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ค าน า 

           แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558-2561(ฉบับ
ปรับปรุงพฤศจิกายน 2558)  ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยการทบทวนและปรับปรุงมาจากแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ. 2558-2561 (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2558) โดยค านึงถึงเป้าหมายของภารกิจ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจตัวชี้วัดความส าเร็จ และจัดให้มีการติดตามและประเมินผล  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส่วนราชการก าหนดขึ้น  และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537  มาตรา 20 (3) ได้
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของอธิการบดีไว้ว่า “จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนงาน ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย”  ดังนั้น จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558-2561 (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2558)  

           แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  พ.ศ.2558-2561(ฉบับปรับปรุงพฤศจิกายน 
2558)  ไดพิ้จารณาปรับปรุงจากแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 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
ด าเนินงาน จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กร 

          สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มีความคาดหวังให้แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558-2561(ฉบับ
ปรับปรุงพฤศจิกายน 2558) ฉบับนี้เป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และผลักดันให้การด าเนินการ   ในภารกิจต่าง ๆ ในภาพรวมของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และ
ในมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ สามารถตอบสนองเป้าหมายและแสดงผล
สัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

 

 

 

      (รองศาสตราจารย ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ) 

          ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
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ปรัชญา  

 “ยุ้งฉางแห่งภูมิปัญญา  พัฒนาสังคมแบบยั่งยืน” 

ปณิธาน  

“สืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาแผ่นดินถิ่นชาติไทย สานสายใยประชาคมลุ่มน้ าโขง 

โยงใยวิถีท้องถิ่นสู่ระดับชาติอย่างยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์ 

“ศูนย์การเรียนรู้และผู้น าการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอีสานชั้นน าในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ” 

 

พันธกิจ   

 1. สร้างสรรค์และบูรณาการผลงานวิจัยด้านศิลปะ-วัฒนธรรม-สังคม-อีสานศึกษา ที่มีคุณภาพ 

เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ  ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ยอมรับในระดับชาติและ 

นานาชาติ โดยเฉพาะในอนุภาคลุ่มน้ าโขงและกลุ่มอาเซียน  

 2. บริการวิชาการแก่สังคม  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพา 

ตนเองได้อย่างยั่งยืน   

         3.  อนุรักษ์  ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรม ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

          4.  มีกระบวนการบริหารหน่วยงานสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  โดยบริหารตาม 

หลักธรรมาภิบาล   

 5.  ส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์  เพ่ือให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล 

 6. มีการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นหน่วยงานสีเขียว 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

 

 

 

แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 – 2561(ฉบับปรับปรุงพฤศจิกายน 2558) 



ค่านิยมองค์กร 

 ISAN 

 I     =     Intellect  ปัญญาญาณ  เฉลียวฉลาด 

 S    = Self-knowledge รู้จักรากเหง้า (อีสาน) 

 A    = Aesthetics สุนทรียภาพ 

 N    = Notability เป็นที่รู้จัก 

 

ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที ่1  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือ 

                                 ใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมใน 

                                 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     ไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการ 

             หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น 

                                 มหาวิทยาลัยในระดับสากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ 

    ให้กับชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด เป้าหมายภายใน  

ปีงบประมาณ2561 

กลยุทธ์/มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

    

เป้าประสงค์  1.1 )หน่วยงานต้องมีหน่วยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ ์

1.1.1 ) ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินงานหน่วยวิจัยเฉพาะทาง         

ระดับ 5 -ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีหน่วยวจิัย
เฉพาะทางเพื่อสร้างเอกลักษณ์และ
ความโดดเด่นของหน่วยงาน 

นางอัจฉรี จันทมูล 

นางนิ่มนวล จันทรุญ 

นางทัศนีย์ บัวระภา 

เป้าประสงค์  1.2)การเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวจิัยและการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ทั้งในหรือต่างประเทศ 

1.2.1)ร้อยละคณุภาพของผลงานวจิัย 

หรืองานสร้างสรรค์ของผู้บริหารและ 

นักวิจัยที่ได้รบัรองคุณภาพ(กลุ่มมนุษย์-
สังคม) 

ร้อยละ  20 -ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ผู้บริหาร  
นักวิจัยมีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพ 

