แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ.2555-2559
ปรัชญา
สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐาน
โดยการวิจัยและพัฒนา เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์
2. วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
3. บริการวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
1. บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและ
ท้องถิ่น
2. มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์ได้
3. บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัย
4. มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
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สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นาสภาวะ
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนศักยภาพพื้นฐานมาวิเคราะห์ประมวลถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติภารกิจของคณะฯ ในอนาคต เพื่อพิจารณาจัดวางทิศทาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารคณะฯ
อันจะนาไปสู่การวางกลยุทธ์ ในการดาเนินภารกิจ ให้บรรลุวิสัยทัศน์และสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
และสนองความต้องการของสังคมประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. สภาพทางเศรษฐกิจ
แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ของสังคมโลกที่ มีการเปิดเสรีและการกีดกั นทางการค้าซึ่ง
ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการแข่งขันของประเทศ โดยกาหนดข้อตกลง เงื่อนไขกติกา
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เป็นปัจจัยชี้นาในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละ
ประเทศ โดยเฉพาะการตกลงเขตการค้าเสรีจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมจาเป็น
อย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องพัฒนาการศึกษาด้านนี้อย่างจริงจัง ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องดาเนิน ภารกิ จที่ส าคัญนี้เพื่ อ
เสริมสร้างสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องให้สูงขึ้น เป็นการสร้างความพร้อมและความสามารถ
ในการแข่งขันให้สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของพัฒนาการของโลกได้
2. กระแสโลกาภิวัฒน์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระแสโลกาภิวั ฒน์จะส่ง ผลให้เกิ ดการเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิ จและสังคมอย่ างรวดเร็ว โดย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและระบบเครือข่ า ยจะทาหน้าที่เสมือนศูนย์ก ลางของความรู้และเป็นตัวเร่งการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษยชาติ สังคม
โลกจะปรับเปลี่ยนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และจะเกิดการพัฒนาตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่าง
รุนแรงและรวดเร็ว ประชากรของประเทศต่างๆ จะต้องมีพลวัตและความยืดหยุ่นสูง จะเกิดการแสวงหา
ความรู้อยู่ตลอดเวลาที่สาคัญคือต้องมีการพัฒนาศักยภาพการเข้าถึงข้อมูลความรู้และความสามารถในการที่
จะเชื่ อมโยงกั บ แหล่ ง ข้ อมู ล ความรู้ไ ด้อย่ า งมีประสิทธิภาพ จึ งจะสามารถปรับตัว ได้ทันกั บกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะต้องพัฒนาบุคลากรและ
ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะสากลมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีนิสัยใฝ่รู้และใฝ่คิด เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งจะต้องเร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูล เครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดาเนินภารกิจทุกด้านของ
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คณะฯ รวมทั้ ง การเป็ นศูนย์ ก ลางข้ อมู ลและสารสนเทศทางการเกษตรและอุตสาหกรรมของภาคเหนือ
ตอนล่างเพื่อการสืบค้นและเป็นแหล่งอ้างอิงของชุมชนท้องถิ่น
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ได้กาหนดว่า บุคคลย่อมมีสิทธิและความเสมอภาคใน
การได้รับการศึกษา การจัดการศึกษาจะต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
สาหรับปวงชน ในการจัดการศึกษาให้ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญภายใต้หลักการว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยการจัดการศึกษาสามารถดาเนินการได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุน
สังคมชุมชน ให้ความสาคัญต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องเร่งรัดพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ทั้งกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ (niche market)
4. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผลต่อบทบาทและภารกิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ในฐานะที่ เ ป็ น ฝ่ า ยผลิ ต บุ ค ลากรและเป็ น แหล่ ง วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ดังนั้นคณะฯ จึงต้องมีส่วนสาคัญในการช่วยสร้างเสริมสุขภาพ
ของประชาชน โดยการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรที่ปลอดสารพิษ การผลิตอาหารปลอดภัยและ
เสริมสร้างสุขภาพ
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ . 2546
การบริหารราชการยุคใหม่ให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากลจะต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่ อให้ก ารบริห ารราชการเป็ น ไปเพื่ อประโยชน์สุข ของประชาชน เกิ ดผลสัม ฤทธิ์ต่ อภารกิ จของรั ฐ
มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น ประชาชน
ได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอย่างสม่าเสมอ
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ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องพัฒนาและปรับโครงสร้างของ
