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ในการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 
2561 โดยได้ด าเนินการส ารวจความต้องการในการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากรภายในคณะ นอกจากนี้ยังได้
ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส านักงาน ก.พ. และแผนกลยุทธ์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร ประจ าปี 2561 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถ
สรุปผลได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง (Strength) 
 1. ด้านโครงสร้าง (Structure) 
  1.1 การจัดบริการห้องเรียนมาตรฐานที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองที่ไม่แออัด เป็นสถาบันในท้องถิ่น การคมนาคมสะดวก 
  1.3 โครงสร้างการบริหารของคณะมีการแบ่งหน่วยงานที่ชัดเจน ส่งเสริมการท างานของคณะให้
บรรลุเป้าหมาย 
 2. ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 
  2.1 ให้ความส าคัญกับการพัฒนา ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน โดยจัดให้มีห้องเรียนมาตรฐาน 
และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
  2.2 ผู้บริหารระดับคณะให้ความส าคัญกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ โดยก าหนดให้สอดคล้องกับ
บริบทของคณะ 
 3. ด้านระบบในการด าเนินงานขององค์กร (Systems) 
  3.1 มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญและสอดคล้องกับผู้เรียน 
 4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 
  4.1 คณะได้จัดสรรงบประมาณให้กับสาขาวิชาเพ่ือบริหารงานในหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 
  4.2 สาขาวิชามีอ านาจในการตัดสินใจด้านการวางระบบการจัดการเรียนการสอน ภายใต้ขอบเขต/
เงื่อนไข และข้อจ ากัดของสาขาได้ด้วยตนเอง 
  4.3 คณะ สาขาวิชา/หลักสูตร ได้จัดสภาพแวดล้อม และโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ลักษณะเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์
  4.4 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะที่พิจารณาจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในปีที่แล้วและด าเนินการตามแผน 
  4.5 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับรองคณบดี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา 
และหัวหน้าสาขาวิชา ที่ชัดเจนและเหมาะสมตามศักยภาพ 
  4.6 ให้บุคลากรส่วนใหญ่ในคณะมีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของคณะให้บุคลากรทุกคนในคณะรับทราบและน าไปปฏิบัติ 
  4.7 คณะ สาขาวิชา/หลักสูตร จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนที่
หลากหลาย 
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  4.8 คณะสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละหลักสูตรส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการสอนแบบ 
Action research and Active learning 
  4.9 ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความสามารถได้ไปแสดงความสามารถนอกมหาวิทยาลัย เช่น น าเสนอ
ผลงานวิจัย 
 5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร (Staff) 
  5.1 อาจารย์มีการพัฒนาตนเองในสายงานอย่างต่อเนื่อง 
  5.2 บุคลากร/สมาชิกในองค์กร มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอก โดย
ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในหน่วยงานต่างๆ 
  5.3 บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หลากหลายและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skills) 
  6.1 บุคลากรมีความสามารถในการน าเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอน 
 7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values) 
  7.1 การสังสรรค์ปีใหม่ งานกษีณาลัยที่จัดขึ้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อเนื่อง 
  7.2 การให้ความเคารพและสร้างคุณค่าแด่อาจารย์ผู้อาวุโส 
 จุดอ่อน (Weakness) 
 1. ด้านโครงสร้าง (Structure) 
  1.1 ห้องเรียนมาตรฐานยังไม่เพียงพอ 
  1.2 สภาพแวดล้อมที่ย่านมัทรีเป็นแหล่งก่อโรคจากนกพิราบ 
  1.3 อุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการบางส่วนไม่ได้รับการอ านวยความสะดวกในการใช้งานด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
  1.4 การบริหารงานตามโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพต้องใช้ความร่วมมือของบุคลากรทุกคนใน
องค์กร 
  1.5 ความรู้ความสามารถของนักเรียนที่เข้ามาเรียนในคณะอยู่ในระดับปานกลางถึงอ่อน ท าให้การ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตบางอย่างมีอุปสรรค ไม่สามารถบรรลุผลตามเกณฑ์การประกันคุณภาพได้ 
  1.6 ขาดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของศูนย์วิทยาศาสตร์ให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานด้าน
การบริการวิชาการ งานตรวจวิเคราะห์ด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้คณะไม่สามารถสร้าง
ศักยภาพและชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในชุมชนได้ 
  1.7 ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้นจนไม่แตกต่างจากค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ 
