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 ค าน า 
 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้เงื่อนไข
ของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ มาตรา 9 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่มีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของ
ภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการ
ก าหนดขึ้น และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2537 มาตรา 20  (3) ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของอธิการบดีไว้ว่า “จัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานรวมติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย” ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564
สถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2563 และ
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่  13 (พ.ศ.2565-2569)  ที่ได้น าแนวทางการพัฒนาโดยยึดนโยบายของชาติ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. และการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ 11/2563 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563
และเสนอให้คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้พิจารณาเห็นชอบ 
 

    สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการ
การแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และผลักดันให้การด าเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของทุกส่วนงาน ตอบสนองทิศทางการพัฒนาสถาบันฯ และพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ก าหนด เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน อันจะน าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
และเพ่ือการพัฒนาองค์กรต่อไป 
 
 

          สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ปรัชญา  
 ยุ้งฉางแห่งภูมิปัญญา  พัฒนาสังคมแบบยั่งยืน 
   

วิสัยทัศน ์
ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสานในระดับเอเชีย 
 

พันธกิจ   
1. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมสูความเป็นเลิศ  

  2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
 3. อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางวิชาการ สร้างรายได้และการพัฒนามาตรฐานทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
สมรรถนะหลัก  
 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
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ค่านิยมองค์กร 
 ISAN 
  I     =     Intellect  ปัญญาญาณ  เฉลียวฉลาด 
  S    =   Self-knowledge รู้จักรากเหง้า (อีสาน) 
  A    =   Aesthetics  สุนทรียภาพ 
  N    =   Notability  เป็นที่รู้จัก 
อัอัตลักษณ์ตลักษณ์  
  เสาหลักด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมสูความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใหม้ีความโดดเด่นระดับชาติและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
 
ผลสัมฤทธิ์เม่ือสิ้นสุดแผน 

1. การด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับของชุมชน/ประเทศ 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

สร้างมูลค่าเพ่ิมและบูรณาการด้านการบริการวิชาการและการวิจัย 

Strategic Map สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสานในระดับเอเชีย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
    

 
 

                                                                                                                                      
 

               
 
 
 
 

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 
และบริการวิชาการแก่สังคม 

การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม 
ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 

ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและผสมผสานวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

งานบริการวิชาการสนองความต้องการ
ของชุมชนและประเทศ 

งานวิจัยได้รับการอ้างอิง 

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
น าไปใช้ประโยชน์ 

เป็นที่พ่ึงของชุมชนและสังคม 

บูรณาการองค์ความรู้/นวัตกรรมสู่ชุมชน 

ศูนย์/แหล่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย/บุคลากร 

ช่องทางการให้บริการ  การบริหารจัดการ/การบูรณาการงานวิจัย 

อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ 
และพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิทัศน์/อาคารสถานที่ 

วัฒนธรรมองค์กร 

 ระบบบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร ระบบฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากร 

การบริหารความเสี่ยง 

 สร้างคุณค่า/มูลค่าเพ่ิมงานวิจัย/นวัตกรรม 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

การลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
คุณ

ภา
พบ

ริก
าร
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ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสานในระดับเอเชีย 
 

1.การพัฒนางานวจิัย และนวัตกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมสคูวามเป็นเลิศ 

2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  เพื่อ
เพิ่มมูลค่าและพฒันาคุณภาพชวีิตให้ชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยนื 

3.อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนา
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพื่อเพิ่มคุณค่าทาง
วิชาการ สรา้งรายได้และการพฒันามาตรฐาน
ทางดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน์ 

    พันธกิจ 
 

เป้าประสงค์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสานในระดับเอเชีย 
 

                                                                                                                            
 

 

 ปรัชญา                   ยุ้งฉางแห่งภูมิปัญญา  พัฒนาสังคมแบบย่ังยืน                 
 

       

                      
 

      
     

     
 

 

    
 
    
 

 

 

 
 

 
 

 
 

ชุมชนและ
สังคมมีความ
เข้มแข็งและ
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

ให้บรกิารวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาค

ประชาสังคม 

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมสคูวามเป็นเลิศ

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

บริหารองค์กรเพื่อความเป็น
มหาวิทยาลยัอัจฉริยะ 

ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมอีสาน
ให้มีความโดดเด่นระดับชาติและ

