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คำนำ 
 

รายงานประจำปี พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป 
การบริหารและทรัพยากรการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรมสำคัญในรอบปี  
โดยมุ ่งเน้นผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอดคล้องและตอบสนองตัวบ่งชี ้ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ  
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีเอกลักษณ์ความเป็นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คือ โดดเด่นด้านภาษา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม นำวิชาการสู่ชุมชน 
 รายงานประจำปี พ.ศ. 2565 นี้ เป็นการสรุปเรียบเรียงข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คงอำนวยประโยชน์ต่อผู้สนใจตามสมควร และหากท่านใดที่นำไปใช้  
มีข้อเสนอแนะเพิ ่มเติมประการใด ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยินดีรับฟังและขอขอบพระคุณ  
มา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

    (รองศาสตราจารย์สุชาติ  แสงทอง) 
            คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

    30 กันยายน 2565 



ข 
 

 
 

 

 
สารบัญ  

 หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
สารบัญ (ต่อ) ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 
        1.   ประวัติความเป็นมา 2 
        2.   ปรชัญา 3 
        3.   วิสัยทัศน์ 3 
        4.   พันธกิจ   4 
        5.   ตราสัญลักษณ์ 4 
ส่วนที่ 2 การบริหารและทรัพยากรการดำเนินงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 
        1.   โครงสร้างการบริหารงานภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 
        2.   ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 8 
        3.   คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 
        4.   คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 
        5.   คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 
        6.   นโยบาย 10 
        7.   วัตถุประสงค์ 11 
        8.   ค่านิยมหลัก 11 
        9.   เอกลักษณ์ 12 
        10.  อัตลักษณ์ 12 
        11.  บุคลากรที่ได้รับการยกย่อง 13 
        12.  งบประมาณ 17 
        13.  บุคลากร 21 
        14.  ทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือ และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24 
        15.  อาคารสถานที่ 28 
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 
        แบบการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
        และประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

34 

  



ค 
 

 
 

   
 
 

สารบัญ (ต่อ)  
 หน้า 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างสรรค์การวิจัย เชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม  
 พันธกิจสัมพันธ์ การอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

45 

        ประเด็นยุทธศาสตร ์3 : การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร 
         ทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

54 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็น 
          คณะแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล   

58 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การยกระดับและการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) 
        ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

62 

ส่วนที่ 4 กิจกรรมสำคัญในรอบปี 2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร ์ 66 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 
        แบบการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
        และประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

67 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างสรรค์การวิจัย เชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม  
 พันธกิจสัมพันธ์ การอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

73 

        ประเด็นยุทธศาสตร ์3 : การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร 
         ทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

80 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็น 
          คณะแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล   

84 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การยกระดับและการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) 
        ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

90 

ภาคผนวก  



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

1.  ประวัติความเป็นมา 
ชื่อคณะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ตั้ง  398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
สีประจำคณะ  ส้ม – แสด 
ดอกไม้ประจำคณะ     แคแสด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดตั้งขึ ้นเมื ่อ พ.ศ. 2518            
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ คือ 
 1. ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดศิลปศาสตร์และวัฒนธรรมแก่นักศึกษาของสถาบัน เพื่อให้ได้บัณฑิต       
ที่มีคุณสมบัติที่สังคมพึงประสงค ์
 2. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับอนุปริญญา 
และ   ปริญญาตรี เพื่อสนองตอบความต้องการกำลังคนในสังคม และเพื่อเสริมสร้างคุณค่าของมนุษย์ใหสู้งส่ง               
ในการดำเนินชีวิต และสร้างความเจริญให้แก่สังคมที่อาศัย 
 3. เป็นแหล่งในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์เชิงวิชาการให้แก่ชุมชนในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดและชัยนาท (สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2536 : 25) 
  การพัฒนาของคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นใน 3 ประเด็น คือ “พัฒนาคน พัฒนา
วิชาการ และพัฒนากายภาพ” 
 1. การพัฒนาคน หมายถึง การพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพ          
ตามแนวทางและหน้าที่ของตน 
 2. การพัฒนาวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ     
รวมถึงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 3. การพัฒนากายภาพ หมายถึง การจัดหาอาคารสถานที่ และเครื ่องมือประกอบการปฏิบัติการ 
ของ          ทุกสาขาวิชาให้เพียงพอ  
 งบประมาณและกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษาได้ถูกกำหนดโดยแนวทางข้างต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา     
ทุกด้านในสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เรียนจบจากคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ที่คิดเป็น 
ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีคุณธรรมประกอบกันโดยมีภูมิหลัง ดังนี้ 
 

พุทธศักราช การดำเนินการ 
พ.ศ. 2518 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 
พ.ศ. 2521 เปิดสอนโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป) 
พ.ศ. 2525 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยคร ูพ.ศ. 2518 คือ พระราชบัญญัติวิทยาลัย

ครู (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527) ประเด็นสำคัญในการเปลี่ยนแปลง คือ ให้การศึกษาวิชาการใน
สาขาวชิาต่าง ๆ ซึ่งทำให้คณะวชิาผลิตบัณฑิตถึงระดับปริญญาตรีในสาขาวชิาต่าง ๆ 
นอกเหนือจากปริญญาตรีครุศาสตร์ ที่เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 

 
พ.ศ. 2527 เปิดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.) วิชาดนตรี 
พ.ศ. 2528 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) วิชาเอกสังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย นาฏศิลป์ ศิลปะ และภูมิศาสตร์ตามลำดับ เปิดรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 2 ปีหลังโดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ. 



3 
 

 
 

พ.ศ. 2529 เปิดรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษา สำหรับบุคลากร ประจำการ (กศ.บป.)     
ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และศิลปศาสตร์ โดยเปิดรับ
นักศึกษาในโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 

พ.ศ. 2531 เปิดรับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาดนตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจและวัฒนธรรมศึกษา      
ในสาขาศิลปศาสตร์ระดับ อ.ศศ. และ ศศ.บ. ในส่วนสาขาครุศาสตร์ยังคงเปิดรับ
นักศึกษาในวิชาเอกต่าง ๆ เหมือนเดิม 

พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. พ.ศ. 2538 มีผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง คณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" และผู้ดำรง
ตำแหน่งบริหารคณะ ให้ใช้คำว่า "คณบดี" เมื่อวันที่ 25 ม.ค. พ.ศ. 2538  

พ.ศ. 2543 เปิดรับนักศึกษาในโครงการ การศึกษาสำหรับเยาวชน (กศ.ยช) 
พ.ศ. 2544 เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) สาขาศิลปศาสตร์ 

และเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศิลปศาสตร ์
พ.ศ. 2545 เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
พ.ศ. 2546 เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
พ.ศ. 2546 เปิดหลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร 
พ.ศ. 2548 เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

มีการปรับโครงสร้างการบริหารคณะ 
พ.ศ. 2549 เปิดรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โปรแกรมวิชาภาษาไทย ตามโครงการ

ความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพและเทคโนโลยีหนานหนิง 
พ.ศ. 2552 เปิดรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โปรแกรมวิชาภาษาไทย ตามโครงการ

ความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติทาเลนต์ กวางสี 
พ.ศ. 2552 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
พ.ศ. 2554 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2556 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม 
พ.ศ. 2562 เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา 
พ.ศ. 2563 โครงการความร่วมมือกับตำรวจ (โครงการ MOU ตำรวจ) 
พ.ศ. 2564 หลักสูตรวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง 

 
2.  ปรัชญา 
     จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติ ด้วยศาสตร์และศิลป์ ธำรงภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน  
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
3.  วิสัยทัศน์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที ่มีศักยภาพ มีความรู้  
คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ ธำรงภาษา ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ให้ยั่งยืนร่วมกันภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมสู่สากล 
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4.  พันธกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจในการพัฒนาคณะ ดังนี้ 
1.  ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
2.  สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และงานวิชาการ 
3.  ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
4.  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 
5.  ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม 

 
5.  ตราสัญลักษณ์ 

 
 

ดอกแคแสด เครื่องหมายการค้าสัญลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลักษณะของดอก
แคแสด เมื่อบานชูช่อดอกตั้งตรง กลีบดอกติดกันเป็นรูประฆัง สีแสดสวยงามโดดเด่นเสมือนความเจริญก้าวหน้า
และการการพัฒนาด้านวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
การบริหารและทรัพยากรดำเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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1.  โครงสร้างการบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
การบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น มี “คณบดี” เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

มีรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งมีทั้งหมด 11 สาขาวิชา 1 โครงการจัดการศึกษา และศูนย์ภาษา 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษา กลุ่มมนุษย์ กลุ่มสังคม และโครงการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. กลุ่มภาษา มี 2 สาขาวิชา 1 โครงการจัดการศึกษา คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาไทย 
และโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 

2. กลุ่มมนุษย์ มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรี   
และสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร  

3. กลุ่มสังคม มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
- งานธรุการ 
- งานการเงินและการคลัง 
- งานนโยบายและแผน 

 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
- งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- งานวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานมาตรฐานและประกันคณุภาพ 

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
- งานกิจการนักศกึษา 
- งานศิลปวัฒนธรรม 

 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสาขาวิชา 
- งานเลขานุการการประชุม 
- งานธุรการ 

 

กลุ่มงานบริหารศูนย์ภาษา 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานจัดการศึกษานานาชาต ิ

 
กลุม่งานวิจยัและบริการวชิาการ 
- งานวจิัยและบรกิารวิชาการด้านภาษา

แก่บุคคลภายในและภายนอก 

 
กลุ่มงานประกันคุณภาพภาษา 

 

สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาภูมิศาสตร ์

สาขาวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชานิติศาสตร ์

สาขาวิชานาฏศลิป์และการละคร 

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ 

สาขาวิชาสังคมวิทยา 

สาขาวิชาดนตร ี

สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์

สาขาวิชารัฐศาสตร ์

โครงการจดัการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
 

คณะกรรมการสาขาวิชา 

คณะกรรมการประจำคณะ 

ผู้ช่วยคณบด ี

สำนักงานคณบดี สาขาวิชา ศูนย์ภาษา 

 

โครงสร้างการบริหาร 

คณบดี 

รองคณบดี 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
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2.  ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 - ปัจจุบัน 

จำนวนทั้งหมด 14 ท่าน ตามลำดับ ดังนี้ 

 
คณบดีทั้งหมดได้รับการคัดเลือกมาจากคณาจารย์ประจำในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

และได้ร ับการแต่งต ั ้งโดยมติของสภามหาวิทยาล ัย ให ้ทำหน้าที ่ เป ็นผู ้บร ิหารคณะวิชา จึงมีหน้าที่  
ทั้งการบริหารงานทั่วไปและงานบริหารวิชาการ จึงมีหน้าที่ทั้งการบริหารงานทั่วไปและงานบริหารวิชาการ 
ตอบสนองนโยบาย พันธกิจของมหาวิทยาลัย นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ และเอกลักษณ์เฉพาะของคณะ  
นำพาองค์กรไปสู่ความมั่นคงและก้าวหน้า 
 
3.  คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ   แสงทอง คณบดี 
2. อาจารย์ ดร.ประสพ    ยลสิริธัม รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3. อาจารย์ ดร.สนั่น    กัลปา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา   คงสูน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัญญา   วารีสอาด ผู้ช่วยคณบดี  

และรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ระยะเวลา 
1.  อาจารย์วิเชียร  อชิโนบุญวัฒน์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2519 - 2523 
2.  อาจารย์สมเจต  อ่ำรอด  

 (อาจารย์ณัฐพงศ์  อ่ำรอดจตุทิพย์) 
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2523 - 2525 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสวก  ใจสะอาด    ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2525 - 2528 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  บุตรประดิษฐ์   ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2528 - 2532 
5.  รองศาสตราจารย์บุญเรือง  อินทวรันต์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2532 - 2536 
6.  รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ไพศาล  สรรสรวิสุทธ์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2536 - 2538 
7.  อาจารย์สมศักดิ์  ขวัญเมือง ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2538 - 2541 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี  ซาเหลา ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2541 - 2544 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี  ซาเหลา ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2545 - 2547 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  ธนวิภาคะนนท์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2547 - 2551 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2552 - 2555 
12.  ดร.พิสิษฐ์  จอมบุญเรือง ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2560 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  ภู่เทศ    ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2560 - 2564 
14.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง    ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน 
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ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
6. อาจารย์นราธิป     เพ่งพิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์   นพแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ

เชิงพ้ืนที่ 
8. อาจารย์ดนธินี   ฟองคำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ 

 
4.  คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ   แสงทอง ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.สนั่น    กัลปา กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ประสพ    ยลสิริธัม กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา   คงสูน กรรมการ 
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. พล.ต.อ.สมศักดิ์   จันทะพิงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายวิรัช   ตั้งประดิษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์   ปิยะมังคลา กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัญญา   วารีสอาด เลขานุการ 

 
5.  คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ   แสงทอง ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.สนั่น    กัลปา กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ประสพ    ยลสิริธัม กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา   คงสูน กรรมการ 
5. อาจารย์นราธิป     เพ่งพิศ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาเรศ   นฤมล กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์   คณฑา กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา  ดำประสิทธิ์ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์อุมา   ธัญธนกุล กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณากร   กรสิงห์ กรรมการ 
11. อาจารย์ธิดากุล     บุญรักษา กรรมการ 
12. อาจารย์สมพงษ์     ฟักผล กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชญา กัญจา กรรมการ 
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ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
14. อาจารย์พรพรรณ    โพธิสุวรรณ กรรมการ 
15. อาจารย์พัชรี     ดินฟ้า กรรมการ 
16. อาจารย์จำลองลักษณ์    อินทวัน กรรมการ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธิรา   จันทร์ดี กรรมการ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี   สอาดเทียน กรรมการ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  นพแก้ว กรรมการ 
20. อาจารย์ดนธินี   ฟองคำ กรรมการ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัญญา   วารีสอาด กรรมการและเลขานุการ 

 
6.  นโยบาย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจในการขับเคลื่อนปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้ลุล่วง  
ไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีมาตรฐานภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้ 

1.  นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน  :  ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการเรียนการสอนหรือสิ่งแวดล้อม
ในการเรียนรู้ของนักศึกษา ความพร้อมของห้องเรียน หลักสูตรมีความทันสมัยเข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบัน  
สนับสนุนกิจกรรมและบริการแก่ผู ้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนำกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกลไกในการบริหารที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้เทคนิคการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Active Learning) รวมถึงแนวทางการจัดการส่งเสริม Cooperative and work 
Integrated Education : CWIE มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย และการบริการวิชาการสู่การเรียน
การสอน  

2. นโยบายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสร้างประสบการณ์และพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมด้วย
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ในการทำกิจกรรมทางวิชาการให้กับนักศึกษา ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

3. นโยบายด้านการวิจัย  :  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการวิจัยเชิงพื ้นที่  
(Area based) และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 
และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกสถาบัน และมีความสามารถทำวิจัย 
ที่มีผลกระทบและประโยชน์แก่สังคม วิถีวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
สู่สาธารณชน รวมถึงปริมาณผลงานวิจัย การอ้างอิงผลงานวิจัย รายได้จากการวิจัย และชื่อเสียงของคณะ  
ซ่ึงประกอบด้วย ชื่อเสียงด้านการวิจัย จำนวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์และนักศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สังคม  :  ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์
ความรู ้สู ่ช ุมชนสังคมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และส่งเสริมการสร้างเครือข่ ายความร่วมมือ 
กับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดทำบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ก่อเกิดรายได้ของ
คณะที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย และทุนการบริการวิชาการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก   

5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  :  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาที่บ่งบอกถึงความ
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หลากหลายและวัฒนธรรมไทยสู ่การสร้างนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในมิติหลากหลายที่ตอบสนอง  
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒธรรมต่อสาธารณชน 

6. นโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร   :  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภาพทางด้าน
วิชาชีพและตำแหน่งทางวิชาการ และมีสมรรถนะได้มาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน 

7. นโยบายด้านการบริหาร  :  มีการสร้างวัฒนธรรมและยกระดับคุณภาพองค์กรการจัดระบบการ
บริหารที ่ดี ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส มีแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมาภิบาล  
มีการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร และดำเนินงานโดยการมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ให้ความสำคัญ
กับผลประโยชน์ของส่วนรวม 

8. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  :  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรและนักศึกษา
มีศ ักยภาพทั ้งตระหนักถึงความสำคัญ และมีส ่วนร ่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

 
7.  วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในสาขาวิชาชีพ และเสริมสร้างด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2.  พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และบุคลากร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ คือ  

ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันในตัว 
3.  เพื่อผลิตผลงานวิจัย เอกสารตำรา บทความ งานทางวิชาการ พร้อมมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 
4.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศตรงกับความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม และเตรียมบุคลากรพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5.  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการงานในองค์กรภายใต้หลักธรรมมาภิบาล ด้านการบรหิารงานบุคคล 

วัสดุ งบประมาณ การบริการ และการประสานงานเครือข่ายให้สามารถดำเนินการตามภารกิจอย่างเป็นระบบ  
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

6.  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา สิ่งแวดล้อม และการสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
8.  ค่านิยมหลัก 

SMARTE 
S = Sufficiency Economy 
M = Management and Morality 
A = Achievement 
R = Role and Responsibility 
T = Technological 
E = Effectiveness 
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9.  เอกลักษณ์ 
มีการบูรณาการนำองค์ความรู ้ท ุกหลักสูตรสาขาวิชามาปฏิบัต ิตามพันธกิจอย่างมีส ่วนร่วม  

ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
10.  อัตลักษณ์ 

มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
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11.  บุคลากรที่ได้รับการยกย่อง 
11.1  คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่อง   

 
ลำดับ ชื่อ – สกุล รางวัล หน่วยงานที่ให้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  ภู่เทศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์  รกัษาศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา  ดำประสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาวรรณคดีไทย อนุสาขาวิชาวรรณคดีร่วมสมัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ  กมลสุขสถิต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชากฎหมายมหาชน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  ปิยะมังคลา ได้รับโล่รางวัลเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “รางวัลเพชรพระนคร 

ประจำปีพุทธศักราช 2564” 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
6. อาจารย์ธิดากุล  บุญรักษา 

อาจารย์สุภาวดี  ในเสนา 
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Canadian Center of Science 
and Education : English Language Teaching บทความวิจัยเรื่อง  
A Study on English Collocation Errors of Thai EFL Students 

Vol.15, No.1 (2022) ซึ่งเป็น
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ERIC 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา  กาญจนศิลป์ เนื่องในโอกาสตีพิมพ์บทความวิชาการ “ยาดองเหล้าสมุนไพรไทย”  
ในวารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2565) 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

8. รศ.ดร.สุวรรณา  คุณดิลกณัฐวสา 
 

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการพิจารณา
คัดเลือกเป็น "นักวิจัยดีเด่น" ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล รางวัล หน่วยงานที่ให้ 
ครั้งที่ 4 The 4th ICRU International Conference on New 
World Sustainable Development (IWSD) 2022  
เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
          11.2  นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่อง 

ลำดับ ชื่อ – สกุล รางวัล หน่วยงานที่ให้ 
1. นายธีรภัทร  พยัคฆกูล 

นายจารุกิตติ์  สุขไผ่ 
นางสาววันวิสาข์  สตาล 

ได้รับรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565 

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. นางสาวหทัยชนก  วงษ์วิกิจการ 
นายภคพล  อ่อนศรี 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลการปฏิบัติงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราขภัฏนครสวรรค์ 
3. นางสาวสุนิสา  ผุดผ่อง 

