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แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช พ.ศ.2561-2564
(ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2561)
ปรัชญา
ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน
วิสัยทัศน์
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชเป็นต้นแบบในการศึกษาวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน
ค่านิยมองค์กร
W = Willingness
R = Relationship
B = Biodiversity prototype
R = Responsibility
I = Intention
พันธกิจ

เต็มใจช่วยเหลือ
สร้างความสัมพันธ์อันดี
เป็นต้นแบบที่ดีด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี
มุ่งมั่นตั้งใจในการทางานให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

1. มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัย ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ชุมชนและสังคม
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์
คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการ
และมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยใน
ระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์หน่วยงานกับยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
(มมส.)

เป้าประสงค์
(สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)

กลยุทธ์
(สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอน
ในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์
คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและ
สากล

1.1 หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กร
วิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

1.1.1 ส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
ได้รับการรับรองเผยแพร่ตามมาตรฐาน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQR)
1.1.2 ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร
1.1.3 ส่งเสริมให้หลักสูตรมีความร่วมมือด้าน
การเรียนการสอนกับสถาบันทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
1.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้จัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
1.2.2 ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสอบผ่าน
English Exit Exam ตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตมีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.2.4 ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้เป็นไปตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.2.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการช่วยเหลือสังคม
และชุมชน
2.1.1 ส่งเสริมให้ศูนย์มีความเป็นเลิศทางด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
เฉพาะด้าน
2.1.2 พัฒนาระบบกลไกให้ศูนย์มีความเป็นเลิศ
ทางการวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์เฉพาะ
ด้าน
2.2.1 แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก
2.2.2 ส่งเสริมให้มีการผลิตนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2.2.3 สนับสนุนให้ผลิตนวัตกรรมเพื่อสร้าง
รายได้ให้สถาบันฯ

1.2 บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและ
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการ
และมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

2.1 สถาบันฯ มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย
มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถ
นาไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สังคมชุมชน
2.2 สถาบันฯ มีรายรับจากผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(มมส.)

เป้าประสงค์
(สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)
2.3 สถาบันฯ มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการ 3.1 สถาบันฯ มีการทางานเชิงวิชาการร่วมกัน
เรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
(Engagement) ระหว่างหน่วยงานกับชุมชน
และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล

4.1 สถาบันฯ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบน
ฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและ
การวิจัย
4.2 มีการบูรณาการกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่าง
สถาบันฯ และชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

กลยุทธ์
(สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)
2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
บุคลากร และนิสิตมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2.3.2 มีระบบกลไกในการสนับสนุนให้
อาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
2.3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ
และวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อบูรณาการกับการ
เรียนการสอน
3.1.1 สนับสนุนให้หน่วยงานดาเนินโครงการ
บริการวิชาการร่วมกับชุมชนและสังคม
3.1.2 ส่งเสริมให้มีโครงการบริการวิชาการที่มี
รายรับเพิ่มมากขึ้น
3.1.3 แสวงหาแหล่งทุนจากหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการ
4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัด
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระหว่างสถาบันฯ และชุมชนที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้
5.1 มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 5.1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ ตอบสนองต่อการพัฒนา แผนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และจุดเน้น
มหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย และนโยบายชาติ
5.1.2 กาหนด KPI ระดับหน่วยงาน ระดับ
บุคคลให้ชัดเจน มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้
การประเมินมีประสิทธิภาพ
5.1.3 ส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

4

ประเด็นยุทธศาสตร์
(มมส.)

