ERM 1

ยุทธศาสตร์
(1)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจัย

แบบรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารงานหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน.....สถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน......
ณ วันที่.....30......เดือน…กันยายน…....พ.ศ.....…2559……..
วัตถุประสงค์(เป้าประสงค์)
ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทํางานหลัก/
กิจกรรมหลัก
(2)
(3)
1. สถาบันวิจัยศิลปะฯ ดําเนินการจัดตั้ง
เป้าประสงค์ที่ 1.1
- สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีหน่วยวิจัยและ หน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านผ้า เพื่อส่งเสริม
ให้นักวิจัยผลิตผลงานที่มีโดดเด่นและมี
ผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็น
คุณภาพและเป็นแหล่งในการศึกษาหา
เอกลักษณ์
ความรู้เกี่ยวกับผ้าทออีสาน
2. ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
องค์ความรู้ด้านผ้าในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ
1. เพิ่มขีดความสามารถให้กับนักวิจัยโดยการ
เป้าประสงค์ที่ 1.2
ส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรืองาน
- สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัย สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
และการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งในหรือ
2. ส่งเสริมให้นกั วิจัยดําเนินงานวิจัย
ต่างประเทศ
ร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรมหลัก
(4)
- เพื่อให้การดําเนินงานหน่วยวิจัยเฉพาะ
ทางของหน่วยงานมีความโดดเด่นเป็น
รูปธรรมในการให้ความรู้

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักวิจัยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ทมี่ ีคุณภาพ
และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
2. เพื่อให้นักวิจัยในหน่วยงานสร้าง
เครือข่ายการทํางาน เสริมสร้าง
ประสบการณ์ มีผลงานอย่างกว้างขวาง
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ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์(เป้าประสงค์)

(1)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริการ
วิชาการ

(2)
เป้าประสงค์ที่ 2.1
- สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม การเป็นที่พึงทาง
วิชาการของสังคมและชุมชนด้วยการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการกิจกรรมนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติใน
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 3.1
- สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้องอนุรักษ์
ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มี
ความเข็มแข็งและยั่งยืน และผสมผสาน
วัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทํางานหลัก/
กิจกรรมหลัก
(3)
- สถาบันวิจัยศิลปะฯ ดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการให้ความรู้แก่
สังคมและชุมชม ทั้งในด้านงานวิจัย
กิจกรรมการบริการวิชาการ และด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรมหลัก
(4)
- เพื่อให้สถาบันวิจัยศิลปะฯ เป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และให้การ
บริการวิชาการความรู้แก่นักเรียน นิสิต
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน

1. จัดหา รวบรวม และจัดแสดงข้อมูล
ศิลปินพื้นบ้านอีสานที่มีเอกลักษณ์และมี
ความโดดเด่น

1. เพื่อจัดหา รวบรวม และจัดแสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานศิลปินพื้นบ้านอีสาน
เพื่อการอนุรักษ์สืบสาน และเผยแพร่
และเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ
การศึกษาวิจัยของนิสิต นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป
2. ส่งเสริมเผยแพร่ และให้บริการ
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่การ
กิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม ให้บริการโครงการ/กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่เอกลักษณ์ การสืบสานอนุรักษ์ แก่นักเรียน นักศึกษา
และผู้ทสี่ นใจทัว่ ไป
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านศิลปะและ 3. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
วัฒนธรรมเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้สามารถ ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ
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ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์(เป้าประสงค์)

(1)

(2)

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทํางานหลัก/
วัตถุประสงค์
กิจกรรมหลัก
ของกิจกรรมหลัก
(3)
(4)
ทันสมัย
รวดเร็วและทันสมัย
4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการ 4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายใน ดําเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภายนอกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ที่ 4.1
- สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องตามเอกลักษณ์และ
ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ด้านนโยบายและกลยุทธ์
- สถาบันวิจัยศิลปะฯ ดําเนินการจัดทํา
นโยบายการบริหารจัดการการพัฒนา
แผนกลยุทธ์หน่วยงานให้มีความ
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและนําไปสู่
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
การดําเนินงานด้านการเงิน
- การรับเงิน
- การเบิกจ่ายเงิน
- เงินสดในมือ
- การนําเงินส่งคลัง
- การบันทึกทะเบียนคุม
- เงินทดรองราชการ
การดําเนินงานด้านพัสดุ
- การกําหนดความต้องการ
- การจัดหาพัสดุ

- เพื่อให้การจัดทํานโยบายบริหารการ
พัฒนาสอดคล้องกับนโยบายและแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ
สามารถนําไปสู่แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี
- เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ระเบียบนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
กําหนด

- เพื่อให้การดําเนินงานด้านพัสดุมี
คุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้และมี
กระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตาม
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ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์(เป้าประสงค์)

(1)

(2)