  1.8 ไม่มีฐานข้อมูลส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพแต่ละองค์ประกอบไว้ ท าให้การ
ด าเนินงานล่าช้า 
  1.9 บุคลากร บางส่วนไม่ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ และมีความขัดแย้งกัน 
  1.10 ความลักลั่นและซ้ าซ้อนระหว่างบทบาทของหัวหน้าภาค หัวหน้าสาขา และประธานหลักสูตร 
ท าให้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเข้ามารบกวนระบบการบริหารได้ง่าย 
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 2. ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 
  2.1 นโยบายของมหาวิทยาลัยไม่เอ้ือให้มีการเปิดสอนหลักสูตร ค.บ. ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา ฯลฯ ทั้งที่เป็นความต้องการของนักเรียน 
  2.2 ไม่ได้เน้นกลยุทธ์สร้างงานวิจัยหรือองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่กับหน่วยงานอ่ืนๆ 
  2.3 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยยังก าหนดไม่ชัดเจนและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
  2.4 มีวิสัยทัศน์ที่ดีแต่การปฏิบัติจริงยังท าได้น้อย หรือท าเพียงเพ่ือให้ผ่านการประเมิน 
  2.5 วิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารไม่โดดเด่น มองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น หรือขาดความกระตือรือร้นใน
การแก้ปัญหาที่มีอยู่ 
  2.6 ทิศทางของคณะบางส่วนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือมองเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 3. ด้านระบบในการด าเนินงานขององค์กร (Systems) 
  3.1 ระบบประกันคุณภาพท าให้บุคลากรมีภาระเพ่ิมมากขึ้นและยังไม่มีประสิทธิภาพที่จะท าให้การ
เรียนการสอนดีข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 
  3.2 มีความเชื่อมโยงในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกันค่อนข้างน้อย ทั้งในส่วนของคณาจารย์และนักศึกษา 
  3.3 ระบบการจัดการ เช่น แบบฟอร์มและการกรอกข้อมูลออนไลน์ยังไม่เป็นสากล ยังมีการแก้ไข/
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  3.4 ขาดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีเป็นแนวทางเดียวกัน 
  3.5 ขาดการสนับสนุนงานบริหารการสอนเฉพาะด้าน เช่น สอนผ่านระบบ E-learning ยังไม่
เพียงพอ 
 4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 
  4.1 นักศึกษาใช้ทรัพยากร เช่นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน IT ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ใช้ในด้านบันเทิง
มากกว่าการพัฒนาทางวิชาการ 
  4.2 การเรียนการสอนไม่ตรงตามแผนเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมบ่อยครั้งและมีวันหยุดมากเกินไป 
  4.3 ขาดการส ารวจอาคารที่ปรับปรุงแล้วว่าเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ เช่น 
อุปกรณ์ควรมีการตรวจและส ารวจให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และแสงแดดสะท้อนเข้ามาในห้องเรียนมาก
เกินไปไม่เหมาะกับการจัดการเรียน 
  4.4 ไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรงของแต่ละหลักสูตรที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหลัก ท าให้การด าเนินงาน
ล่าช้า เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ที่รับผิดชอบมีภาระหน้าที่คืองานสอนเป็นหลัก 
  4.5 การตีความในเรื่องการประกันคุณภาพบางประเด็นมีความต่างกัน (วิทยากรภายใน -ภายนอก 
หรือ และภายใน-ภายใน หรือ ภายนอก-ภายนอก) ท าให้เกิดความสับสนในการด าเนินการและการเขียน
รายงาน 
  4.6 การบริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพยังเป็นการไล่ตามเป้าหมายที่ก าหนดโดย
หน่วยงานภายนอก ไม่มีการพัฒนาเพื่อก้าวไปเป็นผู้น า หรือให้สูงกว่าระดับที่ตนเองเป็นอยู่ 
  4.7 ผู้เรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน และมีความสนใจเรียนน้อยลง 
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  4.8 ยังขาดการน าข้อมูลสารสนเทศมาประมวลผลเพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบสถานการณ์ด้านต่างๆ 
และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 
  4.9 มอบหมายงานให้กับบุคลากรในกลุ่มเดิมๆ ท าให้ไม่สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของบุคลากรคน
อ่ืนๆ ได้อย่างทั่วถึงและเต็มที ่
  4.10 การด าเนินงานล่าช้าในแต่ละรอบการประกันเนื่องจากผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ติดภาระงานสอนเป็น
หลัก 
  4.11 คนเป็นประธานหลักสูตรไม่มีอ านาจท าให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ไม่มีอ านาจใน
การประเมินความดีความชอบ 
  4.12 ความพร้อมของนักศึกษาที่ไม่ตรงกับการฝึกงานในสถานประกอบการ 
  4.13 ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับคณะที่ยังไม่สามารถสร้างพลังร่วมในการช่วยกันน าพาคณะให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีก าหนดอย่างเต็มท่ี 
  4.14 การบริหารองค์กรขาดความเป็นเอกภาพ มีกลุ่มผลประโยชน์ ท าให้บางครั้งไม่ได้มุ่งประโยชน์ที่
การพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง 
 5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร (Staff) 
  5.1 ไม่มีทิศทางของการพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการให้เป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
