นโยบายการบริหารงาน
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ ถนนแก้ว
ตุลาคม 2563
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สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติความเป็นมา
ปี 2529 สานักหอสมุดและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้เริ่มโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นเมืองขึ้น ต่อมามหาวิทยาลัยร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม จัดทา
เป็นโครงการพฤกษชาติและศูนย์สนเทศพันธุ์ไม้อีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ไม้พื้นเมือง
จัดทาเอกสารเผยแพร่และฝึกอบรมการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับประชาชนและเยาวชน มีพื้นที่ดาเนินการ ณ ที่
สาธารณประโยชน์กุดแดง บ้านเกิ้ง ตาบลเกิ้ง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จานวน 237 ไร่ ใช้ชื่อว่า “สวน
พฤกษชาติและศูนย์สนเทศพันธุ์ไม้อีสาน”
28 กันยายน 2531 ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี ทรงพระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า “สวนวลัยรุกขเวช”
จากความสาเร็จของโครงการนี้ ทางจังหวัดมหาสารคาม ขอให้มหาวิทยาลัยขยายพื้นที่โครงการโดย
มอบพื้นที่สาธารณประโยชน์โคกดงเค็ง อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามจานวน 550 ไร่ การดาเนินงาน
ระยะแรกได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการอีสานเขียวเป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 – 2535 รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 20,689,520 บาท
22 ตุลาคม 2535 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดตั้งโครงการนี้ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย
โดยได้รับพระราชทานนามหน่วยงานว่า “สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช” และประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2535
ปี 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคามได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจึงได้สังกัดอยู่ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
13 กรกฎาคม 2538 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย
กาหนดให้มีสานักงานเลขานุการในสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ปี 2548 เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ
(ปร.ด. ความหลากหลายทางชีวภาพ)
ปี 2553 เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ
(วท.ม. ความหลากหลายทางชีวภาพ)

ด้านอาคารสถานที่
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มีพื้นที่และอาคารสถานที่ดาเนินการ ดังนี้
1. สานักงานเลขานุการ ตั้งอยู่ชั้น 2 กลุ่มอาคารวิจัยและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2. สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง ตั้งอยู่ที่กุดแดง ตาบลเกิ้ง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่
ประมาณ 237 ไร่ ระบบนิเวศของพื้นที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้า อยู่ติดริมแม่น้าชี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 10
กิโลเมตร
3. สถานีปฏิบัติการนาดูน ตั้งอยู่ที่ป่าโคกดงเค็ง ตาบลพระธาตุนาดูน อาเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม มีพื้นที่ประมาณ 550 ไร่ ระบบนิเวศของพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ดอน หรือภาษาอีสานเรียกว่า
“โคก” อยู่ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 65 กิโลเมตร
นโยบายบริหารสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปรัชญา
ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

วิสัยทัศน์
สถาบันวิจัยอันดับหนึ่งด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทย

ค่านิยมองค์กร
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ให้เป็นหนึ่ง

พันธกิจ
1. มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัย ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตทีม่ ีความรู้ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ชุมชนและสังคม
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
5. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน

วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์หลักที่เชื่อมโยงกับพันธกิจของหน่วยงานและนโยบายของมหาวิทยาลัpมหาสารคาม
ดังต่อไปนี้
1. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม โดยเน้นองค์ความรู้ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน
สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งการนาเอาหลักการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กร
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านมีความเป็นผู้ประกอบการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ความรับผิดชอบในการทางาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมี
สมรรถนะ ในระดับที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมบนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข็มแข็งมั่นคง สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และการสร้างคุณค่าและ
วัฒ นธรรมองค์ ก รที่ ดี ตลอดจนการประยุก ต์ ใช้ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ อ การอนุ รัก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภาคลุ่มน้าโขง
5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็ นและเสนอแนะแนวทางในการบริห ารสถาบันฯ ภายใต้ห ลักธรรมาภิบาล โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
นโยบายบริหารสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5

ผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการของสังคมโลก
สรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเปนเลิศในระดับนานาชาติ
ใหบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใหมีความโดดเดนระดับนานาชาติ
บริหารองคกรเพื่อความเปนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

นโยบายบริหารสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นโยบายบริหารสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและข้อมูล SWOT (เดิม)
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุดแข็ง (Strengths)
ด้านการเรียนการสอน

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. อาจารย์มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญใน
1. จานวนนิสิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต
2. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
มีจานวนน้อย
ระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างสม่าเสมอและ 3. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก(ทั้ง
สามารถนามาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้
ภายในประเทศและต่างประเทศ) ในระดับหลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่อนข้างน้อย
3. อาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งงานวิจัย
ระดับพื้นฐาน ประยุกต์และงานบริการวิชาการ
สู่สังคมอย่างสม่าเสมอ ทาให้นิสิตมีส่วนร่วมและ
ได้รับประสบการณ์ตรง
4. มีสถานีปฏิบตั ิการ 2 แห่ง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และ
พื้นที่ปฏิบัติการจริงสนับสนุนด้านการเรียนการสอน

ด้านการวิจัย
1. เป็นสถาบันวิจัยทีส่ ามารถทางานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพในเชิงบูรณาการ
ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
2. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถด้านการ
วิจัยได้หลากหลายสาขา ซึง่ สอดคล้องกับภารกิจ
ของสถาบันฯ ที่ดาเนินการ
3. มีสถานีปฏิบตั ิการ 2 แห่ง พื้นที่กว่า 780 ไร่
สามารถเป็นแหล่งสนับสนุนการทาวิจัยที่สามารถ
บูรณาการให้เกิดประโยชน์กบั ชุมชนได้
4. มีห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการวิจัย ครบทุกด้าน
ตามภารกิจของสถาบันฯ
5. มีผลงานตีพิมพ์ในภาพรวมของสถาบันฯ ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติจานวนมาก
6. มีศักยภาพรองรับการฝึกประสบการณ์ดา้ นการวิจัย
ให้แก่นิสิตชาวต่างชาติ

1. นักวิจัยบางส่วน ยังไม่สามารถทาการวิจัยใน
เชิงลึก เพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติได้
2. ขาดเครื่องมือวิเคราะห์-ขั้นสูงในการทางานวิจัย
เชิงลึก
3. มีเครือข่ายและความร่วมมือด้านวิชาการและการ
วิจัยในระดับนานาชาติน้อย
4. นักวิจัยบางส่วนยังไม่ได้การรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง
5. งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจยั พื้นฐานที่ยังไม่
สามารถบูรณการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดสู่
นวัตกรรม
6. การจัดการข้อมูลด้านการวิจยั ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิน่ เพื่อเผยแพร่ ยัง
ไม่เป็นระบบ

นโยบายบริหารสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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จุดแข็ง (Strengths)
ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน
1. มีแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
ได้แก่ สถานีปฏิบัติการนาดูน และสถานีปฏิบัติการ
บ้านเกิ้ง
2. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญที่หลากหลาย ในการให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน
3. สถาบันฯ สามารถจัดโครงการบริการวิชาการสู่
ชุมชนที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับนโยบาย
มหาวิทยาลัย และความต้องการของชุมชน

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. การสร้างรายได้จากการฝึกอบรมหรือหลักสูตรระยะ
สั้น ยังมีน้อย
2. ยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร
ในแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้ให้เต็มศักยภาพ

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. มีการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง 1. การเพิ่มเครือข่ายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ต่อเนื่อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
2. บุคลากรให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการ
ค่อนข้างน้อย
ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง
2. ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่
เข้มแข็ง
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดภาพลักษณ์
3. มีการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ส่งเสริม ภูมิปัญญา
ที่โดดเด่น
ท้องถิ่นรวมทั้งบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
งานวิจยั

