แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คำนำ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบั บ นี้ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและ
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ จั ด ท าขึ้ น จากการทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผน
ยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค์และแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติ ใน
การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและเป้าประสงค์ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กาหนดขึ้นให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์
แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงมีความสาคัญในการเสริมสร้างขีดสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อพัฒนาคณะให้
ดาเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)
คณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สำรบัญ
หน้ำ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์ ปรัชญา อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการศึกษา
บุคลากร
ส่วนที่ ๒ กรอบแนวคิดกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาที่เป็นกรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
สถานการณ์แนวโน้มในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนที่ ๓ กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
การวิเคราะห์สถานการณ์หน่วยงาน
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร (Internal factor)
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์กร (External factor)
การกาหนดทิศทางในอนาคต
การกาหนดวิสัยทัศน์
การกาหนดพันธกิจ
การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
การระบุประเด็นยุทธศาสตร์จากการประเมินสถานการณ์ขององค์กรด้วย xirt MatrWx
สรุปการกาหนดตาแหน่งขององค์กรเพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การกาหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์และมาตรการ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จขององค์กร
เป้าประสงค์
การกาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์
Balanced Scorecard (BSC)
แผนผังเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ภาคผนวก
สรุปการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม
การวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์
กราฟวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์
ผลการประเมินตาแหน่งยุทธศาสตร์
การจัดวางทิศทางยุทธศาสตร์
ประมวลภาพการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๒๙
๓๐

ส่วนที่ ๑
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

๒

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
ประวัติควำมเป็นมำ
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมเป็ น คณะหนึ่ ง ที่ สั ง กั ด อยู่ ใ น
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ นครสวรรค์ มีห น้ า ที่ผ ลิ ตบั ณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ .
๒๕๔๔ สถาบันให้แยกโครงสร้างออกมาเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร และโครงการจัดตั้งคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังกัดสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะเทคโนโลยี การเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ .ศ.๒๕๔๘ ซึ่งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้
๑. สานักงานคณบดี
๒. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
๓. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๔. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ตรำสัญลักษณ์

ปรัชญำ
สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น
อัตลักษณ์
บัณฑิตชานาญงาน ผสานจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น คิดค้นงานวิจัย
วิสัยทัศน์
พัฒนาคนด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ
พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
๒. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
๓. สร้างสรรค์การบริการวิชาการสู่องค์กรและสังคม
๔. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓
ประเด็นยุทธศำสตร์
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้
๒. พัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน์
๓. สร้างสรรค์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม
๔. สืบสานและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๕. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
๖. มุ่งมั่นสู่องค์กรใสสะอาด
๗. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
เป้ำประสงค์
๑. บัณฑิตเป็นที่ยอมรับขององค์กรและสังคม
๒. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีมูลค่าเพิ่ม
๓. การบริการวิชาการตอบสนองความต้องการขององค์กรและสังคม
๔. ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญามีความยั่งยืน
๕. บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
๖. การบริหารงานได้รับการยอมรับ
๗. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี มีชื่อเสียง
นโยบำยกำรบริหำรงำน
๑. ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน
มุ่งเน้นการปฏิรูปการเรี ยนการสอนทุกสาขาวิชาให้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาและเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงานและพัฒนาอาจารย์ให้มีความเป็นมืออาชีพ
๒. หลักสูตรมีคุณภำพ
ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รได้ ม าตรฐาน ได้ รั บ การรั บ รองจากส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาอุดมศึกษา
๓. ทำประโยชน์แก่ท้องถิ่นและสังคม
มุ่งเน้นการทาประโยชน์แก่สังคม ด้านการวิจัยและพัฒนา ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและ
สังคม เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน
๔. สร้ำงรำยได้
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของสาขาวิชาเพื่อหารายได้ เป็นการเพิ่มทักษะ
ด้านการตลาดแก่นักศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการบริการวิชาการ
๕. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ของชาติให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๖. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล
พัฒนาระบบบริหารให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความมีส่วนร่วมเพื่อการมอง
เป้าหมายร่วมกัน ให้ความสาคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๗. ประชำสัมพันธ์เชิงรุก
มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้คณะเป็นที่รู้จักในเชิงคุณภาพเพื่อการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๔

โครงสร้ำงคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

ภำพที่ ๑ โครงสร้างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงสร้ำงกำรบริหำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

ภำพที่ ๒ โครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๕
คณะกรรมกำรบริหำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ตามคาสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ ๐๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ หารคณะเทคโนโลยี การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
พ .ศ.๒๕๕๘ มีรายนามดังต่อไปนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ
กรรมการ
๓. นายนัฐท์ธีรนนช์
รอดชื่น
กรรมการ
๔. นายทรงศักดิ์
มะระประเสริฐศักดิ์
กรรมการ
๕. นางมาศสกุล
ภักดีอาษา
กรรมการ
๖. ดร.ศรัณยา
เพ่งผล
กรรมการ
๗. นายชัชชัย
เขื่อนธรรม
กรรมการ
๘. นายนพดล
ชุ่มอินทร์
กรรมการ
๙. นางสาวชื่นจิต
พงษ์พูล
กรรมการ
๑๐. นางสาวอาสาฬห์
อุตตาลกาญจนา
กรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม
กรรมการ
๑๒. นายเสกสิทธิ์
รัตนสิริวัฒนกุล
กรรมการ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์ แนบเนียน
กรรมการ
๑๔. นางสาวกรรณิการ์
มิ่งเมือง
กรรมการ
๑๕. นายถิรายุ
ปิ่นทอง
กรรมการ
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม
กรรมการ
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี
กรรมการ
๑๘. นายนัฐพันธ์
พูนวิวัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางกมลลักษณ์
พงษ์พรต
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวมยุรา
สิทธิ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๖

กำรจัดกำรศึกษำ
ปัจจุบันการจัดการศึกษาของคณะฯ มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๕ หลักสูตร
๙ สาขาวิชา ดังนี้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
๒. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
๓. หลักสูตรศิลปบัณฑิต
 สาขาวิชาการออกแบบ
๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
๕. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

บุคลำกร
บุคลากรประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน ๘๑ คน ดังนี้
 บุคลากรประจาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร จานวน ๒๐ คน
 บุคลากรประจาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน ๔๙ คน
 บุคลากรสายสนับสนุน จานวน ๑๒ คน

ส่วนที่ ๒
กรอบแนวคิดกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

๘

กรอบแนวคิดกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้
จัดทากรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยพิจารณาถึงความสอดคล้อง
กับ แผนยุ ทธศาสตร์มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครสวรรค์และแนวโน้มการพัฒ นาในอนาคต รวมทั้งดาเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนามุ่งสู่การความ
เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

.

กรอบแผนระดับอุดมศึกษำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระยะยำว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒
ระดั
บอุทดมศึ
กษำ ฉบับที่ ๑๑
่ ๓ แนวคิดการจัดทาแผนยุ
ธศาสตร์
(พ.ศ.ภำพที
๒๕๕๑-๒๕๖๕)
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
ภำคเหนือตอนล่ำง ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)

ยุทธศำสตร์จังหวัด
นครสวรรค์
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)

แผนยุทธศำสตร์คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม

แผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

ปรัชญำ อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
บริบทของคณะ

พันธกิจคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม

ภำพอนำคต
ของสังคม

แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

นโยบำย
คณะกรรมกำร
บริหำรคณะ

SWOT
คณะฯ

ควำม
ต้องกำร
ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

ภำพที่ ๓ กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์

ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

ควำมเชื่อมโยงของแผนพัฒนำที่เป็นกรอบแนวคิดกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
กรอบแผนระดับอุดมศึกษำระยะยำว
๑๕ ปี ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)
“การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
สามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิต

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
“อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และ
พัฒนากาลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อ
การ พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคม
การเรียนรู้ตลอด บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคม
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้าง ประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่ คุณภาพ
ความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
อุดมศึกษาระดับนานาชาติ”
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เปลี่ยนระบบการนา
ในโลกาภิวัตน์
องค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์
รวม
สนับสนุนการพัฒนาทีย่ ั่งยืนของท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาอาจารย์ให้เป็น
ไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล
มืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมือ
การเงิน การกากับมาตรฐาน และ
อาชีพให้เป็นอาจารย
เครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพ
เสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย บัณฑิตอย่างก้าวกระโดด
และเอกภาพเชิงระบบ”
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ปฏิรูปการบริหาร
การเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือ
ตอนล่ำง ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)
“เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร
การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
ล้าค่า”

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างและ
กระบวนการผลิตข้าว อ้อย และมัน
สาปะหลัง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการแปรรูป
ข้าว อ้อย และมันสาปะหลังไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบการ
ขนส่งและการกระจายสินค้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ขยายช่องทาง
การตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาและบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว

ยุทธศำสตร์จังหวัดนครสวรรค์
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)
“ศูนย์กลางการผลิต การค้าข้าวและ
สินค้าเกษตรชั้นนาของอาเซียน เมือง
แห่งการศึกษา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ สังคมมีความ
เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสร้างมูลค่าเพิ่ม
การเกษตร การค้าและอุตสาหกรรม
การเกษตรที่สมดุล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม นาความรู้
และเกิดความผาสุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
“มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น”

แผนยุทธศำสตร์คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
“พัฒนาคนด้านเทคโนโลยีและงาน
สร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ”

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างโอกาสใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างความรู้และ
นวัตกรรมให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนาไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ให้บริการวิชาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสืบ
สานโครงการพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ฟื้นฟูและสืบสาน
คุณค่า ความหลากหลายของวัฒนธรรม
ไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี ค่านิยมที่
ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เพิ่มศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : กาหนดแนวทางการ
บริหารจัดการให้มีมาตรฐาน เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพสามารถแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนางานวิจยั งาน
สร้างสรรค์เชิงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างสรรค์การ
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและ
สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สืบสานและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาบุคลากรสู่
ความเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : มุ่งมั่นสู่องค์กรใส
สะอาด
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

๙

๑๐

สถำนกำรณ์แนวโน้มในกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย
จากผลการวิจัยของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เรื่องภาพการศึกษาไทยใน
อนาคต ๑๐-๒๐ ปี พบว่าสภาพปัจจุบันและแนวโน้มของบริบทโลกที่ส่งผลต่อการศึกษาในอนาคตมีดังนี้
แนวโน้มด้ำนบวกที่ต้องเพิ่มศักยภำพให้สำมำรถเติบโตต่อไป
๑. หลักสูตรใหม่เกิดขึ้นจานวนมาก
๒. หลักสูตรหลักสูตรนานาชาติมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น
๓. การจัดการศึกษามีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น
๔. ความเหลื่อมล้าด้านโอกาสทางการศึกษาลดลง
๕. โอกาสการรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
๖. ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
แนวโน้มด้ำนลบที่ต้องมีมำตรกำรนโยบำยในกำรแก้ไขปัญหำ
๑. การเพิ่มช่องว่างด้านคุณภาพในการจัดการศึกษา
๒. การผลิตบัณฑิตเกินความต้องการของตลาด
๓. การสอนทักษะการคิดและทักษะทางอารมณ์ยังไม่มีคุณภาพ
๔. การสอนคุณธรรม จริยธรรมยังไม่มีคุณภาพ
๕. การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพ
กำรคำดกำรณ์ทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสถำบันอุดมศึกษำไทย
 สถาบันอุดมศึกษาแสวงหาเอกลักษณ์ด้านคุณภาพและความแตกต่าง
 สถาบันอุดมศึกษาจะเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
 สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
 สถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตผลงานวิจัย
 สถาบันอุดมศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้หลักสูตรต้นแบบจากต่างประเทศ
 สถาบันอุดมศึกษาไทยยังไม่สามารถขยายตลาดการศึกษาไปยังต่างประเทศ
 สถาบันอุดมศึกษาที่แข่งขันไม่ได้ต้องปิดตัวหรือควบรวมกิจการ
 สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นพาณิชย์มากขึ้น

๑๑

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อเสนอแนะจำกผู้ประกอบกำร
๑. การปฏิบัติ มีความขยัน อดทน ใฝ่รู้ ความรับผิดชอบสูง
๒. การเสริมความรู้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะจำกอำจำรย์
๑. การสนับสนุนเรื่องเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ
๒. การสนับสนุนน้าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย
๓. ห้องสนับสนุนการเรียนรู้
๔. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
๕. สาธารณูปโภคพื้นฐานของคณะฯ ได้แก่ ห้องน้า ลิฟท์ ห้องเรียน WIFI ควรได้รับการดูแล
และแก้ไขเพื่อภาพลักษณ์ของคณะฯ
๖. ความมั่นคงในอาชีพของอาจารย์อัตราจ้าง เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
๗. การเดิน ทางไปราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ควรได้รับการสนับสนุนที่
เหมาะสม
๘. งบสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย การแข่งขันทักษะ
๙. การสนับสนุน การเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์ที่เสียสละและทุ่มเทสร้างผลงานแก่คณะ
๑๐. การพิจารณาความดีความชอบของอาจารย์ให้เกิดความเที่ยงธรรมและยุติธรรม เพื่อสร้าง
ขวัญและกาลังใจแก่คณะฯ
๑๑. การสร้างแผนพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรม

ส่วนที่ ๓
กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

๑๓

กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
การจั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ดาเนินการวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมในบริบทของการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน กาหนด
ขั้นตอนการดาเนินการ ๔ ขั้นตอน คือ
๑. การวิเคราะห์สถานภาพองค์กร
๒. การกาหนดทิศทางในอนาคต
๓. การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
๔. การกาหนดกลยุทธ์ เป้าประสงค์และดัชนีชี้วัดความสาเร็จขององค์กร

๑. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์หน่วยงำน
การวิเคราะห์ สถานการณ์หน่วยงานจากสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดย
อาศัยเครื่องมือ SWOT Analysis หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมและศักยภาพหรือการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมของอัลเบิร์ตฮัมฟรี (Albert Humphrey) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อการจัดการบริหารองค์กรให้ส อดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษา สอดคล้อ งกับ
สถานการณ์การศึกษาชาติและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นภายใต้ เงื่อนไขข้อจากัด รวมถึงองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการศึกษา โดยจาแนกการวิเคราะห์สถานการณ์ของหน่วยงานเป็น ๒ ส่วน คือ การวิเคราะห์
สถานการณ์ภายในองค์กร (Internal factor) กับการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์กร (External factor)

ภำพที่ ๔ แผนภูมิอธิบายการวิเคราะห์แบบ SWOT

๑๔
๑.๑ กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ภำยในองค์กร (Internal factor)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์
วิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กรโดยการประเมินจุดเด่นหรือจุดแข็ง (Strengths) หรือศักยภาพของการดาเนินงาน
ของคณะที่ผ่านมาทั้งในอดีตและปัจจุบันว่าประสบความสาเร็จเพียงใดและวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) หรือ
สถานการณ์ขององค์กรว่ามีประสบปัญหาการดาเนินการอะไรบ้าง โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ครอบคลุ มประเด็น ต่าง ๆ อาทิ การบริ หารบุคคลการพัฒนาบุคลากรประสิ ทธิภาพการบริห ารจัดการทาง
การเงินการระดมทุนการบริหารพัสดุและการบริหารจัดการองค์กรอาทิ การวางแผนปฏิบัติการ การวิจัยและ
พัฒนา การติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผล การจัดทาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ การสื่อสารภายในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กรและภาวะผู้นา เป็นต้น
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร (Internal factor) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า
จุดแข็ง (Strength)
S๑. บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ มี ทั ศ นคติ พ ร้ อ มเปิ ด รั บ การพั ฒ นาและมี ค วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยียุคดิจิทัล
S๒. บุคลากรมีความหลากหลายของสาขาวิชาที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้
S๓. บุคลากรมีศาสตร์ที่สามารถทาวิจัยและต่อยอดในเชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่นได้
S๔. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น
ได้
S๕. มีงบประมาณในการจัดการที่สอดคล้องกับการดาเนินการตามพันธกิจ
S๖. ผู้บริหารของคณะเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดสรรงบประมาณ
S๗. มีระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
S๘. สถานที่เอื้ออานวยต่อการจัดการเรียนการสอน
จุดอ่อน (Weakness)
W๑. นักศึกษาแรกเข้ามีปริมาณน้อยมากและส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาที่เลือก
ระดับน้อยมาก
W๒. บุคลากรสายวิชาการมีการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในระดับน้อย
W๓. บุคลากรสายวิชาการยังมีการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ ทักษะด้านการปฏิบัติงาน
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการของตนเองในระดับน้อย
W๔. บุคลากรสายวิชาการกับสายสนับสนุนมีการทางานร่วมกันน้อย เช่น การทางานของ
อาจารย์ในสาขาตนเองและการทางานระหว่างสาขากับคณะ
W๕. บุคลากรสายวิชาการควรมีคุณวุฒิสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
W๖. การประชาสัมพันธ์ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย
W๗. หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนบางหลั ก สู ต รไม่ ทั น สมั ย ครอบคลุ ม ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน

๑๕
๑.๒ กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ภำยนอกองค์กร(External factor)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์
ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่ ภายนอกแต่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมโดยการวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) ที่จะสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาคณะให้เติบโตหรือมี ความเป็นเลิศและวิเคราะห์ว่ามีอุปสรรค/ข้อจากัดหรือภาวะคุกคาม (Threat)
อะไรบ้างที่อาจเกิดขึ้นเมื่อดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ เช่น สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมือง
กลุ่มผลประโยชน์คู่แข่งขันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เป็นต้น
ผลการวิเคราะห์ส ถานการณ์ภายนอกองค์กรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า
โอกำส (Opportunities)
O๑. รั ฐ บาลปั จ จุ บั น ให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ พั ฒ นาในภาคอุ ต สาหกรรมและ
เกษตรกรรม
O๒. นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒ นาด้านอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม
O๓. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนการเปิดหลักสูตรในสหวิชาและการ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
O๔. ความต้องการศึกษาในพื้นที่ใกล้บ้าน
O๕. ภาคอุ ต สาหกรรมและตลาดแรงงานมี ค วามต้ อ งการบุ ค ลากรทางอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
O๖. ตลาดแรงงานในปัจจุบันมีความต้องการปรับทักษะวิชาชีพและคุณวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น
O๗. ประชาชนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น
ภัยคุกคำม (Threat)
T๑. มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาสายวิชาชีพเปิดหลักสูตรใกล้เคียงกับคณะ
T๒. หน่ว ยงานที่ควบคุมการศึกษาปรับเกณฑ์การบริหารการศึกษาใหม่ตลอดเวลา ทาให้
หลักสูตรปรับตัวไม่ทัน
T๓. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะน้อย
T๔. ตลาดแรงงาน ผู้ปกครองและคณะครูในโรงเรียนไม่มั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
T๕. จานวนนักศึกษาที่ตัดสินเข้าศึกษาต่อมีปริมาณน้อยลง
T๖. อัตราการเกิดน้อยส่งผลให้จานวนนักศึกษาน้อยลง
T๗. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้น้อย
T๘. ตลาดแรงงานต้องการแรงงานสายอาชีพมากขึ้นและสถาบันทางสายอาชีพมีค่าเล่าเรียน
ถูกกว่าคณะ
T๙. สถานประกอบการเปิดหลักสูตรเพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานตนเอง
T๑๐. รัฐบาลให้ความสาคัญกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาน้อยลงส่งผลให้นักศึกษาลดลง
T๑๑. การเปิ ด ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนมี ผ ลกระทบต่ อการมี งานท า เนื่ องจากมีก าร
เคลื่อนย้ายแรงงาน
T๑๒. เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าไม่ทันต่ อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม

๑๖

๒. กำรกำหนดทิศทำงในอนำคต
๒.๑ กำรกำหนดวิสัยทัศน์
วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) คื อ ภาพในอนาคตที่ ค ณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ต้องการเห็น ต้องการเป็นโดยสิ่งที่อยากเห็นอยากเป็นนั้นต้องเกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษาของประชาชน สังคม หรือประเทศ วิสัยทัศน์ จึงเป็นภาพความสาเร็จที่จะเกิดขึ้นอย่าง
สมเหตุสมผล ซึ่งคณะสามารถบรรลุได้ เมื่อมีการพัฒนาองค์กรและมีการดาเนินการเต็มศักยภาพของบุคลากร
ในการพิ จ ารณาเพื่ อ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก รนั้ น ควรทราบว่ า ปั จ จุ บั น องค์ ก รเรามี
ป็นอย่างไร ลักษณะการดาเนินงานหรือขอบข่ายง สถานภาพเานเป็นอย่างไร มีหลักสาคัญในการดาเนินงาน
ลักษณะของระบบและกระบวนการบริหารจัดการ และภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์
ผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนจัดทาแผนยุทธศาสตร์และการประเมิน
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ของคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ นครสวรรค์ เมื่ อ วั น ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิ ตี้ จอมเที ย น
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรว่า
“พัฒนำคนด้ำนเทคโนโลยีและงำนสร้ำงสรรค์สู่ควำมเป็นเลิศ”
๒.๒ กำรกำหนดพันธกิจ
พันธกิจ (Mission) คือ ปฏิบัติการที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการ เพื่อบรรลุเ ป้าประสงค์และ
วิสัยทัศน์ ต้องทราบว่าหน้าที่หรือภารกิจหลักตามกฎหมายที่องค์กรต้องดาเนินการในการกาหนดพันธกิจนั้นคือ
อะไรและจาเป็นต้องทราบว่าเป้าประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการดาเนินงานคืออะไร
พันธกิจจึงเป็นสิ่งที่องค์กรต้องปฏิบัติ (ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย) เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
และวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก าหนดไว้ โดยคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค์กาหนดพันธกิจขององค์กร คือ
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
๒. พัฒนำงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และถ่ำยทอดสู่ท้องถิ่น
๓. สร้ำงสรรค์กำรบริกำรวิชำกำรสู่องค์กรและสังคม
๔. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

๓. กำรกำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน
๓.๑ กำรระบุประเด็นยุทธศำสตร์จำกกำรประเมินสถำนกำรณ์ขององค์กรด้วย xWrt MatrWx
จากการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ภ ายในองค์ ก รและสถานการณ์ ภ ายนอกองค์ ก รของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถระบุสถานการณ์
เพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรด้วย xirt MatrWx ได้ ดังนี้
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพสำมำรถแข่งขันได้
๒. พัฒนำงำนวิจัยงำนสร้ำงสรรค์สู่กำรใช้ประโยชน์
๓. สร้ำงสรรค์กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำองค์กรและสังคม
๔. สืบสำนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๕. พัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นมืออำชีพ
๖. มุ่งมั่นสู่องค์กรใสสะอำด
๗. เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

๑๗
การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ มาจากการวิเคราะห์ สภาพการณ์จริงที่องค์กรกาลังเผชิญอยู่ ถือเป็นการ
วางแผนพุ่งเป้ าเพื่อให้ องค์กรขับ เคลื่อนไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผ ลต่องบประมาณของ
แผ่นดิน โดยการวิเคราะห์จาแนกตามสถานการณ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพสำมำรถแข่งขันได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นสถานการณ์ที่พึ่งปรารถนาที่สุด
ควรกาหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive - Strategy)
จุดแข็ง (Strength)
โอกำส (Opportunities)
S๑. บุ คลากรส่ วนใหญ่มีทัศนคติพร้ อมเปิดรับการ O๕. ภาคอุ ต สาหกรรมและตลาดแรงงานมี ค วาม
พัฒนาและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยียุค ต้องการบุคลากรทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและ
ดิจิทัล
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
S๒. บุ ค ลากรมี ค วามหลากหลายของสาขาวิ ช าที่ O๖. ตลาดแรงงานในปั จ จุ บั น มี ค วามต้ อ งการปรั บ
สามารถบูรณาการร่วมกันได้
ทักษะวิชาชีพและคุณวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น
S๓. บุคลากรมีศาสตร์ที่สามารถทาวิจัยและต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ท้องถิ่นได้
S๔. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด
องค์ความรู้และให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นได้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำงำนวิจัยงำนสร้ำงสรรค์เชิงพำณิชย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นสถานการณ์ที่พึ่งปรารถนาที่สุด
ควรกาหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive - Strategy)
จุดแข็ง (Strength)
โอกำส (Opportunities)
S๓. บุคลากรมีศาสตร์ที่สามารถทาวิจัยและต่อยอด O๑. รัฐบาลปัจจุบันให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ในเชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ พัฒนาในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
ท้องถิ่นได้
O๒. นโยบายของรั ฐ บาลปั จ จุ บั น สนั บ สนุ น ด้ า น
การศึ กษา กา รพั ฒ นาด้ า นอุ ต สาห กรร มแล ะ
เกษตรกรรม
O๓. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุน
การเปิดหลักสูตรในสหวิชาและการสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก

๑๘
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงสรรค์กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำองค์กรและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป็นสถานการณ์ที่พึ่งปรารถนาที่สุด
ควรกาหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive - Strategy)
จุดแข็ง (Strength)
โอกำส (Opportunities)
S๔. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด O๕. ภาคอุ ต สาหกรรมและตลาดแรงงานมี ค วาม
องค์ความรู้และให้บริการวิชาการ
ต้องการบุคลากรทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและ
สู่ท้องถิ่นได้
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
O๖. ตลาดแรงงานในปั จ จุ บั น มี ค วามต้ อ งการปรั บ
ทักษะวิชาชีพและคุณวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สืบสำนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินงาน แต่คณะมีข้อ
ได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ควรกลยุทธ์ การแตกตัว หรือขยายขอบข่ายกิจการ (diversification
Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่นๆแทน
จุดแข็ง (Strength)
ภัยคุกคำม (Threat)
S๒. บุ ค ลากรมี ค วามหลากหลายของสาขาวิ ช าที่ T๓. ผู้ บริห ารของมหาวิทยาลั ยให้การสนับสนุนการ
สามารถบูรณาการร่วมกันได้
จัดการเรียนการสอนของคณะน้อย
S๔. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด T๔. ตลาดแรงงาน ผู้ปกครองและคณะครูในโรงเรียน
องค์ความรู้และให้บริการวิชาการ
ไม่มั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
สู่ท้องถิ่นได้
ราชภัฏ
T๑๒. เทคโนโลยี ส ารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย มี
ความก้าวหน้าไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นมืออำชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากคณะกาลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจาก
ภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกัน
ตัว ( Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจน
แสวงหามาตรการที่จะทาให้คณะเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด
จุดอ่อน (Weakness)
ภัยคุกคำม (Threat)
W๒. บุคลากรสายวิชาการมีการนาองค์ความรู้ที่ได้ T๔. ตลาดแรงงาน ผู้ปกครองและคณะครูในโรงเรียน
จากการศึก ษาวิ จั ย มาบู ร ณาการกั บ การเรี ย นการ ไม่มั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
สอนในระดับน้อย
ราชภัฏ
W๓. บุ ค ลากรสายวิ ช าการยั ง มีก ารพัฒ นาความรู้
ทางด้านวิชาการ ทักษะด้านการปฏิบัติงาน
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา
การของตนเองในระดับน้อย
W๕. บุ คลากรสายวิชาการควรมีคุณวุฒิสอดคล้อง
กับหลักสูตรการเรียนการสอน

๑๙
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ มุ่งมั่นสู่องค์กรใสสะอำด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินงาน แต่คณะมีข้อ
ได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ควรกลยุทธ์ การแตกตัว หรือขยายขอบข่ายกิจการ (diversification
Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่นๆแทน
จุดแข็ง (Strength)
ภัยคุกคำม (Threat)
S๕. มีงบประมาณในการจัดการที่สอดคล้องกับการ T๒. หน่ ว ยงานที่ ค วบคุ ม การศึ ก ษาปรั บ เกณฑ์ ก าร
ดาเนินการตามพันธกิจ
บริ ห ารการศึ ก ษาใหม่ ต ลอดเวลา ท าให้ ห ลั ก สู ต ร
S๖. ผู้บริหารของคณะเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน ปรับตัวไม่ทัน
ร่วมในการบริหารและจัดสรรงบประมาณ
T๓. ผู้ บริห ารของมหาวิทยาลั ยให้การสนับสนุนการ
S๗. มีระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
จัดการเรียนการสอนของคณะน้อย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๗ เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากคณะกาลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจาก
ภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกัน
ตัว ( Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจน
แสวงหามาตรการที่จะทาให้คณะเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด
จุดอ่อน (Weakness)
ภัยคุกคำม (Threat)
W๑. นักศึกษาแรกเข้ามีปริมาณน้อยมากและส่ว น T๑. มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาสายวิช าชีพ
ใหญ่มีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาที่เลือกระดับน้อย เปิดหลักสูตรใกล้เคียงกับคณะ
มาก
T๓. ผู้ บริห ารของมหาวิทยาลั ยให้การสนับสนุนการ
W๖. การประชาสัมพันธ์ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย จัดการเรียนการสอนของคณะน้อย
T๔. ตลาดแรงงาน ผู้ปกครองและคณะครูในโรงเรียน
ไม่มั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
T๕. จานวนนักศึกษาที่ตัดสิ นเข้าศึกษาต่อ มีปริมาณ
น้อยลง

๒๐
๓.๒ สรุปกำรกำหนดตำแหน่งขององค์กรเพื่อกำหนดประเด็นยุทธศำสตร์
กลยุทธ์กำรพลิกตัว

O

(Turnaround Oriented - Strategy)

กลยุทธ์เชิงรุก
(Aggressive - Strategy)
๑.ผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพสามารถแข่งขันได้
๒.พัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์สกู่ ารใช้ประโยชน์
๓.สร้างสรรค์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
องค์กรและสังคม

W

S

๕.พัฒนาบุคลากรสูค่ วามเป็นมืออาชีพ

๔.สืบสานและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

๗.เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

๖.มุ่งมั่นสู่องค์กรใสสะอาด

กลยุทธ์กำรตั้งรับ/ปรับตัว
(Defensive - Strategy)

T

กลยุทธ์กำรแตกตัว/ขยำยกิจกำร
(Diversification - Strategy)

๒๑

๔. กำรกำหนดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์และมำตรกำร ดัชนีชี้วัดควำมสำเร็จขององค์กร
๔.๑ เป้ำประสงค์
คณะเทคโนโลยี การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครสวรรค์
กาหนดเป้าประสงค์ (Goals) เป็นเป้าหมายขององค์กร (Organization Goals) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่ง
เป็นผลลัพธ์จากการร่วมกันตัดสินใจเลือกหรือกาหนดไว้หรือสิ่งที่ประชาคมของคณะต้องการอยากให้เป็นหรือ
ต้องการจะบรรลุ โดยเป้าประสงค์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ มีดังนี้
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ประเด็นยุทธศำสตร์
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้
พัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน์
สร้างสรรค์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กร
และสังคม
สืบสานและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
มุ่งมั่นสู่องค์กรใสสะอาด
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เป้ำประสงค์
บัณฑิตเป็นที่ยอมรับขององค์กรและสังคม
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีมูลค่าเพิ่ม
การบริการวิชาการตอบสนองความต้องการของ
องค์กรและสังคม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญามีความยั่งยืน
บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
การบริหารงานได้รับการยอมรับ
องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี มีชื่อเสียง

๔.๒ กำรกำหนดกลยุทธ์และมำตรกำร
กลยุทธ์ (Strategy) คือ แนวทางการดาเนินงานที่ทาให้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรให้ดาเนินการจนบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนจัดทาแผนยุทธศาสตร์และการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการของคณะฯ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กาหนดกลยุทธ์ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรไว้ดังนี้
๑