  5.2 งบประมาณท่ีสนับสนุนการพัฒนาตนเองในสายงานไม่เพียงพอ 
  5.3 ขาดแผนงานการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
  5.4 การบูรณาการงานวิจัยหรือการบริการวิชาการมักเกิดกับประชาชนเฉพาะกลุ่ม และยังไม่มี
ความหลากหลายของเนื้อหาที่จะเข้าถึงชุมชนได้ 
  5.5 บุคลากรยังไม่สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  5.6 ขาดการท างานร่วมกับชุมชน 
  5.7 อาจารย์แต่ละคนท าวิจัยโดยใช้ศักยภาพของตนเอง โดยคณะไม่มีบทบาทเข้าไปเกี่ยวข้องหรือ
จัดการกับศักยภาพของอาจารย์เหล่านี้ 
  5.8 คณาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชายังไม่ครบทุกหลักสูตร 
  5.9 อาจารย์บางคนมีคุณวุฒิที่ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 
  5.10 จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก และจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skills) 
  6.1 ลักษณะห้องเรียนเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนในบางวิชา 
  6.2 ขาดการพัฒนาผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสู่ผลงาน
ตีพิมพ์ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
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 7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values) 
  7.1 ขาดวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ เช่น การสนับสนุนการจัดงานประเพณี
ต่างๆ ตามวัฒนธรรม เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง หรือการสร้างนโยบายระดับองค์กร เช่น องค์กรแห่งความสุข 
องค์กรไร้พุง องค์กรปลอดโฟม 
 โอกาส (Opportunity) 
 1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behaviors) 
  1.1 ผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานเรียนสูงๆและมีงานท าดีๆ 
  1.2 ผู้ปกครองอยากให้ลูกหลานเรียนใกล้บ้าน เพราะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าครอง
ชีพต่ า 
  1.3 ผู้ปกครองเห็นถึงความส าคัญและความส าเร็จของผู้ที่ศึกษาในสายสามัญมากกว่าสาย
อาชีวศึกษา 
  1.4 นักเรียนอยากเรียนต่อในมหาวิทยาลัยใกล้บ้านเพราะเป็นห่วงพ่อแม่ หรือช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 
  1.5 นักเรียนมักเลือกเรียนในคณะหรือหลักสูตรที่มีการให้ทุนการศึกษา 
  1.6 ชุมชนให้การยอมรับมหาวิทยาลัย 
 2. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
  2.1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อยอันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี ท าให้ตัดสินใจส่ง
บุตรหลานเรียนต่อใกล้บ้าน 
  2.2 อัตราค่าครองชีพที่สูงส่งผลให้ผู้ปกครองเลือกส่งบุตรหลานเรียนต่อในสถานศึกษาใกล้บ้าน ที่มี
ค่าเล่าเรียนต่ า 
  2.3 ค่าครองชีพที่สูงในปัจจุบันท าให้นักศึกษาเลือกเรียนใกล้บ้านมากข้ึน 
 3. ด้านเทคโนโลยี (Technological) 
  3.1 เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าท าให้การประชาสัมพันธ์และการส่งต่อข้อมูลทางโซเชียลมีเดียสะดวก
ยิ่งขึ้น 
  3.2 สังคมดิจิตัลท าให้เกิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่ตรงกับความต้องการของประเทศซึ่งสอดคล้องกับ
หลักสูตรที่มีอยู่แล้วในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural) 
  4.1 สภาพครอบครัวที่หย่าร้าง หรือพ่อแม่ไปท างานต่างจังหวัด บุตรหลานอยู่กับปู่ย่าตายาย เอ้ือต่อ
การเรียนใกล้บ้าน 
  4.2 ประชากรวัยเด็กได้รับการศึกษาและมีอัตราการรู้หนังสือมากขึ้น 
  4.3 ประชากรมีความต้องการได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
  4.4 โครงสร้างประชากรปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุท าให้บางสาขาวิชาสามารถปรับปรุงหลักสูตร 
เช่น สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสุขภาพผู้สูงอายุ ให้สอดรับกับสภาพสังคมได้ 
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 5. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political legal) 
  5.1 นโยบายของรัฐบาลที่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนจบสาขาขาดแคลนเป็นครูได้ 
  5.2 ก.ค.ศ. ก าหนดให้ครูที่ต้องใช้วุฒิ ป.โท-เอกปรับวุฒิต้องจบตรงสาขา เป็นโอกาสในการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อปรับวุฒิครูทางวิทยาศาสตร์ 
  5.3 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาท าให้ต่อไปในอนาคตมหาวิทยาลัยทุ ก
มหาวิทยาลัยมีความเท่าเทียมกัน 
  5.4 รัฐบาลจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าใน
การศึกษา 
  5.5 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่
สถานศึกษา 
  5.6 การมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น กับสถานศึกษามากข้ึน 
 อุปสรรค (Threaten) 
 1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behaviors) 
  1.1 ผู้ปกครองชอบให้ลูกหลานเรียนในสายวิชาชีพ เช่น ครู พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต ารวจ 
ทหาร เพราะเม่ือเรียนจบแล้วจะได้ท างานราชการแน่นอน 
  1.2 นักศึกษาไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์หรือวิชาที่เรียนยาก 
