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นโยบายการบริหารและพัฒนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2560-2564) 
-------------------------------------------------------------- 

 
 เพ่ือให้การบริหารและพัฒนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ให้เป็นหน่วยวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จึงก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ  
ดังนี้ 
 1.หมวดนโยบาย 
  เป็นหน่วยงานที่มีปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน ์ที่เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรทีดี่ 
มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลควบคูกับหลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้และน าไปสูการพัฒนา
ประชารัฐ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะการท างานที่ดี สร้างความมั่นคงและความสุขในการ
ท างาน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของสถาบัน มีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได ที่มุ่งเน้นแห่งการเป็นศูนย์การเรียนรู้และผู้น าการวิจัย        
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย นั่นคือ
สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่ เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้น าไปใช้ประโยชน์    
ตามความเหมาะสม  ให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือให้ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน 
เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได 
 
 2.หมวดภารกิจหลัก 
  1) ด้านการวิจัย   

        เป็นหน่วยงานที่มุ่งวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมมีงานวิจัยที่บูรณาการหลายศาสตร์  โดยสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชนต่อสังคมประเทศชาติ
ไดอย่างงมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน และเพ่ือตอบสนองการแกปัญหาของชุมชน 
สังคมและประเทศ 
 2) ด้านการบริการวิชาการ 
                 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม เสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และ 
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีการบูรณาการด้านการบริการวิชาการเข้ากับการวิจัย การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
นิสิต มีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และสังคม รวมทั้งเป็น
ที่พ่ึงของสังคมและชุมชน 
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 3)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                 เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอีสาน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรม มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับการวิจัยและการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพนิสิตและประชาชน การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
และคุณค่าเพ่ิมให้กับศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้ง การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
 4) หมวดการบริหารจัดการ 
                เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะการท างานที่ดี สร้างความมั่นคงและความสุขในการท างาน
และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน ได้ มีระบบการบริหาร
งบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถก ากับและควบคุมให้มีคุณภาพและ  
มีมาตรฐาน สร้างภาพลักษณ์ของสถาบันให้ได้รับการจัดอันดับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาด้าน
ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้นิสิต บุคลากรและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน    
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มีภารกิจในการวิจัย การบริการวิชาการ และ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ดังนั้น แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ. 2560 -2564 (ฉบับ
ปรับปรุงพฤศจิกายน 2563) และแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ. 2565 -2569 
สถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ส าคัญใน การด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ไดแก สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมสูความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ  2) ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 3) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่น
ระดับชาติและนานาชาติ  4) บริหารองคก์รเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผน 
 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงพฤศจิกายน 2563) และแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
พ.ศ. 2565-2569 เป็นแผนในการพัฒนาสถาบัน โดยมีขั้นตอนในการจัดท าแผน ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน             
(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2563 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และข้อมูลผลการด าเนินงานใน
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. การศึกษาและวิเคราะหก์รอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
พ.ศ. 2560-2564 และจัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ. 2565-2569 มีการ
ประชุมคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
 4. เสนร่างแผนฯ ต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 
 5. เสนอร่างแผนฯ ต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
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วิเคราะห์ศักยภาพสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
จุดแข็ง (Strengths) 

ด้านการวิจัย 

เดิม (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2563) ใหม่ (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)  
1. สถาบันฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักวิจัยและบุคลากรด าเนินโครงการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. สถาบันฯ สามารถบูรณาการวิจัยได้หลากหลาย
ศาสตร์สาขา 

2. สถาบันฯ มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ
ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่
มีมาตรฐาน 

2. สถาบันฯ มีความท้าทายในการวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

3.สถาบันฯ มีเครือข่ายและความร่วมมือในการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

3. สถาบันฯ มีความปรารถนาดีในการช่วยเหลืองานใน
องค์กร 

4.สถาบันฯ มกีลุ่มงานวิจัยเฉพาะทางที่มีความโดด
เด่นทางด้านเอกสารโบราณ ผ้าทอพื้นบ้านอีสาน 
และด้านศิลปกรรม 

4. สถาบันฯ มีคลังข้อมูลภูมิปัญญาอยู่เป็นจ านวนมาก 

 
ด้านการบริการวิชาการ 

เดิม (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2563) ใหม่ (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)  
1. สถาบันฯ มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

1. สถาบันฯมีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการร่วมกับ
ชุมชนและหน่วยงานภายในภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

2. สถาบันฯ มีการน าผลงานวิจัยมาบูรณาการเข้ากับ
งานบริการวิชาการและการเรียนการสอน 

2. สถาบันฯมีการบูรณาการด าเนินงานบริการวิชาการ
เข้ากับการเรียนการสอน วิจัยและท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3. สถาบันฯ มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิภาคลุ่มน้ าโขงท่ีมี
ศักยภาพในการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สถาบันฯมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

4. สถาบันฯ มีฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและสื่อ
สารสนเทศที่เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ   

4. สถาบันฯ มีฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและสื่อ
สารสนเทศที่เผยแพร่หลากหลายรูปแบบ 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

เดิม (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2563) ใหม่ (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)  
1. สถาบันฯ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 1. มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 

เช่น ดนตรีพื้นบ้าน ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน การทอผ้า 
อักษรโบราณอีสาน และศาสนาประเพณี และต ารายา
จากเอกสารโบราณ เป็นต้น 

2. สถาบันฯ มีทรัพยากรและเครือข่ายการท างานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก 

2. สถาบันฯ มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
เฉพาะด้านที่มีความโดดเด่น และมีผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น ต ารายาจากเอกสาร
โบราณ 

3. สถาบันฯ มบีุคลากรทีม่ีองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิภาคลุ่มน้ าโขงท่ีมีศักยภาพ
ในการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. สถาบันฯมีกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายในภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

4. สถาบันฯ มีฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและสื่อ
สารสนเทศที่เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ   

4. สถาบันฯมีการบูรณาการการด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน วิจัยและบริการ
วิชาการ 

5. สถาบันฯ มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
เฉพาะด้านที่มีความโดดเด่น 

5. สถาบันฯ มีฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและสื่อ
สารสนเทศที่เผยแพร่หลากหลายรูปแบบ 

 

ด้านการบริหารจัดการ 
 

เดิม (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2563) ใหม่ (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)  
1. สถาบันฯ มีโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรที่
ชัดเจน 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 

2. สถาบันฯ มีการก าหนดหน้าที่ให้กับบุคลากร
เหมาะสมตามต าแหน่ง 

2. มีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

3. สถาบันฯ มบีุคลากรทีมี่ความรู้ความสามารถและให้
ค าปรึกษาตามต าแหน่งหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 

3. มีการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณโดยยึด กฎหมาย 
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

4. สถาบันฯ มีงบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ความรู้ความสามารถของตนเอง 

4. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

5. สถาบันฯ มผีู้บริหารทีใ่ห้ความส าคัญในระบบการ
บริหารจัดการด้านต่างๆตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

5. มีความร่วมมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
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6. สถาบันฯ มีการปฏิบัติงานตามระเบียบราชการ และ
ข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

6. มีช่องทาง/พ้ืนที่ในการเผยแพร่สารสนเทศ 

7. สถาบันฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 

8. สถาบันฯ มีการบริหารจัดการและด าเนินงานเป็นทีม  
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านการวิจัย 

 

เดิม (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2563) ใหม่ (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)  
1. สถาบันฯ มีนักวิจัยจ านวนน้อย 1. นักวิจัยมีจ านวนน้อย จึงเป็นอุปสรรคในการ

ด าเนินงานวิจัย 
2. สถาบันฯ มีผลงานวิจัยที่สร้างมูลค่าเพ่ิมและที่ใช้ใน
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์จ านวนน้อย 

2. แหล่งทุนวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทยมี
จ ากัด 

3. สถาบันฯ ขาดการเผยแพร่ ต่อยอดองค์ความรู้ใน
ด้านการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรมในระดับสากล 

3. ไม่มีบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ

4. สถาบันฯ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
มาตรฐานสากลจ านวนน้อย 

 

 

ด้านการบริการวิชาการ 
 

เดิม (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2563) ใหม่ (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)  
1. สถาบันฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ
บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกจ านวนน้อย 

1. สถาบันฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ
บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายในภายนอกจ านวน
น้อย 

2. สถาบันฯ มกีารผลิตสื่อวิชาการในระดับสากล
เผยแพร่จ านวนน้อย 

2. สถาบันฯ มีการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้ 
จ านวนน้อย 