เป้าประสงค์
(สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)

กลยุทธ์
(สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช)

5.2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มี
ประสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

5.2.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงทุกระบบ
ถูกต้อง มีเสถียรภาพในการทางาน มีความ
ทันสมัยอ้างอิงได้
5.3.1พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีความ
มั่นคง มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย
5.3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันฯ มี
วัฒนธรรมการปฏิบัติงานเพื่อลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้อย่างต่อเนื่อง
5.4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
5.4.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีตาแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น
5.4.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อรองรับการขอกาหนดตาแหน่งที่
สูงขึ้น
6.1.1 ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ผลงาน
ระดับชาติและนานาชาติให้เพิ่มขึ้น
6.1.2 เพิ่มจานวนอาจารย์/นักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติเพื่อมาร่วมงานสอน และ/หรือวิจัย
6.2.1 ส่งเสริมให้มีการจัดสภาวะแวดล้อม
ระบบการสื่อสาร เอกสาร และสิ่งอานวย
ความสะดวกของหน่วยงานให้เป็นสากล
6.2.2 เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้
สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่
เป็นสากล
7.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์
มาตรฐาน Green University Ranking
7.1.2 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้
บุคลากรและนิสิตให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
7.1.3 รณรงค์นโยบายการประหยัดพลังงาน
และจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง

5.3 มีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและ
พัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย

5.4 สถาบันฯ มีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับ
และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับ
สากล

6.1 ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือ
การประเมินคุณภาพในระดับสากล

6.2 มีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการ
รองรับความเป็นนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัย
สีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.1 สถาบันฯ ต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนกลยุทธ์

1) ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2562 มีคะแนนไม่ต่ากว่า 4.00
2) ผลสาเร็จของการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการของแผนปฏิบัติราชการปี 2562
อย่างน้อยร้อยละ 80
5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย
ตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64

กลยุทธ์/มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ 1.1) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQR) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ /นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการ 100
100
100
100 1.1.1 ส่งเสริม พัฒนาและ
-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้รับการ -นางกัทลี ศักดาคา
ระดับดี 3.01* ขึ้นไป
รับรองเผยแพร่ตามมาตรฐาน -นส.ภารดี ศรีภิรมย์
1.1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือ
100
100
100
100 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการ
-ดร.วรงค์ สุขเสวต
(TQR)
ปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือ
-นางกัทลี ศักดาคา
1.1.2 ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้
ต่างประเทศ*
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
1.1.4 จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน
1
1
1
-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ
พัฒนาหลักสูตร
(Non Degree)
-หน.ลุ่มงานหลักสูตรฯ
1.1.3 พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่
อย่างหลากหลายและได้
มาตรฐานเป็นหลักสูตรระยะ
สั้น หรือหลักสูตรออนไลน์เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือก
เรียน
เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย
1.2.2 (ระดับ) คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย 1.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา
-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
กว่า กว่า
กว่า
กว่า บุคลากรให้จัดการเรียนการ
-หน.ลุ่มงานหลักสูตรฯ
แห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้
4.50 4.50 4.50 4.50 สอนอย่างมีคุณภาพ
บัณฑิต) *
1.2.2 ส่งเสริมการพัฒนานิสิต
1.2.3 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้ารับ ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย ให้มีความรู้ความสามารถด้าน -รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ
ภาษาอังกฤษสอบผ่าน
การทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะ
ละ
ละ
ละ
ละ
-หน.กลุ่มงานหลักสูตรฯ
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน
100
100
100
100 English Exit Exam ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
CEFR หรือเทียบเท่า ก่อนสาเร็จการศึกษา ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปี
ที่หลักสูตรกาหนด (MSU English Exit –
Exam)
1.2.5 รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอย่างน้อย 1 รายวิชา

-

1

1

1

1.2.7 จานวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่า
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับ
รางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

-

2

2

2

1.2.3 ส่งเสริมการพัฒนานิสิต
ให้มีความรู้ความสามารถด้าน
IT สามารถสอบผ่าน IT
Exit Exam ตามมาตรฐาน
1.2.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้
นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
1.2.5 ส่งเสริมการพัฒนานิสิต
ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
1.2.6 ส่งเสริมการจัดทา
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าของสถาบัน
ฯ ให้เป็นปัจจุบัน