นางสาวบังอร  สำรีเกตุ 
นางสาวฐิติมา  ฉิมอ้อย 
นางสาวนัฐกาญจน์  สมพงษ์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลการปฏิบัติงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราขภัฏนครสวรรค์ 

4. นางสาวสุธากานต์  สังข์สุด 
นางสาวเบญญาภา  เพชราวุธ 
นางสาวพิมพ์มาดา  เมยขุนทด 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลการปฏิบัติงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ดีเด่น 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราขภัฏนครสวรรค์ 
5. นายธีรยุทธ  ฉ่ำรัศมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลการปฏิบัติงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดีเด่น 
คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราขภัฏนครสวรรค์ 



 
 

15 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล รางวัล หน่วยงานที่ให้ 
6. นางสาวอมรรัตน์  แรงสาริกรรม 

นางสาวกชกร  มั่นสะติ 
นายชัยทัต  กุสุโมทย์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลการปฏิบัติงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ดีเด่น 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราขภัฏนครสวรรค์ 
7. นางสาวณัฏฐณิชา  คงแก้ว 

นายเจตนิพัทธ์  บุญใจ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลการปฏิบัติงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ดีเด่น 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราขภัฏนครสวรรค์ 
8. นางสาวจินต์จุฑา  ขุนสันเกียะ 

นางสาวชนนิกานต์  นาคปล้อง 
นางสาวพรพรรณ  ศิริมงคล 
นางสาวเพ็ชรรัตน์  จันทร 
นางสาวอาทิตยา  จินตนา 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอบทความวิจัยด้านภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

9. นายณัฐกิตต์  สุขสำราญ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เนื่องในโอกาสสำเร็จ
การศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การพัฒนาสังคม วิชาเอกนโยบายสังคมและการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA) 

10. นางสาวสุมิตา  ขำกระแสร์  
นายภูมิทัศน์  วงษ์ศิลาธนาธิป  
นายกิตติศักดิ์  วรลาภานนท์  
นายธีรชาณฬป์  บุตรดา  
นายดุสิต  เพียรชนะ  
นายธีรพัฒน์  พุกเนียม 

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ชื่อวง Happy Cat Fried เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทวงดนตรีการประกวดแข่งขันเยาวชนดนตรีชิงแชมป์
แห่งประเทศไทย “นครสวรรค์ มิวสิค อะวอร์ดครั้งที่ 1” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 
2565  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

11. นางสาววิมลทาศ  ปราบดี 
นายชานนท์  อินทปัทม์ 
นางสาวพินทุกรณ์  พุ่มเกิด 

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย : อ่านฟังเสียง"  
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล รางวัล หน่วยงานที่ให้ 
นายประวีณ  กาโกน 
นางสาวธีร์จุฑา  ลำเทียน 

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

12. นางสาวปรียา  บุญอนันต์ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษาnsru เนื่องในโอกาสผลงานได้รับเลือกเข้าร่วมแสดง RCB 
Portrait Prize 2022 Submission การประกวดวาดภาพพอร์ตเทรต 2022  
โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าชิงในรอบสุดท้ายมีสิทธิ์คว้ารางวัล Packing Room Prize 
ซ่ึงตัดสนิโดยทีมงานของริเวอร์ ซิต้ี แบงค็อก 

ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก 
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12.  งบประมาณ 
ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีงบประมาณสำหรับดำเนินงาน

ตามภารกิจ จำนวนเงินทั้งสิ้น 16,720,000 บาท จำแนกได้ดังนี้ 
12.1  จำแนกตามประเภทงบประมาณ 
 

ประเภท จำนวนเงิน 
เงินแผ่นดิน 6,624,800 
เงินรายได้ 10,095,200 
- เงิน บ.กศ. 7,854,550 
- เงิน กศ.บป. 820,750 
- เงิน กศ.บศ. 0 
- เงินศูนย์นานาชาติ 1,419,900 

รวม 16,720,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินแผ่นดิน
40%เงินรายได้

60%
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12.2  จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
 

หมวดรายจ่าย จำนวนเงิน 
งบบุคลากร 4,407,000 
งบดำเนินงาน 6,144,300 
งบลงทุน 128,700 
งบเงินอุดหนุน 6,000,000 
งบรายจ่ายอื่น  40000 

รวม 16,720,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งบบุคลากร
26.36%

งบด าเนินงาน
36.75%

งบลงทุน
0.77%

งบเงินอุดหนุน
35.89%

งบรายจ่ายอื่น 
0.24%
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12.3  จำแนกตามผลผลิต 
 

ผลผลิต จำนวนเงิน 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 55,625 
ผลงานการให้บริการวิชาการ 3,113,600 
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 67,200 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 54,000 
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 110,000 

รวม 3,400,425 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1.64%

ผลงานการให้บริการวิชาการ
91.57%

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
1.98%

ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
1.59%

ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
3.23%
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12.4  จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนเงิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการ  
พลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

5,973,900 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัย เชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม 
พันธกิจสัมพันธ์ การอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3,394,800 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

16,200 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็น 
คณะแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

1,486,350 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับและการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) 
ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

259,000 

รายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร 5,589,750 
รวม 16,720,000 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
5,973,900
35.73%

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
3,394,800
20.30%ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

16,200
0.10%

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
1,486,350

8.89%

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
259,000
1.55%

รายจ่ายประจ าขั้นต่ าและ
รายจ่ายภาระผูกพันที่ต้อง

จัดสรร
5,589,750
33.43%
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13.  บุคลากร 
13.1  จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

สายงาน 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

สายวิชาการ 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 57.38 37.00 30.33 107.00 87.70 
ข้าราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4.92 10.00 8.20 16.00 13.11 
รองศาสตราจารย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.82 1.00 0.82 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.46 5.00 4.10 8.00 6.56 
อาจารย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.46 4.00 3.28 7.00 5.74 
พนักงานมหาวิทยาลัย 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 36.07 27.00 22.13 71.00 58.20 
รองศาสตราจารย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.82 3.00 2.46 4.00 3.28 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 18.03 15.00 12.30 37.00 30.33 
อาจารย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 17.21 9.00 7.38 30.00 24.59 
ลูกจ้างชั่วคาว 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 16.39 0.00 0.00 20.00 16.39 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.82 0.00 0.00 1.00 0.82 
อาจารย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 15.57 0.00 0.00 19.00 15.57 
สายสนับสนุนวิชาการ 5.00 4.10 9.00 7.38 1.00 0.82 0.00 0.00 15.00 12.30 
ข้าราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 
 

  
22 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

สายงาน 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 2.00 1.64 8.00 6.56 1.00 0.82 0.00 0.00 11.00 9.02 
พนักงานราชการ 0.00 0.00 1.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.82 
ลูกจ้างประจำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ลูกจ้างชั่วคราว 3.00 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.46 
สายบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
พนักงานมหาวิทยาลัย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ลูกจ้างชั่วคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 5.00 4.10 9.00 7.38 71.00 58.20 37.00 30.33 122.00 100.00 
 

 

สายวิชาการ
87.80%

สายสนับสนุน
วิชาการ
12.30%
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 13.2  ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  ไม่มี 
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14.  ทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือ และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 14.1  จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ 
 

รายการ จำนวน หน่วยนับ 
1. หนังสือ 

1.1 ภาษาไทย - - 
1.2 ภาษาต่างประเทศ - - 
1.3 วิจัย - - 

2. วารสาร/เอกสาร 
2.1 วารสารภาษาไทย 2 ชื่อเรื่อง 

2.1.1 คณะฯ 2 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 2/2564, 1/2565 

3. โสตวัสดุ 
3.1 ดีวีดี - - 
3.2 วีซีดี - - 
3.3 ซีดีรอมมัลติมิเดีย - - 
3.4 วีดิทัศน์ - - 
3.5 ฐานข้อมูลสำเร็จรูป 7 ฐานข้อมูล 

3.5.1 คณะฯ 1 ช่องยอดมนุษย์ HSSNSRU 
https://www.youtube.com 
/channel/UCVSMjKdQ8Zn 
WQbJHK3v_lag/featured 

 3.5.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 1 คะแนนข้อสอบก.พ.ภาษาอังกฤษ  
ให้เป๊ะ ปัง กับการติวสอบเนื้อหา
ด้านการอ่านและและวิเคราะห์โจทย์
ต่าง ๆ พร้อมคำแนะนำเคล็ดลับดี ๆ 
ที่ใช้ในการสอบจาก 
Dr.Wimonphon  Rawengwan 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ ผู้บรรยาย 
ให้ความรู้ 

            3.5.3 สาขาวิชาภาษาไทย 2 - เกร็ดความรู้ ประวัติศาสตร์ 
ความหมาย และที่มาของรำวง
ชาวบ้าน หรือเพลง รำโทน  

https://www.youtube.com/
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รายการ จำนวน หน่วยนับ 
และการสาธิตการขับร้องเพลง 
รำโทนของจังหวัดนครสวรรค์  
โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ 
เชื้อชวด อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ภาษาไทย 
- อัพคะแนนข้อสอบภาษาไทย 
ให้เป๊ะ ปัง กับการติวสอบเนื้อหา
ด้านการอ่านและและวิเคราะห์โจทย์
ต่าง ๆ พร้อมคำแนะนำเคล็ดลับดี ๆ 
ที่ใช้ในการสอบจาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัญญา วารีสอาด 
สาขาวิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

            3.5.4 สาขาวิชาดนตรี 3 อาจารย์ปัณณรุจน์  อนันต์จรัสภัทร 
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค ์
- ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 
พ้ืนฐานการบรรเลงทรัมเป็ต Ep.1 
- ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 
พ้ืนฐานการบรรเลงทรัมเป็ต Ep.2 
- ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 
พ้ืนฐานการบรรเลงทรัมเป็ต Ep.3 