3. สถาบันฯ มีงบประมาณสนับสนุนการผลิตสื่อ
วิชาการระดับสากลจ านวนน้อย 

3. สถาบันฯ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จ านวนน้อย 

4. สถาบันฯ มสีื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ภาษาต่างประเทศจ านวนน้อย 

4. สถาบันฯ ไม่มีบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศที่
สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน 

5. สถาบันฯ ไม่มีบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศที่
สนับสนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

5. การท างานของส่วนราชการในระดับภูมิภาคยังขาด 
การบูรณาการและการท างานร่วมกัน อย่างจริงจัง 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

เดิม (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2563) ใหม่ (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)  
1. สถาบันฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้านจ านวนน้อย 

1. สถาบันฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้านตามโครงสร้างของงานศิลปวัฒนธรรมยังไม่ครบ
สาขา 

2. สถาบันฯ ได้รับงบประมาณในการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมจ านวนน้อย 

2. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีการบูรณาการกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. สถาบันฯ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับสากล 

3. สถาบันฯ มีการด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติจ านวนน้อย 

4. สถาบันฯ มีการด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับสากลจ านวนน้อย 

 

 

ด้านการบริหารจัดการ 
 

เดิม (ฉบับปรับปรุงพฤศจิกายน 2562) ใหม่ (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)  
1. สถาบันฯ ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล ด้านงานบัญชี  

1. งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ
เฉพาะต าแหน่งไม่เพียงพอ 

2. สถาบันฯ มบีุคลากรปฏิบัติงานวิจัยจ านวนน้อย 2. 2. สถาบันฯ ขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านบัญชี งาน
บุคคลและงานประชาสัมพันธ์ 

 3. ระบบการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศภายในยังขาด
ประสิทธิภาพ 

 4. ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาแล้วไม่มีการเพ่ิมหรือ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง  

 

โอกาส (Opportunities) 
ด้านการวิจัย 

 

เดิม (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2563) ใหม่ (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)  
1. สถาบันฯ ได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยจาก
ภายนอก 

1. สถาบันฯ มีความเป็นอิสระในการท างานวิจัย 

2. สถาบันฯ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับชาติและ
นานาชาติ 

2. สถาบันฯ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานวิจัย 

3. สถาบันฯ ได้รับความร่วมมือด้านการวิจัยจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

3. สถาบันฯ มีการขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
และองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 



 

แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศลิปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงพฤศจิกายน 2563) 
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4. สถาบันฯ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งใน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการ และงาน
สร้างสรรค ์

4. สถาบันฯ มีทุนสนับสนุนการวิจัยในระดับประเทศที่
หลากหลาย 

 

ด้านการบริการวิชาการ 
 

เดิม (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2563) ใหม่ (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)  
1. สถาบันฯ มีการส ารวจความต้องการของชุมชน
และมีการน าองค์ความรู้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

1. มียุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และนโยบาย
ด้านศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการบริการวิชาการ 

2. สถาบันฯ มีเครือข่ายการด าเนินงานด้านการ
บริการวิชาการในชุมชนที่หลากหลาย 

2. สถาบันฯ มีเครือข่ายและพ้ืนที่ในการด าเนินงานด้าน
การบริการวิชาการในเขตภาคอีสาน 
 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

เดิม (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2563) ใหม่ (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)  
1. สถาบันฯ มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในชุมชนที่
หลากหลาย 

1. ภาคอีสานมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
เอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะถิ่น และมีวัฒนธรรมร่วม ที่
สัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา พม่า 
เวียดนามและจีนตอนล่าง ซึ่งสามารถสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมได้หลายมิติ โดยอาศัย
ภาพลักษณ์จากวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น 

2. สถาบันฯ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนในการ
ด าเนินกิจกรรมจากภาครัฐ/ชุมชน 

 

3. สถาบันฯ มีแหล่งทุนสนับสนุนจากภายนอก  
 

ด้านการบริหารจัดการ 
 

เดิม (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2563) ใหม่ (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)  
1. สถาบันฯ มีงบประมาณสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยให้บุคลากรไปศึกษาต่อ 

1. สถาบันฯ มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก 

2. สถาบันฯ มีกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมาช่วยควบคุมในการปฏิบัติงานให้เป็น
ระบบ 

2. สถาบันฯ มีแนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย 
ในการปฏิบัติงาน 

3. สถาบันฯ มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน 3. มีแนวโน้มในการศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้สารสนเทศ



 

แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศลิปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงพฤศจิกายน 2563) 
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เข้าร่วมอบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
หนว่ยงานเป็นประจ าและต่อเนื่อง 

ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่ขยายตัวอย่างกว้างขวาง 
 

4. สถาบันฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

5. สถาบันฯ มีกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
ท าให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threats) 
ด้านการวิจัย 

 

เดิม (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2563) ใหม่ (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)  
1.สถาบันฯ มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณการวิจัย
โดยตรง เพราะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ   

1. แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ภายในมหาวิทยาลัยมีจ านวนน้อย 
 

 
2. สถาบันฯ มีแหล่งทุนการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
จ านวนน้อย 

2. คุณสมบัติบางประการไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ผู้ให้ทุน
ก าหนด เช่น ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ฯลฯ 

3.สถาบันฯ มีแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยด้าน 
ศิลปวัฒนธรรมในระดับมาตรฐานสากลจ านวนน้อย 

 

 

ด้านการบริการวิชาการ 
 

เดิม (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2563) ใหม่ (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)  
1.สถาบันฯ มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณด้านการ 
  บริการวิชาการสู่ชุมชน ที่ต้องขอรับการจัดสรร 
  งบประมาณจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการ   
  วิชาการของมหาวิทยาลัยฯ 

1. เกณฑด์้านคุณสมบัติของบุคลากรในการขอรับทุน
สนับสนุนด้านการบริการวิชาการมีข้อจ ากัด 

2. เกณฑด์้านคุณสมบัติของบุคลากรในการขอรับทุน
สนับสนุนด้านการบริการวิชาการมีข้อจ ากัด  

 

3.มหาวิทยาลัยฯ มีระเบียบการหักเงินของผู้ที่ได้รับ  
เข้ามหาวิทยาลัย 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

เดิม (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2563) ใหม่ (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)  
1. สถาบันฯ ได้รับทุนสนับสนุนด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไม่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ 

1. เกณฑด์้านคุณสมบัติของบุคลากรในการขอรับทุน
สนับสนุนด้านการบริการวิชาการมีข้อจ ากัด 

2. ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกภูมิปัญญา
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่ง
เสี่ยงต่อการสูญหาย  

 

 

ด้านการบริหารจัดการ 
 

เดิม (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2563) ใหม่ (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)  
1.  มหาวิทยาลัยมีการจ ากัดงบประมาณส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนในการศึกษาต่อ 

1. มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาโท 

2.การจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร 
  ของหน่วยงานภายนอกไม่ครอบคลุมทุกต าแหน่ง 

2. หน่วยงานส่วนกลางขาดความต่อเนื่องในการประชุม
ชี้แจง ซักซ้อม แนวปฏิบัติแก่บุคลากรในกรณีท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบในภาระงานด้านการเงิน
และพัสดุ 

 3. สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณในการ
บริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 2 
แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

 

 ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ การพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่านสู
เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร อาทิ อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโนม 
ลดลง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม การจัดกลุ่ม 
ยุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ก าหนดกลุ่มสถาบันให้มีจุดเน้นตามศักยภาพ    
ของแต่ละสถาบัน ซึ่งปัจจัยข้างต้นนี้ส่งผลโดยตรงต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคลองกับทิศทาง 
ของประเทศ นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัย 
มหาสารคามเลือกจุดเน้นกลุ่มที่ 1 คือ การวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research) 
ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 วันที่  31 มกราคม 2563 
 
ปรัชญา  
 “ยุ้งฉางแห่งภูมิปัญญา  พัฒนาสังคมแบบยั่งยืน” 
 
วิสัยทัศน์ 

“ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสานในระดับเอเชีย” 
 

พันธกิจ 
 

เดิม (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2563) ใหม่ (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)  
1.สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
  และมีคุณภาพทางด้านศิลปวัฒนธรรม  
  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการ 
  วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 
  น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

1.การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมสคูวามเป็นเลิศ 

2.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  เพ่ือให้ 
  ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

2.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

3.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนา 
  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
  ของอีสานและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