นานาชาต ิ

สร้างผลงานวิจัย 
นวัตกรรมที่มี
คุณภาพสูง เปน็ที่
ยอมรับเพื่อ
ผลักดันสกูารเป็น
มหาวิทยาลยัชัน้
น าของเอเชีย 

1.การอนุรักษ ์ฟื้นฟู เผยแพร และ
พัฒนา ศิลปวฒันธรรมให้มีความโดด
เด่นเป็นที่รจูักและ ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาต ิ
2.เป็นเสาหลักของภาคอีสานในการ
ยกระดับคุณภาพ และการเพิ่มมูลค่า/
คุณค่าผลงานดา้น ศลิปวฒันธรรม 

 

1.การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มศักยภาพในการบรหิาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ 
2.สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University รองรับการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
3.การบริหารจัดการเงินเพื่อสร้างรายได้ 
4.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและระบบการพฒันาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 
5.สร้างภาพลักษณท์ี่ดีและการยอมรับในระดับสากล 

 

สมรรถนะหลัก 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอสีาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมสูความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

ปี 2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพ่ือผลักดันสกูารเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า ของเอเชีย 

1.1.1 จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ์ ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

1 ผลงาน 1. โครงการความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ดา้น
เอกสารโบราณในเครือข่ายภูมภิาค CLMVT 
2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนกัวิจัย 
3. กิจกรรมสนับสนุนการขอรับทุนวิจัย นวัตกรรม 
4. การเป็นหรือร่วมเป็นเจาภาพการจัดประชุม 
วิชาการ / การสมัมนา /การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
5. กิจกรรมการเตรียมความพรอมผลงานวิชาการ และ 
น าเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติ 
 
 
 

26,000 
 
 

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

1.1.2 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจยั (Citation) ที่
ปรากฏในฐานข้อมูล ระดบันานาชาต ิ

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

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

1.1.3 จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ไม่ม ี
ตวัชีว้ดันี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

1 ผลงาน อ.ทม เกตุวงศา/ 
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง/ 
อ.สถิตย์ เจ็กมา/ 
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร/์ 
นางทัศนีย์ บัวระภา/ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

ปี 2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

นางนิ่มนวล จันทรุญ 
1.1.4 จ านวนข้อเสนอโครงการที่ยืน่ขอรับ ทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

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

1.1.5 จ านวนโครงการวิจัยที่ท ากบั มหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 

ไม่ม ี
ตวัชีว้ดันี ้

ไม่ม ี
ตวัชีว้ดันี ้

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

1.1.6 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ ไม่ม ี
ตวัชีว้ดันี ้

ไม่ม ี
ตวัชีว้ดันี ้

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

รวม  6  ตัวชี้วัด                     รวมประมาณการงบประมาณ 26,000  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

ปี 2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน 

2.1.1 จ านวนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ 
 และอุตสาหกรรมที่ไดรับพัฒนาก่อให้เกิดความ
เข้มแข็ง  

   ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

   ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

2 หน่วยงาน 1.โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภยั
ครบวงจร 
2.โครงการหมู่บ้านจักสานไมไ้ผบ่้านลุมพุก 
3.โครงการ การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลผ้าทอจังหวัด
มหาสารคามและแพลตฟอรม์ดิจิทลัเพื่อส่งเสริม
การตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 

216,000 
 
220,000 
60,000 

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

2.1.2 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือ 
 เทคโนโลยีที่ถูกน าไปถ่ายทอดองค์ความรแูกภาค
ธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม 

   ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

   ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

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

เป้าประสงค์ที่ 2.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
2.2.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

2 เครือข่าย 4. สร้างเครือข่ายและจัดท าความร่วมมือ (MOU) กับ
หน่วยงานภายนอก 
5.โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภยั
ครบวงจร 
6.โครงการหมู่บ้านจักสานไมไ้ผบ่้านลุมพุก 
7. โครางการหลักสตูรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

 
 
 
 
 

12,000 

อ.ทม เกตุวงศา 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

ปี 2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

2.2.2 จ านวนชุมชนและสังคมที่ไดรับบริการวิชาการ
แล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพึง่พาตนเองได ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