-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ
-หน.กลุ่มงานหลักสูตรฯ
-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ
-หน.กลุ่มงานหลักสูตรฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและ
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ปี 61

เป้าหมาย
ปี 62 ปี 63

ปี 64

กลยุทธ์/มาตรการ

เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 2.1.1 ส่งเสริมให้มีศูนย์ความ
2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีความร่วมมือ
10
10
10
กับศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยของ
เป็นเลิศทางการวิจัยหรืองาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
5
5
5
5
เฉพาะด้าน
2.1.2 จานวนโครงการวิจัย หรืองาน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 2.1.2 พัฒนาระบบกลไกใน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่า
การสนับสนุนให้มีศูนย์ความ
ทางวิชาการ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงาน
เป็นเลิศทางการวิจัย งาน
ภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
5
5
5
5
2.1.3 จานวนโครงการวิจัย หรืองาน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ เฉพาะด้าน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการ
สหวิชา
เป้าประสงค์ที่ 2.2 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
2.2.1 สัดส่วนจานวนเงินทุนสนับสนุนการ
20,000 20,000 20,000 2.2.1 แสวงหาแหล่งทุน
วิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจาและ
สนับสนุนจากหน่วยงาน
นักวิจัยประจา
ภายนอก
- (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2.2.2 ส่งเสริมให้มีการผลิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
2
2
2
ชุมชน สังคม และ
2.2.2 จานวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
2
ประเทศชาติ
ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือ
2.2.3 สนับสนุนให้ผลิต
ชุมชนหรือสังคม
นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้
0.05
0.05
0.05 มหาวิทยาลัย
2.2.3 ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรม 0.05
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
เป้าประสงค์ที่ 2.3 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบ
- รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
- หน.กลุ่มงานวิจัยฯ
- รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
- หน.กลุ่มงานวิจัยฯ

- รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
- หน.กลุ่มงานวิจัยฯ

- รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
- หน.กลุ่มงานวิจัยฯ

- รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
- หน.กลุ่มงานวิจัยฯ

- รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
- หน.กลุ่มงานวิจัยฯ

2.3.1 ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจา
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน - รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
ให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิต - หน.กลุ่มงานวิจัยฯ
มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
2.3.2 มีระบบกลไกในการ
สนับสนุนให้อาจารย์และ
บุคลากรผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2.3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์
ผลิตผลงานวิชาการและวิจัยที่
มีคุณภาพเพื่อบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ปี 61

เป้าหมาย
ปี 62 ปี 63

ปี 64

กลยุทธ์/มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการทางานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม
3.1.1 ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 3.1.1 สนับสนุนให้หน่วยงาน
-รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
ดาเนินงานชุมชนต้นแบบ
ดาเนินโครงการบริการวิชาการ
3.1.2 สัดส่วนจานวนเงินที่ได้รับจาก
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 3.1.2 ส่งเสริมให้มีโครงการ
-รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
บริการวิชาการที่มีรายรับ
การบริการวิชาการภายนอกต่อ
1
1
1
เพิ่มขึ้น
อาจารย์ประจา
3.1.3 แสวงหาแหล่งทุนจาก
(จานวนเงิน/จานวนอาจารย์ประจา)
หน่วยงานทั้งภายในและ
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายนอกเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ปี 61

