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คานา
แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558-2561(ฉบับ
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ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ. 2558-2561 (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2558) โดยคานึงถึงเป้าหมายของภารกิจ
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แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ.2558-2561(ฉบับปรับปรุงพฤศจิกายน
2558) ได้พิจารณาปรับปรุงจากแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561 (ฉบับปรับปรุง
กันยายน 2558) ซึ่งได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนอุดมศึกษา 15 ปี (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2551-2565)
มาตรฐานอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQFนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ได้มีการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กร
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีความคาดหวังให้แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558-2561(ฉบับ
ปรับปรุงพฤศจิกายน 2558) ฉบับนี้เป็นเครื่องมือสาหรับการบูรณาและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และผลักดันให้การดาเนินการ ในภารกิจต่าง ๆ ในภาพรวมของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และ
ในมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ สามารถตอบสนองเป้าหมายและแสดงผล
สัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
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แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 – 2561(ฉบับปรับปรุงพฤศจิกายน 2558)
ปรัชญา
“ยุ้งฉางแห่งภูมิปัญญา พัฒนาสังคมแบบยั่งยืน”
ปณิธาน
“สืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาแผ่นดินถิ่นชาติไทย สานสายใยประชาคมลุ่มน้าโขง
โยงใยวิถีท้องถิ่นสู่ระดับชาติอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์
“ศูนย์การเรียนรู้และผู้นาการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอีสานชั้นนาในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ”
พันธกิจ
1. สร้างสรรค์และบูรณาการผลงานวิจัยด้านศิลปะ-วัฒนธรรม-สังคม-อีสานศึกษา ที่มีคุณภาพ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยเฉพาะในอนุภาคลุ่มน้าโขงและกลุ่มอาเซียน
2. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรม ในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. มีกระบวนการบริหารหน่วยงานสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล
6. มีการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นหน่วยงานสีเขียว
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร
ISAN
I

=

Intellect

ปัญญาญาณ เฉลียวฉลาด

S = Self-knowledge

รู้จักรากเหง้า (อีสาน)

A = Aesthetics

สุนทรียภาพ

N = Notability

เป็นที่รู้จัก

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือ
ใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการนาทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

เป้ า หมายภายใน

กลยุ ท ธ์ / มาตรการ

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ

ปี ง บประมาณ2561

เป้าประสงค์ 1.1 )หน่วยงานต้องมีหน่วยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์
1.1.1 ) ระดับความสาเร็จของการ

ระดับ 5

ดาเนินงานหน่วยวิจัยเฉพาะทาง

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีหน่วยวิจัย
เฉพาะทางเพื่อสร้างเอกลักษณ์และ
ความโดดเด่นของหน่วยงาน

นางอัจฉรี จันทมูล
นางนิ่มนวล จันทรุญ
นางทัศนีย์ บัวระภา

เป้าประสงค์ 1.2)การเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยและการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งในหรือต่างประเทศ
1.2.1)ร้อยละคุณภาพของผลงานวิจัย

ร้อยละ 20

หรืองานสร้างสรรค์ของผู้บริหารและ
นักวิจัยที่ได้รบั รองคุณภาพ(กลุ่มมนุษย์สังคม)

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร
นักวิจัยมีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพ

นางอัจฉรี จันทมูล
นางนิ่มนวล จันทรุญ
นางทัศนีย์ บัวระภา
นายณรงค์ศักดิ์

1.2.2)จานวนผลงานวิจัยหรืองาน
จานวน 1
สร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุ ผลงาน/
สิทธิบัตรและ/หรือได้รับ รางวัลใน
โครงการ
ระดับชาติหรือนานาชาติหรืองานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับทุนสนับสนุนจาก
ภาย นอกมหาวิทยาลัย

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร
นักวิจัยมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ให้ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตรและ/หรือได้รับ รางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติหรืองานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากภาย นอกมหาวิทยาลัย

นางอัจฉรี จันทมูล

1.2.3) ระดับความสาเร็จของการสร้าง
ระดับ 5
เครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้าน
การวิจัยทั้งในหรือต่างประเทศ

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมี
การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้าน
การวิจัยทั้งในหรือต่างประเทศ