2 ชุมชน ด้วยระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
8. โครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าทอจังหวัด
มหาสารคามและแพลตฟอรม์ดิจิทลัเพื่อส่งเสริม
การตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
9. โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ และการยกระดับสนิค้า OTOP เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนต าบลโคกพระ 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
10. โครงการการยกระดบัศักยภาพของชุมชนเพื่อ
รองรับวิถีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัย และ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการสร้าง
ผลิตภณัฑ์ของชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ชุมชนต าบลเหล่า อ าเภอโกสมุพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม  
 

 
 

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

2.2.3 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือ เทคโนโลยีที่ถู
กนไปถ่ายทอดองค์ความรแูกชุมชนและสังคมผ่านการ
บริการวิชาการ 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

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

2.2.4 จ านวนเงินทุนด้านบริการวชิาการที่ ไดรับจาก
แหล่งทุนภายนอก 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

500,000 บาท อ.ทม เกตุวงศา 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์

รวม  6  ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณ 508,000  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

ปี 2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รูจักและยอมรับ ในระดับชาติและนานาชาติ 

3.1.1 จ านวนโครงการประชุม/สัมมนาทาง วิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

1 ผลงาน 1.โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา" ครั้งท่ี 4 
 

40,000 
 
 
 

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

3.1.2 จ านวนผลงานด้านศลิปวัฒนธรรมที่ สร้างความ
โดดเด่นระดับนานาชาต ิ

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

1 ผลงาน 2. โครงการความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ดา้น
เอกสารโบราณในเครือข่ายภูมภิาค CLMVT 
3.โครงการปริวรรต และเผยแพร่วรรณกรรม
ท้องถิ่นอีสานสู่สากล 

26,000 
 

16,000 

อ.ทม เกตุวงศา, 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์
นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ 

นายบุญชู ศรีเวียงยา 
นายชวนากร จันนาเวช 
นายนิพล  สายศร ี
นายวัชระพิมพ์จันทร ์
นายพัชรินทร์ ประทุมชาต ิ
นายภูวดล อยู่ปาน 
นายนัฐพงษ์ ภูภักด ี
นายวันชนะ จันทโยธ ี
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

ปี 2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 

3.1.3  จ านวนกิจกรรมความร่วมมือการท างานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในภูมภิาคลุม่แม่น้ าโขง และประเทศจีน 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

1 กิจกรรม อ.ทม เกตุวงศา, 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์
นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ 

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

เป้าประสงค์ที่ 3.2  เป็นเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และการเพ่ิมมูลค่า/คุณค่าผลงานด้าน ศิลปวัฒนธรรม 

3.2.1 จ านวนผลงานด้านศลิปวัฒนธรรมที่มี ความโดด
เด่นเป็นเสาหลักของภาคอีสาน 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

1 ผลงาน 4.โครงการปรับปรุงและพัฒนารปูแบบการจัด
แสดงนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสานและการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ 
5.โครงการนิทรรศการและฐานข้อมูลโหราศาสตร์

66,000 
 
 
 

16,000 

อ.ทม เกตุวงศา, 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์
นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ 

นายบุญชู ศรีเวียงยา 
นายชวนากร จันนาเวช 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

ปี 2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563 

3.2.2 จ านวนผลงานด้านศลิปวฒันธรรมที่ สร้างเพิ่ม
มูลค่า/คุณค่าผลงานด้านศลิปวัฒนธรรม 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

1 ผลงาน พื้นบา้น 
6. โครงการจัดท าวารสารอีสานศึกษา 
7.โครงการงานเชิดชูเกียรติศิลปนิพื้นบ้านอีสาน 
ประจ าปี 2564 
8.โครงการส ารวจและอนุรักษ์ผา้ห่อคัมภีร์ใบลาน 
ภาคอีสาน อัตลักษณ์และการแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรม 
9. การวิเคราะห์และจัดท าอนุกรมศัพท์สมุนไพร 
โรค ต ารับยา ที่ปรากฏในเอกสารใบลานอีสาน 
10. โครงการฮักวัฒนธรรม ฮักสารคาม พื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่นขายวัฒนธรรม ชุมชนคน
สารคาม 
11. โครงการฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี 
ประเพณีบุญผะเหวด 
12. โครงการสักการะบูชา “พระพุทธกันท 
วิชัยอภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจ าเมือง
มหาสารคาม 