ด้านการบริหารจัดการ
1. มีการบริหารจัดการให้บุคลากรสายสนับสนุน
1. บุคลากรในหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นอัตราจ้าง(ลูกจ้าง
สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
ชั่วคราว) ลาออกบ่อย ทาให้งานทีจ่ าเป็นขาดความ
หลากหลายหน้าที่ในการให้บริการแก่นิสิต บุคลากร
ต่อเนื่อง เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน
และผู้ใช้บริการ รวมทั้งสนับสนุนภารกิจของ
ไม่ได้รับจัดสรรอัตราพนักงาน
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่วนของสานักงานเลขานุการสถาบันฯ มีสถานที่ไม่
2. มีการสนับสนุนและดาเนินการด้าน
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนแก่นิสิต การ
มหาวิทยาลัยสีเขียวตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
วิจัย และการให้บริการวิชาการ
อย่างเข้มแข็ง
3. ยังขาดการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และการลดขัน้ ตอนการบริหาร
จัดการตามระบบคุณภาพขององค์กร
4. งบประมาณสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเอง
ทั้งในและต่างประเทศไม่เพียงพอ

นโยบายบริหารสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

โอกาส (Opportunities)
มีแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
ได้แก่ สถานีปฏิบัติการนาดูน และสถานีปฏิบัติการ
บ้านเกิ้ง รับรองสาหรับฝึกอบรม การเรียนการสอน
การบริการวิชาการ รวมทั้งการวิจัย
อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันฯ มีศักยภาพสูง
พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานในการดาเนินงานวิจัย
และบริการวิชาการร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
สถาบันฯ ส่งเสริมการวิจัยและผลักดันให้นักวิจัย
ของสถาบันฯ ขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่ม
มากขึ้น เน้นการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ที่
ใช้ประโยชน์ได้จริง
มีเครือข่ายวิจัยกับองค์กรระดับชาติ และนานาชาติ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและสากล
มีเครือข่ายหลายระดับเพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชน
อย่างเข้มแข็ง
มีโอกาสสูงในการแสวงหาแหล่งทุนทั้งจากแหล่ง
ภายในและภายนอกประเทศตามพันธกิจของ
สถาบันฯ
ได้รับมอบหมายภารกิจเฉพาะทางโดยตรงจาก
มหาวิทยาลัย

