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แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช พ.ศ.2559-2562
ปรัชญา
"องค์ความรู้ คู่ภูมิปัญญา บูรณาความหลากหลายทางชีวภาพ"
วิสัยทัศน์
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชเป็นศูนย์กลางการวิจัยแบบบูรณาการบนพื้นฐานของความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่านิยมองค์กร
W = World-wide (ระดับโลก)
R = Relations (ปฏิสัมพันธ์กับชุมชน)
B = Biodiversity (ความหลากหลายทางชีวภาพ)
R = Responsibility (รับผิดชอบงานให้สาเร็จ)
I = Integrity (คุณธรรม/จริยธรรม)
พันธกิจ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
แนวทางบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ด้านหลากหลายทางชีวภาพ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงสู่การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนใน
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตนักวิจัยขั้นสูงด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์
กับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การให้บริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม
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แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์หน่วยงานกับยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
(มมส.)

เป้าประสงค์
(สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)

กลยุทธ์
(สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
ผลิตนักวิจัยขั้นสูงด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีคุณภาพและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1.1) หลักสูตรต้องได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผ่าน
การรับรองของสภาวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน และการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก

1.1.1) หลักสูตรต้องปรับปรุงและพัฒนาให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด

1.2) อาจารย์ผู้สอนต้องมีทักษะและเทคนิคการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และสามารถบูรณา
การสอนกับการวิจัย บริการวิชาการและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืนและมี
ประสิทธิภาพ

1.2.1) หลักสูตรต้องพัฒนาทักษะและเทคนิค
การสอนของอาจารย์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เพื่อมุ่งพัฒนานิสิตให้เป็นผู้ที่มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ มีภาวะผู้นา ทางานเป็นทีม แก้ไข
ปัญหาได้ และเป็นคนดีมีบูรณาการสอนกับการ
วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุง

1.3) เพื่อให้นิสิตของสถาบันฯ เป็นพลเมืองดี
ของสังคมไทยเป็นผู้มีวัฒนธรรมทางสังคม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
ทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้าง 2.1) มีหน่วยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเด่น
องค์ความรู้ทางด้านความหลากหลาย
และเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันฯ
ทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์กับชุมชน
และสังคม

ศิลปวัฒนธรรม
1.3.1) ส่งเสริมการใช้กิจกรรมนิสิตเป็นกลไก
การบ่มเพาะความเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย
และสังคมโลก ผ่านกิจกรรม
วิชาการ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ และ
ส่งเสริมจิตสาธารณะ กิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการ และสุขภาวะอนามัย กิจกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมมหาวิทยาลัยสีเขียว
และกิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.1.1) มีหน่วยวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้าง
เอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาบันวิจัย
วลัยรุกขเวช
2.1.2) หลักสูตรนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย/
งานสร้างสรรค์ กลับไปพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน ปรับปรุงรายวิชา/
หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตารา ผลิตสื่อ
เผยแพร่เพื่อนาไปใช้ประโยชน์

3
ประเด็นยุทธศาสตร์
(มมส.)

เป้าประสงค์
(สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)
2.2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางด้านการวิจัยของอาจารย์และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีเครือข่ายการวิจัยร่วม
กับนักวิจัยภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการ
วิชาการสู่สังคมและชุมชน

3.1) สถาบันฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วย
การเป็นที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชน
ด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิต
นาความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

4.1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบบริหาร
จัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

5.1) มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องตามอัตลักษณ์
ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดย
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

5.2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิ
และตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

กลยุทธ์
(สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)
2.2.1) อาจารย์และนักวิจัยต้องมีผลงาน
วิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มี
มาตรฐานที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติจาก สกอ
และ/หรือถูกนาไปอ้างอิง (Citation) หรือ
ผลงานทางวิชาการอื่นที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้
2.2.2) สถาบันฯ ต้องมีการสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
3.1.1) หลักสูตร(รวมสาขาเดียวกันทุกระดับ
(โท-เอก) ต้องพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน ภายใต้โครงการ 1 หลักสูตร
1 ชุมชน
3.1.2) หลักสูตรต้องนาองค์ความรู้ที่ได้จากการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชา/
หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตารา และสื่อ
เผยแพร่ความรู้สู่สังคม
4.1.1) หลักสูตรต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง
เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามนโยบาย 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม
4.1.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมในงาน
ศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
นาไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน 2015
5.1.1) ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
5.1.2) พัฒนาระบบการทางานของผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับด้วยหลักธรรมาภิบาล
5.1.3) ดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน ให้ตอบสนองต่อการพัฒนา
สถาบันฯ
5.2.1) กาหนดให้อาจารย์ทุกคนที่ถึงกาหนดยื่น
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และนักวิจัยทุก
คนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือยื่นขอ
กาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้นได้ตามเงื่อนไขของ
ระบบบริหารงานบุคคล