๒

๓

ประเด็นยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
มำตรกำร
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพสามารถ ๑.๑ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ ๑) ทุกหลักสูตรสร้างทักษะปฏิบัติตามวิชาชีพโดยมีจุดเน้นของแต่ละชั้นปี
แข่งขันได้
สอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน
๒) นักศึกษาทุกหลักสูตร ready to work
๓) มุ่งเน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา
๑.๒ สร้างคุณค่าบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ ๑) นักศึกษาทุกหลักสูตรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ตลาดแรงงาน
๒) พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของคณะ
๓) สร้างนักศึกษาให้มีจุดเน้น เช่น ความสามารถในการนาเสนอ มีจิตอาสา
พัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์ สู่การ ๒.๑ งานวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์และ
๑) จัดโครงการวิจัยที่มีส่วนร่วมกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการ
ใช้ประโยชน์
ถ่ายทอดสู่สังคม
วิชาการที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดสู่พื้นที่เป้าหมายของคณะฯ
๒.๒ สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กร
๑) จั ด โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย สู่ มื อ อาชี พ เช่ น การเขี ย นโครงการ
ภายนอก เพื่อผลิตงานวิจัยและการเผยแพร่
งานวิจัย การเผยแพร่ตีพิมพ์งานวิจัยระดับนานาชาติ
ตีพิมพ์งานวิจัยอย่างมืออาชีพ
๒) จัดทา MOU ด้านการผลิตงานวิจัยกับองค์กรภายนอก
สร้ า งสรรค์ ก ารบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ ๓.๑ พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการให้เกิด ๑) จัดโครงการบริการวิชาการที่มีส่วนร่วมกับการพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาองค์กรและสังคม
ประโยชน์ แ ละสามารถน าไปปฏิ บั ติ กั บ
การวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดสู่พื้นที่เป้าหมายของคณะฯ
องค์กรและสังคม
โดยการมีส่วนร่วมภายในคณะฯ
๓.๒ พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่สามารถ ๑) จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความ
สร้างรายได้
ต้องการของท้องถิ่นอย่างน้อย 1 เรื่องต่อสาขาวิชาที่สามารถสร้างรายได้
๓.๓ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ๑) จัดโครงการส่งเสริม บริการวิชาการด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
เช่น สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
๒๒

๔

๕

๖

๗

ประเด็นยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
มำตรกำร
สืบสานและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ๔.๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ๑) ส่งเสริมให้ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการบูรณาการวัฒนธรรมกับการเรียนการ
ท้ อ งถิ่ น หรื อ โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
สอน ในเรื่อง การแต่งกาย การไหว้ การตรงต่อเวลา
พระราชดาริ
๒) ส่งเสริมหรือสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ประชาชน
และชุมชนในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓) เผยแพร่ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ ๕.๑ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ ๑) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ที่ ๒๑
๒) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อการจัดการเรียนการสอน
๓) ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดเรียนการสอน
๔) ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผลการเรียน
ตามหลัก PDCA
๕.๒ ส่งเสริมการพัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่ง
๑) จัดอบรม จัดที่ปรึกษา สาหรับการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากร
๒) จัดทาแผนพัฒนาคุณวุฒิบุคลากร
มุ่งมั่นสู่องค์กรใสสะอาด
๖.๑ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ
๒) เสริมสร้างการจัดการความรู้ในองค์กร
๓) สร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการทางานร่วมกัน
๖.๒ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม
๑) ปรับปรุงความสะอาดห้องน้าและบริเวณสภาพแวดล้อมรอบอาคาร
๒) เสริมสร้างการปลูกจิตสานึกให้กับบุคลากรและนักศึกษาในการใช้สถานที่
๓) รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในอาคารเรียน
๖.๓ ส่ งเสริ ม การใช้ ท รัพ ยากรอย่ า งคุ้ม ค่ า และ ๑) ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน
สร้างสรรค์
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ๗.๑ เผยแพร่อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของคณะ
๑) สร้างช่องทางการเผยแพร่ผลงาน
๗.๒ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเชิงรุก
๑) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
๒) ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

๒๓

๑

๒

๓

๔

๔.๓ ดัชนีชี้วัดควำมสำเร็จ
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPI : Key Performance Indicator) คือ เครื่องมือที่ใช้วัดผลการดาเนินงานหรือประเมินผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร ซึ่ง
สามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงประมาณเพื่ อสะท้อน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กร โดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กาหนดดัชนีชี้ความความสาเร็จตามประเด็นกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี้
ค่ำเป้ำหมำย (ปี)
ประเด็นยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
ดัชนี้ชี้วัดควำมสำเร็จ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภ า พ ๑.๑ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน ๑) ร้อยละของนักศึกษาทีผ่ ่านการรับรองสมรรถนะ ๖๐
๖๕
๗๐
๗๕
๘๐
สามารถแข่งขันได้
การสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน
ทางความรู้ความสามารถตามสาขาวิชา
๑.๒ สร้างคุณค่าบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ ๒ ) ร้ อ ย ล ะ ที่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ก า ร ส อ บ วั ด ร ะ ดั บ ๔๐
๔๕
๕๐
๕๕
๖๐
ตลาดแรงงาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
พัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์ ๒.๑ งานวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์และ ๑) ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ ๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
สู่การใช้ประโยชน์
ถ่ายทอดสู่สังคม
ตีพิมพ์ เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ต่อจานวนอาจารย์
๒.๒ สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
๑) จานวนงานวิจัยหรือจานวนเงินสนับสนุน
๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐
องค์กรภายนอก เพื่อผลิตงานวิจัยและการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอก
/คน
/คน
/คน
/คน
/คน
เผยแพร่ตีพิมพ์งานวิจัยอย่างมืออาชีพ
สร้างสรรค์การบริการวิชาการ ๓.๑ พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการให้ ๑) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีระดับความรู้ ๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม เกิดประโยชน์และสามารถนาไปปฏิบัติกับ เพิ่มขึ้น
องค์กรและสังคม
๓.๒ พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่
๑) ร้อยละของโครงการที่สามารถสร้างรายได้
๑๐
๑๕
๒๐
๒๕
๓๐
สามารถสร้างรายได้
๓.๓ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน
๑) จานวนหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมการบริการ ๓
๕
๕
๑๐
๑๐
ภายนอก
วิชาการ
สืบสานและทานุบารุง
๔.๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
๑) ร้อยละของโครงการที่นักศึกษาเข้าร่วม
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
๒๔

ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์

๕ พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมือ ๕.๑ พัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่
อาชีพ
๒๑

๖ มุ่งมั่นสู่องค์กรใสสะอาด

๗ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร

ดัชนี้ชี้วัดควำมสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย (ปี)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๗๐
๗๕
๘๐
๙๐
๑๐๐

๑) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา การ
เรียนการสอนแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒) ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอน ๕๐
แบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
๗๐
ภาษาอังกฤษ
๕.๒ ส่งเสริมการพัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่ง ๑) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและ
๗๐
สร้างผลงานทางวิชาการ
๖.๑ การบริหารจัดการตามหลัก
๑) ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต่ อ การ ๗๐
ธรรมาภิบาล
บริหารองค์กร
๒) ร้อยละของการร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา ๑๐๐
๖.๒ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม ๑) ร้อยละความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของ
๗๐
คณะ
๖.๓ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ๑) ร้อยละของปริมาณการใช้ทรัพยากรของคณะที่ ๒
และสร้างสรรค์
ประหยัดได้
๗.๑ เผยแพร่อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของคณะ ๑) จานวนผลงานที่มีการเผยแพร่
๕
๗.๒ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเชิงรุก
๒) จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึง
๓
๓) จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
๔
๔) ระดับความสาเร็จของการรับรู้
๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๗๕

