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 ค าน า 
 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้เงื่อนขข
ของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฏีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ที่ขด้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558  ของรัฐบาล  โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขด้จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2559-2561 (ฉบับปรับปรุงกันยายน 2558) ที่ขด้น าแนวทางการพัฒนา
โดยยึดนโยบายของ คสช นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. และ สมศ.   และการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสู่
มาตรฐานสากล 
 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฉบับนี้  เป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการและ
การแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของทุกงานในสถาบัน ตอบสนองทิศทางการพัฒนาสถาบันและพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ก าหนด เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่น าขปสู่คุณภาพและมาตรฐานในภารกิจของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจน และเพ่ือการพัฒนาองค์กรต่อขป 
 
 
 
 
             (รองศาสตราจารย ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ) 
                 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 
 

ปรัชญา  
 “ยุ้งฉางแห่งภูมิปัญญา  พัฒนาสังคมแบบยั่งยืน” 

ปณิธาน  
“สืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาแผ่นดินถิ่นชาติขทย สานสายใยประชาคมลุ่มน้ าโขงโยงใยวิถีท้องถิ่นสู่ระดับชาติอย่างยั่งยืน” 

วิสัยทัศน ์
“ศูนย์การเรียนรู้และผู้น าการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอีสานชั้นน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

พันธกิจ   
 1. สร้างสรรค์และบูรณาการผลงานวิจัยด้านศิลปะ-วัฒนธรรม-สังคม-อีสานศึกษา ที่มีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ        
              ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะในอนุภาคลุ่มน้ าโขงและกลุ่มอาเซียน  
 2. บริการวิชาการแก่สังคม  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองขด้อย่างยั่งยืน   
         3.  อนุรักษ์  ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรม  
               ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
          4.  มีกระบวนการบริหารหน่วยงานสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   
 5.  ส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์  เพ่ือให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล 
 6. มีการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นหน่วยงานสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
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ค่านิยมองค์กร 
 ISAN 
  I     =     Intellect  ปัญญาญาณ  เฉลียวฉลาด 
  S    =   Self-knowledge รู้จักรากเหง้า (อีสาน) 
  A    =   Aesthetics  สุนทรียภาพ 
  N    =   Notability  เป็นที่รู้จัก 
 

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1    การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือ ใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2    เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3    ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นขปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน      
                                   และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4    พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการ หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5    ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ขด้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6    พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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เป้าประสงค์ 

 
 
ยุทธศาสตร ์
สถาบันวิจัย 
ศิลปะฯ 

     
     
 

 
 
 

         

มีความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นที่
พึงทางวิชาการของสังคมและชุมชน
ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
โครงการ-กิจกรรมน าความรู้ขปสู่การ
ปฏิบัติในชุมชน 

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และ 
บริการวิชาการแก่สังคมในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
และพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ 

ให้กับชุมชนและสังคม 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหาร 
จัดการ หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 

    
 

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 
ให้ขด้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น 
มหาวิทยาลัย ในระดับสากล 

 

.พัฒนาสู่การเป็น 
มหาวิทยาลัยสีเขียว 
และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ขปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  และ
ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ
สากล 
 

1มีหน่วยวิจัยและผลงานท่ีมีความ
โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ 
2.เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย
ของนักวิจัยและการมีเครือข่าย
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกท้ังใน
หรือต่างประเทศ 

มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ินขปใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและผสมสานวัฒนธรรมในระดับชาติ
และสากล 

มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องตาม
เอกลักษณ์ ตอบสนองต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

สนับสนุน
มหาวิทยาลัยในการ
ขด้รับการจัดอันดับ
หรือการประเมิน
คุณภาพระดับสากล 

สนับสนุนมหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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Strategic  Map  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอสีาน 
 
 
 
 

"ศูนย์การเรียนรู้และผู้น าการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอีสานชั้นน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" 

ประสิทธิภาพ 

     

 

การพัฒนาองค์กร 

   

 

 

   
อนุรักษ์  ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่  และพัฒนางานศิลปะวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินและผสมผสาน 
วัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

 
 

 

                                                                
 
 
 
           ประสิทธิผล               เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                                                ตามยุทธศ                                                
                                                                                                                                      
                

                   
                     

          คุณภาพ                          งานบรกิารวิชาการสนองความต้องการของชุมชนและประเทศ                                         งานวิจัยขด้รับการอ้างอิง                         งานวิจัยขด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
           การให้บริการ                                   

             
                 
   
             
              
   บูรณาการองค์ความรู้/นวัตกรรมสู่ชุมชน                                        
                  
 
 