5.3) มีระบบบริหารการเงินการคลังที่มั่นคง
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

5.2.2) พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีตาแหน่งที่สูงขึ้น
5.3.1) พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีความ
มั่นคง มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

4
ประเด็นยุทธศาสตร์
(มมส.)

เป้าประสงค์
(สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)

กลยุทธ์
(สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)

5.4) มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถ้วน
ถูกต้อง เชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ รองรับการ
บริหารจัดการขององค์กร และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

5.4.1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลและ
สารสนเทศที่ทันสมัย และครบถ้วนทุก
ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของสถาบันฯ
สามารถเชื่อมโยงถึงกันและใช้ร่วมกันได้ทั้ง
สถาบันฯ เพื่อรองรับการบริหารจัดการของ
องค์กร และการประกันคุณภาพการศึกษา
5.5.1) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อคุณภาพ
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง โดยการบูรณาการการ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
คุณภาพ
6.1.1) พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อ
รองรับการประเมินของสถาบันฯ ในระดับสากล
6.1.2) สถาบันฯ ต้องแลกเปลี่ยนอาจารย์/
นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียง
ในระดับนานาชาติเพื่อมาร่วมงานสอนและ/
หรือวิจัย
6.1.3) สถาบันฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ/และหรือจัด
ประชุมวิชาการ สัมมนา ฝึกอบรมทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติ
6.1.4) สถาบันฯ ต้องแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติ
ในหลักสูตรฯ
7.1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพื้นที่สีเขียว
ภายในหน่วยงานและบริเวณโดยรอบ
7.1.2) ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแก่นิสิตและ
บุคลากรในด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างมี
สุขลักษณะที่ดี

5.5) มีคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและภายนอก

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนา 6.1) มีรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิชาการและ
สถาบันสู่สากลการพัฒนา
กิจกรรมสาธารณะเชิงรุกเพื่อให้สถาบันฯ เป็นที่
รู้จักและเกิดการยอมรับในระดับสากล

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสถาบัน
ฯ ให้เป็นสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.1) มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนกลยุทธ์

1) ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2559 มีคะแนนไม่ต่ากว่า 4.25
2) ผลสาเร็จของการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยร้อยละ 80

5
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์
คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
และประชาคมโลก
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ปี 59