เป้าหมาย
ปี 62 ปี 63

ปี 64

กลยุทธ์/มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 4.1 มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
บนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย
4.1.1 จานวนโครงการที่คณะมีการ
1
1
1
1
4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ -รองฯ ฝ่ายวางแผน
ดาเนินงานโครงการ 1 คณะ 1
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ มีการจัดโครงการ 1 คณะ 1
-รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายใน
และชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
4.2.1 จานวนผลงาน/โครงการ
4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
- รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
ทางด้านทานุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริม
การดาเนินงานด้าน
- หัวหน้ากลุ่มงานทานุฯ
การสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือคุณค่าให้กับ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือ
มูลค่าเพิ่มให้หน่วยงานภาครัฐ
ชุมชนหรือสังคม
หรือชุมชน หรือสังคม
(คณะสามารถเลือกดาเนินการได้)
4.2.2 ส่งเสริมให้บูรณาการ
กิจกรรมทานุบารุง
4.2.1.1) จานวนผลงาน/
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
โครงการทางด้านทานุบารุง
ท้องถิ่นระหว่างหน่วยงาน และ
ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้าง
ชุมชน
มูลค่าเพิม่ ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกสารหรือชุมชนหรือสังคม
4.2.1.2) จานวนผลงาน/
1
1
1
- รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
โครงการทางด้านทานุบารุง
ผลงาน ผลงาน ผลงาน
- หัวหน้ากลุ่มงานทานุฯ
ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้าง
คุณค่าทางวิชาการให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือ

สังคม
4.2.2 จานวนผลงาน/โครงการที่มี
การบูรณาการกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายใน
และชุมชน

5
2
2
2
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

- รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
- หัวหน้ากลุ่มงานทานุฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ปี 61

เป้าหมาย
ปี 62 ปี 63

ปี 64

กลยุทธ์/มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ 5.1) มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามอัตลักษณ์ ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล
5.1.1 ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 5.1.1 พัฒนาระบบการบริหาร
-รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
จัดการตามแผนให้สอดคล้อง
-หัวหน้า สนง.ฯ
กับอัตลักษณ์และจุดเน้นของ
-นางกัทลี ศักดาคา
5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการประเมิน
ไม่ต่า
ไม่ต่า
ไม่ต่า
ไม่ต่า มหาวิทยาลัย และนโยบายชาติ -รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ
ประกันคุณภาพภายใน ไม่ต่ากว่า 4.00 กว่า
กว่า
กว่า
กว่า 5.1.2 กาหนด KPI ระดับ
-หัวหน้า สนง.ฯ
4.00
4.00
4.00
4.00 หน่วยงาน ระดับบุคคลให้ชัดเจน -นางกัทลี ศักดาคา
มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้การ
ประเมินมีประสิทธิภาพ
5.1.3 ร้อยละความสาเร็จของการรับ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 5.1.3 ส่งเสริมการบริหารตาม
-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ
หลักธรรมาภิบาล
นิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษา
50
50
50
-หน.กลุ่มงานหลักสูตรฯ
ประจาปีการศึกษา 2562
เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
5.3.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทา ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 5.3.1พัฒนาระบบการเงินการ
แผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
คลังให้มีความมั่นคง มี
ประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์
5.3.3 ร้อยละการบริหารงบประมาณ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
รายจ่ายภาพรวม
96
96
96
96
5.3.4 ร้อยละการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน

ร้อยละ
96

ร้อยละ
96

ร้อยละ
96

เป้าประสงค์ที่ 5.4 มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
5.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ปริญญาเอก
100
100
100

ร้อยละ
100

5.4.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ
50

ร้อยละ
50

ร้อยละ
96

ร้อยละ
50

ร้อยละ
50

5.4.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ

-รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
-หัวหน้า สนง.ฯ
-นางกัทลี ศักดาคา
-รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
-หัวหน้า สนง.ฯ
-นายธนกร บุญพันธ์
-รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
-หัวหน้า สนง.ฯ
-นายธนกร บุญพันธ์
- นางกัทลี ศักดาคา

- นางกัทลี ศักดาคา
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
ในระดับสากล
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ปี 61

เป้าหมาย
ปี 62 ปี 63

ปี 64

กลยุทธ์/มาตรการ

เป้าประสงค์ที่ 6.1 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล
6.1.1 ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 6.1.1 ส่งเสริมการพัฒนา
ดาเนินงานการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
ศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้ผลิต
มหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและ
ผลงานวิชาการ/วิจัย เพื่อสร้าง
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 6.2 มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ
6.2.1) ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ 6.2.1 ส่งเสริมให้มีการจัด
พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
5
5
5
5
สภาวะแวดล้อม ระบบการ
นานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่
สื่อสาร เอกสาร และสิ่งอานวย
เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ*
ความสะดวกของหน่วยงานให้
เป็นสากล
6.2.2 เตรียมความพร้อมของ
บุคลากรให้สามารถสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนที่เป็น
สากล