 
10,000 
40,000 

 
100,000 

 
 

20,000 
 

36,000 
 
 

300,000 
 

50,000 

นายนิพล  สายศร ี
นายวัชระพิมพ์จันทร ์
นายพัชรินทร์ ประทุมชาต ิ
นายภูวดล อยู่ปาน 
นายนัฐพงษ์ ภูภักด ี
นายวันชนะ จันทโยธ ี
 
 

3.2.3 จ านวนทุนสนับสนุนโครงการ/ กิจกรรมดา้น
ศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

1 ทุน 

รวม  6  ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณ 720,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

ปี 2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธภิาพ 
4.1.1 การจัดล าดับดา้นการประเมนิ คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ร้อยละ 
75-84.99 

1.โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของ
สถาบันวิจัยศลิปะและวัฒนธรรมอสีาน 
2. กิจกรรมการถา่ยทอดนโยบายสูก่ารปฏิบัต ิ
3. กิจกรรมการด าเนินงานการบรหิารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

4,000 อ.ทม เกตุวงศา 
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
น.ส.ศิริประภา บุญอ่อน 
นางเฉลิมศรี รักษา 
นางนันทพัทธ์ เชิญกลาง 
นางปิยมาภรณ์ บุศยบ ารุง 
นายไพศาล กมลพรวิจิตร 
นางเพญ็ประภา ไชยสงคราม 
น.ส.จงรักษ์ คชสังข ์

เป้าประสงค์ที่ 4.2 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University รองรับการเรียนรูตลอดชีวิต 

4.2.1 ระดับความส าเรจ็ของการเป็น Mahasarakham 
Smart University 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ระดับ 5 4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
ส าหรับบคุลากร 
 

- อ.ทม เกตุวงศา 
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
น.ส.สุพิน ไตรแก้วเจรญิ 
นายภานุ  พรมเทศ 
นายศรณัย์พงศ์ ชรารัตน ์

เป้าประสงค์ที่ 4.3 การบริหารจัดการเงินเพ่ือสร้างรายได้ 

4.3.1 หน่วยงานมีรายได เพิ่มข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ 5 
ต่อปี 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5 

1. เพิ่มสัดส่วนเงินทนุวิจัยภายนอก 

2. การจัดท าหลักสูตรระยะสัน้ 
3. การปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เกิดรายได ้

- อ.ทม เกตุวงศา 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

ปี 2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

เป้าประสงค์ที่ 4.3 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธภิาพ 
4.3.1  ร้อยละของจ านวนบุคลากรสาย สนับสนุนท่ีไดรับ
ต าแหน่งสูงข้ึน (ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ/
ผู้เชี่ยวชาญ) 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ร้อยละ 5 7. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การยกระดับ
หน่วยงาน ภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
8. กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
และความกา้วหน้าในสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ  

40,000 อ.ทม เกตุวงศา 
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
น.ส.ศิริประภา บุญอ่อน 
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.จงรักษ์ คชสังข ์

เป้าประสงค์ที่ 4.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และการยอมรับในระดับสากล 

4.4.1 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับที่ดี ขึ้น 1 ใน 5 
ส าหรับระดับชาติ และ  1 ใน 400 ส าหรับระดับ
นานาชาต ิ

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ได้รับการจัด
ดับใน
ประเทศและ

9. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทกัษะด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุน 

 อ.ทม เกตุวงศา, 
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
น.ส.สุพิน ไตรแก้วเจรญิ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

ปี 2564 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

ต่างประเทศดี
ขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา 

นายภานุ  พรมเทศ 
นายศรณัย์พงศ์ ชรารัตน ์

รวม  4  ตัวชี้วดั รวมประมาณการงบประมาณ 44,000  
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ประมาณการงบประมาณในการพัฒนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอสีาน 
(จ าแนกตามยุทธศาสตร์  ) 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 
เงินแผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

รวม 

1 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมสูความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ - 26,000 26,000 
2 ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม - 508,000 508,000 
3 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ - 720,000 720,000 
4 บริหารองค์กรเพ่ือความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ - 44,000 44,000 
 รวมทั้งสิ้น - 1,298,000 1,298,000 

แหล่งที่มา : ที่แสดงตัวเลขจากเอกสารงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ พ.ศ. 2564 
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กลยุทธก์ารด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมสูความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 