  ศูนย์/แหล่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ                                        งานวิจัยใหม่                     พัฒนาศักยภาพนักวิจัย/บุคลากร                      
             หน่วยวิจัยเฉพาะทาง          
                               
      ผู้มีส่วนขด้ส่วนเสีย              

    
                       
                      
              
        
 

                                                                       มีกระบวนการบริหารหน่วยงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
 
 

การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้
ประโยชน์ให้กับชุมชน 

 

ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ินขปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ 

ผสมผสานวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าขปใช้ประโยชน์                                              

ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับ    
ของชุมชน/ประเทศ 

เป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม 

งานวิจัย/หน่วยวิจัย/นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาสังคมและตอบสนอง           
ความต้องการของท้องถ่ิน 

บูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและ 
วัฒนธรรมสู่ชุมชน 

 แลกเปลี่ยนนักวิจัย และเครือข่าย    ทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย 

ช่องทางการให้บริการ      
 แสวงหาแหล่งทุน 

ระบบบริหารจัดการ       การบริหารความเสี่ยง   องค์กรแห่งการเรียนรู้ ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 MOU  research 

ภูมิทัศน์-อาคารสถานที่       บุคลากร โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมขององค์กร 
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ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 ส่งเสริมและพัฒนา 
ภาพลักษณ ์

เพื่อเป็นทีรู่้จกัในระดับ 
สากล 

มีการพฒันาและ 
อนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหเ้ป็นหน่วยงาน 
สีเขียวและเป็นมิตรกบั 

สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 

 

สร้างสรรค์และบูรณาการผลงานวิจัยด้านศิลปะ-วัฒนธรรม-
สังคม-อีสานศึกษา ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถ่ิน  เป็นที่พึ่งของสังคม  ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และนานาชาติ  โดยเฉพาะในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

และกลุ่มอาเซียน 

มีกระบวนการบริหารหนว่ยงาน 
ให้สอดคล้องกับอัตลกัษณ์ของ 
มหาวิทยาลัย โดยบริหารหลัก           

ธรรมาภิบาล  
 

อนุรักษ์  ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่   
และพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินและผสมผสาน 
วัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

 

 

                                                                                                                              
 
 

  

    ปรัชญา  ยุ้งฉางแห่งภูมิปัญญา  พัฒนาสังคมแบบย่ังยืน 
 
 

ปณิธาน      สืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิน่ พัฒนาแผ่นดินถิ่นชาติไทย สานสายใยประชาคมลุ่มน้ าโขง โยงใยวิถีท้องถิ่นสู่ระดับชาติอย่างย่ังยืน 
 
วิสัยทัศน์     ศูนย์การเรียนรู้และผู้น าการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอีสานชั้นน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

พันธกิจ     บริการวิชาการแก่สังคม  

    เพื่อสร้างเครือขา่ยความ 
      ร่วมมอืให้ชุมชนและสังคม 
    สามารถพึงพาตนเองได ้
                                          อย่างย่ังยืน 

 
ยุทธศาสตร ์
สถาบันวิจัย 
ศิลปะฯ 

     
    
 

 
 
 

มีความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นที่พึงทาง
วิชาการของสังคมและชุมชนด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดโครงการ-กิจกรรมน าความรู้
ขปสู่การปฏิบัติในชุมชน 

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และ 
บริการวิชาการแก่สังคมในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
และพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน ์

ให้กับชุมชนและสังคม 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหาร 
จัดการ หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 

    
 

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 
ให้ขด้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น 
มหาวิทยาลัย ในระดับสากล 

 

.พัฒนาสู่การเป็น 
มหาวิทยาลัยสีเขียว 
และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ขปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  และ
ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ
สากล 
 

1.มีหน่วยวิจัยและผลงานทีม่ีความโดด
เด่นและเป็นเอกลักษณ์ 
2.การเพิม่ขีดความสามารถด้านการวิจัย
ของนักวิจัยและการมีเครอืข่ายร่วมกบั
หน่วยงานภายนอกทั้งในหรือ
ต่างประเทศ 

 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ินขป
ใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืนและผสมสานวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและสากล 

มีระบบบรหิารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับเอกลักษณ์
ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดย
บรหิารตามหลกัธรรมาภิบาล 

สนับสนุนมหาวิทยาลัยใน
การขด้รับการจัดอันดับ
หรือการประเมินคุณภาพ
ระดับสากล 

สนับสนุน มหาวิทยาลัยต้องมี
คุณภาพตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ ให้กับชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด 
เป้าหมายภายใน 

ปีงบประมาณ2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

     
เป้าประสงค์  1.1 )มีหน่วยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ ์
 
ตัวช้ีวัด 1.1.1) ระดับความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 

ระดับ 5 -โครงการจดัท านิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ภมูิปัญญาด้านผ้าทออีสาน 
-โครงการศึกษาและพัฒนาภมูิปัญญาผ้าทออีสาน 
 