ข้อจากัดหรืออุปสรรค (Threats)
1. ปัญหาภัยแล้งในสถานีปฏิบัติการนาดูน และปัญหา
อุทกภัยในพื้นที่สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งทาให้ต้อง
ใช้งบประมาณในการฟื้นฟูสภาพในกรณีเกิดความ
เสียหายในพื้นที่
2. งบประมาณไม่เพียงพอ
3. หลักสูตรได้รับจัดสรรงบประมาณตามรายรับ
จริง ทาให้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
4. ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารสานักงาน
เลขานุการสถาบันฯ มีปัญหา ได้แก่ กระแสไฟฟ้า
น้าประปา โทรศัพท์
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นโยบายการบริหารงานและแผนการดาเนินงาน (พ.ศ.2563-2567)
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการของสังคมโลก
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร
มาตรการ
1) พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2) พัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นผู้ประกอบการ เพิ่มหลักสูตรระยะสั้น เรียนรู้ตลอดชีวิต
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อผลักดันการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและ
มุ่งสู่ความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
มาตรการ
1) สร้างระบบและกลไกเพื่อจูงใจนิสิต นักศึกษาและบุคคลที่มีคุณภาพให้เข้ามาศึกษาต่อใน
หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2) จัดหาทุนการศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษาให้แก่นิสิต และนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน ทรั พ ยากรการเรี ย นรู้ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย และระบบออนไลน์
4) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สะสม
หน่วยกิตแบบ credit bank และ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
5) เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการภายในสถาบันฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่
คณาจารย์และนิสิต
6) ส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม และทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน
7) สร้างระบบส่งเสริมให้นิสิตสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนดในแผน
กลยุทธ์ที่ 3 การผลิตบัณฑิต
มาตรการ
1) ปรับแผนและสัดส่วนการรับนิสิตของสถาบันฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
2) จัดระบบและกลไกการรับเข้านิสิตที่เปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของนิสิต นักศึกษา บุคล
กรทางการศึก ษา บุ คลากรในหน่ ว ยงานของรัฐที่ ท างานเกี่ยวข้ องกั บความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการอนุรักษ์ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน และบุคคลทัว่ ไปที่สนใจ
3) ส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิตสาธารณะ มีส่วนรับผิดชอบและช่วยเหลือชุมชน และ
สังคม
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4) ส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิตสานึก ค่านิยมและความรักความผูกพันที่ดีต่อสถาบันฯ
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5) ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาได้ซึมซับวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
วิจัย
7) จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและสโมสรนิสิตให้เอื้อต่อการดาเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง
ของนิสิต
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคณาจารย์
มาตรการ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรบเพื่อเพิ่มทักษะในการทาวิจัยของคณาจารย์ในสถาบันฯ
2) ส่งเสริมการแต่งตารา เอกสารคาสอน ตลอดจนสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ เพื่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการ
3) พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้าน
วิชาการ
4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรหรือสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ในการฝึกทักษะด้านต่างๆ ให้เชี่ยวชาญมากขึ้น
5) ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครู
6) จัดเวทีสัมมนาวิชาการผ่านรายวิชาสัมมนาระหว่างนิสิตและอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2: สรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเปนเลิศในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 การกาหนดทิศทางและจัดระบบโครงสร้างการวิจัย
มาตรการ
1) กาหนดกรอบและทิศทางการวิจัยในภาพรวมของสถาบันฯ เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบกลุ่มวิจัยและสหสาขาวิชา ให้สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจหลัก 3 ด้าน (BCG) ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
2) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่ช่วยสนับสนุนการทางานวิจัยเชิงรุกให้มีศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3) จัดทาระบบฐานข้อมูลการวิจัยและข้อมูลบุคลากรด้านการวิจัยของสถาบันฯ ให้มีความสมบูรณ์
มากขึ้น
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กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
มาตรการ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยการจัดตั้งคลินิกวิจัย/หน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบทความวิชาการในระดับสถาบันฯ
2) จัดหาเครื่องมือวิจัยขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานวิจัยของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรวิจัยร่วมกัน
4) จัดเวทีประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของบุคลากร นิสิต ทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอก
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
มาตรการ
1) จัดระบบเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมการจัดตั้ง
กลุ่มวิจัย การจัดระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
2) สร้างแรงจูงใจ และเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้สถาบันฯ และมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
3) ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 4 การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
มาตรการ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัยของบุคลากรภายในสถาบันฯ ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาของสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจะถึงระดับประเทศ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรภายในสถาบันฯ
ไปพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์และพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อมของประเทศ
4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดการบูรณาการสู่สร้าง
นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สู่ท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
มาตรการ
1) เป็นศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านการวิจัยทั้งสายวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยที่เข็มแข็งกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมเพื่อแสวงหาแหล่งทุนและนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและเชิง
พาณิชย์
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3) ขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือกับพันธมิตรทางการวิจัยที่ดาเนินอยู่แล้วและเครือข่าย
กลุ่มใหม่โดยเน้นองค์กรหรือสถาบันการศึกษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาข้อเสนอโครงการสาหรับขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนที่มีศักยภาพสูงในระดับ