เป้าหมาย
ปี 60 ปี 61

ปี 62

กลยุทธ์/มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ 1.1) หลักสูตรต้องได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.1.1 ระดับคุณภาพของผลการบริหาร
3.01
3.25
3.50
3.75 1) หลักสูตรต้องปรับปรุง
ดร.สุดารัตน์
จัดการหลักสูตรโดยรวม ตามเกณฑ์การ
และพัฒนาให้เป็นไปตาม
ถนนแก้ว
ประเมินประกันคุณภาพภายใน
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
เป้าประสงค์ที่ 1.2) อาจารย์ผู้สอนต้องมีทักษะและเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และสามารถบูรณาการสอนกับการวิจัย บริการ
วิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ
ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย
ไม่น้อย 1) หลักสูตรต้องพัฒนา
1.2.2 (ระดับ) คุณภาพของผู้สาเร็จ
รศ.ดร.วีระชัย
กว่า
กว่า
กว่า
กว่า
การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ทักษะและเทคนิคการสอน สายจันทา
4.50
4.50
4.50
4.50
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก)
ของอาจารย์โดยเน้นผู้เรียน
(ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต)
เป็นสาคัญ เพื่อมุ่งพัฒนา
1.2.3 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า นิสิตให้เป็นผู้ที่มีทักษะการ รศ.ดร.วีระชัย
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ คิดวิเคราะห์ มีภาวะผู้นา
รับการทดสอบความรู้ความสามารถและ
สายจันทา
100
100
100
100
ทางานเป็นทีม แก้ไขปัญหา
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตาม
ได้ และเป็นคนดีมีบูรณาการ
มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า ก่อนสาเร็จ
สอนกับการวิจัย บริการ
การศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของนิสิต
วิชาการ และทานุบารุง
ทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรกาหนด (MSU
ศิลปวัฒนธรรม
English Exit – Exam
1.2.4 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
รศ.ดร.วีระชัย
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการ ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40
สายจันทา
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน
CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการ
ทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด
(MSU English Exit – Exam
1.2.5 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ที่เข้ารับการ
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT
ไม่ต่ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อน
สาเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรกาหนด
(IT Exit-Exam)
1.2.6 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เข้ารับการ
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะ
ด้าน IT ไม่ต่ากว่ามาตรฐาน ICT หรือ
เทียบเท่า ก่อนสาเร็จการศึกษา มีคะแนน
ผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของนิสิตที่เข้าทดสอบ
ทั้งหมด (IT Exit-Exam)
ร้อยละ
1.2.7 ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอน
80
สองภาษา (ภาษาไทย และอังกฤษ หรือสื่อ
การสอนภาษาต่างประเทศที่จัดการเรียน
การสอน) (ทุกระดับ)

ไม่รับประเมิน

ไม่รับประเมิน

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100

รศ.ดร.วีระชัย
สายจันทา
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ปี 59

เป้าหมาย
ปี 60 ปี 61

ปี 62

กลยุทธ์/มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ 1.3) เพื่อให้นิสิตของสถาบันฯ เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยเป็นผู้มีวัฒนธรรมทางสังคม อนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย
1.3.1 ระดับความสาเร็จของการจัด
1) ส่งเสริมการใช้กิจกรรม
ไม่มีหลักสูตร ป.ตรี
การศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
นิสิตเป็นกลไกการบ่มเพาะ
มหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของนิสิตใน
ความเป็นพลเมืองดีของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือในหลักสูตร
สังคมไทยและสังคมโลก
ของคณะ
ผ่านกิจกรรมวิชาการ และ
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 พัฒนาทักษะการเรียนรู้และ ดร.ชฎาพร
1.3.2 ระดับความสาเร็จของคณะที่
นวัตกรรม กิจกรรมบาเพ็ญ เสนาคุณ
ดาเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อให้ศิษย์
ประโยชน์ และส่งเสริมจิต
เก่ากลับมาช่วยเหลือและ/หรือให้ความ
สาธารณะ กิจกรรมกีฬา
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ
และนันทนาการ และสุข
ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน
ภาวะอนามัย กิจกรรมรักษ์ ดร.ชฎาพร
1
1
1
1
1.3.3 จานวนนิสิตและ/หรือศิษย์เก่า
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือ
เสนาคุณ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
สี
เ
ขี
ย
ว
และ
ได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือ
กิจกรรมตามหลักปรัชญา
นานาชาติ
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน
และสังคม
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ปี 59

เป้าหมาย
ปี 60 ปี 61

ปี 62

กลยุทธ์/มาตรการ

เป้าประสงค์ 2.1) มีหน่วยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันฯ
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 1) มีหน่วยวิจัยเฉพาะทางเพื่อ
2.1.1 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานของหน่วยวิจัยเฉพาะ
สร้างเอกลักษณ์และความโดด
ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
เด่นของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
2) หลักสูตรนาองค์ความรู้ที่ได้
ตะวันออกเฉียงใต้
จากการวิจัย/งานสร้างสรรค์
(Biodiversity in Thailand and
กลับไปพัฒนารูปแบบการเรียน
South East Asia)
การสอน ปรับปรุงรายวิชา/
1
1
1
1
หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตารา
2.1.2 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจด
ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลิตสื่อเผยแพร่เพื่อนาไปใช้
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร และ/หรือได้รับ
ประโยชน์
รางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก
มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ
ดร.รัชนี
นามมาตย์