๘๐

๙๐

๑๐๐

๗๕

๘๐

๙๐

๑๐๐

๘๐

๘๕

๙๐

๙๐

๑๐๐
๗๕

๑๐๐
๘๐

๑๐๐
๘๕

๑๐๐
๙๐

๓

๔

๕

๕

๕
๓
๕
๖๐

๗
๔
๕
๗๐

๗
๔
๕
๘๐

๑๐
๕
๕
๙๐

๒๕

๒๖

๕. กำรจัดทำแผนที่ยุทธศำสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์
พิจารณาจัดทา Balanced Scorecard (BSC) เพื่อเป็นกระบวนงานการบริหารงานที่อาศัยการกาหนดตัวชี้วัด
(KPI) เป็นกลไกสาคัญในการจัดการที่ช่วยในการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดย
อาศัยการวัดหรือประเมิน (Measurement) ที่จะช่วยทาให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กร (Alignment and focused) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
Balanced Scorecard (BSC)
มิติ
ประเด็นยุทธศำสตร์

ประสิทธิผลของ
พันธกิจ

คุณภำพกำร
ให้บริกำร

๑. ผลิตบัณฑิตที่มี
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
คุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถแข่งขันได้

๒. พัฒนางานวิจัยงาน
สร้างสรรค์สู่การใช้
ประโยชน์

งานวิจัยสามารถนาไปใช้
ประโยชน์/ถ่ายทอดสู่
สังคมและสร้างมูลค่าได้

๓. สร้างสรรค์การบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาองค์กร
และสังคม

ผลงานบริการวิชาการ
ตอบสนองความต้องการ
ขององค์กรและสังคม

๔. สืบสานและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นยั่งยืน

๕. พัฒนาบุคลากรสู่ความ
เป็นมืออาชีพ

บุคลากรมีความเป็นมือ
อาชีพ

๖ . มุ่ ง มั่ น สู่ อ ง ค์ ก ร ใ ส กา รบริ ห า รงา นเป็ นที่
สะอาด
ยอมรั บ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
๗. เสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร

องค์ ก รมี ชื่ อ เสี ย ง เป็ น ที่
ยอมรับของสังคม

ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติรำชกำร

กำรพัฒนำองค์กร

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง
พอใจ

- หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการ
สอนทันสมัย
- มีกิจกรรมสร้างคุณค่าให้
บัณฑิตมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่
ตลาดแรงงาน

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกต่อการบริการ
ด้านการวิจัย
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกต่อการบริการ
วิชาการ

แสวงหาความร่วมมือด้าน
การวิจยั กับองค์กร
ภายนอก

- อาจารย์ผู้สอนมือความ
เป็นมืออาชีพ มี
จรรยาบรรณและพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ
- หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการ
สอนทันสมัย สามารถเพิ่ม
ศักยภาพของผู้เรียนได้
- นักวิจัยมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ

- โครงการบริการวิชาการ
เป็นที่ต้องการขององค์กร
และสังคม
- แสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

- อาจารย์ผู้สอนมือความ
เป็นมืออาชีพ
มีจรรยาบรรณและพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ
- ประชาสัมพันธ์อย่าง
เข้าถึง
ความพึงพอใจของสังคม ส่งเสริมพัฒนา
- มีวัฒนธรรมองค์กรใน
ชุมชนท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การทางานร่วมกัน
ท้องถิ่นหรือโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ความพึงพอใจของ
กระบวนการพัฒนา
การพัฒนาบุคลากรและ
ผู้รับบริการทั้งภายในและ ศักยภาพของบุคลากร
ส่งเสริมการพัฒนาคุณวุฒิ
ภายนอก
อย่างเป็นระบบ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วน บริห ารองค์ก ารตามหลั ก - ผู้บริหารมีสมรรถนะสูง
ได้ส่วนเสีย
ธรรมาภิบาลและส่งเสริม - มีวัฒนธรรมองค์กรใน
ก า รจั ดก า ร คว า ม รู้ ใ น การทางานร่วมกัน
องค์กร
ความพึงพอใจของผู้มีส่วน เผยแพร่ ผ ลงานและการ - ประชาสัมพันธ์อย่าง
ได้ส่วนเสีย
เข้ า ถึ ง กลุ่ม เป้ า หมายเชิ ง เข้าถึง
รุก
- อาจารย์ผู้สอนมือความ
เป็นมืออาชีพ
- ผู้บริหารมีสมรรถนะสูง

แผนผังเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
มิติ
ประเด็นยุทธศำสตร์
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถ
แข่งขันได้

เป้ำประสงค์
บัณฑิตเป็นที่ยอมรับ
ขององค์กรและสังคม

ประสิทธิผลของ
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้

คุณภำพกำรให้บริกำร

ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ
รำชกำร
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ - หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนทันสมัย
- มีกิจกรรมสร้างคุณค่าให้
บัณฑิตมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่
ตลาดแรงงาน

๒. พัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์สู่การ งานวิจัยและงาน
งานวิจัยสามารถนาไปใช้
ใช้ประโยชน์
สร้างสรรค์มีมูลค่าเพิ่ม ประโยชน์/ถ่ายทอดสู่สังคม
และสร้างมูลค่าได้
๓. สร้างสรรค์การบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาองค์กรและสังคม

การบริการวิชาการ
ตอบสนองความ
ต้องการขององค์กร
และสังคม

ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการทั้งภายในและ
ภายนอกต่อการบริการ
ด้านการวิจัย
ผลงานบริการวิชาการ
ความพึงพอใจของผู้รับ
ตอบสนองความต้องการของ บริการทั้งภายในและ
องค์กรและสังคม
ภายนอกต่อการบริการ
วิชาการ

๔. สืบสานและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญามีความยั่งยืน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นยั่งยืน

ความพึงพอใจของสังคม
ชุมชนท้องถิ่น

กำรพัฒนำองค์กร

- อาจารย์ผู้สอนมือความ
เป็นมืออาชีพ
มีจรรยาบรรณและพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ
- หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนทันสมัย
สามารถเพิ่มศักยภาพของ
ผู้เรียนได้
แสวงหาความร่วมมือด้าน - นักวิจัยมีคุณภาพเป็นที่
การวิจัยกับองค์กรภายนอก ยอมรับ
- โครงการบริการวิชาการ
เป็นที่ต้องการขององค์กร
และสังคม
- แสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
ส่งเสริมพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

- อาจารย์ผู้สอนมือความ
เป็นมืออาชีพ
มีจรรยาบรรณและพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ
- ประชาสัมพันธ์อย่างเข้าถึง
- มีวัฒนธรรมองค์กรในการ
ทางานร่วมกัน

๒๗

มิติ
ประเด็นยุทธศำสตร์
๕. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมือ
อาชีพ
๖. มุ่งมั่นสู่องค์กรใสสะอาด
๗. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร

เป้ำประสงค์

ประสิทธิผลของ
พันธกิจ
บุคลากรมีความเป็นมือ บุคลากรมีความเป็นมือ
อาชีพ
อาชีพ

คุณภำพกำรให้บริกำร

ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ
รำชกำร
ความพึงพอใจของ
กระบวนการพัฒนา
ผู้รับบริการทั้งภายในและ ศักยภาพของบุคลากรอย่าง
ภายนอก
เป็นระบบ
การบริหารงานได้รับ การบริหารงานเป็นที่ยอมรับ ความพึงพอใจของผู้มีส่วน บริหารองค์การตามหลัก
การยอมรับ
ทั้งภายในและภายนอก
ได้ส่วนเสีย
ธรรมาภิบาลและส่งเสริม
มหาวิทยาลัย
การจัดการความรู้ในองค์กร
องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี องค์กรมีชื่อเสียง เป็นที่
ความพึงพอใจของผู้มีส่วน เผยแพร่ผลงานและการ
มีชื่อเสียง
ยอมรับของสังคม
ได้ส่วนเสีย
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเชิงรุก

กำรพัฒนำองค์กร
การพัฒนาบุคลากรและ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณวุฒิ
- ผู้บริหารมีสมรรถนะสูง
- มีวัฒนธรรมองค์กรในการ
ทางานร่วมกัน
- ประชาสัมพันธ์อย่างเข้าถึง
- อาจารย์ผู้สอนมือความ
เป็นมืออาชีพ
- ผู้บริหารมีสมรรถนะสูง

๒๘

แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map)
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

๒.๒ สร้างความร่วมมือด้านการวิจยั กับองค์กร
ภายนอก เพื่อผลิตงานวิจัยและการเผยแพร่
ตีพิมพ์งานวิจัยอย่างมืออาชีพ