นางอัจฉรี จันทมลู 

นางนิ่มนวล จันทรุญ 

นางทัศนีย์ บัวระภา 

นายณรงค์ศักดิ์       ราวะรินทร์ 

1.2.2)จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรและ/หรือได้รับ รางวัลใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติหรืองานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับทุนสนับสนนุจาก
ภาย นอกมหาวิทยาลัย 

จ านวน 1 
ผลงาน/
โครงการ 

-ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ผู้บริหาร 
นักวิจัยมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ให้ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตรและ/หรือได้รับ รางวัลใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติหรืองานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับทุนสนบัสนุน
จากภาย นอกมหาวิทยาลัย 

นางอัจฉรี จันทมลู 

นางนิ่มนวล จันทรุญ 

นางทัศนีย์ บัวระภา 

นายณรงค์ศักดิ์        ราวะรินทร ์

1.2.3) ระดับความส าเร็จของการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้าน
การวิจัยทั้งในหรือต่างประเทศ 

ระดับ 5 -ส่งเสรมิและสนับสนุนให้หน่วยงานมี
การสร้างเครือข่ายและความร่วมมอืด้าน
การวิจัยทั้งในหรือต่างประเทศ 

นางอัจฉรี จันทมลู 

นางนิ่มนวล จันทรุญ 

นางทัศนีย์ บัวระภา 

นายณรงค์ศักดิ์       ราวะรินทร์ 

 

 
 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด เป้าหมายภายใน  

ปีงบประมาณ2561 

กลยุทธ์/มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

    

เป้าประสงค์ที่ 2.1)  มีความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นที่พึงทางวิชาการของสังคมและชมุชนด้วยการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดโครงการกิจกรรมน าความรู้ไปสู่การปฏิบัตใินชุมชน 

2.1.1) ระดับความส าเร็จของการบูรณาการ
ด้านการวิจัย หรือการให้บริการแก่สังคมหรือ
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ไปสูก่ารเขียน
เอกสารทางวิชาการ หรือสื่อเผยแพร่ความรูสู้่
สังคมชุมชนหรือจัดโครงการ กิจกรรมให้
ความรูสู้่ชุมชน 

ระดับ 5 -ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการด าเนินงาน
โครงการโดยการบูรณาการด้านการวิจัย หรือ
การให้บริการวิชาการ หรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน 

นายสถิตย์ เจ๊กมา 

นายณรงค์ศักดิ์ 

        ราวะรินทร ์

นายนครินทร์    ทาโยธี 

2.1.2) ระดับความส าเร็จของการจัดห้อง
แสดงผลงานศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน 

ระดับ 5 -ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการด าเนินงานจัด
ห้องเพื่อแสดงผลงานศลิปินพ้ืนบ้านอีสาน 

นายสถิตย์ เจ๊กมา 

นายกีรติวจน์  

  ธนภัทรธุวานันท์ 

นายภานุ พรมเทศ 

นายนครินทร์       ทาโยธี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ 

    อย่างยั่งยืน  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด เป้าหมายภายใน  

ปีงบประมาณ2561 

กลยุทธ์/มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

    

เป้าประสงค์ 3.1)อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ไป
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

3.1.1 )ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

ระดับ 5 -ส่งเสรมิและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ปกป้อง เผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและสากล 

นายสถิตย์ เจ๊กมา 

นายกีรติวจน์  

  ธนภัทรธุวานันท์ 

นายภานุ พรมเทศ 

นายนครินทร ์ทาโยธี 

 

 



ยุทธศาสตร์ที ่4   การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ 

หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด เป้าหมายภายใน  

ปีงบประมาณ2561 

กลยุทธ์/มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

    

เป้าประสงค์ที่ 4.1) สถาบันมีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ ตอบสนองต่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

4.1.1) ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธ์ิของการ

ประเมินผลตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปี

ของหน่วยงาน ไม่ต่ ากว่า 4.25    

ไม่ต่ ากว่า 4.25 -พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัตริาชการใหส้อดคลอ้งกับ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

-ก าหนด KPI ของหน่วยงาน และบุคคลให้มี
ความชัดเจน มีความสอดคล้องเพือ่ให้การ
ประเมินมีประสิทธิภาพ 

นางพรรณี  เจรญิศิร ิ

นส.เพญ็ประภา โยธาทูน 

4.1.2) ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  

ร้อยละ 80 -พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปอีย่าง
เคร่งครดั 