ดร.รัชนี
นามมาตย์
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ปี 59

เป้าหมาย
ปี 60 ปี 61

ปี 62

กลยุทธ์/มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ 2.2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการวิจัยของอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และมีเครือข่ายการ
วิจัยร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
1
1
1
1
2.2.1 จานวนความร่วมมือทางการวิจัย
1) อาจารย์และนักวิจัยต้องมี
ผศ.ดร.สุรพล
ของคณะ/หน่วยงานกับนักวิจัย
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
แสนสุข
ภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือ
วารสารวิชาการที่มีมาตรฐานที่
ต่างประเทศ
ปรากฏในฐานข้อมูลที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือ
2.2.2 ร้อยละคุณภาพของผลงาน
นางกัทลี
นานาชาติจาก สกอ และ/หรือ
วิชาการของอาจารย์ประจา
ศักดาคา
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ถูกนาไปอ้างอิง (Citation) หรือ
- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
30
40
50
60
ผลงานทางวิชาการอื่นที่สามารถ
เทคโนโลยี
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ นาไปใช้ประโยชน์ได้
2.2.3 ร้อยละคุณภาพของผลงานของ
นส.ภารดี
50
50
50
50
2) สถาบันฯ ต้องมีการสร้าง
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ศรีภิรมย์
เครือข่ายและความร่วมมือด้าน
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ การวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
2.2.4 ร้อยละคุณภาพของผลงานของ
นส.ภารดี
100
100
100
100
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
ศรีภิรมย์
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ปี 59

เป้าหมาย
ปี 60 ปี 61

ปี 62

กลยุทธ์/มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ 3.1) สถาบันฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเป็นที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์
และนิสิตนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1) หลักสูตร(รวมสาขาเดียวกัน
3.1.1 ร้อยละหลักสูตรทีม่ ีการ
ดร.สมบัติ
80
100
100
100
ดาเนินการตามนโยบายหนึ่งหลักสูตร
ทุกระดับ (โท-เอก) ต้องพัฒนา
อัปมระกา/
หนึ่งชุมชนเพื่อเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่
นวัตกรรมการให้บริการวิชาการ
นายคมกริช
สังคมด้วยการผลิตบัณฑิตที่มี
แก่ชุมชน ภายใต้โครงการ 1
วงศ์ภาคา
อัตลักษณ์ในการช่วยเหลือสังคมและ
หลักสูตร 1 ชุมชน
ชุมชน ผ่านกระบวนการบูรณาการ
2) หลักสูตรต้องนาองค์ความรู้ที่
การเรียนการสอน การวิจัย และ/หรือ
ได้จากการบริการวิชาการแก่
การให้บริการวิชาการร่วมกับชุมชน
ชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การเรียนการสอน การปรับปรุง
ให้ยั่งยืน
รายวิชา/หลักสูตร การเขียน
หนังสือ ตารา และสื่อเผยแพร่
ความรู้สู่สังคม

8
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการนาทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ปี 59

เป้าหมาย
ปี 60 ปี 61

ปี 62

กลยุทธ์/มาตรการ

เป้าประสงค์ 4.1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1
1
1
1
4.1.1 จานวนโครงการที่คณะมีการ
1) หลักสูตรต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนา
ดาเนินการตามนโยบายหนึ่งคณะ
หนึ่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นที่พึ่งทาง
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม ด้วย
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การบูรณาการการจัดการเรียนการ
ตามนโยบาย 1 คณะ 1
สอน การวิจัย เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้า
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ร่วมในงานศิลปวัฒนธรรม หรือ
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่
ความเข้มแข็งและยั่งยืน
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2015

ผู้รับผิดชอบ
ดร.สมบัติ
อัปมระกา/
นางพนิดา
เหล่าทองสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ปี 59

เป้าหมาย
ปี 60 ปี 61

ปี 62

กลยุทธ์/มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ 5.1) มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามอัตลักษณ์ ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดย
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.25
4.30
4.35
4.40
5.1.1 ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์
5.1.1) ดาเนินงานตามแผนกล
นางฉวีวรรณ
ของการประเมินผลตามแผนปฏิบัติ
ยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการให้
คืนสันเทียะ
ราชการประจาปีของคณะ/หน่วยงาน
สอดคล้องกับอัตลักษณ์จุดเน้น
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ของมหาวิทยาลัย
5.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการ
นางฉวีวรรณ
80
80
80
80
5.1.2) พัฒนาระบบการทางาน คืนสันเทียะ
ดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ของผู้บริหารและบุคลากรทุก
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ระดับด้วยหลักธรรมาภิบาล
2559
5.1.3) ดาเนินงานด้านการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน ให้ตอบสนองต่อการ