องค์กรระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม คุณธรรม ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม ความสานึกรับผิดชอบ และความคุ้มค่าเพื่อให้มีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และยกระดับมาตรฐานของคณะฯ สู่ระดับสากล
6. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู (มาตรา 7) และได้กาหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏไว้ดั้งต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน
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(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 8)
ดังนั้น คณะเทคโนโลยี การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องกาหนดแนวทางการปฏิบัติ
ภารกิจให้ครอบคลุมทุกภารกิจที่บัญญัติในพระราชบัญญัติข้างต้น เพื่อการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การก่อตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)
การจัดทาแผนการศึก ษาแห่ง ชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552-2559 ยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ยึดทางสายกลางอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณ อย่างมีเหตุมีผล มีความรอบ
รู้เท่าทันโลก เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองค์รวม
ที่ยึด “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี “ดุลยภาพ” ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม
เป็นแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนา
การศึกษากับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยคานึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์ของแผนเพื่อให้บรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) จึงกาหนดวัตถุประสงค์และแนวนโยบายของแผนที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. พัฒนาคนอย่างรอบด้าน และสมดุล เพื่อเป็นพื้นฐานหลักของการพัฒนา
1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสานึก และมี
ความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริตต่อต้านการซื้อ
สิทธิ์ขายเสียง
1.3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ยากจน อยู่ ในท้องถิ่ น
ห่างไกล ทุรกันดาร
1.4 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศ
1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและ
ระบบประกันคุณภาพภายนอก
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1.6 ผลิ ต และพั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานมี
คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคมทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม พลศึกษา
กีฬา เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต
2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนา
ระบบบริหารจัดการความรู้ และสร้างกลการนาผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์
3. พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มของสั ง คมเพื่ อ เป็ น ฐานในการพั ฒ นาคน และสร้ า งสั ง คมคุ ณ ธรรม
ภูมิปัญญา และการเรียนรู้
3.1 พัฒนาและนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเร่งรัดกระจายอานาจการบริหารและจัดการศึกษา
ไปสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของสังคมใน
การบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการ และใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากลของการศึกษาเพื่อ
รองรับการเป็ นประชาคมอาเซียน และเพิ่ มศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้ก ระแสโลกาภิวัฒน์
ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน
8. กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2554-2565)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ กรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
และข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเสนอ เมื่ อ วั น ที่ 15 มกราคม 2551 และ
ให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2
(พ.ศ.2551-2565) ไปใช้เป็นกรอบในการดาเนินการต่อไป
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8.1 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
แผนอุ ดมศึ กษา ระ ย ะ ย า ว 1 5 ปี ฉบั บที่ 2 ( พ.ศ .25 51 -2 565 ) ไ ด้ สิ้ น สุ ด ล งแล้ ว
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้ดาเนินการจัดทากรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) นั้น โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
8.1.1. กรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ออกแบบโดยคานึงถึงนิติ
บูรณาการ และองค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Stratigic direction) โดยมี
สาระสาคัญ 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ภาพอนาคตที่มีผลกระทบโลก ประเทศ และอุดมศึกษา มี 7 ประเด็น
1) ความเปลี่ยนแปลงของประชากร
2) พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3) การมีงานทา และตลาดแรงงานในอนาคต
4) การจัดการความขัดแย้ง และความรุนแรง
5) การกระจายอานาจการปกครองเยาวชนไทย
6) นักศึกษาไทยและบัณฑิตและในอนาคต
7) เศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนที่ 2 ประเด็นทิศทางและนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) มี 9 ประเด็น ประกอบด้วย
1) รอยต่อกับการศึกษาในปัจจุบัน
2) การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน
3) ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
4) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
5) การเงินอุดมศึกษา
6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
7) เครือข่ายอุดมศึกษา
8) การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต้
9) โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