3.อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางวิชาการ สร้าง
รายได้และการพัฒนามาตรฐานทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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สมรรถนะหลัก  
 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 
ค่านิยมองค์กร 
 ISAN 
 I     =     Intellect  ปัญญาญาณ  เฉลียวฉลาด 
 S    = Self-knowledge รู้จักรากเหง้า (อีสาน) 
 A    = Aesthetics สุนทรียภาพ 
 N    = Notability เป็นที่รู้จัก 
 
อัตลักษณ์ 

เดิม (ฉบับปรับปรุงมีนาคม 2563) ใหม่ (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)  
ศิลปวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือชุมชน เสาหลักด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

อีสาน 
 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมสูความเป็นเลิศในระดับชาติ

และนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชา

สังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใหม้ีความโดดเด่นระดับชาติและนานาชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
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แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุงพฤศจิกายน 2563) 
และ แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ.2565-2569 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมสูความเป็นเลิศในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

เป้าประสงค ์ เป้าหมายปี 2569 กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

1.1 สร้างผลงานวิจัย 
นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง 
เป็นที่ยอมรับเพื่อ
ผลักดันสกูารเป็น
มหาวิทยาลยัชัน้น าของ
เอเชีย 

1. จ านวนผลงานตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติ
เพิ่มข้ึนไม น้อยกว่า 2 ผลงาน  
2. จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย
(Citation) ในฐานข้อมูลระดบั 
นานาชาติเพิ่มข้ึนอย่างน้อย 1 
ผลงาน  
3. จ านวนนวัตกรรมที่เพิ่มข้ึน
อย่างน้อย 1 ผลงาน  
4. จ านวนเงนิทุนวจิัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกเพิ่มข้ึนไมน้อยกว่า 
ร้อยละ 10  
5. จ านวนข้อเสนอโครงการที่ยืน่
ขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
เพิ่มข้ึนไมน้อยกว่าร้อยละ 5  

1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มี
มาตรฐานการวิจัยในระดบัสากล 
2. สนับสนุนทนุภายในที่สอดคล
องและเชื่อมโยงกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ  
3. การสร้างเครือข่ายการวิจัย
กับหน่วยงานภายใน หน่วยงาน
ภายนอกและตา่งประเทศ 

1. โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 
2. การขอรับสนับสนนุทนุ
วิจัย นวัตกรรม 
3. การจัดสัมมนาทาง
วิชาการระดบัชาติและ
นานาชาต ิ
4. โครงการ/กิจกรรม
แลกเปลี่ยนนักวิจัยกับ
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 
 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสูการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า
ของเอเชีย 
1.1.1 จ านวนผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาต ิ

ผลงาน 1 1 2 2 3 3 

1.1.2 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) 
ที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาต ิ

คร้ัง 9 9 9 9 9 10 

1.1.3 จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ผลงาน 1 1 1 1 1 2 
1.1.4 จ านวนข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับทุน เร่ือง 5 5 7 7 8 8 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 

จากแหล่งทุนภายนอก 
1.1.5 จ านวนโครงการวิจัยทีท่ ากับ
มหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานหรอืองค์กร
ต่างประเทศ 

โครงการ 2 2 3 3 5 5 

1.1.6 จ านวนโครงการวิจัยทีไ่ดร้ับทุนจาก
ต่างประเทศ 

โครงการ 1 1 1 1 1 1 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
  
 

 

ใหบ้ริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

เป้าประสงค ์ เป้าหมายปี 2569 กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

2.1 ภาคธุรกิจ/
ภาคอุตสาหกรรมมีความ 
เข้มแข็งและมีศักยภาพใน 
การแข่งขัน 

ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม
ไดรับการพัฒนา อยา่งน้อย 2 
กลุ่ม  

สนับสนนุและส่งเสริมการ
พัฒนาความเข้มแข็งของ
ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

1. โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมผู้ประกอบการ
นวัตกรรม 
2. โครงการ/กิจกรรมการ
ส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลย/ีนวัตกรรม 

2.2 ชุมชนและสังคมมี
ความเข้มแข็งและสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

ชุมชนและสงัคมไดรับการแก
ไขปัญหา สามารถพึ่งพา
ตนเองได อย่างน้อย 2 กลุ่ม  

1. สร้างเครือข่ายการวิจัยและ
บริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน หรือ
แหล่งทุนภายนอกในการพัฒนา
ชุมชนและสงัคม  
2. สนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาความเข้มแข็งและพึ่งพา
ตนเองไดของชุมชนและสังคม 
ตามหลักการการพัฒนาของ
สหประชาชาติ  
3. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
และยกระดับความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
และสังคม 

1. สร้างเครือข่ายและจัดท า
ความร่วมมือ (MOU) กับ
หน่วยงานภายนอก 
2. โครงการบริการวิชาการ
เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยนื 
3. การขอจัดสรรทุนบริการ
วิชาการ 
4. โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
และยกระดับความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนและสงัคม 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ที่ 2.1  ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน  
2.1.1 จ านวนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมที่ไดรับพัฒนาก่อให้เกิด
ความเข้มแข็ง  

หน่วยงาน 2 2 2 2 2 2 

2.1.2 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือ 
เทคโนโลยทีี่ถูกน าไปถ่ายทอดองค์ความรแูก
ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม 

ผลงาน/ชิ้น 2 2 2 2 2 2 

เป้าประสงค์ที่ 2.2  ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได ้  
2.2.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

เครือข่าย 2 2 2 2 2 2 

2.2.2 จ านวนชุมชนและสังคมทีไ่ดรับบริการ
วิชาการแล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็งและ
พึ่งพาตนเอง 

ชุมชน 2 2 2 2 2 2 

2.2.3 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยทีี่ถูกน าไปถ่ายทอดองค์ความรแูก
ชุมชนและสงัคมผ่านการบริการวิชาการ 

ผลงาน 2 2 2 2 2 2 

2.2.4 จ านวนเงินทนุด้านบริการวิชาการทีไ่ด
รับจากแหล่งทุนภายนอก 

บาท 500,00
0 

600,00
0 

700,00
0 

800,00
0 

900,00
0 

1,000,
000 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค ์ เป้าหมายปี 2569 กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

3.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
เผยแพร และพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมให้มี
ความโดดเด่นเปน็ที่รจูัก
และ ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

มีผลงานดา้นศิลปวัฒนธรรม
เป็นที่รจูักและยอมรับในระดับ 
นานาชาติอย่างน้อย 1 ผลงาน  

1. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรที่
ท างานดา้นศิลปวัฒนธรรมให้เกิด
ความโดดเดน 
2. สนับสนนุ ส่งเสริม และเผย
แพรการสร้างผลงานที่โดดเดน 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการ
ท างานดา้นศิลปวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและประเทศ

1. โครงการประชุม/สัมมนา
ทางวชิาการดา้น
ศิลปวัฒนธรรม 
2. โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
3. โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
สื่อความรู้ด้าน
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จีน ศิลปวัฒนธรรม 
4. โครงการ/กิจกรรมความ
ร่วมมือด้านศิลปวฒันธรรม
ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและ
ประเทศจีน 
5. การขอจัดสรรทุนด้าน 
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
ความโดดเด่น 

3.2 เป็นเสาหลักของ
ภาคอีสานในการ
ยกระดับคุณภาพ และ
การเพิ่มมูลค่า/คุณค่า
ผลงานดา้น 
ศิลปวัฒนธรรม 

มีผลงานดา้นท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมช่วยท้องถิน่ที่
ส่งเสริม เศรษฐกิจของชุมชน
และประเทศอย่างน้อย 1 
ผลงาน  

1. สนับสนุนและส่งเสริมการเพิม่
มูลค่า/คุณค่าผลงานดา้น
ศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือนวัตกรรมชุมชนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้สามารถสร้าง
รายไดอย่างยั่งยืน 

1. โครงการ/กิจกรรม
ยกระดับคุณภาพ
ศิลปวัฒนธรรม 
2. การขอจัดสรรทุนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและคุณคา่ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รจูักและ 
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

3.1.1   จ านวนโครงการประชุม/สัมมนาทาง
วิชาการดา้นศิลปวฒันธรรม 

ผลงาน 1 1 1 1 1 1 

3.1.2   จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่
สร้างความโดดเด่นระดบันานาชาติ 

ผลงาน 1 1 1 1 1 1 

3.1.3   จ านวนกิจกรรมความร่วมมือการ
ท างานดา้นศิลปวัฒนธรรมในภมูิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง และประเทศจีน 

กิจกรรม 1 1 1 1 1 1 

เป้าประสงค์ที่ 3.2  เป็นเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และการเพิ่มมูลค่า/คุณค่าผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
3.2.1 จ านวนผลงานด้านศิลปวฒันธรรมที่มี
ความโดดเด่นเปน็เสาหลักของ ภาคอีสาน 