1.1.1 จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีมาตรฐานการวจิัยในระดับสากล 
2. สนับสนุนทุนภายในท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ  
3. การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกและ
ต่างประเทศ 

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

1.1.2 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติ 
1.1.3 จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
1.1.4 จ านวนข้อเสนอโครงการที่ยืน่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
1.1.5 จ านวนโครงการวิจัยที่ท ากับมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างประเทศ 
1.1.6 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 

2.1.1 จ านวนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมที่ไดรับพัฒนาก่อให้เกิดความเข้มแข็ง 

สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในภาค
ธุรกิจและอตุสาหกรรม 

อ.ทม เกตุวงศา 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศกัดิ์ ราวะรินทร์ 

2.1.2 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกน าไปถ่ายทอดองค์
ความรูแกภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม 

2.2.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

1. สร้างเครือข่ายการวิจัยและบรกิารวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน หรือแหล่งทุนภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม  

อ.ทม เกตุวงศา 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 
2.2.2 จ านวนชุมชนและสังคมที่ไดรับบริการวิชาการแล้วก่อให้เกดิความเข้มแข็ง
และพึ่งพาตนเอง 

2. สนับสนุนและส่งเสรมิการพัฒนาความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองไดของ
ชุมชนและสังคม ตามหลักการการพัฒนาของสหประชาชาติ  
3. ส่งเสรมิศักยภาพบุคลากรและยกระดับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
กับชุมชนและสังคม 

ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นายณรงค์ศกัดิ์ ราวะรินทร์ 

2.2.3 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูกน าไปถ่ายทอดองค์ความรแูก
ชุมชนและสังคมผ่านการบริการวิชาการ 
2.2.4 จ านวนเงินทุนด้านบริการวชิาการที่ไดรับจากแหล่งทุนภายนอก 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 
3.1.1 จ านวนโครงการประชุม/สัมมนาทางวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรม 
 

1.ส่งเสรมิศักยภาพบุคลากรที่ท างานด้านศิลปวัฒนธรรมใหเ้กิดความโดดเดน 
2. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพรการสร้างผลงานท่ีโดดเดน 
3. สนับสนุนและส่งเสรมิการท างานด้านศิลปวัฒนธรรมในภมูิภาคลุม่แม่น้ า
โขงและประเทศจีน 

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

3.1.2 จ านวนผลงานด้านศลิปวัฒนธรรมที่สร้างความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
 

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

3.1.3   จ านวนกิจกรรมความร่วมมือการท างานด้านศลิปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง และประเทศจีน 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 
นายนัฐพงษ์ ภูภักด ี
นายวันชนะ จันทโยธ ี

3.2.1 จ านวนผลงานด้านศลิปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเสาหลักของ ภาค
อีสาน 

1. สนับสนุนและส่งเสรมิการเพิม่มลูค่า/คณุค่าผลงานด้านศลิปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสรมิและพัฒนาผลติภณัฑ์หรือนวัตกรรมชุมชนด้านศลิปวัฒนธรรมให้
สามารถสรา้งรายไดอย่างยั่งยืน 

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 ี

3.2.2 จ านวนผลงานด้านศลิปวัฒนธรรมที่สร้างเพิ่มมูลค่า/คณุค่าผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
3.2.3 จ านวนทุนสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งทุน
ภายนอก 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 
4.1.1 การจัดล าดบัด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

1. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการตามแผนใหส้อดคล้องกับอัตลักษณ์ 
    และจุดเน้นของมหาวิทยาลัยและนโยบายของชาต ิ
2. ก าหนด KPI ระดับหน่วยงาน ระดับบุคคลให้ชัดเจน  
    มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้การประเมินมีประสิทธิภาพ 
3. วางระบบและกลไกในการบริหารงานให้มีความยดืหยุ่น โดยยดึมัน่ 
    ในหลักธรรมาภิบาล เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

อ.ทม เกตุวงศา 
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
น.ส.ศิริประภา บุญอ่อน 
นางเฉลิมศรี รักษา 
นางนันทพัทธ์ เชิญกลาง 
นางปิยมาภรณ์ บุศยบ ารุง 
นายไพศาล กมลพรวิจิตร 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 
นางเพ็ญประภา ไชยสงคราม 
น.ส.จงรักษ์ คชสังข ์