  1.3 นักเรียนที่สมัครเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชอบเรียนสายศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์ เพราะจบแล้วจะได้เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ 
  1.4 นักเรียนชอบเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มากกว่าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ถึงแม้ว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏจะตั้งอยู่ใกล้บ้านมากกว่าก็ตาม 
  1.5 ทัศนคติของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มองคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ และ
เชื่อถือคนที่จบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 
  1.6 นักเรียนเลือกเรียนโดยไม่มีข้อมูล หรือมีข้อมูลที่ ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยมีทุน
วิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ หรือไม่ทราบว่ารัฐบาลมีโครงการให้ทุนส่งเสริมความ
เป็นครูวิทยาศาสตร์ 
  1.7 ผู้ปกครองมีความคาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ มากกว่า
มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก 
  1.8 ผู้ปกครองคิดว่า ถ้าเรียนจบสายวิทยาศาสตร์แล้วจะหางานยาก 
  1.9 ผู้ปกครองและนักเรียนไม่มีเป้าหมายที่ชัด ขอแค่ให้เรียนจบปริญญา จบแล้วจึงมาหาอาชีพอีกที 
หรือบางคนเลือกเรียนตามเพ่ือน 
 2. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
  2.1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรซึ่งปัจจุบันราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ขาดรายได้ที่
จะส่งเสียให้บุตรหลานเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
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  2.2 งบประมาณสนับสนุนด้านอุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษาไม่เพียงพองบประมาณสนับสนุนด้าน
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษาไม่เพียงพอ 
  2.3 ภาวะทางเศรษฐกิจท าให้ผู้ปกครองนักศึกษามีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย 
  2.4 การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ต้องใช้งบประมาณสูงซึ่งงบประมาณท่ีสนับสนุนไม่เพียงพอ 
  2.5 การให้งบประมาณตามรายหัวของนักศึกษา ท าให้งบประมาณลดลงเมื่อนักศึกษามีน้อย 
  2.6 ค่าครองชีพสูงที่สูงขึ้นในปัจจุบันท าให้นักศึกษาออกกลางคันมากข้ึน 
 3. ด้านเทคโนโลยี (Technological) 
  3.1 ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนจะใช้ในเทคโนโลยีแต่ในด้านบันเทิง 
  3.2 งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน 
  3.3 ข้อมูลทางด้านลบหรือเป็นเท็จเกี่ยวกับคณะ/มหาวิทยาลัยแพร่กระจายไปได้เร็วขึ้น 
 4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural) 
  4.1 มีสภาวะการแข่งขันเชิงรุกของสถาบันอุดมศึกษาที่สูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  4.2 โครงสร้างประชากรปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ ประชากรวัยเด็กซึ่งเป็นวัยเรียนน้อยลง ท าให้
จ านวนนักเรียนเข้ามาเรียนน้อยลง 
  4.3 ผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
  4.4 ค่านิยมของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ชอบความสบาย ทางลัด ต้องการร่ ารวยอย่างรวดเร็ว ไม่สนใจงาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่ยาก งานหนัก 
  4.5 คุณภาพการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ส่งผลต่อทัศนคติเชิงลบต่อการเรียนคณะ
วิทยาศาสตร์ 
  4.6 พฤติกรรมของคนไทยส่วนหนึ่งไม่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
  4.7 รายได้ของผู้ปกครองต่ าท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องเรียนไปด้วยท างานพิเศษไปด้วย 
  4.8 งบประมาณด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมยังมีน้อย และยังขาดความต่อเนื่ องด้าน
นโยบายในการสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political legal) 
  5.1 ขาดการสนับสนุนงบประมาณ 
  5.2 เกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสูงขึ้น 
  5.3 ปัญหาของการคอรัปชั่นในทุกระดับมีมากขึ้นจนท าให้เกิดอุปสรรคและเป็นภัยต่อการพัฒนา
ทุกๆ ด้าน 
  5.4 การวางระบบการศึกษาขาด master plan จึงท าให้ไม่เกิดการต่อเนื่องในการพัฒนาการศึกษา 
  5.5 มีการเปลี่ยนนโยบายหลังมีการเปลี่ยนรัฐบาล 
  5.6 กฎหมายบางฉบับท าให้เกิดความยุ่งยากและเป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาอย่างที่เคยเป็นมา 
  5.7 นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนสายอาชีพมากขึ้น ท าให้นักเรียนสายวิทยาศาสตร์
ลดลง 
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  5.8 ส านักงานการอุดมศึกษาไม่มีกระบวนการด าเนินนโยบายให้ประสบความส าเร็จเป็นรูปธรรม 
  5.9 เกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ที่ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษระดับสูง ท าให้ยากในการหาอาจารย์ใหม่ 
  5.10 การเมืองไม่มีเสถียรภาพท าให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร จึงท าให้เกิดการขาดความต่อเนื่อง
และล่าช้าในการด าเนินงานต่างๆ 
  5.11 กระทรวงศึกษาธิการเน้นผลิตและพัฒนาครู ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าด้าน
วิทยาศาสตร์ 
 

 และเมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละด้านของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรและภายในองค์กร ได้ผลดัง
ตาราง 1 และตาราง 2 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (OT) 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

น  าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

น  าหนัก x คะแนน
เฉลี่ย สรุป 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

C พฤติกรรมลูกคา้ 0.25 3.49 3.83 0.87 0.96 -0.09 

E เศรษฐกิจ 0.20 3.85 4.65 0.77 0.93 -0.16 

P การเมืองและกฎหมาย 0.20 3.59 3.62 0.72 0.72 -0.01 

S สังคม - วัฒนธรรม 0.20 3.37 3.91 0.67 0.78 -0.11 

T เทคโนโลย ี 0.15 3.85 3.26 0.58 0.49 0.09 

สรุปปัจจัยภายนอก 3.61 -3.88  

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก -0.27 
 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (SW) 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายใน 

น  าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

น  าหนัก x คะแนน
เฉลี่ย สรุป 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านโครงสร้าง (Structure) 0.10 3.82 3.42 0.38 0.34 0.04 

ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 0.15 4.42 3.21 0.66 0.48 0.18 

ด้านระบบในการด าเนินงานขององค์กร (Systems) 0.17 4.23 3.46 0.72 0.59 0.13 

ด้านแบบแผนหรอืพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 0.16 4.09 3.13 0.65 0.50 0.15 

ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร (Staff) 0.17 3.85 3.37 0.65 0.57 0.08 

ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skills) 0.15 3.77 3.46 0.57 0.52 0.05 

ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values) 0.10 4.12 3.23 0.41 0.32 0.09 

สรุปปัจจัยภายใน 4.05 -3.33  

เฉลี่ยปัจจัยภายใน 0.72 
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 และเม่ือน าผลคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรมาวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิ
แสดงสถานภาพขององค์กร ได้ผลดังรูป 1 
 

 
 

รูป 1 แผนภูมิแสดงสถานภาพขององค์กร 
 

 สรุปได้ว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจุดแข็งภายในองค์กรเอง แต่มีอุปสรรคจากภายนอกเป็น
ปัญหา จ าเป็นต้องใช้จุดแข็งขององค์กรให้เป็นประโยชน์การด าเนินงาน 
 

แนวทางการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีดังนี้ 
1) สร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากร ความมั่นคงในอาชีพ 
2) ปฏิรูปโครงสร้าง เงินเดือน ค่าตอบแทนอาจารย์ 
3) ให้โอกาสบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่ต าแหน่งทางการบริหาร 
4) การสรรหาและบรรจุคนเข้าสู่ต าแหน่งงาน 
5) การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
6) การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
7) พัฒนาความสามารถในการเขียนผลงานทางวิชาการ 
8) การพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ 
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การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน 

โครงสร้างการการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑. คณะกรรมการประจ าคณะ  ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี  หัวหน้าส านักงานคณะ หัวหน้าภาควิชา และผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
            ๒. คณะกรรมการบริหารภาควิชา ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชา ผู้แทนสาขาวิชา 

   คณบดี 

   คณะกรรมการประจ าคณะ
คณะ   รองคณบดี 

               ส านักงานคณบดี 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและพัสด ุ
- งานนโยบายและแผน 
กลุ่มงานส่งเสรมิวิชาการ 
- งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- งานวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
- งานกิจการนักศึกษา 
- งานศิลปวัฒนธรรม 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
- สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
- สาขาวิชาเคม ี
- สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถติ ิ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์                                                                   
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
- สาขาวิชาคหกรรม 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- สาชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มงานบริหารศูนย์วิทยาศาสตร ์
กลุ่มงานบริการวิชาการและวิจัย 
  - งานบริการและพัฒนา มผช. 
  - งานพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
  - งานเครือข่าย (สควค.,สสวท.,สวทช.) 
  - งานบริการและวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   

คณะกรรมการบรหิารภาควิชา คณะกรรมการบรหิารภาควิชา คณะกรรมการบรหิารศูนย์วิทยาศาสตร ์
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           แผนภูมิอัตราก าลังตามโครงสร้าง 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อภิเดช มงคลปัญญา) 

นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 
(รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 

ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลศิ 
(รองคณบดฝี่ายบรหิาร) 

นายวิฑูร  สนธิปักษ ์
(รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา) 

ดร.ศศโิสพิต บัวดา 
(หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์) 

ผศ.ภคินี คงสิบ 
(หัวหน้าภาควิชา 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 

- หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  (ผศ.วิโรจน์ จันทรจ์ิตวิริยะ) 
- หัวหน้าสาขาวิชาเคม ี
  (ดร.สาวิตรี ซัคลีย่์) 
- หัวหน้าสาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
  (ผศ.ดร.ธีระยุทธ เตยีนธนา) 
- หัวหน้าสาขาวิชาคณติศาสตร์และสถิต ิ
  (นายชม  ปานตา) 

- หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   
  สารสนเทศ  (นายคณินณัฏฐ์ โชติพรสมีา) 
- หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรม 
  (นางสาวสิรภัทร สิริบรรสพ) 
- หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
  (นางชยภรณ์ ดีเอม) 
- หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
  (นายอนุวัตน์  แสงอ่อน) 

ดร.ทะเนตร อุฤทธิ ์
(หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์) 

นางนิภาพร ค าตัน 
(หัวหน้าส านักงานคณบดี) 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
- หัวหน้างานธุรการ (นางสาววลรีตัน์ ด้วงมหาสอน) 
- หัวหน้างานการเงินและพสัดุ (นางวัชรี  ไหมทอง) 
- หัวหน้างานนโยบายและแผน  
  (นางสาวชนิตร์นันท์ กุลนาพันธ์ – นางวัชรี  ไหมทอง) 
 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
- หัวหน้างานส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
  (นายภานุ หอมสุวรรณ) 
- หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (นายอาทิตย์ แก้ววงษา) 
- หัวหน้างานมาตรฐานและประกนัคุณภาพ 
  (นางสุนันทา คงเงิน) 
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
- หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
- หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม 

นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล 
(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา)

นักศึกษา) 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
****************** 

 
หลักการและเหตุผล 
 ทรัพยากรบุคคลนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้
ภารกิจต่าง ๆ ขององค์กร ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีอันพึงประสงค์และมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จะท าช่วยท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการก าหนดวิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ว่า “บัณฑิตมี
ความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
คณาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้คณาจารย์มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานและผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา คณะ มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเห็นสมควร
ก าหนดแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของแผน 

1. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาคณาจารย์ของคณะให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ส าคัญและจ าเป็น
เพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ของคณะ 

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้แก่คณาจารย์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 

3. เพ่ือให้คณาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งเกิดความรักความ
ผูกพันในองค์กรและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข 

 
ตัวชี วัดความส าเร็จของแผน 

1. คณาจารย์ของคณะร้อยละ 70 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ของคณะ 

2. คณาจารย์ของคณะร้อยละ 70 มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. คณาจารย์ของคณะร้อยละ 70 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งเกิด
ความรักความผูกพันในองค์กรและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข 
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สถานภาพอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการ 

ภาควิชา / สาขา /โปรแกรมวิชา 

สายผู้สอน 

รวม 
สายผู้สอน 

ข้าราชการ 
พนักงาน 

มหาวิทยาลัย ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

ลาเรียน ปกติ ลาเรียน ปกต ิ

1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ - 4 1 9 3 17 

1.2 สาขาวิชาเคมี - 3 1 7 - 11 

1.3 สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ - 3 1 11 - 15 

1.4 สาขาวิชาฟิสิกส์ - 3 - 5 1 9 

รวมภาควิชาวิทยาศาสตร์ - 13 3 32 4 52 

2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์   

2.1 สาขาวิชาคหกรรม - - - 5 - 5 
2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 

- 9 - 12 - 21 

2.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 1 - 4 - 5 

2.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 2 - 15 - 17 

รวมภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - 12 - 36 - 48 

รวมบุคลากรสายผู้สอน - 25 3 68 4 100 
 

ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

แบ่งตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 
อาจารย์ 77 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21 

รองศาสตราจารย์ 2 

ศาสตราจารย์ - 

รวม 100 
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แบ่งตามคุณวุฒิทางการศึกษา 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา 

ข้าราชการ 
พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 

ระดับปริญญาตรี - - - - 

ระดับปริญญาโท 12 56 1 69 

ระดับปริญญาเอก 12 19 - 31 
รวม 24 75 1 100 

 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน  
 

ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา ลักษณะหลักสูตร 
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ปรับปรุง พ.ศ.2558 
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ.2558 
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุง พ.ศ.2558 
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง พ.ศ.2558 
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปรับปรุง พ.ศ.2558 
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 
7 สาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ.2558 