พัฒนาสถาบันฯ
เป้าประสงค์ 5.2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1) กาหนดให้อาจารย์ทุกคนที่ถึง นางกัทลี
5.2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ
100
100
100
100
ปริญญาเอก
กาหนดยื่นขอกาหนดตาแหน่ง
ศักดาคา
ร้อยละ เพิ่มปีละ เพิ่มปีละ เพิ่มปีละ ทางวิชาการ และนักวิจัยทุกคน
5.2.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ดารง
นางกัทลี
32
1 คน
1 คน
1 คน ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือ ศักดาคา
ตาแหน่งทางวิชาการ
ยื่นขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้นได้
ตามเงื่อนไขของระบบริหารงาน
บุคคล
2) พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร
สายสนับสนุนให้มีตาแหน่งที่
สูงขึ้น

9
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ปี 59

เป้าหมาย
ปี 60 ปี 61

ปี 62

กลยุทธ์/มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ 5.3) มีระบบบริหารการเงินการคลังที่มั่นคงยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
5.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
1) พัฒนาระบบการเงินการคลัง
เบิกจ่ายรวมจากส่วนกลาง
งบประมาณแผ่นดิน ภาพรวม
ให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ
และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา
5.3.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน)
เป้าประสงค์ 5.4) มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถ้วนถูกต้อง เชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ รองรับการบริหารจัดการขององค์กร และ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 1) ปรับปรุงและพัฒนา
5.4.1 ระดับความสาเร็จของการ
ดร.รัชนี
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่
นามมาตย์
ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหาร
ทันสมัย และครบถ้วนทุก
นางฉวีวรรณ
จัดการ (คณะใช้ผลร่วมกับ
ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของ
คืนสันเทียะ
มหาวิทยาลัย)
สถาบันฯ สามารถเชื่อมโยงถึงกัน
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 และใช้ร่วมกันได้ทั้งสถาบันฯ
5.4.2 ระดับความสาเร็จของการ
ดร.รัชนี
เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไต์ของ
นามมาตย์
ขององค์กร และการประกัน
หน่วยงาน
นางฉวีวรรณ
คุณภาพการศึกษา
คืนสันเทียะ
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
5.4.3 ระดับความสาเร็จในการ
ดร.รัชนี
ดาเนินการถ่ายทอดและสร้างความ
นามมาตย์
ตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย
นางฉวีวรรณ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คืนสันเทียะ
เป้าประสงค์ 5.5) มีคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและภายนอก
ไม่ต่า
ไม่ต่า
ไม่ต่า
ไม่ต่า 1) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
5.5.1 ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์
นางฉวีวรรณ
กว่า
กว่า
กว่า
กว่า
ของการประเมินประกันคุณภาพ
เพื่อคุณภาพ และพัฒนาระบบ
คืนสันเทียะ
3.51
3.65
3.75
3.85 ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ภายใน ไม่ต่ากว่า 3.51
อย่างต่อเนื่อง โดยการบูรณา
การการประกันคุณภาพภายใน
และการประกันคุณภาพ
ภายนอก ให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กรแห่งคุณภาพ

10
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
ในระดับสากล
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ปี 59