นางอัจฉรี จันทมูล

ราวะรินทร์

นางนิ่มนวล จันทรุญ
นางทัศนีย์ บัวระภา
นายณรงค์ศักดิ์

ราวะรินทร์

นางนิ่มนวล จันทรุญ
นางทัศนีย์ บัวระภา
นายณรงค์ศักดิ์

ราวะรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

เป้ า หมายภายใน

กลยุ ท ธ์ / มาตรการ

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ

ปี ง บประมาณ2561

เป้าประสงค์ที่ 2.1) มีความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นที่พึงทางวิชาการของสังคมและชุมชนด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดโครงการกิจกรรมนาความรู้ไปสู่การปฏิบัตใิ นชุมชน
2.1.1) ระดับความสาเร็จของการบูรณาการ
ด้านการวิจัย หรือการให้บริการแก่สังคมหรือ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไปสูก่ ารเขียน
เอกสารทางวิชาการ หรือสื่อเผยแพร่ความรูส้ ู่
สังคมชุมชนหรือจัดโครงการ กิจกรรมให้
ความรูส้ ู่ชุมชน

ระดับ 5

2.1.2) ระดับความสาเร็จของการจัดห้อง
แสดงผลงานศิลปินพื้นบ้านอีสาน

ระดับ 5

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินงาน
โครงการโดยการบูรณาการด้านการวิจัย หรือ
การให้บริการวิชาการ หรือทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน

นายสถิตย์ เจ๊กมา

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินงานจัด
ห้องเพื่อแสดงผลงานศิลปินพื้นบ้านอีสาน

นายสถิตย์ เจ๊กมา

นายณรงค์ศักดิ์
ราวะรินทร์
นายนครินทร์ ทาโยธี

นายกีรติวจน์
ธนภัทรธุวานันท์
นายภานุ พรมเทศ
นายนครินทร์

ทาโยธี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการนาทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

เป้ า หมายภายใน

กลยุ ท ธ์ / มาตรการ

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ

ปี ง บประมาณ2561

เป้าประสงค์ 3.1)อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ ไป
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
3.1.1 )ระดับความสาเร็จของการอนุรักษ์
ระดับ 5
ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

-ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ปกป้อง เผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและสากล

นายสถิตย์ เจ๊กมา
นายกีรติวจน์
ธนภัทรธุวานันท์
นายภานุ พรมเทศ
นายนครินทร์ ทาโยธี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

เป้ า หมายภายใน

กลยุ ท ธ์ / มาตรการ

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ

ปี ง บประมาณ2561

เป้าประสงค์ที่ 4.1) สถาบันมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ ตอบสนองต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.1.1) ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ของการ
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี

ไม่ต่ากว่า 4.25

ของหน่วยงาน ไม่ต่ากว่า 4.25

-พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัตริ าชการให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางพรรณี เจริญศิริ
นส.เพ็ญประภา โยธาทูน

-กาหนด KPI ของหน่วยงาน และบุคคลให้มี
ความชัดเจน มีความสอดคล้องเพือ่ ให้การ
ประเมินมีประสิทธิภาพ
4.1.2) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน ร้อยละ 80
โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
4.1.3) ระดับความสาเร็จของการปรับปรุง

ระดับ 5

และพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีอย่าง
เคร่งครัด

นางพรรณี เจริญศิริ

-ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซด์ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และมีความทันสมัย

นายบุญชู ศรีเวียงยา

นส.เพ็ญประภา โยธาทูน

นายชูเกียรติ ภูบุญอบ
นายเลอสันต์ ฤทธิขันธ์
นายศรัณพงศ์ ขรารัตน์

4.1.4) ระดับความสาเร็จในการดาเนินการ
ถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความ

ระดับ 5

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
4.1.5) ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ของการ
ประเมินประกันคุณภาพภายใน ไม่ต่ากว่า
3.51

ไม่ต่ากว่า 3.51

-ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานการ
ถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความ
มั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย

นส.อนุกลู บุญอ่อน

-ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรเพื่อให้มีคุณภาพและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง

นางพรรณี เจริญศิริ

นายไพศาล กมลพรวิจิตร

นส.เพ็ญประภา โยธาทูน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับสากล
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

เป้ า หมายภายใน

กลยุ ท ธ์ / มาตรการ

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ

ปี ง บประมาณ2561

เป้าประสงค์ที่ 5.1) สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการได้รับจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล
5.1.1) หน่วยงานเป็นหรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมวิชาการหรือสัมมนาหรือฝึกอบรมทาง
วิชาการหรือจัดแสดงผลงานทาง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ

ระดับ 5

-ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานเป็นหรือ
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการหรือ
สัมมนาหรือฝึกอบรมทางวิชาการหรือจัด
แสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

นางอัจฉรี จันทมูล
นางนิ่มนวล จันทรุญ
นางทัศนีย์ บัวระภา
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

เป้ า หมายภายใน

กลยุ ท ธ์ / มาตรการ

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ

ปี ง บประมาณ2561

เป้าประสงค์ 6.1) สนับสนุน ส่งเสริมมหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.1.1 ) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาภูมิ
ทัศน์และ สิ่งแวดล้อม