8 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง พ.ศ.2558 
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 
10 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี ปรับปรุง พ.ศ.2558 
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ปรับปรุง พ.ศ.2558 
 
แผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2561-2565 
 

ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย -  - - - 
2 ครุศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ -  - - - 
3 ครุศาสตรบัณฑิต เคมี - -  - - 
4 ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา - -  - - 
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ข้อมูลนักศึกษา 

ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557-2560 

 
ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษา (คน) 

2557 1,556 
2558 1,491 
2559 1,612 
2560 1,532 

 
แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561-2565 
 

หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวนรับนักศึกษา จ าแนกตามปีการศึกษา (คน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 30 30 30 30 30 
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 30 30 30 30 30 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 20 20 20 20 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 40 40 40 40 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 40 40 40 40 40 
วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา 30 30 30 30 30 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 80 80 80 80 80 
วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 40 40 40 40 40 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 40 40 40 40 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ 30 30 30 30 30 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 30 30 30 30 30 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ 20 20 20 20 20 

รวม 430 430 430 430 430 
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แผนบริหารบุคลากรสายวิชาการ 

กรอบอัตราก าลังและต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ระยะ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครสวรรค์ (สายวิชาการ) 

สาขาวิชา 
จ านวนการรับอาจารย์เพ่ิม จ าแนกตามปีการศึกษา (คน) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 0 0 0 0 0 
คณิตศาสตร์และสถิติ 1 2 0 0 0 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 0 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 0 0 0 0 
คหกรรมศาสตร์ 3 0 0 0 0 
เคมี 0 0 0 0 0 
ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 0 0 0 0 0 

รวม 6 2 0 0 0 
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แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
เป้าประสงค์ที่ : 1 คณาจารย์มีวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/KPI งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ/

กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม (บาท) 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- จ านวนงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างน้อย 
10 เรื่อง 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่ได้รับทุน
วิจัยอย่างน้อย 10 ทุน 

จ านวนอาจารย์ที่
ไดร้ับต าแหน่งทาง
วิชาการ 

13,000 เม.ย.-มิ.ย. 61 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

2 โครงการทุนอุดหนุนวิจัย 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
อาจารย์มีงานวิจัยที่

จ านวนงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในระดับชาติ

907,000 ต.ค.60-ก.ย.61 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ, หัวหน้า
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/KPI งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม  

 
 
 
 

ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติเพื่อส่งขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
งานวิจยัอย่างน้อย 10 
เร่ือง ได้รับการตีพิมพ์
ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิ

หรือระดับนานาชาต ิ สาขาวิชา, ประธาน
หลักสูตร 

3 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสนบัสนนุการเผยแพร่งานวิจัย เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
มีงานวิจยัที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์ระดับชาติหรือ
นานาชาติมากขึ้น 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
จ านวนงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เพิ่มข้ึนอย่าง
น้อยร้อยละ 5 เมื่อ
เทียบกับปีงบประมาณ 
60 

จ านวนงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ 

100,000 ต.ค.60-ก.ย.61 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ, หัวหน้า
สาขาวิชา, ประธาน
หลักสูตร 

4 วารสารวชิาการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
วารสารวชิาการคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 

จ านวนฉบับของ
วารสารวชิาการคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อป ี

40,000 ต.ค.-ธ.ค.60  
เม.ย.-มิ.ย.61 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ, หัวหน้าศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/KPI งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ 

วารสารวชิาการคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีก าหนด
ออกอย่างน้อย 2 คร้ัง
ต่อปี 

5 พัฒนาต าราสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
จ านวนต าราสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
อย่างน้อย 1 เล่ม 

จ านวนต าราสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

20,000 เม.ย.-มิ.ย.61 หัวหน้าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ : 2 คณาจารย์มีความรู้ความสามารถและน าไปใช้ในการจัดการศึกษา 
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/KPI งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ/

กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม (บาท) 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของอาจารย์ที่
เข้าร่วมโครงการ
มากกว่า 3.50 
คะแนนขึ้นไป จาก
คะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
จ านวนอาจารยท์ี่เข้า
ร่วมโครงการ  

ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของอาจารย์ที่
เข้าร่วมโครงการ 

39,600 ต.ค.-ธ.ค.60 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

2 โครงการวิจัยในชัน้เรียนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของนักศึกษาที่
ได้รับการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน

ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของนักศึกษาที่
ได้รับการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

80,000 ม.ค.-มี.ค.61  
ก.ค.-ก.ย.61 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ, หัวหน้า
สาขาวิชา, ประธาน
หลักสูตร 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/KPI งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม  

 
 
 