ผลงาน 1 1 1 1 1 1 

3.2.2 จ านวนผลงานด้านศิลปวฒันธรรมที่สร้าง
เพิ่มมูลค่า/คุณค่าผลงานดา้นศิลปวัฒนธรรม 

ผลงาน 1 1 1 1 1 1 

3.2.3 จ านวนทุนสนบัสนนุโครงการ/กิจกรรม จ านวน 1 1 1 1 1 1 



 

แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศลิปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงพฤศจิกายน 2563) 
และ แผนกลยุทธส์ถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ. 2565-2569 

17 
 

ด้านศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งทนุภายนอก ทุน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
  
 

บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

เป้าประสงค ์ เป้าหมายปี 2569 กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ 

4.1 การน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาเพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.ล าดับดา้นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ดีขึ้น  
2. ลดขั้นตอนการท างาน  การ
บริการที่รวดเร็ว ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล/     
    - การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัให้เกิดความ
คล่องตัว  
3. มหาวิทยาลัยผา่นเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ EdPEx 
200 

1. การเป็นมหาวทิยาลัยในก ากบั
ของรัฐ 
2. การพัฒนามหาวทิยาลัยมุ่งสู
ความเป็น เลิศตามแนวทาง 
EdPEx    
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แบบ บูรณาการ (EdPEx) เพื่อ
เพิ่มขีด ความสามารถในการ
แข่งขันของ มหาวิทยาลัย   
 

1. ระบบ ERP ของ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2. โครงการส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพด้วยเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for 
Performance Excellence 
: EdPEx) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
3. โครงการ/กิจกรรม
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

4.2  สร้างมหาวิทยาลัย
ให้เป็น Smart 
University รองรับ    
การเรียนรตูลอดชีวิต 

1. มีระบบที่พัฒนาสกูารเปน็ 
Mahasarakham smart     
University  
2. ระบบสารสนเทศถูกต้อง 
แม่นย า เสถียร  เชื่อมโยง    
ทุกระบบ  และสามารถ
ตัดสินใจได  
   - ลดขั้นตอนการท างาน/
ภาระงานที่ใช้คนท า 
   - จ านวนระบบที่เชื่อมโยง
แต่ละปี        
   - จ านวนแบบฟอร์มที่ได
ปรับให้อยู่ในรูปแบบออนไลน ์

1. พัฒนาความเชื่อมโยงของ
ระบบสารสนเทศ 
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัด้วยเทคโนโลยดีิจทิัล 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรแูละทักษะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลย ี
4. ระบบข้อมูลสนบัสนุนการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง 

1. โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
หน่วยงานรองรับการเป็น 
Mahasarakham smart     
University 
2. การปรับปรุงแบบฟอร์ม
ให้เป็นแบบฟอร์มออนไลน์ 
และเชื่อมโยงการด าเนินงาน
ทุกขั้นตอน 
 

4.3 การบริหารจัด
การเงินเพื่อสร้างรายได ้

มีรายได้เพิ่มข้ึนจากการวิจัย 
บริการวิชาการ หลักสูตรระยะ

1. เพิ่มรายไดจากการวิจัย บริการ
วิชาการ 

1. เพิ่มสัดส่วนเงินทนุวิจัย
ภายนอก 
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สั้น นวตักรรม 2. บริหารหรือลดต้นทุนหรือลด
ค่าใช้จ่ายการลดรายจา่ยทีไ่ม่ได้
สร้างคุณค่าและมูลคา่ 
3. ระบบบริหารการเงินและบัญชี
ที่โปร่งใสและตรวจสอบไดแบบ 
Real time 

2. การจัดท าหลักสูตรระยะ
สั้น 
3. การปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้
เกิดรายได้ 

4.4 พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและ
ระบบการพฒันา    
บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรมืออาชีพ (คนเกง) 
เป็นคนดี (คุณธรรม 
จริยธรรม) รัก องค์กร มี
ความสุข สามารถสร้างงานที่มี
คุณภาพงานสอดคลอง กับ
สมรรถนะบุคลากร คุณภาพ  
มีความก้าวหน้าในสายงาน  

1. มีระบบการจ้างงานที่
หลากหลายและยืดหยุน  
2. มีระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เอ้ือต่อการพัฒนา และ
ความก้าวหนา 
3. มีการวิเคราะห์ภาระงาน เพือ่
ปรับเปลี่ยนการบริหารงานดา้น
อัตราก าลัง และงานบุคคลใหม ่  
- สรรหา : หาคนดีและคนเก่งมา
ท างาน 
- สร้างวัฒนธรรมการรักองค์กร 
- พัฒนา : พัฒนาบุคลากรทุก
ระดับให้มีความรู ทักษะ 
ความสามารถ มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณในการท างาน 
- รักษา : รักษาคนเก่งและดีไว้ 
- ใช้ประโยชน บุคลากรพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
มหาวิทยาลยั (การใช้ศักยภาพ
บุคลากรให้เกิดประโยชนต่อ
องค์กร) 

1. ปรับและก าหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือก และ
สรรหาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถมาท างาน  
2. ระบบการประเมินบุคคล
ที่สอดคล้องกับทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 
3. โครงการ/กิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการสร้าง
จิตส านึกรักองค์กร 
4. โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ 
ผู้บริหาร มมส และบุคลากร
ด้วย หลักสูตรยะยะสั้นแบบ 
หลักสูตร ออนไลน์และปกติ  
5. โครงการ/กิจกรรม
รวบรวมความรูและถ่ายทอด 
ความรทูี่เป็นประโยชนใน
การสร้างนวตักรรมและการ
ท างานของบุคลากร 

4.5 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
และการยอมรับในระดบั
สากล 

มหาวิทยาลยัไดรับการจัด
อันดับที่ดีขึ้น  1 ใน 5 ส าหรับ 
ระดับชาติ และ 1 ใน 400 
ส าหรับระดับนานาชาติ  

1. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน
ล าดับที่ดีขึ้นในระดับสากล  
2. ก าหนดนโยบายหรือแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา
มหาวิทยาลยัเชื่อมโยงกับเกณฑ ์
มาตรฐานสากล 
3. สร้าง Branding ของ
มหาวิทยาลยัให้เป็นที่รู้จักและ

1. โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ  
2. การประชาสัมพันธผ์ล
การด าเนินงานของ 
หน่วยงาน  
3. โครงการ/กิจกรรม
แลกเปลี่ยนนักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญ ชาวตา่งประเทศ
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ยอมรับ ที่มีชื่อเสียงในระดบั 
นานาชาติเพื่อมาร่วมงาน
และ/หรือ วิจัย 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 

เป้าประสงค์ที่ 4.1  การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ให้มีประสิทธิภาพ 

4.1.1 การจัดล าดับด้านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

ร้อยละ 75 -
84.99 

85 - 
94.99 

85 - 
94.99 

85 - 
94.99 

95 - 
100 

95 - 
100 

เป้าประสงค์ที่ 4.2  สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University รองรับการเรียนรูตลอดชีวิต  
4.2.1 ระดับความส าเร็จของการเป็น 
Mahasarakham Smart University 

ระดับ 5 5 5 5 5 5 

เป้าประสงค์ที่ 4.3  การบริหารจัดการเงินเพื่อสร้างรายได้ 
4.3.1 หน่วยงานมีรายได เพิ่มข้ึนอย่างน้อย 
ร้อยละ 5 ต่อปี 

ร้อยละ ไม่น้อย
กว่า  
ร้อยละ 5 

ไม่น้อย
กว่า  
ร้อยละ 5 

ไม่น้อย
กว่า  
ร้อยละ 5 

ไม่น้อย
กว่า  
ร้อยละ 5 

ไม่น้อย
กว่า  
ร้อยละ 5 

ไม่น้อย
กว่า  
ร้อยละ 5 

เป้าประสงค์ที่ 4.4  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
4.4.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรสาย
สนับสนนุที่ไดรับต าแหน่งสูงขึน้ (ผู้ช านาญการ/
ช านาญการพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ) 

ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 

เป้าประสงค์ที่ 4.5  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการยอมรับในระดับสากล  
4.5.1 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับที่ดีขึ้น 1
ใน 5 ส าหรับระดับชาติ และ1 ใน 400 ส าหรับ
ระดับนานาชาต ิ

อันดับ       

 
หมายเหตุ  ตัวชี้วัด 4.1.1, 4.2.1, 4.4.1, 4.5.1 ใช้ผลการด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