8.1.2 เป้าหมายขอบกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) เมื่อสิ้นสุด
แผนในปี พ.ศ.2565 คื อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพอุด มศึก ษาไทย เพื่ อผลิตและพั ฒนาบุค ลากรที่ มีคุณ ภาพ
สามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น
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ไทย โดยใช้กลไกลของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการความหลายหลายและเอกภาพเชิงระบบ
8.2 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
8.2.1 รัฐบาลพึงให้การสนับสนุนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไปเป็นมหาวิทยาลัยใน
การกากับของรัฐ โดยคานึงถึงศักยภาพและความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้น ๆ
8.2.2 รั ฐบาลไม่ ค วรสนับ สนุน ให้มี ก ารจัดตั้ งสถาบัน อุดมศึก ษาของรัฐ เพิ่ ม ขึ้นอี ก แต่ควร
สนับ สนุนสถาบั นของรัฐให้พั ฒนาคุ ณภาพมาตรฐาน การดาเนินการวิจัย และพั ฒนาและการให้บริก าร
วิชาการแก่สังคมมากขึ้น
8.2.3 รัฐบาลควรส่ง เสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา เอกชนจัดการศึกษาในสาขาที่
ต้อ งมี ก ารลงทุ น สู ง และเป็ น ความต้อ งการของประเทศ ทั้ งนี้ เพื่ อ มิ ใ ห้เ กิ ด ความซ้าซ้ อ นกั น ในการจั ด
การศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน
8.2.4 รัฐบาลควรสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนสาคัญในการส่งเสริมการวิจัย และ
พัฒนาประเทศ
8.2.5 รัฐบาลพึงให้การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากองทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษา
ของประเทศ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาภารกิจบางด้านให้อย่างต่อเนื่องทั้งกองทุนในลักษณะ
การพัฒนาการศึกษาโดยทั่วไป และกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนเฉพาะเรื่อง
8.2.6 รัฐบาลพึงกากับดูแลให้มีการประสานงานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนงบประมาณ อย่างพอเพียงในการทากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.25512565) ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
9. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2555-2559
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้นักเรียน ประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ในเชิง ปริมาณมากขึ้น ขณะเดีย วกั นได้มีก ารพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้เกิ ดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นต่อคุณภาพบัณฑิต โดยได้ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน ได้พัฒนา
ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ พัฒนา
อาจารย์ในแต่ละสาขาให้มีคุณภาพทั้งด้านคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการทาเครือข่ายทางวิชาการ
กับภาคการผลิตจริง และภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น
ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิ จ สังคม เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม มีผลต่อการขยายตัว และการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นอย่า งมาก และนอกจากนี้ การจัดการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษา มีแนวโน้มในการแข่งขันการรับนักเรียนมากขึ้น มีการจัดการศึกษาในลักษณะต่างๆ หลาย
รู ป แบบ ทั้ ง การจั ด การศึ ก ษาทางไกล การจั ด การศึ ก ษานานาชาติ การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ไซเบอร์
(Cyber University) ตลอดจนนโยบายการเปิด เสรีทางการศึกษา จะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ที่ไ ม่
สามารถปรับตัว และยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
ดังนั้นการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงต้องพัฒนาให้เป็นระบบ ทั้งด้านการผลิต และพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพ สามารถเข้ า สู่ตลาดแรงงาน และสร้างงานได้ด้วยตนเอง สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมที่ตีพิ มพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ และนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ
วิชาการให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถชี้นา และผลักดันการพัฒนาสังคมในระบบ
เศรษฐกิจ ฐานความรู้ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ” และกาหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ประการ เพื่อเป็นแนวทางการ
ดาเนินการของมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงาน (สภาประจามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบ
ในคราวประชุ ม ครั้ง ที่ 2 วันพฤหัส บดีที่ 23 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ.2555 ) ดังนี้ (1) สร้างโอกาสในการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอน (2) สร้างความรู้และนวัตกรรมให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ และนาไปใช้ป ระโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น (3) ให้บริก ารวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชดาริให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย (4) ฟื้นฟูและสืบสาน
คุณค่า ความหลากหลาย ของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (5) เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน (6) กาหนด
แนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ที่เป็นมาตรฐาน โดยการวิจัยและพัฒนา เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี
วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน
ทางการเกษตรและ
เทคโนโลยีทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม และงาน
อุตสาหกรรม และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
สร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ

วิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้เพื่อ
ถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น

บริการวิชาการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี นวัตกรรมด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม
รวมถึงสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

บริการวิชาการตาม
ความต้องการของ
ท้องถิ่น

อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม

พัฒนาระบบบริหารที่มี
คุณภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
บัณฑิตมีความรู้
ทางานเป็นทีม ชานาญ
เทคโนโลยี ซื่อสัตย์
สุจริต จิตสาธารณะต่อ
ชุมชนและท้องถิ่น

มีผลงานวิจัยที่
สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่
และนาไปใช้
ประโยชน์ได้

บูรณาการงานบริการ
มีการส่งเสริม
วิชาการ ตามความ สืบสานการอนุรักษ์
ต้องการของท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน
และประเพณี
และการวิจัย
ท้องถิ่น

มีระบบบริหารจัดการ
ที่ดี ได้มาตรฐาน ยึด
หลักธรรมาภิบาล
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ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การสร้างโอกาสทางการศึกษา 1. สร้างโอกาสในการศึกษา
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล
2. การพัฒนาการจัดการและ
1. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอด
1. บริการวิชาการตามความ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบ
ต้องการของท้องถิ่น
สานโครงการอันเนื่องมาจาก
2. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
พระราชดาริให้เกิดการพัฒนาที่ ปัญญาท้องถิ่น
ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย
3. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
2. ฟื้นฟู และสืบสานคุณค่า ความ ตามหลักธรรมาภิบาล
หลากหลายของวัฒนธรรมไทย
ทั้งที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี ค่านิยม
ที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
3. กาหนดแนวทางการบริหาร
จัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3. การเพิ่มมาตรฐานการศึกษา
1. สร้างความรู้และนวัตกรรม ให้ 1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อ
และเพิ่มความสามารถในการ
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
แข่งขันของประเทศ
ระดับชาติ และนาไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
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กรอบแนวคิดการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
วิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ที่เป็นมาตรฐาน โดยการวิจัยและพัฒนา
เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
บริการวิชาการตามความต้องการ
ของท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
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ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี
(พ.ศ.2555-2559) กับปรัชญา/ปณิธาน และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547
ปรัชญา/ปณิธาน (ตามมาตรา 7 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547)
พันธกิจ (ตามมาตรา 7 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547)

พันธกิจ (ตามมาตรา พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547)

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าเทคโนโลยี
ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ ทีเ่ สริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
ผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้คคู่ ุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิน่
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการ
ผลิตบัณฑิตของประเทศ

แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สร้างองค์วามรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ผลิต
บัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น

ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี และงาน
สร้างสรรค์
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญา
ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
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เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในนวัตกรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มคี ุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
ประสานความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ศึกษาและแสวงหาแนวทางเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
บริการวิชาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
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ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) กับ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555)
ประเด็น ทิศทาง และยุทธศาสตร์
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)
รอยต่อกับการศึกษาขัน้ พื้นฐานและการ
อาชีวศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการศึกษา โดยให้
ความสาคัญกับการพัฒนาระบบการรับ
นักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนในทุกวัย
การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบนั
สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้ขบั เคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
(พ.ศ.2555-2559)
สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และพัฒนาการเรียนการสอนให้มคี ุณภาพสู่
มาตรฐานสากล

แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(พ.ศ.2555-2559)
สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และพัฒนาการเรียนการสอนให้มคี ุณภาพสู่
มาตรฐานสากล

กาหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้
มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ฟื้นฟู และสืบสานคุณค่า ความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมไทย ทั้งทีเ่ ป็นวิถีชีวิต
ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กาหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้
มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ฟื้นฟู และสืบสานคุณค่า ความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมไทย ทั้งทีเ่ ป็นวิถีชีวิต
ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

การเงินในอุดมศึกษา
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
(พ.ศ.2555-2559)
นาประเทศพ้นวิกฤตและชี้นาการพัฒนา ด้วย สร้างความรู้และนวัตกรรม ให้สามารถตีพิมพ์
งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์
เผยแพร่ในระดับชาติ และนาไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชดาริ
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ

แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(พ.ศ.2555-2559)
สร้างความรู้ และนวัตกรรม นาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตั ทิ ั้งระดับ
ปัจเจกบุคคลชุมชน องค์กร และภาคการผลิต
ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ
ท้องถิ่นไทย

เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

เครือข่ายอุดมศึกษา
การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
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มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
S1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (กพร.4)
2. ผู้สาเร็จการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2.1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
2.3 จานวนนักศึกษาคงอยู่
3. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี (สมศ.1)
S2 สร้ า งและพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งาน 4.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ด้านการ ในระดับชาติและนานาชาติ เมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์ทั้งหมด
เรียนการสอนและถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
5. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน หรือท้องถิ่น (สมศ.6)
6. จ านวนงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ กั บ
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน หรือท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง
S3 บริการวิชาการในรูปแบบที่
7. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ (สมศ.18)
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ 8. ร้ อ ยละของจ านวนบริ ก ารวิ ช าการที่ น ามาวิ จั ย และงาน
ของท้องถิ่น
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ ในการพัฒนาชุมชน ต่อจานวนงานวิจัย และ
งานสร้างสรรค์ทั้งหมด
9. ผลการเรี ย นรู้ และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน หรื อ
องค์กรภายนอก (สมศ. 9)
มิติที่ 3 คุณภาพการให้บริการ
กลยุทธ์
S4 เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
S5 ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ให้ มี คุ ณ ภาพและได้ รั บ การตี พิ ม พ์
เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก
10. ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.9.1
และ สมศ.15)
11. จานวนผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
12. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (สมศ. 5)
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มิติที่ 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก
S6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ 13. ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ
สอน และสื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ สอน (สกอ. 2.5)
การเรียนรู้
14. ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ ผ่ า นระบบประกั น คุ ณ ภาพด้ า นการใช้
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐาน 16. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่จัด
สากลตามอั ต ลั ก ษณ์ / กรอบมาตรฐาน ให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8)
TQF
17. ร้อยละของนักศึกษาที่ส อบผ่ านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถ ด้านภาษาต่างประเทศ (ก.พ.ร.3)
18. ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต ด้านการทางานเป็นทีม
ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตว์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
S8 พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 19. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ก.พ.ร.4)
ที่ตอบสนองต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 20. ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนและการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน (Work Integrated Learning)
S9 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการฝึก 21. ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ /
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา วิช าการ/ผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐ/เอกชนในการสร้าง/พัฒนา/บริห าร
หลักสูตร
S10 เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย 22. จานวนนักวิจัยรุ่นใหม่
23. งบประมาณที่สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.3)
24. เครือข่ายวิจัยร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
S11 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว
25. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
พระราชดาริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจ
และสื บ สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และแนวทาง
พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
S12 จัดตั้งหน่วยศึกษาความเป็นเลิศ
26. ระดับความสาเร็จในการจัดตั้งหน่วยศึกษาความเป็นเลิศเฉพาะ
เฉพาะทาง
ทาง
S13 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 27. ระดับความสาเร็จของการส่งเสริม และสนับสนุนด้านศิลปะ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม
S14 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมี
28. ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิ
ธรรมาภิบาล
บาล
S15 จัดหารายได้จากทรัพย์สินและ
29. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากทรัพยากรและบริการต่างๆ
รายได้จากบริการต่างๆ
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S16 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก
30. จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์

S17 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่มี 31. ระดับความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงตามประเด็น (สกอ.
ประสิทธิภาพ
7.4)
มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก
S18 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้ มี 32. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงขึ้น (สกอ.2.2)
สมรรถนะสูงขึ้นในการปฏิบัติงาน
33. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น (สกอ. 2.3)
34. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง (10 วัน/
คน/ปี/ก.พ.)
S19 จัดทาฐานข้อมูลที่ ได้มาตรฐาน 35. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล
และเอื้ อ อ านวยต่ อ การบริ ห ารและ
ตัดสินใจทุกระดับ
36. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล
S20 ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร 37. ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้ในองค์กรตามประเด็น
S21 จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกการ 38. ระดับความสาเร็จในการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกการ
เรียนรู้ให้เพียงพอและพร้อมใช้
เรียนรู้