นางพรรณี  เจรญิศิร ิ

นส.เพญ็ประภา  โยธาทูน 

4.1.3) ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง

และพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

ระดับ 5 -ส่งเสรมิและสนับสนุนการปรับปรงุและพัฒนา
เว็บไซด์ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และมีความทันสมัย  

นายบุญชู ศรีเวียงยา 

นายชูเกียรติ  ภูบุญอบ 

นายเลอสันต์   ฤทธิขันธ์ 

นายศรัณพงศ์  ขรารัตน์ 

4.1.4) ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ

ถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความ

มั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ  มหาวทิยาลัย

มหาสารคาม      

ระดับ 5 -ส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินงานการ
ถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความ
มั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั  

นส.อนุกลู บุญอ่อน 

นายไพศาล  กมลพรวิจิตร 

4.1.5) ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธ์ิของการ

ประเมินประกันคณุภาพภายใน ไม่ต่ ากว่า 

3.51   

ไม่ต่ ากว่า 3.51 -ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างวฒันธรรม
องค์กรเพื่อให้มีคุณภาพและพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง  

นางพรรณี  เจรญิศิร ิ

นส.เพญ็ประภา  โยธาทูน 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที ่5   การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น 

มหาวิทยาลัยในระดับสากล 
เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด เป้าหมายภายใน  

ปีงบประมาณ2561 

กลยุทธ์/มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

    

เป้าประสงค์ที่ 5.1)  สนับสนนุมหาวิทยาลัยในการได้รับจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล  

5.1.1) หน่วยงานเป็นหรือร่วมเป็นเจ้าภาพจดั
ประชุมวิชาการหรือสัมมนาหรือฝกึอบรมทาง
วิชาการหรือจัดแสดงผลงานทาง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ระดับ 5 -ส่งเสรมิและสนับสนุนหน่วยงานเป็นหรือ
ร่วมเป็นเจ้าภาพจดัประชุมวิชาการหรือ
สัมมนาหรือฝึกอบรมทางวิชาการหรือจัด
แสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

 

 

 

นางอัจฉรี จันทมลู 

นางนิ่มนวล จันทรุญ 

นางทัศนีย ์บัวระภา 

นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด เป้าหมายภายใน  

ปีงบประมาณ2561 

กลยุทธ์/มาตรการ  ผู้รับผิดชอบ 

    

เป้าประสงค์ 6.1) สนับสนุน ส่งเสริมมหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6.1.1 ) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาภูมิ
ทัศน์และ สิ่งแวดล้อม 

ระดับ 5 -ส่งเสรมิและสนับสนุนในการพัฒนาภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

นส.อนุกลู บุญอ่อน 

นายไพศาล  กมลพรวิจิตร 

 

 

 



วิเคราะห์ SWOT สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอสีาน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จุดแข็ง (STRENGTHS ) 

 

จุดอ่อน (WEAKNESSES) 

ด้านการวิจัย ด้านการวิจัย 

1. สถาบันฯ มีนโยบายส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักวิจัย

ด าเนินโครงการวิจัยอยา่งต่อเนื่อง 

2. สถาบันฯ ส่งเสริมและสนับสนนุให้นักวิจัยเขียน

ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มี

มาตรฐาน 

3.สถาบันฯ ส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักวิจัยสร้างเครือข่าย

และความร่วมมือด้านการวิจยักับหน่วยงานภายในและ

ภายนอก  ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน   

4.สถาบันฯ ส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักวิจัยแสวงหาทุนจาก

ภายนอก  เพื่อพัฒนาศักยภาพใหสู้งขึ้น 

5.มีฐานข้อมูลเอกสารโบราณเพื่อการสนับสนุนงานด้านการ
วิจัยจ านวนมาก 

1. สถาบันฯ มีนักวิจัยจ านวนน้อย 

2. สถาบันฯมผีลงานวิจัยท่ียังไม่ไดน้ าไปต่อยอดหรือสร้าง

มูลค่าเพิม่ในเชิงพาณิชย ์

3.สถาบันฯ ขาดการเผยแพร่ ต่อยอดองค์ความรู้ในการ

ส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับสากล 

4.การของบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของนักวิจัย

ภายในมหาวิทยาลัยยังมีข้อจ ากดัหลายอย่าง จึงท าให้

นักวิจัยไมไ่ดร้ับทุนสนับสนุน 

 

