรือทุน

สนับสนุนวิจัยที่สามารถ

ต่อยอดสู่เชิงพานิชย์  

ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 

2566 

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 

 

 
 



52 
 

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 รวมทั้งมีการผลักดันและเร่ งรัดให้การด 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 2570 จะเป็น องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ที่มีการบูรณาการพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรม
และชุมชนเป็นรากฐานแห่งการพฒันาองค์ความรู้สู่

นวัตกรรมทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์” 

 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

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 
รวมทัง้เป็นข้อมูลเพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารงานต่อไป 
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ภำคผนวก 
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แผนกล ยุทธ์
สถ าบั น วิ จั ย แล ะส่ ง เ ส ริม ศิ ลปวัฒนธรรม