22
ตารางการสื่อสารการดาเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์กร
กลยุทธ์
S1 ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ

S2 สร้ า งและพั ฒ นา
ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้ า งสรรค์ ที่ น าไปใช้
ประโยชน์ ด้ า นการ
เรี ย นการสอนและ
ถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
2. ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาของคณะ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
2.3 จานวนนักศึกษาคงอยู่
3. บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด้
งานทาหรื อ ประกอบอาชีพอิ ส ระ
ในระยะเวลา 1 ปี
4.ร้ อ ยละของอาจารย์ ที่ ไ ด้ รั บ
ร า ง วั ล ง า น วิ จั ย น วั ต ก ร ร ม
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ เมื่ อ เที ย บกั บ จ านวน
อาจารย์ทั้งหมด
5. จ านวนผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์กับ

1 (วิชาการ)

2 (วิจัย+บริการ)

กลุ่มงาน
3 (กิจการ นศ.)

 (O)

 (S)

 (O)

 (S)

 (O)

 (S)

 (S)

 (O)

 (S)

 (O)

4 (บริหาร)

5 (QA)
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ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก

หน่ ว ยงานภายนอกหรื อ ชุ ม ชน
หรือท้องถิ่น
6. จ า น ว น ง าน วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์กับ
หน่ ว ยงานภายนอกหรื อ ชุ ม ชน
หรือท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง
S3 บริการวิชาการใน 7. ผลการชี้ น า ป้ อ งกั น หรื อ
รูปแบบที่หลากหลาย แก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
เพื่ อ ตอบสนองความ 8. ร้ อ ยละของจ านวนบริ ก าร
ต้องการของท้องถิ่น วิ ช าการที่ น ามาวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ในการพัฒนา
ชุ ม ชน ต่ อ จ านวนงานวิ จั ย และ
งานสร้างสรรค์ทั้งหมด
9. ผลการเรี ย นรู้ และเสริมสร้า ง
ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน หรื อ
องค์กรภายนอก
S4 เสริมสร้างความ
เชื่อมั่นในระบบการ 10. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
ประกันคุณภาพการ ประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษา

1 (วิชาการ)

2 (วิจัย+บริการ)

 (S)

 (O)

กลุ่มงาน
3 (กิจการ นศ.)

4 (บริหาร)

5 (QA)

 (O)

 (O)

 (O)
 (O)
 (S)

 (S)

 (S)

 (S)
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S5 ส่งเสริมงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ให้
มีคุณภาพและได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติและนานา
ชาติ
S6 พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน และสื่อ อุปกรณ์
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก

11. จ านวนผลงานวิ จั ย หรื อ
สร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
12. ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
13. ร้อยละของความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ
สอน
14. ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ ผ่ า น
ระบบประกันคุณภาพด้านการใช้
คอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
15. ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การ
สอน
S7 ยกระดับคุณภาพ 16. ระดับ ความสาเร็จของการ
บัณฑิตสู่มาตรฐาน
เสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม ที่
สากลตามอัตลักษณ์/ จัดให้กับนักศึกษา
กรอบมาตรฐาน TQF 17. ร้อยละของนักศึกษาที่ สอบ
ผ่ า นเกณฑ์ ก ารทดสอบความรู้

1 (วิชาการ)

2 (วิจัย+บริการ)

กลุ่มงาน
3 (กิจการ นศ.)

4 (บริหาร)

5 (QA)

 (O)
 (O)
 (O)

 (O)
 (O)
 (O)

 (S)

 (O)

 (S)
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S8 พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ตอบสนองต่ อ ผู้ เ รี ย น
และผู้ใช้บัณฑิต
S9 สร้ า งเครื อ ข่า ยใน
ก า ร พั ฒ น า ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิช าชี พ
และสหกิจศึกษา
S10 เพิ่มขีดความ
สามารถด้านงานวิจัย