ระดับ 5

-ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

นส.อนุกลู บุญอ่อน
นายไพศาล กมลพรวิจิตร

วิเคราะห์ SWOT สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุ ด แข็ ง (STRENGTHS)

จุ ด อ่ อ น (WEAKNESSES)

ด้านการวิจัย

ด้านการวิจัย

1. สถาบันฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย

1. สถาบันฯ มีนักวิจัยจานวนน้อย

ดาเนินโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2. สถาบันฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยเขียน
ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มี
มาตรฐาน
3.สถาบันฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยสร้างเครือข่าย
และความร่วมมือด้านการวิจยั กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

2. สถาบันฯมีผลงานวิจัยที่ยังไม่ได้นาไปต่อยอดหรือสร้าง
มูลค่าเพิม่ ในเชิงพาณิชย์
3.สถาบันฯ ขาดการเผยแพร่ ต่อยอดองค์ความรู้ในการ
ส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับสากล
4.การของบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานของนักวิจัย
ภายในมหาวิทยาลัยยังมีข้อจากัดหลายอย่าง จึงทาให้
นักวิจัยไม่ได้รับทุนสนับสนุน

4.สถาบันฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยแสวงหาทุนจาก
ภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น
5.มีฐานข้อมูลเอกสารโบราณเพื่อการสนับสนุนงานด้านการ
วิจัยจานวนมาก
ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน

ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน

1. สถาบันฯ มีแหล่งชุมชนต้นแบบที่มีส่วนร่วมในการดาเนิน 1. สถาบันฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการ
กิจกรรม/โครงการร่วมกับทางสถาบันวิจัยศิลปะและ
วิชาการสู่ชุมชน จานวนน้อย
วัฒนธรรมอีสานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ชุมชนกาพี้
2. การประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อวิชาการในระดับสากล
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และชุมชนอื่นๆ
ของหน่วยงานยังมีน้อยและไม่ครบทุกช่องทาง
2. สถาบันฯ มีการนาผลงานวิจัยมาบูรณาการเข้ากับงาน
บริการวิชาการ เช่น การอบรมการแส่ว-เย็บเสื้อแบบ
โบราณ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นบ้าน ฯลฯ
3.มีการจัดบริการวิชาการแบบให้เปล่า
4.มีแผนการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการที่ชัดเจน

จุ ด แข็ ง (STRENGTHS)

จุ ด อ่ อ น (WEAKNESSES)

ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

1.มีบุคลากรทีม่ ีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านในบางสาขาวิชา เช่น
โบราณคดี การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

2.มีทรัพยากรและเครือข่ายการทางานด้านศิลปวัฒนธรรม
ทั้งภายในและภายนอก
3.มีแผนการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ชัดเจน

2.ได้รับงบประมาณในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม จานวนน้อย

ด้านการบริหารจัดการ

ด้านการบริหารจัดการ

1)โครงสร้างองค์กรและการบริหาร/งานบุคคล

1)โครงสร้างองค์กรและการบริหาร/งานบุคคล

1.มีโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรที่ชัดเจน

1.ขาดบุคลากรบางตาแหน่งที่ต้องใช้ความชานาญเฉพาะ
ด้าน

2.มีการกาหนดหน้าที่ให้กับบุคลากรเหมาะสมตามตาแหน่ง

2.ในบางครั้งมีบุคคลภายนอกเข้ามาขอใช้บริการภายใน
หน่วยงานบ่อยครั้งจึงทาให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมี
ภาระหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่าง ทาให้งานประจาเกิด
ความล่าช้า

3.บุคลากรที่มีอยูเ่ ป็นผูม้ ีความรู้ความสามารถตามตาแหน่ง

3. ยังไม่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ
มาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

4.มีการส่งเสริมและงบประมาณให้บุคลากรพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเอง
2)การเงินและงบประมาณ

2)การเงินและงบประมาณ

1.ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการบริหารการเงินตามนโยบาย 1.การจัดทารายงานทางการเงิน ไม่สามารถทาได้ตาม
กาหนดเวลา เนื่องจาก บุคลากร มีเพียงคนเดียว ปฏิบัติ
มหาวิทยาลัย
2.มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง และข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
3.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด้านการเงิน
4.มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน แบ่งตามรายละเอียด โปร่งใส
และตรวจสอบได้