4. ฐานข้อมูลออนไลน์ 
4.1 ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 9 ฐานข้อมูล 

 4.1.1 สาขาวิชาสังคมวิทยา 2 วารสารสังคมศาสตร์ 
และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ  
ดร.หทัยชนก คะตะสมบูรณ์ 
- Vol.6 No. 6 (2021) : June 
2021 ชุมชนต้นแบบในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา ป่าชุมชนบ้านสวนพลู  
ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 
- Vol.6 No. 7 (2021) : July 2021 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
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รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา
บ้านเนินถ่าน ม.6 ต.เสือโฮก  
จ.ชัยนาท 

 4.1.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 2 - NIDAJournal of Language and 
Communication Volume 26   
Issue 40 July 2021 - December 
2021  Are you being naughty, 
disobedient, or rebellious? a 
corpus-based study of English 
synonym  
อาจารย์ปุณยภา  บุญธรรม 
- SOCIAL SCIENCES RESEARCH 
AND ACADEMIC JOURNAL 
16(3), 27-40. The Effects of 
Using KWL-Plus Strategy 
through Infographics on Thai 
EFL Students’ Reading 
Comprehension Skills  
อาจารย์จิตราภรณ์  สอนเขียว 

 4.1.3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 3 - วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2021) : 
มกราคม-มิถุนายน 2564 157-186 
บทความวิชาการเรื่อง “การสร้าง
ฐานอำนาจทางการเมืองของกลุ่ม
การเมืองใน ต.หนองเต่า  
อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์”  
อาจารย์รตา อนุตตรังกูร 
- วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 
ฉบับที่ 56 (2021) : เมษายน - 
มิถุนายน 2564 1-10 บทความ
วิชาการเรื่อง “บทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐและเครือข่าย 
ในการดูแลคนไร้บ้านในพ้ืนที่เมือง 
จังหวัดนครสวรรค์”  
อาจารย์นันทิยา สัตยวาที 
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รายการ จำนวน หน่วยนับ 
- วารสารมนุษยสังคมสาร (มมส)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Vol.19 
No.3 (September-December) 
2021 57-80 บทความวิจัยเรื่อง 
“การตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์กร
การบริหารส่วนจังหวัดของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในจังหวัดนครสวรรค์” 
อาจารย์กิตติพัฒน์  คงมะกล่ำ 

 4.1.4 สำนักงาน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  

2 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 2/2564, 1/2565 
https://so05.tci-
thaijo.org/index.php/hssnsru 

 
14.2  คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน การสอนและการบริการ 
 14.2.1  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
 

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวนห้อง จำนวนเครื่อง 
1. อาคาร 3 ดนตรี (ย่านมัทรี) 1 30 

รวม 1 30 
 
 14.2.2  คอมพิวเตอร์เพ่ือการสนับสนุนการศึกษาและการสืบค้นข้อมูล 

 
ลำดับที่ ห้องบริการ/จุดบริการคอมพิวเตอร์ จำนวนเครื่อง 

1. ศูนย์ภาษา 250 
2. อาคาร 15 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 
3. อาคารเรียน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 

รวม 300 
 
14.3  ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 
 

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ จำนวนห้อง 
1. อาคารเรียน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 
2. อาคารเรียน 3 1 
3. อาคารเรียนนาฏศิลป์ 4 
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ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ จำนวนห้อง 
4. อาคารศิลปกรรม (สาธิตนอก) 5 
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ย่านมัทรี) 1 
6. สาขาวิชานิติศาสตร์ (ย่านมัทรี) 1 
7. สาขาวิชาดนตรี (ย่านมัทรี) 25 
8. ศูนย์ภาษา 8 
9. อาคาร 15 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 

รวม 53 
 
15.  อาคารสถานที่ 
 

ชื่ออาคาร 
การใช้พื้นที่  (ห้อง) 

ห้องเรียนทั่วไป ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม 
อำเภอเมืองนครสวรรค์ 
อาคาร 2 3 5 3 
อาคาร 15 - 1 2 
อาคาร 3  11 1 1 
อาคารนาฏศิลป์ 2 4 - 
อาคารศิลปกรรม (สาธิตนอก) 8 5 - 
อาคารศูนย์ภาษา - 8 1 
ลานกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง 
อำเภอพยุหะคีรี (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) 
อาคาร 1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 19 1 2 
อาคาร 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ 12 1 1 
อาคาร 3 สาขาวิชาดนตรี 8 25 1 

รวม 63 51 12 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2561 ถึง ปี พ.ศ. 2565) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 

 

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและดิจิทัล เทคโนโลยี  (Digital technology)  

ในการดำเนินการตามพันธกิจเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ในการพัฒนาท้องถิ่น  ชุมชน  และประเทศชาติ   
 

พันธกิจ 
1.  ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต (Future of works) ตามการ

พัฒนาสังคม   เศรษฐกิจและประเทศชาติ 
2.  วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่น และ

การดำเนินชีวิตแบบปกติใหม่  (New normal)    
3.  ผลิตและพัฒนาครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 
4.  บริหารจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) โดยการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์หลัก/วัตถุประสงค์ 
1.  จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะในอนาคต (Future skill set) ที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับทิศทางและแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ 
2.  บูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิต ว ิจ ัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการดำเนินชีวิตแบบปกติใหม่  (New normal) ของชุมชนท้องถิ่น สังคม 
และประเทศชาติ   

3.  ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง   

4.  ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ส่งเสริมต่อการ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

5.  ยกระดับการบริหารจัดการ แบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ 

 

ค่านิยมหลัก  :  NSRU 
ค่านิยมท่ีควรปลูกฝังสร้างเสริมข้ึนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  (NSRU)  คือ 

“ความรักผูกพันต่อองค์กร และการเป็นองค์กรของคนดีและคนเก่ง” 
 

อัตลักษณ์ : เป็นคนดีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา 
เป็นคนดีมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื ่นหรือสังคม ที่แสดงถึงความสามารถในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติ 
ของตนเอง ให้เป็นไปหลักคุณธรรมจริยธรรม ก่อให้เกิดความเจริญต่อตนเองและสังคม รวมทั ้งรักษา 
และส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย  
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 ใฝ่เร ียนรู ้ส ู ้งาน หมายถึง ความรู ส ึกหรือพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาและบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดงถึงความอยากรู อยากเห็น มุ่งมั่น กระตือรือรน ตั้งใจ ขยันอดทน  
มีความเพียรพยายาม รับผิดชอบในการเรียนและการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตลอดจนมีความรูเทาทันวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง และในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
 เชี่ยวชาญเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่แสดงถึง ความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy เป็นทักษะในการนำ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเรียนรู้ การพัฒนา
กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ ่งครอบคลุมความสามารถ 4 มิต ิ คือการใช้ (Use) เข้าใจ 
(Understand) การสร้าง (create) และเข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 มีจิตอาสา หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่แสดงถึง
การเสียสละเวลา อุทิศตนเข้าไปมีส ่วนร่วมในกิจกรรมของส ่วนรวม การช่วยเหลือผู ้อ ื ่นและสังคม  
รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสถาบันกำหนดไว้ 
 

เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  
1.  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 

Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต   
2.  การสร้างสรรค์การวิจัย เชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ การอนุรักษ์  

และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
3.  การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

สู่มาตรฐานสากล    
5.  การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้เป็นมหาวิทยาลัย 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)  
1.  บัณฑิตมีศักยภาพ และทักษะการทำงานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ

สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
2.  ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3.  บัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สู่ศตวรรษที่ 21 
4.  ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพ  

ในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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ความเชื่อมโยงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1. บัณฑิตมีศักยภาพ และทักษะ
การทำงานในอนาคตที ่สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ
สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต
แบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 
ให ้ม ีค ุณภาพสร ้ างสรรค ์ส ั งคมและประเทศชาติ   
ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)   
ให้ทันสมัย และตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 
2. พัฒนาหลักสูตรแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) เพื่อสร้าง 
ทางเลือกของชุมชนท้องถิ่น และตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ  
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่องานในปัจจุบัน และอนาคต ความต้องการ 
ของท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศ 
4. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และได้มาตรฐานสากล 
5. สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experience) การแก้ปัญหาตามสภาพ 
จริง (Hand-on)  สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative  
and Work Integrated Education : CWIE) เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
7. สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนากลไกเชิงรุกในการรับนักศึกษาใหม่ 

2. ช ุมชนท้องถิ ่นมีความเข้มแข็ง 
และมีศักยภาพในการปรบัตัวได้เท่าทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

2. การสร้างสรรค์การวิจัย เชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ 
พ ัฒนานว ัตกรรม พ ันธก ิจส ัมพ ันธ ์  การอน ุร ักษ์  
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

1. ยกระดับคณุภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของท้องถิ่น
และขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
2. พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัย และงานสรา้งสรรค์ของคณาจารย์ให้มีศักยภาพ
เพิ่มสูงขึ้น เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
3. ยกระดับคณุภาพการบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยการน้อมนำ 
แนวพระราชดำริไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมและพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น 



 
 

 33 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

3. บัณฑิตครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานสากล สู่ศตวรรษที่ 21 

3.  การยกระด ับมาตรฐานการผล ิตและพัฒนาครู  
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
หลังสถานการณ์ภายใต้สถานการณ์ New Normal 
2. ยกระดับคุณภาพการผลิตบณัฑติครูสูศ่ตวรรษที่ 21  
3. สร้างระบบการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา ให้สอดรับกบัการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้อง 
กับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็น
มหาว ิทยาล ัยแห ่งนว ัตกรรมเพ ื ่อการพัฒนาท้องถิ่น 
สู่มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภบิาล 
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและจัดเส้นทางการทำงานใหม่เพือ่พัฒนาสมรรถนะ 
การปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลที่เหมาะสม  
4. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
เชิงบุรณาการของหน่วยงานภายในองค์กร 