ได้รับการจัดดับในประเทศและต่างประเทศดีขึ้น 

กว่าปีท่ีผ่านมา 
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ. 2564-2569 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมสูความเป็นเลิศในระดับชาติและ    

                    นานาชาติ 
ตัวชี้วัด ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ด าเนินงานตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ 1.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสูการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า ของ
เอเชีย 
1.1.1 จ านวนผลงานวิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพ์ ใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติ 

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
วิจัย 

อ.ทม เกตุวงศา 
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
ดร.อัจฉรี จันทมูล  
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์

1.1.2 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล ระดับนานาชาติ 

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
วิจัย 

อ.ทม เกตุวงศา 
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
ดร.อัจฉรี จันทมูล  
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์

1.1.3 จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
วิจัย 

อ.ทม เกตุวงศา 
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์

1.1.4 จ านวนข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับ ทุน
จากแหล่งทุนภายนอก 

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
วิจัย 

อ.ทม เกตุวงศา 
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
ดร.อัจฉรี จันทมูล  
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์

1.1.5 จ านวนโครงการวิจัยทีท่ ากับ 
มหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานหรอื องค์กร
ต่างประเทศ 

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
วิจัย 

อ.ทม เกตุวงศา 
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
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ตัวชี้วัด ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ด าเนินงานตัวชี้วัด 

นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์

1.1.6 จ านวนโครงการวิจัยทีไ่ดรับทุน          
จากต่างประเทศ 

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
วิจัย 

อ.ทม เกตุวงศา 
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

ตัวชี้วัด ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ด าเนินงานตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
2.1.1 จ านวนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ 
 และอุตสาหกรรมที่ไดรับพัฒนาก่อให้เกิด
ความเข้มแข็ง  

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
วิจัย 

อ.ทม เกตุวงศา 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์

2.1.2 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือ 
 เทคโนโลยทีี่ถูกน าไปถ่ายทอดองค์ความรแูก
ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม 

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
วิจัย 

อ.ทม เกตุวงศา 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์

เป้าประสงค์ที่ 2.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
2.2.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
บริการวิชาการและ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อ.ทม เกตุวงศา 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์

2.2.2 จ านวนชุมชนและสังคมที่ไดรับบริการ 
วิชาการแล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพา

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ

รองผู้อ านวยการฝา่ย
บริการวิชาการและ

อ.ทม เกตุวงศา 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
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ตัวชี้วัด ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ด าเนินงานตัวชี้วัด 
ตนเองได ้ วัฒนธรรมอีสาน ท านบุ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
ดร.อัจฉรี จันทมูล  
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์

2.2.3 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือ 
เทคโนโลยทีี่ถูกนไปถ่ายทอดองค์ความรแูก
ชุมชนและสงัคมผ่านการบริการวิชาการ 

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
บริการวิชาการและ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อ.ทม เกตุวงศา 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์

2.2.4 จ านวนเงินทนุด้านบริการวิชาการที่ ได
รับจากแหล่งทุนภายนอก 

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
บริการวิชาการและ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อ.ทม เกตุวงศา 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัด ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ด าเนินงานตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ 3.1 การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมใหม้ีความโดดเด่นเป็นที่รูจักและยอมรับ ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
3.1.1 จ านวนโครงการประชุม/สัมมนาทาง 
วิชาการดา้นศิลปวฒันธรรม 

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
วิจัย 

อ.ทม เกตุวงศา 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
ดร.อัจฉรี จันทมูล  
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์

3.1.2 จ านวนผลงานด้านศิลปวฒันธรรมที่ 
สร้างความโดดเด่นระดบันานาชาต ิ

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
บริการวิชาการและ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อ.ทม เกตุวงศา 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์
นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ 

นายบุญชู ศรีเวียงยา 
นายชวนากร จันนาเวช 
นายนิพล  สายศร ี
นายวัชระ พิมพ์จันทร ์
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ตัวชี้วัด ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ด าเนินงานตัวชี้วัด 
นายพัชรินทร์ ประทุมชาต ิ
นายภูวดล อยู่ปาน 
นายนัฐพงษ์ ภูภักด ี
นายวันชนะ จันทโยธ ี

3.1.3  จ านวนกิจกรรมความร่วมมือการท างาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุม่แม่น้ าโขง 
และประเทศจนี 

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
บริการวิชาการและ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อ.ทม เกตุวงศา, 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์
นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ 
นายบุญชู ศรีเวียงยา 
นายชวนากร จันนาเวช 
นายนิพล  สายศร ี
นายวัชระ พิมพ์จันทร ์
นายพัชรินทร์ ประทุมชาต ิ
นายภูวดล อยู่ปาน 
นายนัฐพงษ์ ภูภักด ี
นายวันชนะ จันทโยธ ี

เป้าประสงค์ที่ 3.2  เป็นเสาหลกัของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และการเพิ่มมูลค่า/คุณค่าผลงานด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม 
3.2.1 จ านวนผลงานด้านศิลปวฒันธรรมที่มี 
ความโดดเด่นเปน็เสาหลักของภาคอีสาน 

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
บริการวิชาการและ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อ.ทม เกตุวงศา, 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์
นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ 

นายบุญชู ศรีเวียงยา 
นายชวนากร จันนาเวช 
นายนิพล  สายศร ี
นายวัชระพิมพ์จันทร ์
นายพัชรินทร์ ประทุมชาต ิ
นายภูวดล อยู่ปาน 
นายนัฐพงษ์ ภูภักด ี
นายวันชนะ จันทโยธ ี

3.2.2 จ านวนผลงานด้านศิลปวฒันธรรมที่ 
สร้างเพิ่มมูลค่า/คุณค่าผลงานดา้น
ศิลปวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
บริการวิชาการและ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อ.ทม เกตุวงศา, 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์
นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ 

นายบุญชู ศรีเวียงยา 
นายชวนากร จันนาเวช 
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ตัวชี้วัด ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ด าเนินงานตัวชี้วัด 
นายนิพล  สายศร ี
นายวัชระพิมพ์จันทร ์
นายพัชรินทร์ ประทุมชาต ิ
นายภูวดล อยู่ปาน 
นายนัฐพงษ์ ภูภักด ี
นายวันชนะ จันทโยธ ี

3.2.3 จ านวนทุนสนบัสนนุโครงการ/ กิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งทนุภายนอก 

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
บริการวิชาการและ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อ.ทม เกตุวงศา, 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์
นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ 

นายบุญชู ศรีเวียงยา 
นายชวนากร จันนาเวช 
นายนิพล  สายศร ี
นายวัชระ พิมพ์จันทร ์
นายพัชรินทร์ ประทุมชาต ิ
นายภูวดล อยู่ปาน 
นายนัฐพงษ์ ภูภักด ี
นายวันชนะ จันทโยธ ี

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

ตัวชี้วัด ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ด าเนินงานตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ 4.1 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.1.1 การจัดล าดับด้านการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการ ด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
บริหาร 

อ.ทม เกตุวงศา 
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
น.ส.ศิริประภา บญุอ่อน 
นางเฉลิมศรี รักษา 
นางนันทพัทธ์ เชิญกลาง 
นางปิยมาภรณ์ บุศยบ ารุง 
นายไพศาล กมลพรวิจิตร 
นางเพ็ญประภา ไชยสงคราม 
น.ส.จงรกัษ์ คชสงัข ์

เป้าประสงค์ที่ 4.2 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University รองรับการเรียนรูตลอดชีวิต 
4.2.1 ระดับความส าเร็จของการเป็น 
Mahasarakham Smart University 

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ

รองผู้อ านวยการฝา่ย
วิจัย 

อ.ทม เกตุวงศา 
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
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ตัวชี้วัด ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ด าเนินงานตัวชี้วัด 
วัฒนธรรมอีสาน น.ส.สุพิน ไตรแก้วเจรญิ 

นายภานุ  พรมเทศ 
นายศรณัย์พงศ์ ชรารัตน ์

เป้าประสงค์ที่ 4.3 การบริหารจัดการเงินเพ่ือสร้างรายได้ 
4.3.1 หน่วยงานมีรายไดเพิ่มข้ึนอย่างน้อย  
ร้อยละ 5 ต่อปี 

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
วิจัย 

อ.ทม เกตุวงศา 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
ดร.อัจฉรี จันทมูล 

เป้าประสงค์ที่ 4.4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพฒันาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
4.4.1  ร้อยละของจ านวนบุคลากรสาย     
สนับสนนุที่ไดรับต าแหน่งสูงขึน้ (ช านาญการ/
ช านาญการพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ) 

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
บริหาร 

อ.ทม เกตุวงศา 
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
น.ส.ศิริประภา บญุอ่อน 
นายไพศาล กมลพรวิจิตร 
นางเฉลิมศรี รักษา 
นางนันทพัทธ์ เชิญกลาง 
นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ 