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทํางานหลัก/
วัตถุประสงค์
กิจกรรมหลัก
ของกิจกรรมหลัก
(3)
(4)
ระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นไป
- การตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบงานพัสดุ
- การควบคุมการแจกจ่ายและการ
บํารุงรักษา
- การจําหน่ายพัสดุ
ดําเนินงานด้านงานสารบรรณ
- การรับหนังสือภายในและภายนอก
- การส่งหนังสือภายในและภายนอก
- การพิมพ์และร่างโต้ตอบหนังสือ
- การเก็บรักษาหนังสือทางราชการ
- การทําลายหนังสือทางราชการ

- เพื่อให้การดําเนินงานด้านงานสาร
บรรณของหน่วยงานดําเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้อง
ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

งานประกันคุณภาพการศึกษา
- มีกิจกรรมได้แก่ การดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงาน

- เพื่อให้การดําเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ สมศ.สกอ. และ
มหาวิทยาลัยกําหนด

ด้านการบริหารความเสี่ยง
- มีกิจกรรมได้แก่การดําเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน

- เพื่อให้การดําเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีการควบคุมที่เพียงพอ
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ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์(เป้าประสงค์)

(1)

(2)

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทํางานหลัก/
กิจกรรมหลัก
(3)
ด้านการจัดการความรู้
- มีกิจกรรมได้แก่การดําเนินงานการ
จัดการความรู้ในองค์กร
งานบุคคล
มีกิจกรรมได้แก่
- การสรรหา
- การบรรจุแต่งตั้ง
- ค่าตอบแทน/สวัสดิการ
- หน้าที่ความรับผิดชอบ
- การปฏิบัติงานของบุคลากร
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การพัฒนาตนเอง

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรมหลัก
(4)
- เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการ
พัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานเพื่อให้งานมีคุณภาพและมีแนว
ปฏิบัติที่ดีเกิดขึ้นในหน่วยงาน
- เพื่อให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและ
ความรู้ ความสามารถ มีขั้นตอนการสรร
หาที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
- เพื่อให้การดําเนินการบรรจุแต่งตั้ง
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดใน
ประกาศฯ
- เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มคี วามมั่นคงใน
การปฏิบัติงานและมีสวัสดิการที่ดีของ
บุคลากรในหน่วยงาน
- เพื่อกําหนดภาระงานให้มีความ
สอดคล้องกับความรู้ความสามารถตรง
ตามตําแหน่ง
- เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากร
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
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ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์(เป้าประสงค์)

(1)

(2)

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทํางานหลัก/
กิจกรรมหลัก
(3)

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรมหลัก
(4)
หน่วยงาน
- เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากร
เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย และ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่หน่วยงาน
กําหนด
- เพื่อให้การดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรเป็นไปตาม กฎ/
ระเบียบที่กําหนด และโปร่งใสตรวจสอบ
ได้
- เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณภาพได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ก้าวหน้าในตําแหน่ง
งาน และคงอยู่ในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนา
ภาพลักษณ์สู่สากล

เป้าประสงค์ที่ 5.1
- สถาบันวิจัยศิลปะฯสนับสนุน
มหาวิทยาลัยในการได้รับการจัดอันดับ
หรือการประเมินคุณภาพระดับสากล

งานประชุม
- การดําเนินงานการประชุม
กรรมการบริหาร ข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้าง สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน

- เพื่อให้มั่นใจว่าการการประชุมมีการ
ดําเนินงานครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบ
รายงานการประชุม ตามระเบียบฯงาน
สารบรรณ

1. มีการส่งเสริมการพัฒนาภาพลักษณ์
สถาบันวิจัยศิลปะฯสู่สากลโดยการ
ส่งเสริมและการพัฒนาความชํานาญและ
ทักษะในการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ความชํานาญและทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศของบุคลากรให้มี
สมรรถนะทีส่ ูงขึ้น สามารถให้บริการได้
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ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์(เป้าประสงค์)

(1)

(2)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนา
ภูมิทัศน์ และสิง่ แวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ 6.1
- สถาบันวิจัยศิลปะฯ สนับสนุน
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทํางานหลัก/
กิจกรรมหลัก
(3)
ของบุคลากรให้มีสมรรถนะทีส่ ูงขึ้น
สามารถให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานและ
มีคุณภาพ
2. การวางแผนเพื่อจัดกิจกรรม/โครงการ
ที่สอดคล้องกับการส่งเสริมภาพลักษณ์
ของสถาบันวิจัยศิลปะฯ ในระดับสากล
3. ดําเนินงานพัฒนาเว็บไซต์ฉบับ
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรมหลัก
(4)
อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
2. เพื่อวางแผนและหางบประมาณในการ
จัดกิจกรรม/โครงการ

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ภาพลักษณ์สถาบันวิจัยศิลปะฯสู่สากล ใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานสู่
สากล
1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
- ดําเนินงานปรับปรุงและจัด
หน่วยงานให้มีความสวยงาม
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ 2. อาคารสถาบันวิจัยศิลปะฯ แหล่ง
ศึกษาดูงาน และสภาพแวดล้อมทั้ง
งานได้ตลอดเวลา
ภายในและภายนอกหน่วยงานมีความ
พร้อมต่อการใช้งานและให้บริการ
3. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่บุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกที่เข้ามาติดต่อ
ราชการและศึกษาดูงาน
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