5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบาย
แห่งรัฐและมีศักยภาพในการแข่งขัน
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

5.  การยกระด ับและการพล ิกโฉมมหาว ิทยาลัย 
(Reinventing Universities)  ให ้ เป ็นมหาว ิทยาลั ย 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรบัท้ังในระดับท้องถิ่น  
ระดับประเทศ และนานาชาติ  
2. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเตรยีมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ 
3. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ (Partnership) กับมหาวิทยาลัย และองค์กร
ภายนอกท้ังภาครัฐ และเอกชนในระดับชาติและนานาชาติเพื่อยกระดับคุณภาพ 
ของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คณุภาพในระดับนานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty)  

ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
บัณฑิตมีศักยภาพและทักษะการทำงานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ

สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมคณะ 
(Reinventing Faculty) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
  
เป้าประสงค์  

1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในยุค New Normal และศตวรรษที่ 21 และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการทำงานในอนาคต สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวมทั้ง

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  

1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
2. ร้อยละของบัณฑิตที่มีศักยภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ และมีสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21  

 
กลยุทธ์  

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) ให้ทันสมัยและตอบสนอง
ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ  

2. พัฒนาหลักสูตรแบบการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) เพื่อสร้างทางเลือกของชุมชน
ท้องถิ่น และตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่องานในปัจจุบัน และอนาคต ความต้องการของท้องถิ่น
และการพัฒนาประเทศ  

4. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้มาตรฐานสากล  
5. สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experience) และการแก้ปัญหาตามสภาพจริง 

(Hand-on) สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated 
Education : CWIE) เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
7. สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนากลไกเชิงรุกในการรับนักศึกษาใหม่
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การดำเนินงาน 
1.  การรับนักศึกษา 

แผนการรับ จำนวนรับ และเกณฑ์คุณสมบัติการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ  
ประจำปีการศึกษา 2565 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชา 
จำนวนรับ
ตาม มคอ. 

จำนวนรวม
ที่รับจริง 

จำนวนรับรอบ
โควตาพิเศษ 

จำนวนรับ 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 รอบท่ี 5 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) 
1.ภาษาอังกฤษ 80 51 0 20 20 20 20 0 
2.ภาษาไทย 60 35 0 30 20 10 0 0 
3.พัฒนาสังคม 30 9 0 20 5 5 0 0 
4.ประวัติศาสตร์ 30 9 0 10 10 6 4 0 
5.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

25 5 0 10 5 5 5 0 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) 
6.ดนตรีศึกษา 60 28 0 30 10 10 10 0 
7.ศิลปศึกษา 60 21 0 30 10 10 10 0 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) 
8.รัฐประศาสนศาสตร์ 80 73 0 40 20 20 0 0 
9.การเมืองการปกครอง 120 80 0 60 20 20 20 0 
10.ปกครองท้องถิ่น 80 60 0 40 20 20 0 0 
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หลักสูตร/สาขาวิชา/แขนงวิชา 
จำนวนรับ
ตาม มคอ. 

จำนวนรวม
ที่รับจริง 

จำนวนรับรอบ
โควตาพิเศษ 

จำนวนรับ 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 รอบท่ี 5 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี) 
11.นิติศาสตร์ 80 54 0 20 20 20 20 0 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศล.บ. 4 ปี)         
12.วิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง 90 11 0 30 20 20 20 0 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4ปี)         
13.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 30 7 0 0 20 5 5 0 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 825 443 0 340 200 171 114 0 
 
หมายเหตุ : ข้อมูลจำนวนนักศึกษา หมายถึง นักศึกษาท่ีชำระเงินลงทะเบียนเรียนแล้วในภาคเรียนแรกของปีที่เข้าศึกษา
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2.  หลักสูตรที่เปิดสอน (หลักสูตรที่เปิดสอนในปีงบประมาณ 2565)  
 

ระดับการศึกษา 
ภาคปกติ ภาคกศ.บป. 

จำนวนหลักสูตร จำนวนโปรแกรมวิชา จำนวนหลักสูตร จำนวนโปรแกรมวิชา 
อนุปริญญา 0 0 0 0 
ปริญญาตรี 11 9 2 2 
ประกาศนียบัตร 0 0 0 0 
ปริญญาโท 0 0 1 1 

รวม 11 9 3 3 
 

รายละเอียดหลักสูตรและสาขาวิชา 
 

ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา 
ภาคปกติ 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาไทย 
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม พัฒนาสังคม 
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ 

6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ดนตรี 
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม ศิลปกรรม 
8 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
9 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 
10 หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง ดนตรี 
11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต  สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ 

ภาคกศ.บป. 
1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

 
 

3.  จำนวนนักศึกษา 
3.1  จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (จำนวนนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

3.1.1  จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามประเภท และระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 

ภาคปกติ 1,571 
ภาค กศ.บป. 266 
ภาคกศ.บศ. 0 

รวม 1,837 
 

3.1.2  จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามประเภท และสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา 
ประเภทนักศึกษา 

รวม (คน) 
ภาคปกติ ภาคกศ.บป. 

1.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 238 0 238 
2.สาขาวิชาภาษาไทย 166 18 184 
3.สาขาวิชาพัฒนาสังคม 60 0 60 
4.สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 7 0 7 
5.สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 30 0 30 
6.สาขาวิชาดนตรี 112 0 112 
7.สาขาวิชาศิลปกรรม 86 0 86 
8.สาขาวิชารัฐศาสตร์ 689 118 807 
9.สาขาวิชานิติศาสตร์ 183 130 313 
10.สาขาวิชานาฏศิลป์ 0 0 0 
11.สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 0 0 0 

รวม 1,571 266 1,837 
 

3.1.3  จำนวนนักศึกษาภาคปกติ จำแนกตามสาขา และระดับการศึกษา 
 

สาขาวิชา ภาคปกติ ปริญญาตรี 4 ปี รวม (คน) 
1.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 238 238 
2.สาขาวิชาภาษาไทย 166 166 
3.สาขาวิชาพัฒนาสังคม 60 60 
4.สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 7 7 
5.สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 30 30 
6.สาขาวิชาดนตรี 112 112 
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สาขาวิชา ภาคปกติ ปริญญาตรี 4 ปี รวม (คน) 
7.สาขาวิชาศิลปกรรม 86 86 
8.สาขาวิชารัฐศาสตร์ 689 689 
9.สาขาวิชานิติศาสตร์ 183 183 
10.สาขาวิชานาฏศิลป์ 0 0 
11.สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 0 0 

รวม 1,571 1,571 
 
3.2  จำนวนนักศึกษารับ ปีการศึกษา 2565 

3.2.1  จำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามประเภท และระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาคปกติ 443 
ภาค กศ.บป. 123 
ภาคกศ.บศ. 0 

รวม 566 
 

3.2.2  จำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามประเภท และสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา 
ประเภทนักศึกษา 

รวม (คน) 
ภาคปกติ ภาคกศ.บป. 

1.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 56 0 56 
2.สาขาวิชาภาษาไทย 35 0 35 
3.สาขาวิชาพัฒนาสังคม 9 0 9 
4.สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 7 0 7 
5.สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 9 0 9 
6.สาขาวิชาดนตรี 39 0 39 
7.สาขาวิชาศิลปกรรม 21 0 21 
8.สาขาวิชารัฐศาสตร์ 213 73 286 
9.สาขาวิชานิติศาสตร์ 54 50 104 
10.สาขาวิชานาฏศิลป์ 0 0 0 
11.สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 0 0 0 

รวม 443 123 556 
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3.3  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
3.3.1  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามประเภท และระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาคปกติ 497 
ภาค กศ.บป. 74 
ภาคกศ.บศ. - 

รวม 571 
 

3.3.2  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามประเภท และสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา 
ประเภทนักศึกษา 

รวม (คน) 
ภาคปกติ ภาคกศ.บป. 

1.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 85 13 98 
2.สาขาวิชาภาษาไทย 112 16 128 
3.สาขาวิชาพัฒนาสังคม 58 10 68 
4.สาขาวชิาภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 2 0 2 
5.สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 8 0 8 
6.สาขาวิชาดนตรี 10 0 10 
7.สาขาวิชาศิลปกรรม 12 0 12 
8.สาขาวิชารัฐศาสตร์ 157 21 178 
9.สาขาวิชานิติศาสตร์ 53 14 67 
10.สาขาวิชานาฏศิลป์ 0 0 0 
11.สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 0 0 0 

รวม 497 74 571 
 
ผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2565 
หมายเหตุ : เปิดเรียนปีการศึกษา 1/2564 วันที่ 21 มิถุนายน 2564 
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (http://regis.nsru.ac.th/) สำรวจข้อมูล
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 
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4.  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี 
 จากผลการสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564 มีผู้สำเร็จการศึกษา 571 คน มีผู้ตอบแบบสอ บถาม 
จำนวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 56.40 ซึ่งจำแนกตามหลักสูตรได้ดังนี้ 

หน่วยงาน 
จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ทำงานแล้ว 
(ไม่นับอาชีพ

อิสระ) 

ทำงานแล้ว
และกำลัง
ศึกษาต่อ 

กำลัง 
ศึกษาต่อ 

ยังไม่ได้ทำงาน
และไม่ได้ศึกษา

ต่อ 
รวม ร้อยละ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนา  

19 19 0 0 0 19 100.00 

2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและ
ศิลปะการแสดง 

22 8 0 0 0 8 36.36 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา  
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 10 8 0 1 0 9 80.00 
5. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 122 85 0 0 0 85 69.67 
6. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 31 11 0 7 0 18 35.48 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 25 12 0 0 0 12 48.00 
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 33 33 0 0 0 33 100.00 
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 2 2 0 1 0 3 100.00 
10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 25 0 1 0 26 50.00 
11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นานาชาติ 