นายบุญชู ศรีเวียงยา 
น.ส.สุพิน ไตรแก้วเจรญิ 
นายภานุ  พรมเทศ 
นายชูเกียรติ ภูบุญอบ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นางปิยมาภรณ์ บุศยบ ารุง 
นางเพ็ญประภา ไชยสงคราม 
นายพัชรินทร์ ประทุมชาต ิ
น.ส.จงรกัษ์ คชสงัข ์

เป้าประสงค์ที่ 4.5 สร้างภาพลกัษณ์ที่ดี และการยอมรับในระดับสากล 
4.5.1 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับที่ดี ขึ้น 
1 ใน 5 ส าหรับระดับชาติ และ  1 ใน 400 
ส าหรับระดับนานาชาต ิ

ผู้อ านวยการ
สถาบนัวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

รองผู้อ านวยการฝา่ย
วิจัย 

อ.ทม เกตุวงศา, 
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
น.ส.สุพิน ไตรแก้วเจรญิ 
นายภานุ  พรมเทศ 
นายศรณัย์พงศ์ ชรารัตน ์
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ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผล 

 
  การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ. 2560 - 2564 
(ฉบับปรับปรุงพฤศจิกายน 2563) และกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ. 2565 - 2569 
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด าเนินงานไดก าหนดแนวทางในการ ติดตามประเมินผล ดังนี้ 1.1 
หน่วยงานจัดท าแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ระยะกลางโดยต้องสอดคลองกับ แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัย  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  มีการก ากับติดตามประเมินผลแผนฯ ทุกสิ้นปี  เพ่ือรายงานผลต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 1.2 หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นการแปลง
ยุทธศาสตรล์งสูการปฏิบัติในระดับหน่วยงาน  และมีจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการโดยผู้บริหารสูงสุดหรือ
หัวหนา หน่วยงานเป็นผู้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี การก ากับติดตามมีการรายงานผล
ใน ระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกเดือน  (www.kpi.msu.ac.th) ในการประเมินผล 
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตรวจประเมินหน่วยงานทุกสิ้นปีงบประมาณ 
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ภาคผนวก ก 
แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 1. ยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)    
  รัฐบาลไดก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นแนวทางในการพัฒนา 
ประเทศในระยะยาว เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เป็น
ประเทศพัฒนาแลว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวทางที่ก าหนดในยุทธศาสตรช์าตินั้น จ าเป็นอย่างยิ่งต้อง
อาศัยความรูและความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนา 
ก าลังคนที่เหมาะสม เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการน าพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง 
ยุทธศาสตร์ชาติไดระบุวาระการพัฒนาที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) รวมถึงการเตรียมความพรอม เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่ สังคมสูงวัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน 
(Disruption) จากการพัฒนาอย่างกา้วกระโดดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม    
 1.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย     
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”    
 1.2 วัตถุประสงค์     
  1.2.1 ก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน     
  1.2.2 ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแต่ล่ะช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการ    
บูรณาการ     
  1.2.3 สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุก ภาค
ส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน    
 1.3 ยุทธศาสตร์    
  1.3.1 ยุทธศาสตรด้์านความมั่นคง      
  1.3.2 ยุทธศาสตรด์้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     
  1.3.3 ยุทธศาสตรด้์านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน     
  1.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม     
  1.3.5 ยุทธศาสตรด์้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
  1.3.6 ยุทธศาสตรด้์านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    
 1.4 เป้าหมายตามยุทธศาสตร ์    
  1.4.1 ยุทธศาสตรด้์านความมั่นคง      
   1) เป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข 
   2) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ      
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   3) เป้าหมายกองทัพ  หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน มีความ
พรอมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง      
   4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดย ประชาคม
ระหว่างประเทศ      
   5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ      
  1.4.2 ยุทธศาสตรด์้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน      
   1) ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน      
   2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น     
  1.4.3 ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน      
   1) คนไทยเป็นคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21      
   2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต     
  1.4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม      
   1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ      
   2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามา
เปน็ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ      
   3) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ 
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ     
  1.4.5 ยุทธศาสตรด์้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
   1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปไดใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล      
   2) ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ      
   3) ใช้ประโยชนและสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ      
   4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล     
  1.4.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ      
   1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง ความ
ต้องการของประชาชนไดอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส      
   2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง      
   3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
   4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชนต่อส่วนรวมของประเทศ 
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 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 – 2580)    
  2.1 ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต       
   เป้าหมาย  คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 
   ประเด็นย่อยที่เก่ียวข้อง 
    1. การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย      
    2. การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุน      
    3. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน      
    4. การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ    
  2.2 ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู  
   เป้าหมาย       
    1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลก ศตวรรษ
ที่ 21 สามารถในการแกปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนไดอย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต      
    2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ พหุ
ปัญญา     
   ประเด็นย่อยที่เก่ียวขอ้ง      
    1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21      
    2. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย    
  2.3 ประเด็น 15 พลังทางสังคม     
   เป้าหมาย  ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม     
   ประเด็นย่อยที่เก่ียวข้อง      
    1. การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
  2.4 ประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม     
   เป้าหมาย       
    1. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรข์องประเทศเพ่ิมสูงขึ้น      
    2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศ 
เพ่ิมข้ึน     
   ประเด็นย่อยที่เก่ียวข้อง      
    1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ      
    2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม      
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    3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม      
    4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรูพ้ืนฐาน      
    5. ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 
 3. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน (สรุปประเด็นทางการศึกษา) เพ่ือให้สอดคลองกับ แผน
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ     
  3.1 ด้านการเมือง  มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมีความรูความเข้าใจ และมีส่วนร่วมกับ 
กิจกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
กิจกรรมของพรรคการเมือง ต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได และมีกลไกก าหนดความรับผิดชอบของ 
พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง รวมถึงมีกลไกแกไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี 
มีประเด็นที่เกี่ยวขอ้งทางการศึกษา ดังนี้      
   3.1.1 สร้างจิตส านึกในการเรียนรูความเป็นพลเมืองไทยที่ดี     
   3.1.2 สร้างจิตส านักในการเรียนรูความเป็นพลเมืองของโลกท่ีดี 
  3.2 ด้านการบริหารราชการ  จัดท าขึ้นเพ่ือต้องการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ให้เป็น “ภาครัฐของ 
ประชาชนเพ่ือประชาชน” โดยมีเป้าหมายการจัดการภาครัฐให้เปิดกว้าง และเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล 
โครงสร้างขององค์กรมีขนาดกะทัดรัดแต่แข็งแรงด้วยระบบบริหารและบริการประชาชนบนฐานดิจิทัลอย่าง
โปร่งใส ทันสมัยและรวดเร็ว บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพสูง และหน่วยงานภาครัฐต้องสรา้งวัฒนธรรม ต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานและภาคสังคม ประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา คือ ส่งเสริม/ พัฒนาการ
เปน็โรงเรียนต้นแบบ (การบริหารราชการแผ่นดิน)    
  3.3 ด้านกฎหมาย  มีกรอบการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยเป็นหลัก โดยพิจารณาประกอบกับกลไกการปฏิรูปกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ซึ่งก าหนด
เป็นเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์เพ่ือให้มีกลไกต่าง ๆ อาทิ กลไก การออกกฎหมายที่ดีเท่าที่จ าเป็น กลไก
การตรากฎหมายเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ กลไกการเข้าถึง
กฎหมายของประชาชน ทั้ งในด้านการมีส่วนร่วมเสนอร่างกฎหมายและด้านความรู เข้าใจ ในระบบ
กระบวนการยุติธรรม การยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยเป็นอุปสรรค พัฒนากระบวนการทาง
กฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสนับสนุนมากข้ึน รวมถึงการปฏิรูปการเรียน การสอน
เพ่ือสร้างและพัฒนานักกฎหมายใหเ้ป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี  ประเด็นที่เกี่ยวขอ้งทางการศึกษา     
   3.3.1 ส่งเสริมผู้เรียนใหเ้ป็น Start up รุ่นเยาว์    
   3.3.2 จัดตั้งสถาบันการศึกษาเพ่ือรองรับการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม และ 
สตารท์อัพ    
  3.4 ด้านยุติธรรม ก าหนดเป้าหมายให้การด าเนินงาน ในทุกขั้นตอนมีก าหนดระยะเวลา ที่
ชัดเจน มีกลไก การบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้มีอรรถคดีให้เข้าถึง 
กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ าในส่วนของการบริหารงานยุติธรรมต้องเกิดกระบวน 
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ทัศน์ เพ่ือให้สังคม โดยปรับปรุงระบบนิติวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐาน สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งอ านวยความ 
ยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน อีกท้ังกระบวนการยุติธรรมต้องมีประสิทธิภาพ 
เอ้ือต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  ไมมีประเด็นการศึกษาท่ีสอดคลอง    
  3.5 ด้านเศรษฐกิจ  จะส่งผลให้เกิดผลิตภาพสูงขึ้น (Higher productivity) ความสามารถ ใน
การแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive) การเติบโตอย่างครอบคลุม ทั่วทุกภาคส่วน (more 
inclusive) และอย่างยั่ งยืน  (more sustainable) และสถาบันทางเศรษฐกิจ มีสมรรถนะสูง (high 
performance economic institution)  ประเด็นที่เก่ียวข้องทางการศึกษา     
   3.5.1 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลใหแ้ก่ผูเ้รียนรว่มกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
       3.5.2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหลักสูตร (ทุกระดับ)     
   3.5.3 พัฒนาหลักสูตร/ส่งเสริมโรงเรียนอาชีวะต้นแบบ โครงการทวิภาคี (พัฒนาบุคลากร 
และผูเ้รียน หลักสูตรอาชีวศึกษา)     
   3.5.4 พัฒนาบุคลากร และผู้เรียนหลักสูตรอุดมศึกษา     
   3.5.5 ผู้สอนและผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และท าการวิจัย (ทุกระดับ)     
   3.5.6 พัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครฐั 
     3.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดกรอบการปฏิรูปครอบคลุม ด้าน
ทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ ไดแก ทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปฏิรูปสิ่งแวดล้อม และระบบบริหารจัดการ ซึ่งตั้งเป้าหมายให้ทรัพยากร ธรรมชาติได
รับการรักษา ฟ้ืนฟูให้สมบูรณและยั่งยืน เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน ผ่านการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนความร่วมมือของทุกภาคส่วน ประเด็นที่เก่ียวข้องทางการศึกษา     
   3.6.1 ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาในประเด็นที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรป่าไม และสัตว์ป่า 
   3.6.2 ส่งเสริมโครงการ Zero waste ใหแ้กผู้เรียน/ สถานศึกษา (ทุกระดับสถาบัน)     
   3.6.3 พัฒนาหลักสูตร (ความรู ทักษะ) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ใหแ้กผู้เรียนทุกระดับ    
  3.7 ด้านสาธารณสุข มีเป้าหมายให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรูด้านสุขภาพ มีส่วนร่วม 
ในการวางระบบในการดูแลสุขภาพ ไดรับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น และ 
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ระบบสาธารณสุข 
ที่เปน็เอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี  ประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา     
   3.7.1 ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 
(สอดคลองกับประเด็นด้านสังคม)     
   3.7.2 การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย และลดการละเมิดสิทธิ ทางสื่อ
สังคม (ทางการแพทย์)     
   3.7.3 การเพ่ิมสมรรถนะผู้เรียนระดับอุดมศึกษา (สายการแพทย์)     
   3.7.4 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีแหล่งฝึก (ส าหรับสายการแพทย์) ที่มีมาตรฐาน     
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   3.7.5 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ในการพัฒนา 
กายจิตสังคม  ที่พรอมเข้าสู่เดก็วัยเรียน (สอดคลองกับประเด็นด้านสังคม)      
  3.8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  มุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของ 
การท าหน้าที่ของสื่อบน ความรับผิดชอบ และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัล เพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ  ด ารง
รักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรูของประชาชน ด้วยความเชื่อว่า เสรีภาพของการสื่อสารคือ เสรีภาพ
ของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย ประเด็นที่เก่ียวข้องทางการศึกษา     
   3.8.1 ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียน  ในทุกระดับ  และทุก 
ภาคส่วน (ทุกระดับชั้น)     
   3.8.2 การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย  รูเท่าทันสื่อ และลดการละเมิด 
สิทธิทางสื่อสังคม (ทางการแพทย์) + (ทุกระดับชั้น)    
  3.9 ด้านสังคม เพ่ือให้คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้นและ มี
หลักประกันทางรายได ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สังคมไทยเป็นสังคม แห่ง
โอกาสและไมแบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได ชุมชน/ทองถิ่น มีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและท างานร่วมกับ ภาค
ส่วนต่างๆ ได ประเด็นที่เก่ียวข้องทางการศึกษา     
   3.9.1 ผู้เรียนและผู้เสียเปรียบในสังคมในวัยเรียน  ไดรับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และ 
ตามการศึกษาภาคบังคับ      
    - การส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต     
   3.9.2 ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียน ในทุกระดับและทุกภาคส่วน      
    - การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย  และลดการละเมิดสิทธิทาง สื่อ
สังคม  และมีการค านึงถึงในเรื่องสิทธิของผู้บริโภค     
   3.9.3 ส่งเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย  และเด็กปฐมวัย ในการพัฒนากาย 
จติ  สังคม  ที่พรอมเข้าสู่เด็กวัยเรียน  และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กใหไ้ดมาตรฐาน     
   3.9.4 ผู้เรียนเป็นผู้มีปัญญา ควบคูคุณธรรมจริยธรรม     
   3.9.5 ผู้เรียนมีจิตส านึกรักบ้านเกิดในท้องถิ่น     
   3.9.6 ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต 
   3.9.7 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และการท าวิจัย     
  3.10 ด้านพลังงาน ส่งผลให้กระบวนการแข่งขันด้านกิจการพลังงานมีความเป็นธรรมมากขึ้น 
ภายใต้กลไกตลาดที่เหมาะสม พลังงานของประเทศมีความมั่นคง เพียงพอต่อประชาชน ทุกคนและ ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึงและไดรับ การบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เป็นธรรม การมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน
จะช่วยยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการพลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  การวางแผนและ
เตรียมความพรอมระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการเติบโต ของพลังงานทางเลือก    
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  3.11 ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีเป้าหมายให้ประเทศไทย 
มีระดับคะแนนดัชนี การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของ 
โลกในปี 2579 ประเด็นที่เก่ียวข้องทางการศึกษา     
   - ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาไปใช้ในการด าเนิน 
ชีวิต     
   - สร้างทัศนคติ ความรูและปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ  ให้รังเกียจการทุจริต 
และตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรัปชัน 
 