100,000 
100,000 

นางทัศนีย์ บัวระภา 
นางอัจฉรี จันทมูล 
นางนิ่มนวล จันทรุญ 

เป้าประสงค์  1.2)การเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวจิัยและการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ 
 
ตัวช้ีวัด 1.2.1) ร้อยละคุณภาพของผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของผู้บริหารและนักวิจัยท่ี
ขด้รับรองคุณภาพ (กลุ่มมนุษย-์สังคม) 
 

ร้อยละ 20  -กิจกรรมการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่นบทความ 
เอกสารทางวิชาการ หนังสือ เป็นต้น 

- นางทัศนีย์ บัวระภา 
นางอัจฉรี จันทมูล 
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์
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เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด 
เป้าหมายภายใน 

ปีงบประมาณ2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

     
ตัวช้ีวัด 1.2.2) จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีข่ดร้ับการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรและ/หรือขด้รับ รางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติหรืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ขด้รับทุนสนับสนุนจากภาย นอกมหาวิทยาลยั 
 
 
 

จ านวน1ผลงาน/
โครงการ 

-โครงการ/กจิกรรม ส่งเสริมการตพีิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวชิาการที่ขด้มาตรฐาน
ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือกิจกรรมการแสวงหาทุนภายนอก 

- นางทัศนีย์ บัวระภา 
นางอัจฉรี จันทมลู 
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์
 

ตัวช้ีวัด 1.2.3) ระดับความส าเรจ็ของการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านการ
วิจัยทั้งในหรือต่างประเทศ 
 
 
 
 

ระดับ 5 โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้านการวิจัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในหรือต่างประเทศ 

- นางทัศนีย์ บัวระภา 
นางอัจฉรี จันทมลู 
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด 
เป้าหมายภายใน 

ปีงบประมาณ2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

     
เป้าประสงค์ที่ 2.1)  มีความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นที่พึงทางวิชาการของสังคมและชมุชนด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการจัดโครงการกิจกรรมน าความรู ้
                        ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน 
ตัวช้ีวัด 2.1.1) ระดับความส าเรจ็ของการ 
บูรณาการด้านการวิจัย หรือการให้บริการแก่
สังคมหรือการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ขปสู่
การเขียนเอกสารทางวิชาการ หรอืสื่อเผยแพร่
ความรูสู้่สังคมชุมชนหรือจัดโครงการ กิจกรรม
ให้ความรู้สู่ชุมชน 
 

ระดับ 5 -โครงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและการบูรณาการงานบริการวิชาการ 
-โครงการห้องนิทรรศการอารยธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่นอีสาน  

- 
300,000 

นายสถิตย์  เจ็กมา 
นายนครินทร์ ทาโยธี 
นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ 

นายภานุ  พรมเทศ 

ตัวช้ีวัด 2.1.2) ระดับความส าเรจ็ของการจัด
ห้องแสดงผลงานศลิปินพ้ืนบ้านอีสาน 

ระดับ 5 โครงการปรับปรุงเพื่อจัดท าหอศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน 150,000 นายสถิตย์  เจ็กมา 
นายนครินทร์ ทาโยธี 
นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ 

นายภานุ  พรมเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ 
                      และสากล 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด 
เป้าหมายภายใน 

ปีงบประมาณ2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

     
เป้าประสงค์ที่ 3.1)   สถาบันฯ ต้องอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนื 
                         และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
ตัวช้ีวัด 3.1.1) ระดับความส าเรจ็ของการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

ระดับ 5 -โครงการวันสถาปนาสถาบันวิจยัศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
-โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

-โครงการ มหกรรมโหราศาสตร์อาเซียน 
-โครงการปฏิบตัิการถ่ายภาพต้นฉบับเอกสารโบราณวัดมหาชัย 
-โครงการจดัท านิทรรศการข้อมูลสารสนเทศด้านการเรียนรูเ้อกสารโบราณ ช้ัน 3 
-โครงการเชิดชูเกยีรติศลิปินพ้ืนบ้านอีสานและผู้มผีลงานดีเด่นทางวฒันธรรมแห่งชาติ 
ประจ าปี 2559 
 
 
 
 
 

50,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
315,000 
 

นายสถิตย์  เจ็กมา 
นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุ
วานันท์ 
นายภานุ  พรมเทศ 
นายนครินทร์ ทาโยธี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด 
เป้าหมายภายใน 