4.2.1 ระดบัความส าเรจ็ของการเป็น Mahasarakham Smart University 1. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศ 
2. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลยัด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรแูละทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลย ี
4. ระบบข้อมูลสนับสนุนการตดัสนิใจที่ถูกต้อง 

อ.ทม เกตุวงศา 
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
น.ส.สุพิน ไตรแก้วเจรญิ 
นายภานุ  พรมเทศ 

นายศรัณย์พงศ์ ชรารัตน์ 
4.3.1 หน่วยงานท่ีจัดหารายไดมีรายได เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 5 ต่อป ี 1. เพิ่มรายไดจากการวิจัย บริการวิชาการ 

2. บริหารหรือลดต้นทุนหรือลดค่าใช้จ่ายการลดรายจา่ยที่ไม่ไดส้รา้งคุณค่า
และมลูค่า 
3. ระบบบริหารการเงินและบญัชีท่ีโปร่งใสและตรวจสอบไดแบบ Real 
time 

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

4.4.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนที่ไดรับต าแหน่งสูงขึน้ 
(ผู้ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ) 

1. มีระบบการจ้างงานท่ีหลากหลายและยดืหยนุ  
2. มีระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลที่เอื้อต่อการพัฒนาและความก้าวหนา 
3. มีการวิเคราะห์ภาระงาน เพื่อปรับเปลีย่นการบริหารงานด้านอัตราก าลัง 
และงานบุคคลใหม ่ 
- สรรหา : หาคนดีและคนเก่งมาท างาน 
- สร้างวัฒนธรรมการรักองค์กร 
- พัฒนา : พัฒนาบุคลากรทุกระดบัให้มีความรู ทักษะ ความสามารถ มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณในการท างาน - รักษา : รักษาคนเก่งและดีไว ้
- ใช้ประโยชน บุคลากรพร้อมต่อการเปลีย่นแปลงและการพัฒนา
มหาวิทยาลยั (การใช้ศักยภาพบุคลากรให้เกดิประโยชนต่อองค์กร) 

อ.ทม เกตุวงศา 
ดร.อัจฉรี จันทมูล 
นายสถิตย์ เจ็กมา   
น.ส.ศิริประภา บุญอ่อน 
นายไพศาล กมลพรวิจิตร 
นางเฉลิมศรี รักษา 
นางนันทพัทธ์ เชิญกลาง 
นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ 
นายบุญชู ศรีเวียงยา 
น.ส.สุพิน ไตรแก้วเจรญิ 
นายภานุ  พรมเทศ 
นายชูเกียรติ ภูบุญอบ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ เจ้าภาพหลัก/ผู้รับผิดชอบ 
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร ์
นางนิ่มนวล จันทรุญ 
นางปิยมาภรณ์ บุศยบ ารุง 
นางเพ็ญประภา ไชยสงคราม 
นายพัชรินทร์ ประทุมชาต ิ
น.ส.จงรักษ์ คชสังข ์

4.5.1 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอนัดับที่ดีขึ้น 1ใน 5 ส าหรับระดับชาติ และ1 ใน 
400 ส าหรับระดับนานาชาต ิ

1. การจัดอันดับมหาวิทยาลยัในล าดับที่ดีขึ้นในระดับสากล  
2. ก าหนดนโยบายหรือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา
มหาวิทยาลยัเช่ือมโยงกับเกณฑ ์
มาตรฐานสากล 
3. สร้าง Branding ของมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรูจ้ักและยอมรับ 

อ.ทม เกตุวงศา, 
ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
น.ส.สุพิน ไตรแก้วเจรญิ 
นายภานุ  พรมเทศ 
นายศรณัย์พงศ์ ชรารัตน ์
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

 

ผู้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

 

 
 
 
 

 
ที่ปรึกษา 

1. คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
2. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
3. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
4. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
5. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

ผู้จัดท า  
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

วิเคราะห์ข้อมูล/เรียบเรียง/พิมพ์   
นางเพ็ญประภา  ไชยสงคราม   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
นางสาวจงรักษ์   คชสังข์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
 

ปีที่พิมพ์ 
  มกราคม 2564   
  จ านวน  10  เล่ม 