๑.๑ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน

การพัฒนาองค์กร

คุณภาพการ
ให้บริการ

๑.๒ สร้างคุณค่าบัณฑิตให้มีคุณภาพ
เพื่อมุ่งสู่ตลาดแรงงาน

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ

ประสิทธิผลของ
พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : พัฒนาคนด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ

๕.๒ ส่งเสริมการพัฒนาคุณวุฒิ
และตาแหน่ง

๒.๑ งานวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์
และถ่ายทอดสู่สังคม

๓.๒ พัฒนาโครงการบริการ
วิชาการที่สามารถสร้างรายได้

๕.๑ พัฒนาการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21

๖.๒ ปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม

๓.๑ พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์
และสามารถนาไปปฏิบัติกับองค์กรและสังคม

๓.๓ แสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

๗.๑ เผยแพร่อัตลักษณ์ที่
โดดเด่นของคณะ

๖.๓ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และสร้างสรรค์

๗.๒ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
เชิงรุก

๔.๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริ

๖.๑ การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

๒๙

แผนยุทธศำสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

พัฒนำคนด้ำนเทคโนโลยีและงำนสร้ำงสรรค์สู่ควำมเป็นเลิศ

๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ

๒. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น

๓. สร้างสรรค์การบริการวิชาการ
สู่องค์กรและสังคม

๔. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศำสตร์
๑. ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ
สามารถแข่งขันได้

๒. พัฒนางานวิจัยงาน
สร้างสรรค์สู่การใช้
ประโยชน์

๓. สร้างสรรค์การ
บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาองค์กรและสังคม

๔. สืบสานและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

๕. พัฒนาบุคลากร
สู่ความเป็นมืออาชีพ

๖. มุ่งมั่นสู่องค์กร
ใสสะอาด

๒.๑ งานวิจัยสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์และ
ถ่ายทอดสู่สังคม
๒.๒ สร้างความร่วมมือ
ด้านการวิจัยกับองค์กร
ภายนอก เพื่อผลิต
งานวิจัยและการเผยแพร่
ตีพิมพ์งานวิจัยอย่างมือ
อาชีพ

๓.๑ พัฒนาศักยภาพการ
บริการวิชาการให้เกิด
ประโยชน์และสามารถ
นาไปปฏิบตั ิกับองค์กร
และสังคม
๓.๒ พัฒนาโครงการ
บริการวิชาการทีส่ ามารถ
สร้างรายได้
๓.๓ แสวงหาความร่วม
มือกับหน่วยงานภายนอก

๔.๑ ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

๕.๑ พัฒนาการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ ๒๑
๕.๒ ส่งเสริมการพัฒนา
คุณวุฒิและตาแหน่ง

๖.๑ การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
๖.๒ ปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม
๖.๓ ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
สร้างสรรค์

๗. เสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร

กลยุทธ์
๑.๑ พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียน
การสอนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของผู้เรียน
๑.๒ สร้างคุณค่าบัณฑิต
ให้มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่
ตลาดแรงงาน

๗.๑ เผยแพร่อัตลักษณ์
ที่โดดเด่นของคณะ
๗.๒ เข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายเชิงรุก

๓๐

ภำคผนวก

สรุปกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สู่กำรปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม
แผนยุทธศำสตร์เดิม (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนยุทธศำสตร์ฉบับทบทวน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ปรัชญำ
ปรัชญำ
สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจยั ใฝ่ใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความ
สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจยั ใฝ่ใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความ
ต้องการของท้องถิ่น
ต้องการของท้องถิ่น
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์
บัณฑิตชานาญงาน ผสานจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น คิดค้น
บัณฑิตชานาญงาน ผสานจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น คิดค้น
งานวิจัย
งานวิจัย
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร พัฒนาคนด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ
และอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานโดยการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
ถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
พันธกิจ
พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
๑. ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ
และงานสร้างสรรค์
๒. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
๒. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรูด้ ้านเทคโนโลยีการเกษตรและ
ถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
อุตสาหกรรมเพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
๓. สร้างสรรค์การบริการวิชาการสู่องค์กรและสังคม
๓. บริการวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตร ๔. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
และอุตสาหกรรม รวมถึงสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
๔. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์
๑. ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ
๑. ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพสามารถแข่งขันได้
๒. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรูเ้ พื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
๒. พัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน์
๓. บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น
๓. สร้างสรรค์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม
๔. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
๔. สืบสานและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๕. พัฒนาระบบบริหารที่มีคณ
ุ ภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๕. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
๖. มุ่งมั่นสู่องค์กรใสสะอาด
๗. เสริมสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ีขององค์กร
เป้ำประสงค์
เป้ำประสงค์
๑. บัณฑิตมีความรู้ ทางานเป็นทีม ชานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์
๑. บัณฑิตเป็นที่ยอมรับขององค์กรและสังคม
สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น
๒. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีมลู ค่าเพิ่ม
๒. มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ ๓. การบริการวิชาการตอบสนองความต้องการขององค์กรและ
ได้
สังคม
๓. บูรณาการงานบริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น ๔. ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญามีความยั่งยืน
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
๕. บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
๔. มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
๖. การบริหารงานได้รบั การยอมรับ
ประเพณีท้องถิ่น
๗. องค์กรมีภาพลักษณ์ทดี่ ี มีชื่อเสียง
๕. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนยุทธศำสตร์เดิม (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนยุทธศำสตร์ฉบับทบทวน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
กลยุทธ์
กลยุทธ์
S๑ ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ
๑.๑ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
S๔ เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ศักยภาพของผู้เรียน
S๖ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสื่ออุปกรณ์ เพื่อ ๑.๒ สร้างคุณค่าบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ตลาดแรงงาน
เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
S๗ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัตลักษณ์/
กรอบมาตรฐาน TQF
S๘ พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตอบสนองต่อผู้เรียน
และผู้ใช้บณ
ั ฑิต
S๙ สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา
S๒ สร้างและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
๒.๑ งานวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดสูส่ ังคม
ประโยชน์ดา้ นการเรียนการสอนและถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
๒.๒ สร้างความร่วมมือด้านการวิจยั กับองค์กรภายนอก เพื่อผลิต
S๕ ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้มีคณ
ุ ภาพและได้รับ
งานวิจัยและการเผยแพร่ตีพมิ พ์งานวิจัยอย่างมืออาชีพ
การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
S๑๐ เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย
S๓ บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ ๓.๑ พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์และ
ต้องการท้องถิ่น
สามารถนาไปปฏิบัติกับองค์กรและสังคม
S๑๑ ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดาริฯ
๓.๒ พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่สามารถสร้างรายได้
S๑๒ จัดตั้งหน่วยศึกษาความเป็นเลิศเฉพาะทาง
๓.๓ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
S๑๓ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔.๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นหรือ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
S๑๔ บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล
๕.๑ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑
S๑๕ จัดหารายได้จากทรัพย์สินและรายได้จากบริการต่างๆ
๕.๒ ส่งเสริมการพัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่ง
S๑๖ เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๖.๑ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
S๑๗ พัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิภาพ
๖.๒ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม
S๑๘ พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการ
๖.๓ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์
ปฏิบัติการ
๗.๑ เผยแพร่อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของคณะ
S๑๙ จัดทาฐานข้อมูลทีไ่ ด้มาตรฐานและเอื้ออานวยต่อการ
๗.๒ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเชิงรุก
บริหารและตัดสินใจทุกระดับ
S๒๐ ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร
S๒๑ จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกการเรียนรู้ให้เพียงพอและ
พร้อมใช้

กำรวิเครำะห์ตำแหน่งยุทธศำสตร์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
คาอธิบาย ช่องเกรด :

ใส่เกรด A-E ตามความสาคัญหรือความเร่งด่วนของปัจจัย
เกรด A เป็นเรื่องสาคัญที่สดุ หรือเร่งด่วนที่สุด
เกรด E เป็นเรื่องไม่สาคัญนักหรือไม่ต้องรีบปฏิบัติ
ช่องคะแนน : ใส่คะแนน ๕-๑ ตามความจาเป็นหรือความถี่ที่เกิดขึ้นของปัจจัย
คะแนน ๕ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดหรือจาเป็นทีส่ ุด
คะแนน ๑ เป็นเรื่องที่นานๆ จะพบสักครั้งหรือแทบไม่จาเป็น