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก
ความสามารถด้ า นภาษาต่ า ง
ประเทศ
18. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต ด้ า นการท างานเป็ น ที ม
ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุ จริต
จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
19. ร้ อ ยละของระดั บ ความพึ ง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
20. ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่
มีการบูรณาการการเรียนและการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ร่ ว ม กั น ( Work
Integrated Learning)
21. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความ
ร่ ว ม มื อ กั บ อ ง ค์ ก ร วิ ช า ชี พ /
วิ ช าการ/ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ภาครั ฐ /
เอกชนในการสร้าง/พัฒนา/บริหาร
หลักสูตร
22. จานวนนักวิจัยรุ่นใหม่
23. งบประมาณที่ ส นั บ สนุ น การ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์

1 (วิชาการ)

2 (วิจัย+บริการ)

 (O)

กลุ่มงาน
3 (กิจการ นศ.)

4 (บริหาร)

5 (QA)

 (S)

 (O)
 (O)

 (O)
 (O)
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S11 ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริฯ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง
S12 จัดตั้งหน่วย
ศึกษาความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง
S13 ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒน
ธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
S14 บริหารจัดการ
เชิงรุกอย่างมี
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก
24. เครื อข่ายวิจั ย ร่วมกับองค์กร
ภาครัฐ และเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
25. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
ด าเนิ น งานจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ
ส่ ง เสริ มและสื บ สานโครงการอั น
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ และ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
26. ระดับความสาเร็จในการจัดตั้ง
หน่ ว ยศึกษาความเป็นเลิ ศเฉพาะ
ทาง
27. ระดับ ความสาเร็จของการ
ส่งเสริม และสนับสนุนด้า นศิลปะ
และวัฒนธรรม
28. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมี
ธรรมาภิบาล

1 (วิชาการ)

2 (วิจัย+บริการ)

กลุ่มงาน
3 (กิจการ นศ.)

4 (บริหาร)

5 (QA)

 (O)

 (O)

 (O)

 (S)

 (S)

 (O)

 (O)
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ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก

1 (วิชาการ)

S15 จัดหารายได้จาก 29. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้
ทรัพย์สินและรายได้ จากทรัพยากรและบริการต่างๆ
จากบริการต่างๆ
S16เพิ่มประสิทธิ
ภาพการประชา
สัมพันธ์เชิงรุก

30. จ านวนช่ อ งทางการประชา
สัมพันธ์

S17 พัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
S18 พัฒนาอาจารย์
และบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูงขึ้นใน
การปฏิบัติงาน

31. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
บริหารความเสี่ยงตามประเด็น

32. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
สูงขึ้น
33. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
34. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึ ก อบรมพั ฒ นาตนเอง (10 วั น /
คน/ปี/ก.พ.)
S19 จัดทาฐานข้อมูล 35. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ที่ได้มาตรฐาน และ
ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล

2 (วิจัย+บริการ)

กลุ่มงาน
3 (กิจการ นศ.)

4 (บริหาร)

5 (QA)

 (O)

 (O)

 (O)
 (S)

 (O)

 (S)

 (O)

 (S)

 (O)
 (O)
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1 (วิชาการ)

36. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบฐานข้อมูล
37. ระดับ ความสาเร็จของการ
จั ด การคว ามรู้ ใ นองค์ ก ร ตาม
ประเด็น
38. ระดับความสาเร็จในการจัดหา
สิ่งอานวยความสะดวกการเรียนรู้

2 (วิจัย+บริการ)

กลุ่มงาน
3 (กิจการ นศ.)

4 (บริหาร)

5 (QA)

 (O)
 (S)

 (O)

 (O)
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เอื้ อ อ านวยต่ อ การ
บริ ห ารและตั ด สิ น ใจ
ทุกระดับ
S20 ส่งเสริมการ
จัดการความรู้ใน
องค์กร
S21 จัดหาสิ่งอานวย
ความสะดวกการ
เรียนรู้ให้เพียงพอและ
พร้อมใช้

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โดยใช้เทคนิค 4 M
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุดแข็ง
ด้านบุคลากร
1. อาจารย์มีความสามารถด้านการวิจัย
2. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะในงานที่รับผิดชอบ
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
4. อาจารย์มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาองค์กร
ภายนอก
5. บุคลากรมีความหลากหลายในศาสตร์ที่สามารถ
บูรณาการกันได้
ด้านงบประมาณ
1. มีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน

ด้านการจัดการ
1. มีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจน
2. โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน
3. ระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4. บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร

จุดอ่อน
1. อาจารย์มีคุณวุฒิไม่ตรงตามหลักสูตร
2. มีคุณวุฒิต่ากว่าเกณฑ์
3. มีตาแหน่งทางวิชาการน้อย
4. อาจารย์บางท่านไม่เข้าสอน
5. อาจารย์ไม่รู้ และไม่ศึกษา กฎระเบียบ ของ
มหาวิทยาลัย
6. อาจารย์ไม่มีความชานาญ ในเรื่องแผนการสอน
และกระบวนการจัดการเรียนรู้

1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการเรียนการ
สอน
2. ไม่มีการหารายได้อื่นนอกเหนือจากงบประมาณที่
ได้รับ
1. ไม่มีการอบรมอาจารย์ใหม่
2. ไม่มีแผนที่ดี และไม่มีการดาเนินการตามแผน
3. ไม่มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ
4. ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรไม่เป็นระบบ
5. ไม่มีระบบตรวจสอบภายใน และบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสมกับคณะฯ
6. การประชาสัมพันธ์ของคณะฯไม่เป็นที่แพร่หลาย
เช่น หลักสูตร การบริการวิชาการ ผลงานของ
อาจารย์และนักศึกษา
7. ไม่มีระบบที่ดีในการสื่อสาร ข่าวสาร ที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัยลงสู่ผู้ปฏิบัติ
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จุดแข็ง

ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ
1. บัณฑิตมีความอดทน สู้งาน
2. ค่าเทอมถูก

จุดอ่อน
8. ขาดการเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศของคณะฯ
ที่สมบูรณ์
9. ไม่มีระบบการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน
10. ไม่มีแผนการสร้างเอกลักษณ์ของคณะ ในข้อที่
เป็นจุดเด่น
1. ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และเครื่องมือพื้นฐานมี
ไม่เพียงพอ และไม่ครบทุกด้าน
2. อาคารเรียน ห้องสมุด ห้องเรียนมาตรฐานไม่
เพียงพอ
3. จานวนนักศึกษาน้อย และมีความรู้พื้นฐานต่า
4. อัตราการเพิ่มจานวนนักศึกษาลดลง
5. นักศึกษาไม่มีวินัยในเรื่องการตรงต่อเวลา การเข้า
ชั้นเรียน และการแต่งกายไม่เรียบร้อย
6. นักศึกษามีความรู้ และทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศน้อย
7. นักศึกษามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศน้อย

31
การวิเคราะห์ โอกาส และภัยคุกคาม
โอกาส
ด้านการเมือง สังคม
1. นโยบายรัฐบาลให้ความสาคัญกับผู้จบปริญญาตรี
2. ผู้ปกครองต้องการให้เรียนใกล้บ้าน
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทเอกชน
ต้องการพัฒนาบุคลากรในด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม
4. นโยบายรัฐ เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านวัฒนธรรม
1. ค่านิยมของสังคมด้านการได้รับปริญญา และ
ความต้องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ด้านเศรษฐกิจ
1. แนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศอาเซียน ทาให้โอกาสการจ้างงานทางด้าน
การเกษตร และอุตสาหกรรมสูงขึ้น
2. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทาให้โอกาสในการเรียน
ระดับปริญญาตรีสูงขึ้น
ด้านเทคโนโลยี
1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้
การประชาสัมพันธ์มีช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้น

ภัยคุกคาม
1. สถาบันอาชีวศึกษา ขยายโอกาสการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ทาให้นักศึกษาที่จะมาเรียนในคณะ
น้อยลง
2. การเมืองไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลให้นโยบาย
การศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย
3. นโยบาย AEC ทาให้การแข่งขันในการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสูงขึ้น
1. ผู้ปกครองไม่เชื่อถือชื่อเสียงของราชภัฏ
2. ผู้ประกอบการไม่เชื่อถือคุณภาพของนักศึกษา
ราชภัฏ
3. ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่เป็นที่ยอมรับ
4. ภาพลักษณ์ของอาชีพเกษตรกรที่เป็นลบ
5. หลักสูตรไม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