 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)    
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 
2564)  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -2579)  สูการปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรม  ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร ์
ของชาติระยะ  20 ป เพ่ือเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศ ที่
พัฒนาแลว  มีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากการ 
ประเมินสถานะของประเทศในด้านต่างๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์ ดังนี้    
  4.1 วัตถุประสงค์     
   4.1.1 เพ่ือให้คนไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองได อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีสุขภาวะที่ดี มีครอบครัวที่อบอุน  มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี  มีรายไดเพียงพอ ต่อการ
ด ารงชีวิต  มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และมีความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคม  ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ในสังคมสูงวัย     
   4.1.2 เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง  มีเสถียรภาพ แข่งขันได ยั่งยืน  มีความ
มั่นคงทางพลังงาน  มีการกระจายความเจริญสูภูมิภาค  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและครอบคลุม มี
ระบบโลจิสติกส์ที่ไดมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับความเจริญในภาคส่วนต่างๆ 
ด้วยการใช้วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม     
   4.1.3 เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสูความสมดุลของระบบนิเวศและ 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
   4.1.4 เพ่ือสร้างความมั่นคงภายในประเทศ  ปองกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้าม
ชาติ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบต่างๆ   ในระดับ
อนุภาค ภูมิภาค และโลก 
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   4.1.5 เพ่ือให้มีการท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่ 
และพ้ืนที่รวมทั้งมีการกระจายอ านาจสูทองถิ่นมากขึ้น  ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการ 
ประชาชนไดอย่างมีคุณภาพท่ัวถึง ตรวจสอบได และปราศจากคอรัปชั่น     
  4.2 เป้าหมายรวม     
   4.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ  
   4.2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายไดและความยากจนลดลง     
   4.2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได  
   4.2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  มีความม่ันคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ า     
   4.2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี  
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย     
   4.2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได กระจาย 
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน    
  4.3 ยุทธศาสตร ์    
   4.3.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  มุ่งพัฒนาปรับเปลี่ยนให ้
คนไทยส่วนใหญ่ มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น คนในสังคมไทยทุกชวงวัย  มี
ทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมขึ้น ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ 
เรียนรูด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสถาบันทางสังคม มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ประเทศเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และ 
ภาคเอกชน     
   4.3.2 ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  มุ่งเน้นการลด ความ
เหลื่อมล้ าด้านรายไดของกลุ่มคนที่มีฐานะ ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน พรอมทั้งการแกไขปัญหา ความ
ยากจน อันเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาไปสูประเทศที่มีรายไดสูง ตลอดจนเพ่ิมโอกาส การเข้าถึงบริการ 
พ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง     
   4.3.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันไดอย่างยั่งยืน มุ่งเน้น 
การขับเคลื่อน ให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยให้การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัว 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัว เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ รักษาเสถียรภาพ การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งใหผู้้ผลิตทุกระดับธุรกิจ     
   4.3.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่งเน้น 
การรักษาฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชนอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านน้ าโดยบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้ง
ระบบให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการลด 
ก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือภัยพิบัติ    
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   4.3.5 ยุทธศาสตร์ความม่ันคง   ให้ความส าคัญ ในการปกป้องและเชิดชูสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ สร้างความสมานฉันท์สามัคคีของคนในชาติ ลดปัญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไดรับโอกาสต่างๆ ในการด ารงชีวิต นอกจากนั้น มุ่งเน้นให้ประเทศ 
ไทยมีความพรอมต่อการรับมือ ภัยคุกคามทั้งทางทหาร หรือแม้กระทั้งภัยคุกคามด้านอ่ืนๆ ตลอดจนต้อง 
พัฒนาให้แผนงาน ด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม     
   4.3.6 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในภาครัฐและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย ให้ความส าคัญกับลดสัดส่วนค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ รวมทั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพ่ิมคะแนน ดัชนีการรับรูการทุจริตให้สูงขึ้น และ
ลดจ านวน การด าเนินคดีกับผู้มิไดกระท าความผิด     
   4.3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์ มุ่งเน้นการพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสในภาพรวมของประเทศ รวมถึงการพัฒนาด้านพลังงาน โดยการเพ่ิม 
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้า พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการ 
ขยายโครงข่ายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ สร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่ 
เพ่ิมขึ้น และการพัฒนาระบบ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอง ตาม
มาตรฐานสากล เพ่ือรับมือ ตอภัยคุกคามทางออนไลน์ ตลอดจนการพัฒนา ด้านสาธารณูปการ  โดยการ
ขยายก าลังการผลิตน้ าประปาและกระจายโครงข่ายการให้บริการน้ าประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศ 
และบริหารจัดการลดน้ าสูญเสียในระบบส่งน้ าและระบบจ าหน่ายน้ า     
   4.3.8 ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  มุ่งเน้นการเพ่ิม ความ
เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน     
   4.3.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  ให้ความส าคัญมุ่งเน้น 
การลดช่องว่างรายไดระหว่างภาคและมีการกระจายรายได ที่เป็นธรรมมากขึ้น เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลาง  
ของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม ส าหรับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิต  ที่มี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ บริเวณ
ชายแดน     
   4.3.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศเพื่อการพัฒนา  มีเป้าหมาย ใน
การสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชนไดเต็ม ศักยภาพ 
มีระบบห่วงโซมูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมขึ้น พรอมทั้งท าให้ประเทศไทย เป็นฐานเศรษฐกิจ 
การค้า และการลงทุนที่ส าคัญ ในภูมิภาค อนุภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการ พัฒนาส่วนขยายจาก