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ใหบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการ
มาตรการ
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่สถานีปฏิบัติการ 2 แห่ง ให้มีความพร้อมอย่างมืออาชีพในการ
ให้บริการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป
2) จัดระบบ กลไกและแนวทางในการบริหารจัดการการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่มี
ประสิทธิภาพ
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการของบุคลากรภายในสถาบันฯ ที่
สามารถสืบค้น ติดต่อประสานงานและเข้าถึงได้ง่าย
4) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในเชิงรุกและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
อย่างทั่วถึงผ่านหลายช่องทาง เช่น Facebook เว็บไซต์ Youtube เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 2 การให้บริการทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
มาตรการ
1) จัดทาหลักสูตรระยะสั้นตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการเป็นประจาทุกปี
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับชุมชนในการร่วมแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน
ในท้องถิ่นให้มีความเข็มแข้ง มีขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3) ส่งเสริมกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย
4) จัดทาสวนพฤกษศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดทาสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนภายในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง
5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่สังคมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับ
การให้บริการทางวิชาการของสถาบันฯ ไปสู่ระดับสากล
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใหมีความโดดเดนระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการ
มาตรการ
1) ปรับปรุงระบบและกลไกที่สนับสนุนการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความคล่องตัว
2) ฟื้นฟู /ต่อยอด อนุรักษ์ (เอามาจากจุดอ่อน)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรการ
1) ส่งเสริมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่สร้างเสริมคุณค่า
และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
2) ส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคอีสาน
กับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคมตามบริบทของสถาบันฯ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5: บริหารองคกรเพื่อความเปนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
มาตรการ
1) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความต้องการ
2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมหรือภูมิทัศน์ของสถาบันให้น่าอยู่ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
และสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการ
1) จัดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันฯ มี
ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และวิชาชีพในแต่ละสายงาน
2) พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความสามารถหลากหลาย พร้อมทางานแทนกัน
ได้และเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ทักษะและผลงานทางวิชาการ และขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อของนักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรองรับภาระงาน
ที่รับผิดชอบ
5) พัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทุก
ระดับ
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6) สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนการสร้างความผูกพันและความ
ผาสุกในสถานที่ทางาน
7) สร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
8) ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม สอดคล้องตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และสะท้อนศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละสายงาน
กลยุทธ์ที่ 3 การเงิน งบประมาณและการจัดสรร
มาตรการ
1) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงบประมาณ และระบบการเงินการคลังให้โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินงานของสถาบันฯ
2) ส่งเสริมนโยบายเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของหน่วยงานโดยพัฒนาพื้นที่ของสถานีปฏิบัติการทั้ง 2
แห่งเป็นแหล่งปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์หรือออร์แกนิค เพื่อผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพส่งต่อให้กับ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาอาคารสถานที่
เพื่อรองรับการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ห้องประชุม ห้องพัก เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 4 ระบบบริหารจัดการองค์กร
มาตรการ
1) จัดกิจกรรมผ่อนคลายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในยามเช้าหรือยามว่าง อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างพลังบวกในการทางาน
2) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหน่วยงานภายในสถาบันฯ ให้มีความชัดเจน มีความคล่องตัว
ลดความซ้าซ้อน และมีประสิทธิภาพสูงสุด
3) จัดระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการดาเนินงานของสถาบันฯ
4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานใน
พันธกิจด้านต่างๆ ของสถาบันฯ
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรภายในสถาบันฯ ร่วมกันเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
6) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันสถาบันฯ ไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้และบูรณาการสู่ชุมชน
7) พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรในเชิงรุก เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
8) ปรับปรุงระบบประเมินผลการดาเนินงานของสถาบันฯ และผู้บริหารทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
9) เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (สร้างศูนย์รวบรวม อนุรักษ์ ขยายพันธุ์กล้าไม้พื้นเมืองอีสาน)
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อรองรับการประเมิน/จัดอันดับในระดับสากล
มาตรการ
1) ปรับปรุงระบบกลไกการดาเนินงานให้สอดรับกับเกณฑ์การประเมินในระดับสากล
2) พัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษให้มีข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วน
3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นิสิตกับต่างชาติ (inbound หรือ outbound)
4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อดาเนินพันธกิจต่างๆ
ของสถาบันร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการพื้นที่สถานีปฏิบัติการให้เป็นพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรการ
1) ปรับปรุงระบบและกลไกที่สนับสนุนการดาเนินงานด้านการพัฒนาให้เป็นสถาบันฯ สีเขียว และ
รักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว
2) บารุงรักษาและดูแลต้นไม้เพื่อหมุนเวียนปรับพื้นที่ให้เหมาะสมตลอดทั้งปี
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาตรการ
1) จัดระบบการแยกและทิ้งขยะให้ถูกสุขลักษณะทั้งสานักงานและสถานีปฏิบัติการ 2 แห่ง
2) รณรงค์และสร้างจิตสานึกให้นิสิตและบุคลากรทุกคนในการประหยัดทรัพยากรและพลังงานทั้ง
ภายในและนอกพื้นที่อาคาร
3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดี

นโยบายบริหารสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