ปีงบประมาณ2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

     
เป้าประสงค์ที่ 4.1)   สถาบันมีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ตัวช้ีวัด 4.1.1) ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธ์ิ
ของการประเมินผลตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีของคณะ/หน่วยงาน    

ระดับ 5 -โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัต ิ
-โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในหนว่ยงาน 
-กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้บรหิารและบุคลากร 
-กิจกรรมการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 

10,000 นางพรรณี  เจรญิศิร ิ
นส.เพญ็ประภา โยธาทูน 

ตัวช้ีวัด 4.1.2) ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ระดับ 5 กิจกรรมการสรุปผลประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

- นางพรรณี  เจรญิศิร ิ
นส.เพญ็ประภา โยธาทูน 

ตัวช้ีวัด 4.1.3) ระดับความส าเรจ็ของการ
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บขซต์ของหน่วยงาน    

ระดับ 5 โครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บขซด์ของหน่วยงาน - นายบุญชู ศรีเวียงยา 
นายชูเกียรติ  ภูบุญอบ 
นายเลอสันต์    ฤทธิขันธ์ 
นายศรัณพงศ์  ขรารัตน์ 

ตัวช้ีวัด 4.1.4) ระดับความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการถ่ายทอดและสร้างความตระหนัก
ด้านความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม      
 

ระดับ 5 กิจกรรมการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ - นส.อนุกลู บุญอ่อน 
นายขพศาล  กมลพรวิจิตร 
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เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด 
เป้าหมายภายใน 

ปีงบประมาณ2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

     
ตัวช้ีวัด 4.1.5) ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธ์ิ
ของการประเมินประกันคณุภาพภายใน ขม่ต่ า
กว่า 3.51   
 

ระดับ 5 -กิจกรรมการประเมินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน - นางพรรณี  เจรญิศิร ิ
นส.เพญ็ประภา โยธาทูน 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด 
เป้าหมายภายใน 

ปีงบประมาณ2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

     
เป้าประสงค์ที่ 5.1)   สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการได้รับจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล 
 
ตัวช้ีวัด 5.1.1) ระดับความส าเรจ็ของการเป็น
หรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการหรือ
สัมมนาหรือฝึกอบรมทางวิชาการหรือจัด
แสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

ระดับ 5 -โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมในลุม่น้ าโขง “100 ปี ชาตกาล 
พระอริยานุวตัร เขมจารี ปราชญ์อีสาน  
 

150,000 
 

รศ.วีณา  วีสเพ็ญ 
ผศ.ราชันย์ นิลวรรณาภา 
ผศ.สมชาย  นิลอาธิ 
นางทัศนีย์ บัวระภา 
นางอัจฉรี จันทมลู 
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด 
เป้าหมายภายใน 

ปีงบประมาณ2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

     
เป้าประสงค์ 6.1) สนับสนนุ ส่งเสริมมหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑม์หาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 6.1.1 ) ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

ระดับ 5 
 

-สนับสนุนเข้าร่วมโครงการจดัการจราจร/การใช้ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลยั 
-สนับสนุนเข้าร่วมโครงการจดัการขยะและสิ่งปฏิกลู 
-สนับสนุนพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

นส.อนุกูล บุญอ่อน 
นายขพศาล  
        กมลพรวิจิตร 
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ประมาณการงบประมาณในการพัฒนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานตามแผนปฏิบตัิราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  สถาบันวิจยัศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

จ าแนกตามยุทธศาสตร์   
 
ที ่ ยุทธศาสตร์ งบประมาณเงิน 

แผ่นดิน 
งบประมาณเงินรายได้ รวม 

1 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 
และสังคม 

- 200,000 200,000 

2 การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - 550,000 550,000 
3 การส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ขปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
- 400,000 400,000 

4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการของ 
หน่วยงาน  ตามหลักธรรมาภิบาล 

6,088,900 1,808,000 7,896,900 

5 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ขด้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย 
ในระดับสากล 

- 150,000 150,000 

6 *การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม       
 

- (*6,806,500)  

 รวมทั้งสิ้น 6,088,900 3,108,000 9,196,900 
หมายเหตุ  * เป็นยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ที่ปรึกษา 
1. คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน 
4. นางสาวอนุกูล  บุญอ่อน    หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

 
ผู้จัดท า / วิเคราะห์ข้อมูล/เรียบเรียง  
    

1. นางพรรณี  เจริญศิริ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวขป 
2. นางสาวเพ็ญประภา  โยธาทูน     นักวิชาการศึกษา 

 
ปีที่พิมพ ์
  ธันวาคม   พ.ศ. 2558  จ านวน  10  เล่ม 
  กลุ่มงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบราชการ  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 