 

 

ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน 

1. สถาบันฯ มีแหล่งชุมชนต้นแบบท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนิน

กิจกรรม/โครงการร่วมกับทางสถาบันวิจัยศิลปะและ

วัฒนธรรมอีสานอย่างต่อเนื่อง  อาทิเช่น ชุมชนก าพ้ี 

อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  และชุมชนอื่นๆ 

2. สถาบันฯ มีการน าผลงานวิจัยมาบูรณาการเข้ากับงาน

บริการวิชาการ  เช่น  การอบรมการแส่ว-เย็บเสื้อแบบ

โบราณ   การออกแบบผลติภณัฑจ์ากผ้าทอพื้นบ้าน  ฯลฯ 

3.มีการจัดบริการวิชาการแบบให้เปล่า 

4.มีแผนการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการที่ชัดเจน 

1. สถาบันฯ ไดร้ับงบประมาณสนบัสนุนโครงการบริการ

วิชาการสู่ชุมชน จ านวนน้อย 

2. การประชาสมัพันธ์ การผลิตสื่อวิชาการในระดับสากล

ของหน่วยงานยังมีน้อยและไม่ครบทุกช่องทาง 

 



จุดแข็ง (STRENGTHS ) 

 

จุดอ่อน (WEAKNESSES ) 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.มีบุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

2.มีทรัพยากรและเครือข่ายการท างานด้านศิลปวัฒนธรรม
ทั้งภายในและภายนอก 

3.มีแผนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ชัดเจน 

1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะดา้นในบางสาขาวิชา เช่น 
โบราณคดี การออกแบบผลติภณัฑ์ เป็นต้น 

2.ได้รับงบประมาณในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม จ านวนน้อย  

 

ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ 

1)โครงสร้างองค์กรและการบริหาร/งานบุคคล 1)โครงสร้างองค์กรและการบริหาร/งานบุคคล 

1.มีโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรที่ชัดเจน 1.ขาดบุคลากรบางต าแหน่งที่ต้องใช้ความช านาญเฉพาะ
ด้าน 

2.มีการก าหนดหน้าท่ีให้กับบุคลากรเหมาะสมตามต าแหน่ง 2.ในบางครั้งมีบุคคลภายนอกเข้ามาขอใช้บริการภายใน
หน่วยงานบ่อยครั้งจึงท าให้เจ้าหนา้ที่ภายในหน่วยงานมี
ภาระหน้าท่ีรับผิดชอบหลายอย่าง ท าให้งานประจ าเกิด
ความล่าช้า 

3.บุคลากรที่มีอยูเ่ป็นผูม้ีความรู้ความสามารถตามต าแหน่ง 3. ยังไม่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

4.มีการส่งเสรมิและงบประมาณให้บุคลากรพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเอง 

 

2)การเงินและงบประมาณ  2)การเงินและงบประมาณ 

1.ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการบริหารการเงินตามนโยบาย

มหาวิทยาลยั 

2.มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

กรมบัญชีกลาง และข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

3.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานดา้นการเงิน 

4.มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน แบ่งตามรายละเอียด โปร่งใส 

และตรวจสอบได ้

 

1.การจัดท ารายงานทางการเงิน ไม่สามารถท าได้ตาม

ก าหนดเวลา  เนื่องจาก บุคลากร มีเพียงคนเดยีว ปฏิบัติ

หน้าท่ี ด้านการเงินและบัญชี 

2.การจัดท ารายงานการเงิน เพื่อใช้ในการตัดสินใจยังขาด

การวิเคราะห์และขาดการสรุปผลเพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ 

3.บุคลากรขาดความแม่นย าในกฎระเบียบ ด้านการเงินท่ี

เกี่ยวข้อง  เนื่องจากกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีเป็น

จ านวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

4.ขาดความรู้และความช านาญในการใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงาน 



โอกาส (OPPORTUNITIES) ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค(THREATS) 

ด้านการวิจัย ด้านการวิจัย 

1. สถาบันฯ มีการจัดการความรู้ KM ที่หลากหลายเพื่อให้

เป็นระบบง่ายต่อการสืบค้นเกดิกระบวนการแลกเปลีย่น

เรียนรู้ ภายในองค์กร (change know ledge) 