ผู้รับผิดชอบ
-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ
-ดร.วรงค์ สุขเสวต

-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ
-ดร.วรงค์ สุขเสวต

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ปี 61

เป้าหมาย
ปี 62 ปี 63

ปี 64

กลยุทธ์/มาตรการ

เป้าประสงค์ 7.1) มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7.1.1 ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ
ระดับ ระดับ ระดับ 1) ปรับปรุงและพัฒนา
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
5
5
5
5
หน่วยงานตามนโยบาย
7.1.2 ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ ระดับ ระดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์
มาตรฐาน Green University
บริหารจัดการขยะ
5
5
5
Ranking
2) ส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักให้บุคลากรและนิสิต
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

ผู้รับผิดชอบ
-รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
-นายพัฒนา ภาสอน
-รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ
- นายพัฒนา ภาสอน
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ภาคผนวก

11

วิเคราะห์ SWOT สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุดแข็ง (Strengths)
ด้านการเรียนการสอน
1. อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 100% และมี
ความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาและ
ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร ทาให้จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
3. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างสม่าเสมอและ
สามารถนามาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. อาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งงานวิจัย
ระดับพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์และงานบริการวิชาการ
สู่สังคมอย่างสม่าเสมอทาให้นิสิตมีส่วนร่วมและได้รับ
ประสบการณ์ตรง
5. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
(ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ) ในระดับหลักสูตร
6. มีสถานีปฏิบตั ิการ 2 แห่ง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่
ปฏิบัติการจริงสนับสนุนด้านการเรียนการสอน

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. จานวนนิสิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนิสติ
มีจานวนน้อย
3. นิสิตส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่หลักสูตรกาหนด

ด้านการวิจัย
1. เป็นสถาบันวิจัยทีส่ ามารถทางานในเชิงบูรณาการ
ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
2. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถด้านการวิจัย
ได้หลากหลายสาขา ซึง่ สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันฯ
ที่ดาเนินการ
3. มีสถานีปฏิบตั ิการ 2 แห่ง พื้นที่กว่า 780 ไร่ และเป็น
พื้นที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) ซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุนการทาวิจัย
ที่สามารถบูรณาการ ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้
4. อาจารย์และนักวิจัยได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก
5. มีผลงานตีพิมพ์ในภาพรวมของสถาบันฯ ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติจานวนมาก
6. สถาบันฯ มีการสนับสนุนทุนวิจัยภายในหน่วยงานและ

1. นักวิจัยบางส่วน ยังไม่สามารถทาการวิจัยในเชิงลึก
เพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติได้
2. ขาดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ใน
การวิจัยของอาจารย์และนิสติ /ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เริ่ม
เสื่อมสภาพและไม่ทันสมัย เนื่องจากอายุการใช้งานที่
มาก ขึ้น
3. นักวิจัยบางส่วนยังไม่ได้การรับทุนสนับสนุนการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง
4. ยังมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีน่ าไปสู่เชิงพานิชย์ รวมถึง
ผลงานวิจัยที่สามารถจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร น้อย

จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์และนักวิจยั ไปนาเสนอ
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากภายนอก
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จุดแข็ง (Strengths)
ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน
1. สถาบันฯ มีพิพธิ ภัณฑ์บา้ นอีสาน สวนสมุนไพร ศูนย์การ
เรียนรู้จัมปาศรีและสวนพอเพียงที่สามารถรองรับการจัดบริการ
ให้ความรู้แก่ชุมชน
2. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ที่หลากหลายในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและ
หน่วยงานภายนอก
3. สถาบันฯ สามารถจัดโครงการบริการวิชาการสูช่ ุมชนที่
เข้มแข็ง สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและความ
ต้องการของชุมชน
4. มีการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าเพื่อช่วยเหลือ
สังคมจานวนมาก
5. มีเครือข่ายด้านการบริการวิชาการหลายระดับในการ
บริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างเข้มแข็ง