เป็นส าคัญมากกว่า 
3.50 คะแนนขึ้นไป 
จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
จ านวนรายวชิาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมการสอนแบบ 
Action Research and Active 
Learning 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของอาจารย์ที่
เข้าร่วมโครงการ
มากกว่า 3.50 
คะแนนขึ้นไป จาก
คะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
จ านวนอาจารยท์ี่เข้า
ร่วมโครงการ 

ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของอาจารย์ที่
เข้าร่วมโครงการ 

150,000 เม.ย.61-มิ.ย.61 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

4 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนบัสนุนคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลากร
สายวิชาการมากกว่า 

ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลากร
สายวิชาการ 

976,800 ต.ค.60-ก.ย.61 คณบดี รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร หัวหน้า
สาขาวิชา 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/KPI งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 3.50 คะแนนขึ้นไป 

จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ร้อยละของบุคลากร
สายวชิาการอย่างน้อย
ร้อยละ 70 ได้รับการ
อบรมหรือสัมมนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
----------------------------------------------- 

 
หลักการและเหตุผล 
 
  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจาก
บุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย   ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  ดังนั้น องค์กร
จ าเป็นจะต้องมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถ  มีประสบการณ์ รวมทั้งมี
สมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย  ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึง
ประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  จึงได้จัดให้บุคลากรทุกคนมีการพัฒนาตนเองโดยจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาความรู้  ทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนสาย
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา  เพ่ือให้มีทักษะ
ความช านาญ  ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพ่ิมยิ่งขึ้น  รวมทั้งให้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้ส่วนราชการที่มี
การบริหารจัดการทั้งในด้านบริหารและวิชาการ ณ ส่วนราชการหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  ที่มีการบริหาร
จัดการงานส านักงานและการด าเนินการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้บุคลากรได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาอ่ืน  เพื่อสร้างบรรยากาศทางการศึกษาร่วมกัน  และเป็นโอกาสสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน อันมีจะส่งดีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
 
วัตถุประสงค์ของแผน 

1. เพ่ือส่งเสริมให้การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์  มีทักษะ
ใหม่ ๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าประสงค์ของ
คณะ 

2. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้รับกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุน 

3. เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี ความรัก ความผูกพันให้เกิดข้ึนในบุคลากร ให้มีทัศนคติท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน   อันจะส่งผลต่อการผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ 

 
ตัวชี วัดความส าเร็จของแผน 

1. บุคลากรสายสนับสนุนร้อยละ 70 มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์  มีทักษะ
ใหม่ ๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าประสงค์ของ
คณะ 

2. บุคลากรสายสนับสนุนร้อยละ 70 มีความพร้อมในการรับกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
3. บุคลากรสายสนับสนุนร้อยละ 70 เกิดความสามัคคี ความรัก ความผูกพัน และมีทัศนคติที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อการผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ 
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สถานภาพอัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุน 

สายสนับสนุน 
รวม 

สายสนับสนุน สังกัด/สถานที่
ปฏิบัติงาน 

ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ส านักงานคณบดี 1 1 14 2 - 18 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ - - 3 - - 3 

รวมบุคลากร 
สายสนับสนุน 

1 1 17 2 - 21 

 
ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา 

ระดับการศึกษา ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 

ม. 6 / ปวช.   - - 3 1 - 4 

ปริญญาตรี   - 1 14 1 - 16 

ปริญญาโท   1 - - - - 1 

รวม 1 1 17 2 - 21 

 
แผนบริหารบุคลากรสายสนับสนุน 
กรอบอัตราก าลังและต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ระยะ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏนครสวรรค์ (สายสนับสนุน) 
 

หน่วยงาน 
จ านวนการรับบุคลากรเพ่ิม จ าแนกตามปีการศึกษา (คน) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และศูนย์วิทยาศาสตร์ 

      2 
 

2 
 

2 
 

     1 
 

1 
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แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ : 3 บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความสามารถและน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง 
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/KPI งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ/

กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม (บาท) 
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนบัสนุนคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลากรสาย
สนับสนุนมากกว่า 
3.50 คะแนนขึ้นไป 
จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนนุอย่างน้อยร้อย
ละ 70 ได้รับการอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานและได้รับ
การพัฒนาในสายงาน 

ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลากร
สายสนับสนุน 

85,000 ต.ค.60-ก.ย.61 คณบดี รองคณบดีฝ่าย
บริหาร หัวหน้า
ส านักงานคณบดี 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด/KPI งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์

วิทยาศาสตร์ เพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
ทักษะ และความเชี่ยวชาญด้าน
การให้บริการ การวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลากรสาย
สนับสนุนมากกว่า 
3.50 คะแนนขึ้นไป 
จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนนุอย่างน้อยร้อย
ละ 70 ได้รับการอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานและได้รับ
การพัฒนาในสายงาน 

ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลากร
สายสนับสนุน 

50,000 เม.ย.-มิ.ย.61 หัวหน้าศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

 