ค่ำน้ำหนักปัจจัยภำยใน
จุดแข็ง
๑. บุคลากรส่วนใหญ่มีทัศนคติพร้อมเปิดรับการพัฒนาและมีความ สามารถในการใช้
เทคโนโลยียุคดิจิทัล
๒. บุคลากรมีความหลากหลายของสาขาวิชาที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้
๓. บุคลากรมีศาสตร์ที่สามารถทาวิจัยและต่อยอดในเชิงพาณิชย์เพื่อตอบ สนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่นได้
๔. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการสู่
ท้องถิน่ ได้
๕. มีงบประมาณในการจัดการที่สอดคล้องกับการดาเนินการตามพันธกิจ
๖. ผู้บริหารของคณะเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดสรร
งบประมาณ
๗. มีระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาล
๘. สถานที่เอื้ออานวยต่อการจัดการเรียนการสอน

เกรด

น้ำหนัก

คะแนน

B

๐.๐๗

๔

น้ำหนัก
คะแนน
๐.๒๘

A
B

๐.๐๙
๐.๐๗

๕
๓

๐.๔๓
๐.๒๑

C

๐.๐๕

๓

๐.๑๖

B
C

๐.๐๗
๐.๐๕

๓
๑

๐.๒๑
๐.๐๕

A
C

๐.๐๙
๐.๐๕

๔
๑

๐.๓๔
๐.๐๕

รวมน้ำหนักคะแนนจุดแข็ง

๑.๗๒

จุดอ่อน

เกรด

น้ำหนัก

คะแนน

๑. นักศึกษาแรกเข้ามีปริมาณน้อยมากและส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาที่
เลือกระดับน้อยมาก
๒. บุคลากรสายวิชาการมีการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจยั มาบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในระดับน้อย
๓. บุคลากรสายวิชาการยังมีการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ ทักษะด้านการปฏิบัติ
งานและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการของตนเองในระดับน้อย
๔. บุคลากรสายวิชาการกับสายสนับสนุนมีการทางานร่วมกันน้อย เช่น การทางานของ
อาจารย์ในสาขาตนเองและการทางานระหว่างสาขากับคณะ
๕. บุคลากรสายวิชาการควรมีคณ
ุ วุฒิสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
๖. การประชาสัมพันธ์ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย
๗. การเรียนการสอนบางหลักสูตรไม่ทันสมัยหลักสูตรไม่ครอบคลุมความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

A

๐.๐๙

๕

น้ำหนัก
คะแนน
๐.๔๓

B

๐.๐๗

๔

๐.๒๘

C

๐.๐๕

๓

๐.๑๖

C

๐.๐๕

๓

๐.๑๖

C
A
B

๐.๐๕
๐.๐๙
๐.๐๗

๒
๕
๔

๐.๑๐
๐.๔๓
๐.๒๘

รวมน้ำหนักคะแนนจุดอ่อน
รวมน้ำหนักปัจจัยภำยใน จุดแข็ง จุดอ่อน = (๑.๐๐)

๑.๘๓
๑.๐๐

ค่ำน้ำหนักปัจจัยภำยนอก
โอกำส
๑. รัฐบาลปัจจุบันให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม และ
เกษตรกรรม
๒. นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม
๓. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนการเปิดหลักสูตรใน
สหวิชาและการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
๔. ความต้องการศึกษาในพื้นที่ใกล้บ้าน
๕. ภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรทางอุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๖. ตลาดแรงงานในปัจจุบันมีความต้องการปรับทักษะวิชาชีพและคุณวุฒิการศึกษาให้
สูงขึ้น
๗. ประชาชนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น

เกรด

น้ำหนัก

คะแนน

C

๐.๐๔

๓

น้ำหนัก
คะแนน
๐.๑๓

B

๐.๐๖

๔

๐.๒๓

A

๐.๐๗

๔

๐.๒๙

C
A

๐.๐๔
๐.๐๗

๓
๕

๐.๑๓
๐.๓๖

B

๐.๐๖

๔

๐.๒๓

B

๐.๐๖

๔

๐.๒๓

รวมน้ำหนักคะแนนโอกำส

๑.๕๙

ภัยคุกคำม

เกรด

น้าหนัก

คะแนน

๑. มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาสายวิชาชีพเปิดหลักสูตรใกล้เคียงกับคณะ
๒. หน่วยงานที่ควบคุมการศึกษาปรับเกณฑ์การบริหารการศึกษาใหม่ตลอดเวลาทาให้
หลักสูตรปรับตัวไม่ทัน
๓. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะน้อย
๔. ตลาดแรงงาน ผู้ปกครองและคณะครูในโรงเรียนไม่มั่นใจในการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๕. จานวนนักศึกษาที่ตัดสินเข้าศึกษาต่อมีปริมาณน้อยลง
๖. อัตราการเกิดน้อยส่งผลให้จานวนนักศึกษาน้อยลง
๗. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้นอ้ ย
๘. ตลาดแรงงานต้องการแรงงานสายอาชีพมากขึ้นและสถาบันทางสายอาชีพมีค่าเล่า
เรียนถูกกว่าคณะ
๙. สถานประกอบการเปิดหลักสูตรเพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานตนเอง
๑๐. รัฐบาลให้ความสาคัญกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาน้อยลงส่งผลให้นักศึกษาลดลง
๑๑. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลกระทบต่อการมีงานทา เนื่องจากมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน
๑๒. เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าไม่ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ของสังคม
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๕
๔

น้าหนัก
คะแนน
๐.๓๖
๐.๒๓
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๒
๕

๐.๐๖
๐.๓๖

A
C
D
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๐.๐๗
๐.๐๔
๐.๐๓
๐.๐๖

๕
๓
๒
๔

๐.๓๖
๐.๑๓
๐.๐๖
๐.๒๓

C
C
D

๐.๐๔
๐.๐๔
๐.๐๓

๓
๒
๒

๐.๑๓
๐.๐๙
๐.๐๖

B

๐.๐๖

๔

๐.๒๓

รวมน้ำหนักคะแนนภัยคุกคำม
รวมน้ำหนักปัจจัยภำยนอก โอกำส ภัยคุกคำม = (๑.๐๐)

๒.๒๗
๑.๐๐

กรำฟวิเครำะห์ตำแหน่งยุทธศำสตร์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

+

+

-

ผลกำรประเมินตำแหน่งยุทธศำสตร์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ตำแหน่ง Dogs ( - , - )
โดยสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อนและสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอุปสรรค ทาให้มี
ข้อจากัดในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
กำรจัดวำงทิศทำงยุทธศำสตร์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ยุทธศำสตร์ WT (ปัจจัยภำยในมีจุดอ่อนและปัจจัยภำยนอกมีอุปสรรค)
เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากคณะกาลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมี
ปั ญ หาจุ ด อ่ อ นภายในหลายประการ ดั ง นั้ น ทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด คื อ กลยุ ท ธ์ ก ำรตั้ ง รั บ หรื อ ป้ อ งกั น ตั ว
(Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนแสวงหา
มาตรการที่จะทาให้คณะเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด

ประมวลภำพ
กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
๑. กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง องค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ และหลักการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒-๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๒. การวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กรด้วย SWOT Analysis

๓. การจัดกลุ่ม (Grouping) สถานการณ์ขององค์กรด้วย SWOT Analysis

๔. การจัดลาดับความสาคัญของสถานการณ์ (Ranking)

๕. การวิเคราะห์หาประเด็นยุทธศาสตร์ด้วย SWOT Matrix

๖. การยืนยันประเด็นยุทธศาสตร์ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนจัดทาแผนยุทธศาสตร์และการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ วันที่ ๖-๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี

๗. การกาหนดกลยุทธ์สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

๘. การกาหนดพันธกิจ

๙. การกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร

๑๐. การกาหนดเป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จและ Balanced Scorecard