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณในการให้บริการ
วิชาการจากภายนอกจานวนน้อยและไม่ต่อเนื่อง
2. ขาดโครงการ/กิจกรรม /หลักสูตรระยะสั้นสาหรับการ
บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. มีการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากรให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการดาเนินงาน
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้มแข็งในระดับ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
3. มีการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย

1. เครือข่ายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีค่อนข้างน้อย

ด้านการบริหารจัดการ
1. มีบุคลากรเพียงพอในการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
2. เป็นองค์กรที่มีการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ภายในองค์กรได้
อย่างรวดเร็ว

1. ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานกับหน่วยงาน
ส่วนกลางได้
2. สถานที่ไม่เพียงพอกับบุคลากร ได้แก่ อาคาร
สานักงานเลขานุการ ห้องพักบุคลากร ห้องเรียน
เป็นต้น
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จุดแข็ง (Strengths)
ด้านการพัฒนาสถาบันสู่สากล

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. มีเครือข่ายด้านวิชาการและการวิจัยกับนักวิชาการต่างประเทศ 1. งบประมาณสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานในการ
2. มีศักยภาพรองรับการฝึกประสบการณ์ด้านการวิจัยให้แก่นิสิต
แลกเปลี่ยน และทาวิจัยระหว่างหน่วยงานใน
ชาวต่างชาติ
ต่างประเทศยังมีไม่เพียงพอ

ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
1. หน่วยงานสนับสนุนและดาเนินการด้านมหาวิทยาลัย
สีเขียวตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็ง
2. มีนโยบายการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและปฏิบัติตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด

โอกาส (Opportunities)
1. สถาบันฯ มีแหล่งเรียนรู้ เช่น ศูนย์เรียนรู้จัมปาศรี และสวน
พอเพียง พิพิธภัณฑ์บา้ นอีสาน อุทยานลานไผ่ สวนสมุนไพร
การแปรรูปสมุนไพรครบวงจร ห้องประชุมและบ้านพัก
รับรองสาหรับฝึกอบรม
2. อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันฯ มีศักยภาพสูงพร้อมร่วมมือ
กับหน่วยงานในการดาเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ
ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. สถาบันฯ ส่งเสริมการวิจัยและผลักดันให้นักวิจัยของ
สถาบันฯ ขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มมากขึ้น เน้นการ
วิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
4. มีเครือข่ายวิจัยกับองค์กรระดับชาติ และนานาชาติเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและสากล
5. มีเครือข่ายหลายระดับเพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่าง
เข้มแข็ง
6. มีแหล่งทุนทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกประเทศที่
สอดคล้องตามพันธกิจของสถาบันฯ

1. หน่วยงานใช้อาคารร่วมกับหน่วยงานอื่นหลายหน่วยงาน
ทาให้ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพด้านการประหยัด
พลังงานได้อย่างแท้จริง

ข้อจากัดหรืออุปสรรค (Threats)
1. สถานีปฏิบตั ิการบ้านเกิ้งอยู่ในพื้นที่กุดแดง
ติดแม่น้าชีมีโอกาสเกิดน้าท่วมทุกปีทาให้ต้องใช้
งบประมาณในการฟืน้ ฟูสภาพในกรณีเกิดความ
เสียหายในพื้นที่
2. งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการใน
หลายๆด้าน
3. แนวโน้มการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาน้อยลง
4. สถานีปฏิบตั ิการนาดูนมีสภาพพื้นที่เป็นดินเค็ม แห้งแล้ง
ไม่สามารถกักเก็บน้าได้