หน้าที่ ด้านการเงินและบัญชี
2.การจัดทารายงานการเงิน เพื่อใช้ในการตัดสินใจยังขาด
การวิเคราะห์และขาดการสรุปผลเพื่อเสนอต่อผู้อานวยการ
3.บุคลากรขาดความแม่นยาในกฎระเบียบ ด้านการเงินที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีเป็น
จานวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4.ขาดความรู้และความชานาญในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน

ข้ อ จากั ด หรื อ อุ ป สรรค(THREATS)

โอกาส (OPPORTUNITIES)
ด้านการวิจัย

ด้านการวิจัย

1. สถาบันฯ มีการจัดการความรู้ KM ที่หลากหลายเพื่อให้
เป็นระบบง่ายต่อการสืบค้นเกิดกระบวนการแลกเปลีย่ น

1.สถาบันฯ มีข้อจากัดด้านงบประมาณด้านการวิจัย
โดยตรง ต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองวิจัยฯ

เรียนรู้ ภายในองค์กร (change know ledge)

มหาวิทยาลัย เพื่อการดาเนินงานไม่เพียงพอและตรงตาม

2. สถาบันฯ มีความพร้อมที่ตอบสนองต่อนโยบายการเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

พันธกิจ
2.สถาบันฯ มีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจานวนน้อย

3. สถาบันฯ มีแหล่งข้อมูลที่อยู่ในท้องถิ่นจานวนมาก อาทิ
เช่น ปราชญ์พื้นบ้าน แหล่งเรียนรูภ้ ูมิปัญญาท้องถิน่
ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน

ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน

1.สถาบันฯ มีการสารวจความต้องการของชุมชน และลาดับ 1.สถาบันฯ มีข้อจากัดด้านงบประมาณด้านการบริการ
ความสาคัญที่จะนามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน วิชาการสู่ชุมชน ที่ต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณจากทาง
2.สถาบันฯ มีเครือข่ายชุมชนที่กว้างขวาง

กองวิจัยฯ มหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินการ

ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

1.มีทรัพยากรทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย

1.งบประมาณในการดาเนินงานไม่เพียงพอ ต่อการที่จะ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม

2.หน่วยงานมีนโยบายในการส่งเสริม กิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
3.มีแหล่งทุนทั้งภายใน และภายนอก
4.เป็นงานที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5.มีเครือข่ายชุมชนที่กว้างขวาง

2.มหาวิทยาลัยมีการให้ทุนสนับสนุนทางด้านศิลปวัฒนธรรม
กระจายไปหลายหน่วยงาน ทาให้สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน ที่เป็นหน่วยงานหลักทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมขาดโอกาสในการได้ทุนที่เพียงพอต่อการ
ดาเนินงาน
3.แหล่งทุนที่มีมาตรฐานหรือระเบียบการให้ทุนที่จากัด ทา
ให้ไม่สามารถเข้าถึงทุนได้
4.มรดกทางวัฒนธรรมในชุมชน กาลังสูญหาย เนื่องจาก
ชุมชนยังไม่ตระหนักในคุณค่า
5.งบประมาณที่ได้รับจะใช้ขาดแคลน ถูกตัดงบประมาณใน
การสนับสนุน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

โอกาส

ข้ อ จากั ด หรื อ อุ ป สรรค

ด้านการบริหารจัดการ

ด้านการบริหารจัดการ

1)โครงสร้างองค์กรและการบริหารและงานบุคคล

1)โครงสร้างองค์กรและการบริหารและงานบุคคล

1.มีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรไป
ศึกษาต่อ

1.มหาวิทยาลัยมีการจากัดงบประมาณสาหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในการศึกษาต่อ

2.มีกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาช่วยควบคุมใน 2.กฎ ระเบียบ ข้อบังคับไม่ยดื หยุน่ ต่อการปฏิบตั ิงาน
การปฏิบัติงานให้เป็นระบบ
3.มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรม
สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เป็นประจาและ
ต่อเนื่อง

3.การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรที่หน่วยงาน
ภายนอกเป็นผู้จัดไม่ครอบคลุมทุกตาแหน่ง

4.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการ 4.เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเน็ตเวิร์ค ของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน
ยังมีการขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง
2)การเงินและงบประมาณ

2)การเงินและงบประมาณ

1.มีกฎระเบียบที่เอื้อต่อการปฏิบตั งิ าน ทาให้การปฏิบัติงาน 1.ข้อกาหนดในกฎหมายระเบียบข้อบังคับในการปฎิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ไม่มีความยืดหยุ่น และมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา

2.มีการเชิญชวนให้เข้าอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ 2.มีขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน และภาระงานค่อนข้าง
มีความเชี่ยวชาญและความชานาญ
3.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

มาก
3.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ Net Work ของ
มหาวิทยาลัยขัดข้องบ่อยครั้ง