 

แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศลิปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงพฤศจิกายน 2563) 
และ แผนกลยุทธส์ถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ. 2565-2569 

36 
 

แนวระเบียงเศรษฐกิจใน อนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และ เอเชียใต้ ตลอดจน
ประเทศไทย เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในทุกระดับ 
 
 5. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)     
  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด 
การศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกชวงวัยให้เต็มตามศักยภาพ 
สามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใน 
วันที่ 14 มีนาคม 2560    
  5.1 วัตถุประสงค์   เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมี 
ประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคลองกับ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
ตลอดจนเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และร่วมมือ 
ผนึกก าลังมุ่งสูการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือน าประเทศไทย 
ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มรีายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
  5.2 วิสัยทัศน์     
   “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็น 
สุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”    
  5.3 ยุทธศาสตร ์
   5.3.1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ     
   5.3.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ใน
การแข่งขันของประเทศ     
   5.3.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู  
   5.3.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา     
   5.3.5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
   5.3.6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา    
  5.4 เป้าหมาย     
   5.4.1 การเข้าถึงการศึกษา (Access)     
   5.4.2 ความเท่าเทียม (Equity)     
   5.4.3 คุณภาพ (Quality)     
   5.4.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency)     
   5.4.5 การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
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 6. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 
2570    
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไดจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ขึ้น ให้มีความสอดคลองกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 

มุ่งเนน้การพัฒนานโยบายส าหรับทุกกลุ่มทั้งเชิงพ้ืนที่และระดับประเทศ และอยู่บนพ้ืนฐาน ของข้อเท็จจริงที่มี
ข้อมูลสนับสนุน (Evidence – based Policy) โดยก าหนดเป้าหมายหลักและทิศทาง เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Objectives) รวมถึงประเด็นส าคัญ (Key Issues) ในการพัฒนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ที่ยึดหลักเน้นความต้องการของผู้ใช้ประโยชนเป็นส าคัญ (Demand – driven) เพ่ือเป็นกรอบทิศ
ทางการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ   โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้  
 
   วิสัยทัศน์     
   “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาส อย่างทั่วถึง สังคมที่
มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งท างานนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น าพาประเทศ
ไทย สูประเทศท่ีพัฒนาแลว” 
 
 ท่ีมา : แผนด้านการอดุมศกึษาเพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 
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ความสัมพันธ์ของแผนพัฒนา 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

 7. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับที่ 12 (พ .ศ. 2560-2564) ฉบับ
ปรับปรุงกันยายน 2563 และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-
2569) 
  ยุทธศาสตร์ที ่1) ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 
  เป้าประสงค ์1.1) พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการ 
ของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับการเรียนรู้ส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 
  เป้าประสงค ์1.2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการ 
ของสถานประกอบการสังคมและประเทศ 
  เป้าประสงค ์1.3) พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะ 
เพ่ืออนาคต 
  เป้าประสงค ์1.4) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานและส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะภาพด้านวิชาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
  เป้าประสงค ์2.1) สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดัน 
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3) ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และ 
ภาคประชาสังคม 
  เป้าประสงค์ 3.1) ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการ
แข่งขัน 
  เป้าประสงค ์3.2) ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
  เป้าประสงค์ 4.1) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดด
เด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
  เป้าประสงค์ 4.2) เป็นเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ  และการเพ่ิม
มูลค่า/คุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5) บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
  เป้าประสงค์ 5.1) เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความ
คล่องตัวรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึนในการท างาน 
  เป้าประสงค์ 5.2) สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University รองรับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
  เป้าประสงค์ 5.3) การบริหารจัดการเงินเพ่ือสร้างรายได้ 
  เป้ าประสงค์  5.4) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่ มี
ประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค ์5.5) ยกระดับคุณภาพให้บริการทางด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ 
  เป้าประสงค ์5.6) สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และการยอมรับในระดับสากล 
  เป้าประสงค์ 5.7) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และสร้างนวัตกรรม 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 

และจัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565-2569 
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ภาคผนวก ค 
ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ. 2564-2569 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุง 
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จัดท า/ปรับปรุง  
ร่างแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศลิปะและวัฒนธรรมอีสาน 

เริ่มต้น 

ประชุมคณะกรรมการทบทวน
และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฯ 

เสนอร่างแผนกลยุทธ์ฯ ต่อกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยศลิปะและวัฒนธรรมอสีานให้

ความเห็นชอบ 

 

เสนอร่างแผนกลยุทธ์ฯ ต่อที่ประชุม
กรรมการบริหารฯ สถาบันวิจัยศลิปะและ

วัฒนธรรมอีสานใหค้วามเห็นชอบ 

สิ้นสุด 



 

แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศลิปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงพฤศจิกายน 2563) 
และ แผนกลยุทธส์ถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ. 2565-2569 

43 
 

 
ผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 
 คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 
 
ผู้จัดท า 
 คณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ. 
2560-2564 และจัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พ.ศ. 2565-2569 
 
ฝ่ายเลขานุการ/วิเคราะห์ /รวบรวม /เรียบเรียง/พิมพ์ 
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 นางสาวจงรักษ์  คชสังข์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
 
ปีท่ีพิมพ์ 
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