8 7 0 0 0 7 87.50 

รวม 322 166 0 10 0 220 51.55 

-  ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 
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บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา 
 

หน่วยงาน 
จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ทำงานตรงสาขา ไม่ตรงสาขา รวม 
ร้อยละของการ
ทำงานตรงสาขา 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนา  

19 14 5 19 73.68 

2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและ
ศิลปะการแสดง 

22 6 2 8 27.27 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 10 1 7 8 10.00 
5. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 122 47 38 85 38.52 
6. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 31 4 16 20 12.90 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 25 2 21 23 8.00 
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 33 30 3 33 90.91 
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 2 2 0 2 100.00 
10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 7 18 25 14.00 
11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษนานาชาติ 8 3 4 7 37.50 

รวม 322 116 114 230 10.00 
 
-  ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 
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การพัฒนานักศึกษา 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม  

และพัฒนาให้นักศึกษามีโอกาสในการนำศักยภาพที่มีอยู่มาพัฒนาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง มหาวิทยาลัย 
และต่อสังคม เพราะนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาและออกไปรับใช้สังคม 
 การพัฒนานักศึกษา มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีบุคลิกภาพและรู้จักการ
วางตัวในสังคม มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีทักษะของการจัดการประสบการณ์อยู่ร่วมกันและการทำงาน
เป็นทีม มีระเบียบวินัยและเคารพในกติกาของสังคม มีสุขภาพและพลานามัยที่ดี มีจิตสำนึกของความเป็นคนดี  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีความอดทนและเสียสละ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานักศึกษา 
ทั้งด้านการส่งเสริมความแกร่งทางวิชาการในแต่ละหลักสูตร มีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงาน 
ในสถานปรกอบการ มีการฝึกการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีการจัดการแข่งขันกีฬาในคณะ 
ระหว่างคณะ และระหว่างสถาบัน เพื่อความสามัคคีและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง มีการฝึก 
การทำงานร่วมกับโรงเรียนและชุมชน โดยการออกค่ายอาสาพัฒนา ตลอดตนกิจกรรมอนุรักษ์เผยแพร่ และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

 
1.  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จำนวน หน่วยงานที่สังกัด 

1. กิจกรรมสืบสานภาษา คงคุณค่าวรรณศิลป์ 
ครั้งที่ 15 แบบออนไลน์  

70 คน สาขาวิชาภาษาไทย 

2. กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการทำน ุบำร ุงศ ิลปว ัฒนธรรมแบบ
ออนไลน์  

54 คน สาขาวิชาภาษาไทย 

3. ก ิ จ ก ร ร ม เ ผ ย แ พ ร ่ แ ล ะ ท ำ น ุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นออนไลน์  

300 คน คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

4. กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการสอน วิจัย 
บร ิ การว ิ ชาการ และทำน ุ บำร ุ งศ ิ ลปะ 
และวัฒนธรรม  

80 คน คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

 
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 
 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จำนวน หน่วยงานที่สังกัด 

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษา
แบบออนไลน์  

49 คน สาขาวิชาสังคมวิทยา 

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  15 คน หลักสูตรนานาชาติ 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จำนวน หน่วยงานที่สังกัด 
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงาน  400 คน คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 
4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่   528 คน คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 
5. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

แบบออนไลน์  
90 คน สาขาวิชา

ภาษาต่างประเทศ 
6. กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้า

เรียนแบบออนไลน์  
56 คน สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 
กิจกรรมด้านสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ 
 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จำนวน หน่วยงานที่สังกัด 

1. กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
อย่างยั่งยืน 

40 คน คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

2. กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ ส่งเสริม 
การมีจิตอาสา และการจัดการองค์กร 

37 คน คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

 
กิจกรรมด้านกีฬา 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จำนวน หน่วยงานที่สังกัด 
ไม่มี 

 
2.  การบริการแก่นักศึกษา 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการให้บริการแก่นักศึกษา ด้านการเรียนรู้และด้านกิจกรรม  
โดยมีโครงการดังนี้ 

2.1  กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คำแนะนำทักษะทางด้านวิชาการ
และทักษะการใช้ชีวิตด้านต่าง ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

2.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คำแนะนำทักษะทางด้านวิชาการ
และทักษะการใช้ชีวิตด้านต่าง ๆ ในการทำงานในอนาคตให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างสรรค์การวิจัย เชิงคณุภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ การอนุรักษ์ และพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัย เชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์  
การอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์  

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ชุมชนท้องถิ่น  
2. ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ปรากฏ  

ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง  
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เป็น

มรดกทางวัฒนธรรม  
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  
1. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าและการเพิ่มมูลค่า 

เชิงพาณิชย์  
2. ร้อยละผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่ไดร้ับ

การรับรองมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ  
3. จำนวนชุมชนที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเชิงคุณค่าและการเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์  
4. จำนวนองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู  

ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเกิดคุณค่าและการเพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์  
 

กลยุทธ์  
1. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื ่อเสริมสร้างขีดความสามารถของท้องถิ่น 

และขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
2. พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ให้มีศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้น 

เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ  
3. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ

ไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
4. ส ่งเสริมและพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติ อย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น 
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การดำเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

จึงมีกระบวนการในการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำวิจัยที่บูรณาการการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบประสานกับคณะ และหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริม
การทำวิจัย การหาแหล่งทุน และการสร้างเครือข่ายการวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เป็นทุนสนับสนุนการวิจัย 
แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมทั้งมีกองทุนอุดหนุนการวิจัย มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อเสนอ
ผลงานวิจัย และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในหลายรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1.  งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย 
 

แหล่งงบประมาณ จำนวนโครงการวิจัย จำนวนเงิน (บาท) 
1.  ภายในมหาวิทยาลัย 8 499,879 
2.  ภายนอกมหาวิทยาลัย 1 1,873,000 

รวม 9 2,372,879 
 
2.  โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) 
 

ลำดับ ชื่องายวิจัย/สร้างสรรค์ ผู้วิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกม

การศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถ
การเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยสำหรับ
น ักเร ียนระด ับช ั ้นม ัธยมศ ึกษา
ตอนต้นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา  พรหมมาศ 100,000 

2. คลังคำศัพท์บอกความรู้สึกเกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก
ข้อความทวิตเตอร์ในประเทศไทย 

อาจารย์ชนิภรณ์  ภู่มณี 50,000 

3. ก า ร พ ั ฒ น า ส ื ่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี  
Augmented Reality จากวรรณกรรม
เร ื ่ อง เล ่ าศาล เจ ้ าจ ีนร ิมน ้ ำปิ ง 
เขตจังหวัดนครสวรรค์ในรายวิชา
ว ร ร ณ ก ร ร ม ท ้ อ ง ถ ิ ่ น ส ำ ห รั บ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชาติ  คุ้มขำ 50,000 

4. การสร้างแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการ
รับรู้การใช้คำปรากฏร่วมของนักศึกษา
ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง 

อาจารย์สุภาวดี  ในเสนา 50,000 
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ลำดับ ชื่องายวิจัย/สร้างสรรค์ ผู้วิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
5. พุทธวิถีส ู ่การจัดการตนเองอย่าง

ย ั ่งย ืนของเคร ือข ่ายช ุมชนเม ือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์  คณฑา   159,879 

6. การศึกษาอัตลักษณ์ทางด้านความ
เช ื ่อและพิธ ีกรรม ว ัฒนธรรมจีน  
ตำบลปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

อาจารย์รัตนา  สังโชติ 30,000 

7. การเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
และการพัฒนาสังคมที ่ย ั ่งยืนของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองนครสวรรค์ 

อาจารย์ดลธินี  ฟองคำ 30,000 

8. การออกแบบบรรจุภัณฑ์แหล่งผลิต
สินค้าเนื้อปลาแปรรูปกลุ่มวิสาหกิจ
ช ุมชนบ ้านท ่าด ินแดง อ. เม ือง  
จ.นครสวรรค์ 

อาจารย์ ดร.ศมลพรรณ  ภู่เล็ก 30,000 

 
3.  โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยต่าง ๆ  
 

ลำดับ ชื่องายวิจัย/สร้างสรรค์ ผู้วิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

1. การเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์ของเด็กและเยาวชน
กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการ
กระทำความผิดและก่อ
ปัญหาสังคม 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  
คุณดิลกณัฐวสา 

1,873,000 โรงเรียนนายร้อย
ตำรวจ 

 
4.  การนำเสนอผลงานวิจัย 
 

ลำดับ ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์ ผู้นำเสนอ 
1. บทความวิจัยเรื่อง "การบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครสวรรค์ภายใต้
บริบทระบบราชการ 4.0 " 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลเดช  ถาวรชาติ  

2. การล่มสลายของราชวงศ์ชิง ค.ศ.1911 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร  พรหมมาศ 
3. การค้าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลุบล  กองกลิ่น 
4. The formal alleviation of people suffering 

and cost reducation during the covid-1 9 
epidemic in thailand 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนนันท์  ใจสะอาด 
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5.  ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ และ/หรือ นำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ 
5.1  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ชื่อวารสาร ปีท่ี/ฉบับที่/เดือน/พ.ศ. 
งานวิชาการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์  นาคพ่วง ตำราเรื่อง “การพัฒนาระบบราชการยุค

ไทยแลนด์ 4.0” 
ตำรา - 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลเดช  ถาวรชาติ ตำราเรื่อง “แนวคิดการปฏิรูปและการจัด
ภาครัฐสมัยใหม่ของไทย” 

ตำรา - 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันทร ์ โสภณดิลก ตำราเรื่อง “กฎหมายปกครองสำหรับ
รัฐศาสตร์” 

ตำรา - 

4. อาจารย์รตา  อนุตตรังกูร บทความวิชาการเรื่อง “การสร้างฐาน
อำนาจทางการเมืองของกลุ่มการเมืองใน 
ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์” 