เป้าหมาย
ปี 60 ปี 61

ปี 62

กลยุทธ์/มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ 6.1) มีรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุกเพื่อให้สถาบันฯ เป็นที่รู้จักและเกิดการยอมรับใน
ระดับสากล
20 คน 20 คน 20 คน 20 คน
6.1.1 จานวนนักวิชาการจาก
1) พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
ดร.รัชนี
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่
มาตรฐานเพื่อรองรับการ
นามมาตย์
มีความสัมพันธ์กับคณาจารย์/คณะ/
ประเมินของสถาบันฯ ในระดับ
หน่วยงาน/มมส (Academic Peer List)
สากล
2) สถาบันฯ ต้องแลกเปลี่ยน
อาจารย์/นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญชาว ดร.รัชนี
6.1.2 ผลการจัดอันดับคุณภาพตาม
ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับ นามมาตย์
กลุ่มสาขาวิชา (Faculty Area
นานาชาติเพื่อมาร่วมงานสอน
Performance) มหาวิทยาลัยใน
และ/หรือวิจัย
ประเทศไทย โดย QS ASIAN
3) สถาบันฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ/
Ranking
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ และหรือจัดประชุมวิชาการ
6.1.2.4 คณะกลุ่ม Natural
ดร.รัชนี
13
12
11
10
สัมมนา ฝึกอบรมทางวิชาการใน นามมาตย์
Sciences
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน ระดับนานาชาติ
6.1.3 จานวนอาจารย์/นักวิจัย/
ดร.รัชนี
4)
สถาบั
น
ฯ
ต้
อ
งแลกเปลี
ย
่
น
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียง
นามมาตย์
นิสิตต่างชาติในหลักสูตรฯ
ในระดับนานาชาติเพื่อมาร่วมสอนและ/
หรือวิจัย (Inbound Visiting
Professor) และ/หรือมีการแลกเปลี่ยน
อาจารย์/นักวิจัย มมส กับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ (Outbound Visiting
Professor)
1 คน
1 คน
1 คน
6.1.4 จานวนนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษา 1 คน
ดร.รัชนี
ในหลักสูตร (Inbound)
นามมาตย์
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
6.1.5 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ
ดร.สุดารัตน์
50
50
50
50
แลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติกับ
ถนนแก้ว
มหาวิทยาลัย (Inbound Visiting)
และ/หรือแลกเปลี่ยนนิสิต มมส กับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Outbound

Visiting)
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ปี 59

เป้าหมาย
ปี 60 ปี 61

ปี 62

กลยุทธ์/มาตรการ

เป้าประสงค์ 7.1) มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
7.1.1) ระดับความสาเร็จของ
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็น
พื้นที่สีเขียวภายในหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 10 ของ
และบริเวณโดยรอบ
ประเทศ (คณะใช้ผลร่วมกับ
2) ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแก่
มหาวิทยาลัย)
นิสิตและบุคลากรในด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพอย่างมี
สุขลักษณะที่ดี

ผู้รับผิดชอบ
นายพัฒนา
ภาสอน

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดหรืออุปสรรค (SWOT)
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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วิเคราะห์ SWOT สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุดแข็ง (Strengths)
ด้านการเรียนการสอน

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. อาจารย์มีความรู้ความสามารถในหลากหลาย
สาขาวิชาและครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร ทาให้
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างสม่าเสมอและ
สามารถนามาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. อาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งงานวิจัย
ระดับพื้นฐาน ประยุกต์และงานบริการวิชาการ
สู่สังคมอย่างสม่าเสมอ ทาให้นิสิตมีส่วนร่วมและ
ได้รับประสบการณ์ตรง
4. มีสถานีปฏิบตั ิการ 2 แห่ง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และ
พื้นที่ปฏิบัติการจริง

1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรอาจยังไม่ทั่วถึง ทาให้มี
จานวนนิสิตน้อย
2. คณาจารย์ที่ได้รบั ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของนิสิตยังมีจานวนน้อย

ด้านการวิจัย
1. เป็นสถาบันวิจัยในท้องถิ่นที่สามารถทางานในเชิง
บูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่
หลากหลาย
2. มีบุคลากรที่มีความรูห้ ลากหลายสาขา ทีส่ อดคล้อง
กับภารกิจของสถาบันฯ
3. มีสถานีปฏิบตั ิการ 2 แห่ง พื้นที่กว่า 780 ไร่ สามารถ
เป็นแหล่งสนับสนุนการทาวิจยั ที่สามารถบูรณาการ
ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้ และเอื้อต่อการถ่ายทอด
องค์ความรู้
4. มีเครือข่ายและความร่วมมือด้านวิชาการและการ
วิจัยในระดับนานาชาติที่เข้มแข็ง

1. นักวิจัยส่วนใหญ่ ยังขาดประสบการณ์การวิจัยใน
เชิงลึกทาให้มีผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติยังไม่มากนัก
2. ขาดแคลนเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงในการทางานวิจัย
เฉพาะทางสาขาชีวโมเลกุล

ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน
1. สถาบันฯ มีพิพธิ ภัณฑ์บา้ นอีสาน อาคารแปรรูป
สมุนไพรครบวงจร สวนสมุนไพร ศูนย์การเรียนรู้
จัมปาศรี และสวนพอเพียงทีส่ ามารถจัดบริการให้
ความรู้แก่ชุมชน
2. มีโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนที่ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ทาให้หน่วยงานมีเครือข่ายในการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น
3. สถาบันฯ สามารถจัดโครงการบริการวิชาการสูช่ ุมชน
ที่เข้มแข็งและสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและ
ความต้องการของชุมชน

1. ยังไม่สามารถจัดบริการวิชาการที่สามารถสร้างรายได้
ให้หน่วยงานอย่างเพียงพอ
2. ขาดการบริหารจัดการพื้นที่ทใี่ ห้บริการวิชาการอย่าง
มืออาชีพ
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จุดแข็ง (Strengths)
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. มีการดาเนินโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งมีเครือข่ายดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น
2. มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและบูรณาการกับการ
เรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ยังไม่สามารถสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติได้

ด้านการบริหารจัดการ
1. บุคลากรสามารถทางานได้หลายภาระหน้าที่
ทดแทนกันได้
2. อาจารย์มีการศึกษาในระดับปริญญาเอกทุกคน
3. เป็นองค์กรขนาดเล็ก บุคลากรมีความผูกพันและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานเป็นอย่างดี
4. หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้ศึกษาต่อ
หรือเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง

1. ไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากาลังที่จาเป็นของหน่วยงาน
2. ยังไม่มีการจัดทาฐานข้อมูลทีค่ รอบคลุมตามภารกิจของ
หน่วยงาน
3. ยังไม่มีการกาหนดเป้าหมายเชิงรุกในการจัดการ
ของสถานีปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล

ด้านการพัฒนาสถาบันสู่สากล
1. มีการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการและการวิจัยกับ
นักวิชาการต่างประเทศจานวนมาก
2. มีหลักสูตรที่สามารถรองรับนิสิตชาวต่างชาติได้

1. ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
ในการแลกเปลี่ยนนิสิตไปต่างประเทศในระดับ
บัณฑิตศึกษา

ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
1. มีนักวิชาการเกษตรที่มีความชานาญในการพัฒนาพื้นที่ให้
เป็นสีเขียว

1. ยังขาดระบบการจัดการต้นไม้เพื่อหมุนเวียนปรับพื้นที่ตลอด
ทั้งปี
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1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

โอกาส (Opportunities)
เนื่องจากวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบัน สอดคล้อง
กับนโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของ
ชาติจึงมีโอกาสที่จะของบประมาณสนับสนุนในการ
ทาวิจัยได้
สถาบันฯ มีแหล่งเรียนรู้ เช่น ศูนย์เรียนรู้จัมปาศรี
และสวนพอเพียง พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน อุทยานลาน
ไผ่ สวนสมุนไพร อาคารแปรรูปสมุนไพรครบวงจร
ห้องประชุมและบ้านพักรับรองสาหรับฝึกอบรม
มีเครือข่ายในการผลิตและแปรรูปสมุนไพรเพื่อ
พึ่งตนเองและเชิงพาณิชย์
สถาบันฯ ส่งเสริมการวิจัยและผลักดันให้นักวิจัยของ
สถาบันฯ ขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มมากขึ้น
เน้นการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ที่ใช้
ประโยชน์ได้จริง
มีเครือข่ายวิจัยกับองค์กรระดับชาติ และนานาชาติ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและสากล
มีเครือข่ายหลายระดับเพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชน
อย่างเข้มแข็ง
มีโอกาสสูงในการแสวงหาแหล่งทุนทั้งจากแหล่ง
ภายในและภายนอกประเทศตามพันธกิจของสถาบัน
ฯ

ข้อจากัดหรืออุปสรรค (Threats)
1. หลักสูตรได้รับจัดสรรงบประมาณตามรายรับ
จริง ทาให้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
2. ระบบไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยมีปัญหา
กระแสไฟฟ้าขัดข้องส่งผลกระทบกับเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่กาลังใช้งาน ทาให้งานวิจัยเกิด
ความเสียหาย
3. พื้นที่สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งอยู่ในพื้นที่กุด
แดง ซึ่งมีโอกาสเกิดน้าท่วม ทาให้ต้องใช้
งบประมาณในการฟื้นฟูในกรณีเกิดความ
เสียหายในพื้นที่