2. สถาบนัฯ มีความพร้อมที่ตอบสนองต่อนโยบายการเป็น  

มหาวิทยาลยัเพื่อชุมชน 

3. สถาบันฯ มีแหล่งข้อมูลที่อยู่ในท้องถิ่นจ านวนมาก อาทิ

เช่น  ปราชญ์พื้นบ้าน แหล่งเรยีนรูภู้มิปัญญาท้องถิน่ 

1.สถาบันฯ  มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณด้านการวจิัย

โดยตรง  ต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองวิจัยฯ  

มหาวิทยาลยั  เพื่อการด าเนินงานไม่เพียงพอและตรงตาม

พันธกิจ 

2.สถาบันฯ มีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจ านวนน้อย 

 

ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน 

1.สถาบันฯ มีการส ารวจความต้องการของชุมชน และล าดับ  

ความส าคญัที่จะน ามาต่อยอดใหเ้กิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 

2.สถาบันฯ มีเครือข่ายชุมชนที่กว้างขวาง 

 

1.สถาบันฯ  มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณด้านการบริการ

วิชาการสู่ชุมชน ท่ีต้องขอรับการจดัสรรงบประมาณจากทาง

กองวิจัยฯ  มหาวิทยาลัย เพื่อด าเนินการ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.มีทรัพยากรทางด้านศลิปวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

2.หน่วยงานมีนโยบายในการส่งเสริม กิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

3.มีแหล่งทุนทั้งภายใน และภายนอก 

4.เป็นงานที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

5.มีเครือข่ายชุมชนที่กว้างขวาง 

1.งบประมาณในการด าเนินงานไมเ่พียงพอ ต่อการที่จะ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม 

2.มหาวิทยาลัยมีการให้ทุนสนับสนุนทางด้านศิลปวัฒนธรรม
กระจายไปหลายหน่วยงาน ท าใหส้ถาบันวิจัยศลิปะและ
วัฒนธรรมอีสาน ท่ีเป็นหน่วยงานหลักทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมขาดโอกาสในการได้ทุนท่ีเพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 

3.แหล่งทุนที่มีมาตรฐานหรือระเบยีบการให้ทุนที่จ ากัด ท า
ให้ไม่สามารถเข้าถึงทุนได ้

4.มรดกทางวัฒนธรรมในชุมชน ก าลังสูญหาย เนื่องจาก
ชุมชนยังไม่ตระหนักในคุณคา่ 

5.งบประมาณที่ไดร้ับจะใช้ขาดแคลน ถูกตัดงบประมาณใน
การสนับสนุน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน   

 



โอกาส 

 

ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค  

ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ 

1)โครงสร้างองค์กรและการบริหารและงานบุคคล 1)โครงสร้างองค์กรและการบริหารและงานบุคคล 

1.มีงบประมาณสนบัสนุนจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรไป
ศึกษาต่อ 

1.มหาวิทยาลัยมีการจ ากัดงบประมาณส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในการศึกษาต่อ 

2.มีกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาช่วยควบคมุใน
การปฏิบัติงานใหเ้ป็นระบบ 

2.กฎ ระเบียบ ข้อบังคับไม่ยดืหยุน่ต่อการปฏิบตัิงาน 

3.มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรม 
สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เป็นประจ าและ
ต่อเนื่อง 

3.การอบรม สมัมนา เพื่อพัฒนาบคุลากรที่หน่วยงาน
ภายนอกเป็นผู้จัดไม่ครอบคลุมทุกต าแหน่ง 

4.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

4.เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเนต็เวิร์ค ของมหาวิทยาลัย
ยังมีการขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง 

2)การเงินและงบประมาณ  2)การเงินและงบประมาณ 

1.มีกฎระเบียบที่เอื้อต่อการปฏิบตังิาน ท าให้การปฏิบัติงาน

เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 

2.มีการเชิญชวนให้เข้าอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้

มีความเช่ียวชาญและความช านาญ 

3.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

 

1.ข้อก าหนดในกฎหมายระเบยีบขอ้บังคับในการปฎิบัติงาน

ไม่มีความยืดหยุ่น และมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

2.มีขั้นตอนการปฏิบตัิงาน และภาระงานค่อนข้าง 

มาก 

3.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ Net Work ของ

มหาวิทยาลยัขัดข้องบ่อยครั้ง 

 

 

 

 

 