วารสารรัฐศาสตร์ 
และรัฐประศาสนศาสตร์ 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2021) : 
มกราคม-มิถุนายน 2564 
157-186 

5. อาจารย์นันทิยา  สัตยวาที บทความวิชาการเรื่อง “บทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายในการดูแล
คนไร้บ้านในพ้ืนที่เมือง จ.นครสวรรค์” 

วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ปีที ่16 ฉบับที่ 56 (2021) : 
เมษายน-มิถุนายน 2564  
1-10 

6. อาจารย์กิตติพัฒน์  คงมะกล่ำ บทความวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจเลือกตั้ง
นายกองคก์รการบริหารส่วนจังหวัดของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนครสวรรค์” 

วารสารมนุษยสังคมสาร
(มมส) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

Vol. 19 No. 3 
(September-December) 
2021 57-80 

7. อาจารย์ปุณยภา  บุญธรรม Are you being naughty, disobedient, 
or rebellious? a corpus-based study 
of English synonym 

NIDAJournal of 
Language and 
Communication 

Volume 26 Issue 40 
July 2021-December 
2021 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ชื่อวารสาร ปีท่ี/ฉบับที่/เดือน/พ.ศ. 
งานวิชาการ 
8. อาจารย์จิตราภรณ์  สอนเขียว The Effects of Using KWL-Plus 

Strategy through Infographics on 
Thai EFL Students’ Reading 
Comprehension Skills 

SOCIAL SCIENCES 
RESEARCH AND 
ACADEMIC JOURNAL 

16(3), 27-40. 

9. อาจารย์ ดร.หทัยชนก  คะตะสมบูรณ์ ชุมชนต้นแบบในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
กรณีศึกษา ป่าชุมชนบ้านสวนพลู  
ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

วารสารสังคมศาสตร์ 
และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 

Vol. 6 No. 6 (2021) : 
June 2021 

10. อาจารย์ ดร.หทัยชนก  คะตะสมบูรณ์ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านเนินถ่าน  
ม.6 ต.เสือโฮก จ.ชัยนาท 

วารสารสังคมศาสตร์ 
และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 

Vol. 6 No. 7 (2021) : 
July 2021 

11. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ  ภู่เทศ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านสาย
ลำโพงเหนือ ม.6 ต.สายลำโพงเหนือ  
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

-  - 

12. 
 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  อินต๊ะไชยวงศ์ บทความวิจัยเรื่อง"แนวทางในการ
เสริมสร้างมาตรการทางกฎหมาย 
ในการขับเคลื่อนการบริหารท้องถิ่น 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา 
การบริหารงานพัสดุโดยการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด
นครสวรรค์ 

วารสารสันติศึกษา 
ปริทรรศ์ มจร 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ก.ค.-ส.ค. 64 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ชื่อวารสาร ปีท่ี/ฉบับที่/เดือน/พ.ศ. 
งานวิชาการ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  ภู่เทศ หลักการวงโยธวาทิต ตำรา  - 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  ภู่เทศ การอำนวยเพลงเบื้องต้น ตำรา  - 
15. อาจารย์พัชรี  ดินฟ้า ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค 

ทำเป็นกลุ่ม-ทำคนเดียวเทคนิคร่วมกันคิด
เทคนิคร่วมกันสร้างแบบเทคนิคการร้อง
เพลงเทคนิคการโต้วาทีเทคนิคการแสดง
บทบาทสมมุติเทคนิควิธีการอภิปรายกลุ่ม
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจในการ
เรียนรายวิชาภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 

วารสารวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  
เดือน ม.ค.-มิ.ย. 64 

16. อาจารย์ธิดากุล บุญรักษา A Study on English Collocation 
Errors of Thai EFL Student 

English Language 
Teaching 

15Z1X.pp 164-177 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา  พรหมมาศ การเขียนและการพูดเชิงวิชาการ ตำรา  - 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา  พรหมมาศ ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ตำรา  - 
งานสร้างสรรค์ 
1. อาจารย์ ดร.ศมลพรรณ  ภู่เล็ก จดสิทธิบัตรต่างหูจากกะลามะพร้าว  

ชุดธรรมชาติชุด 1 จำนวน 9 ชิ้น 
 -  - 

2. อาจารย์ ดร.ศมลพรรณ  ภู่เล็ก จดสิทธิบัตรต่างหูจากกะลามะพร้าว  
ชุดเรขาคณิตชุด 1 จำนวน 9 ชิ้น 

 -  - 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ชื่อวารสาร ปีท่ี/ฉบับที่/เดือน/พ.ศ. 
3. รองศาสตราจารย์ณัฐ  ล้ำเลิศ ชีวิตกับความปรารถนา แสดงนิทรรศการผลงาน

สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

7-27 ธันวาคม 2564         
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร      
จ.พิษณุโลก 

4. อาจารย์กติติศักดิ์  แก้วดุก แสดงผลงาน แสดงนิทรรศการผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
โครงการ Daoming 
International Bamboo 
Culture Festival เทศกาล
วัฒนธรรมไฝ่นานาชาติ
ดาวหมิงครั้งท่ี 2 

วันที่ 3 .ก.ค.-30ต.ค. 64 
กระทรวงวัฒนธรรมเฉิงตู 
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 



 
 

 52 

5.2  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อประโยชน์ 
  ไม่มี 
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6.  การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน (คน) 

1. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาอาจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

อาจารย์ประจำ 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

 2 คน 

2. กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
เพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่นของสาขาวิชา
รัฐศาสตร์  

อาจารย์ประจำ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

3 คน 

3. กิจกรรมส่งเสริมผลงานทางวิชาการ 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  

อาจารย์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

10 คน 

4. กิจกรรมทุนสน ับสน ุนและส ่งเสริม
นักวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์   

อาจารย์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3 คน 

5. กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการสอน 
วิจ ัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

80 คน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

บัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
เป้าประสงค์  

1. นักศึกษา บัณฑิตครูมีคุณภาพ และสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21  
3. มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ  

 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  

1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน  
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากคณะ และเป็นต้นแบบ 

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ  
3. จำนวนเครือข่ายการผลิตครูและพัฒนาครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 
กลยุทธ์  

1.  พ ัฒนาหล ักส ูตรและกระบวนการผล ิตคร ูให ้ม ีค ุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
หลังสถานการณ์ภายใต้สถานการณ์ New Normal 

2. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสู่ศตวรรษที่ 21  
3. สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับการพัฒนา

ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
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การดำเนินงาน 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือที่จะได้นำความรู้
ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้ารับบริการ จำนวน ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
แบบออนไลน์ สาขาวิชาดนตรี 

อาจารย์ 
สาขาวิชาดนตรี 

9 คน สาขาวิชาดนตรี 

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศแบบ
ออนไลน์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

อาจารย์สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

และอาจารย์ที่สนใจ 

21 คน สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

3. กิจกรรมอบรมวิชาการแบบออนไลน์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

ครู อาจารย์  
และนักศึกษา 

65 คน สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ 

 
การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ส่วนใหญ่การให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะเป็นการให้บริการ  
ในรูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป การเป็นกรรมการ เป็นผู ้เชี ่ยวชาญ  
ด้านวิชาการ วิทยากรบรรยาย การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บุคคลภายนอก การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน การเผยแพร่ความรู้ทางวารสารวิชาการ รายการวิทยุ และการให้ข้อมูลวิชาการในลักษณะ
อื่น ๆ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ 
ดังต่อไปนี้ 
 
1.  การจัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรมต่าง ๆ  
 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้ารับบริการ จำนวน (คน) ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ผู้นำนักศึกษาสโมสร
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

40 คน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

2. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
การเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

อาจารย ์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

50 คน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และยกระดับรายได้ให้กับคน 
ในชุมชนฐานราก 

ผู้นำชุมชน 
ผู้นำท้องถิ่น 

และประชาชนทั่วไป 

200 คน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
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2.  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ 
 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษาผ่านช่องทาง  
สื่อออนไลน์ของ Facebook : สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์    
โดยเผยแพร่เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ เพ่ือเป็นศูนย์กลางสำหรับการประกาศและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารวิชาการที่ทันสมัยเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และกิจกรรมนักศึกษา ที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษา  
เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย อีกท้ังยังเป็นช่องทางสำคัญในการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ รุ่นพี่ และสโมสร
นักศึกษา เรื่องการเรียนการสอนแก่นักศึกษา  
 โดยตั้งเป็นโครงการในปีงบประมาณ 2565 : กิจกรรมบริการข้อมูลข่าวสารระบบให้แก่นักศึกษา  
 
3.  แหล่งให้บริการวิชาการ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
สังคมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ในการจัดทำบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ก่อเกิดรายได้ของคณะฯ มีการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผน มีการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม  โดยมีการบริการวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ แหล่งให้บริการวิชาการ และโครงการ
ให้บริการวิชาการ 
 3.1  แหล่งให้บริการวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแหล่งให้บริการวิชาการแก่สังคม 2 แหล่ง คือ วารสารวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และศูนย์ภาษา 

      3.1.1  วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์           
ซึ่งเป็นเวทีวิชาการสาธารณะให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และความคิดทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนและวงวิชาการ ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพ
วารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) กลุ่ม 2 

      3.1.2  ศูนย์ภาษา โดยให้บริการวิชาการ ดังนี้ 
              3.1.2.1  บริการการใช้งานห้องสมุดภาษา ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งห้องเรียนภาษาด้วย

ตนเอง การเรียนภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ เพื ่อพัฒนาคุณภาพด้านภาษาของนักศึกษา คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปได้มีทักษะด้านการใช้ภาษามากยิ่งขึ้น 

              3.1.2.2  มีศูนย์สอบภาษาอังกฤษ ELLIS TOEIC และ TOEFL บริการทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งบุคคลทั่วไป  

              3.1.2.3  บริการอบรมและสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
3.2  โครงการให้บริการวิชาการ 
ในปีงบประมาณ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการให้บริการวิชาการ 

แก่ชุมชนและสังคม ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
 โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นท่ี ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองได้อย่างสมดุล และมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระเบียบวินัย คุณธรรม 
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จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ย์ต่อสังคมไทย  
เพื่อบูรณาการกับการทำงานของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรวมถึง  
การยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และครัวเรือน จากการดำเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ 
จำนวน 2 พื ้นที ่ อำเภอไพศาลี และอำเภอแม่เปิน และจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 2 พื ้นที ่ อำเภอบ้านไร่  
และอำเภอลานสัก โดยกลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ  
และสามารถสร้างองค์ความรู ้ในการแก้ไขปัญหาความยกจน โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ พ้นขีดความยากจนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่าง
สมดุล ดำรงชีวิตได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึงพาตนเอง และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทชุมชน โครงสร้างชุมชน ปัญหา สภาพปัญหา  
และการแก้ปัญหาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 4 
ประการ 
 
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
และได้มีการดำเนินงานภารกิจด้านนี้ตลอดมา โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์งานศิลป์ เน้นการส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
ให้ดำรงอยู่สืบไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มผู้เข้าร่วม จำนวน (คน) หน่วยงานที่จัด 

1. กิจกรรมสืบสานภาษา คงคุณค่าวรรณศิลป์  
ครั้งที่ 15 แบบออนไลน์  

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

70 คน สาขาวิชาภาษาไทย 

2. กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอน 
กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบบออนไลน์  

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชา
ภาษาไทย 

54 คน สาขาวิชาภาษาไทย 

3. กิจกรรมเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นออนไลน์  

นักศึกษา 
บุคลากร  

และบุคคลทั่วไป 

300 คน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เปน็คณะแห่งนวัตกรรม 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นคณะแห่งนวัตกรรม 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
 
เป้าประสงค์  

1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน และทำงานอย่างมีความสุข  

3. คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  

1. ระดับความสำเร ็จของการบร ิหารจัดการคณะได้ร ับการประเมินและร ับรองจากสถาบัน  
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร  
3. ระดับความสำเร็จของการเป็นคณะแห่งการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  

 
กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล  
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและจัดเส้นทางการทำงานใหม่เพื่อส่งเสริมให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื ้นฐานทางกายภาพ และพัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นดิจ ิทัล  

ที่เหมาะสมในการทำงาน 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเอื้อต่อการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ

ของหน่วยงานภายในองค์กร 
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การดำเนินงาน 
1.  การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
 ในด้านการดำเน ินโครงการบร ิการว ิชาการให้แก่ช ุมชนเป็นการดำเน ินการโดยการมีส ่วนร ่วมจาก 
ภาคประชาชน ทั้งนี้เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการให้สอดคล้องความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในการ 
รับบริการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่นใน
ท้องที่ตน การดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการคณะฯ จึงต้องมีการสำรวจความต้องการของชุมชน เพื่อสำรวจ 
วิเคราะห์ปัญหา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยและการ
บริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จากความสำคัญดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้
ดำเนินโครงการที่สอดคล้องความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงและสนับสนุนงบประมาณ จะเห็นได้จากกิจกรรม 
ดังนี้ กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชน ท้องถิ่นเป็นพันธกิจที่สำคัญ 
การให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในชุมชน
และท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีกระบวนการคิด รู้จักแก้ปัญหา และที่สำคัญสร้างจิตสำนึก 
ในการเป็นจิตอาสา รู ้จักทำประโยชน์ให้แก่บุคคลอื ่น กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื ่อการเรียนการสอน 
และการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการแก่ช ุมชนและท้องถิ ่น และโครงการพัฒนาคุณภาพชีว ิตและยกระดับรายได้  
ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชนฐานรากที่เข้าร่วมโครงการ
ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี และเพื่อเป็นการยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนฐานราก  
ที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที ่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี  เกิดภาคีเครือข่ายทั ้งในระดับพื ้นที่  
และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ เอกชนสภาองค์การชุมชนตำบล ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการสร้างกลไก
ทางการสร้างตลาดแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และพ้ืนที่ของจังหวัดนครสวรรค์ 
 
2.  การดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ใช้แนวปฏิบัติเพื่อการประหยัด
พล ังงาน ตามประกาศมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏนครสวรรค ์ เร ื ่อง แนวปฏ ิบ ัต ิ เพ ื ่อการประหย ัดพล ังงาน  
ลงวันที ่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เพื ่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมในมาตรการลดการใช้พลังงาน 
ของมหาวิทยาลัย และมีจิตสํานึกในการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  

3.1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได ้

1.การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.78 
1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.25 
1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 4.01 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได ้
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 4.00 
1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 5.00 
1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

4.09 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 4.39 
2.การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4.48 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 4.20 
2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน 

5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 4.67 
3.การบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ชุมชน หรือสังคม 
5.00 

3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 5.00 
4.ด้านศิลปวัฒนธรรม  
และความเป็นไทย   

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 5.00 
5.การบริหารจัดการ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 5.00 

5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ 
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

4.00 
 

5.3 ระบบการกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 4.67 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1-5 4.60 
 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจำปีการศึกษา 2564  

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

องค์ประกอบที่ 
จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน I P O 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต 

8 4.13 4.75 3.94 4.39 ดี 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4 4.48 5.00 4.20 4.67 ดีมาก 
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องค์ประกอบที่ 
จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน I P O 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ 

2 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4  
ด้านศิลปวัฒนธรรม  
และความเป็นไทย 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ 

3 - 4.67 - 4.67 ดีมาก 

ผลการประเมิน 18 4.24 4.80 4.41 4.60 ด ี
 

คะแนน ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดำเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การยกระดับและการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) ให้เป็นมหาวิทยาลัย 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
คณะมีค ุณภาพ สอดคล ้องก ับท ิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งร ัฐและม ีศ ักยภาพ 

ในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับและการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) ให้เป็นมหาวิทยาลัย 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
 
เป้าประสงค์  

1. คณะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ  
2.  คณะมีความพร ้อมในการเป ็นคณะแห่งนว ัตกรรมเพ ื ่อการพัฒนาท้องถ ิ ่นส ู ่มาตรฐานสากล  

และมหาวิทยาลัยในกำกับ  (Autonomous University) 
3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  
4. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ  

 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  

1. จำนวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติและอยู่ในฐานข้อมูล 
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

2. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื ่อเตรียมความพร้อมในการเป็นคณะแห่งนวัต กรรม  
และมหาวิทยาลัยในกำกับ  (Autonomous University)   

3. จำนวนเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ  
4. ผลการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ Web metrics, Green University, 

Eco University, Community Engagement University  
 
กลยุทธ์  

1. สร้างภาพลักษณ์ของคณะให้มีช ื ่อเส ียงเป็นที ่ยอมรับทั ้งในระดับท้องถิ ่น ระดับประเทศ  
และนานาชาติ  

2. วางรากฐานการพัฒนาคณะเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นคณะแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
สู่มาตรฐานสากล และการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ (Autonomous University)   

3. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ (Partnership) กับมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอก 
ทั้งภาครัฐ และเอกชนในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือยกระดับคุณภาพของคณะลัยสู่มาตรฐานสากล 

4. พัฒนาคณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คุณภาพในระดับนานาชาติ 
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การดำเนินงาน 
1.  ระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างภาพลักษณ์องค์กรสู่นานาชาติ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นโยบายและแผนงานตามยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ฯ             
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เพ่ือวางแผนในการดำเนินกิจกรรม 

คณะกรรมการนำเสนอโครงการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน  
เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรกับคณะฯ 

โครงการประชาสัมพันธ์ภายนอก          
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ 

 

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์  
อาทิ เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
Facebook Line 
2. จัดทำสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์คณะฯ 

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์  
อาทิ เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ Facebook Line 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก  
3. โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพ
ชุมชนและการศึกษา 
4. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม
ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 
5. วารสารวิชาการของคณะฯ 
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2.  จำนวนกิจกรรม หรือโครงการที่ส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตามอัตลักษณ์ 
ในปีงบประมาณ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความ

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตามอัตลักษณ์ จำนวนทั้งสิ้น 1 กิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
2.1  กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ได้จัดทำกิจกรรมในระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 อาคาร 15 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื ่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ  
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  

 
3.  จำนวนบุคลากรที่มีสมรรถนะในระดับชาติและนานาชาติ 
 ในปีงบประมาณ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลากรที่มีสมรรถนะในระดับชาติ  
และนานาชาติ ดังนี้ 

3.1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลากรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 คน ได้แก่ ตำแหน่งรองศาตราจารย์ จำนวน 1 คน ตำแหน่งผู้ช่วยศาตราจารย์ 
จำนวน 3 คน 

3.2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน 
3.3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลากรที ่มีศักยภาพได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียง  

จำนวน 41 คน โดยแบ่งออกเป็นอาจารย์ จำนวน 5 คน และนักศึกษา จำนวน 36 คน 
 
4.  มีระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ทีมีประสิทธิภาพสามารถสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 
(หมายเหตุ รายได้จากการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย) 
 มีการจัดทำบัญชีทางการเงิน มีผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
5.  มีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย  
ในกำกับ ดังนี้ 
 5.1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มชุมชน ท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่ให้บริการและนอกพ้ืนที่ให้บริการ ที่เน้นความร่วมมือในการแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
          5.2  แสวงหาแหล่งทุนในการทำวิจัย และการสร้างเครือข่ายทางการวิจัยในรูปแบบหุ้นส่วน  
          5.3  การจัดทำหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรตามความต้องการของพ้ืนที่ให้บริการ 
 5.4  เตรียมความพร้อม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
6.  จำนวนองค์กรหรือสถาบันที่เป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

6.1  ความร่วมมือในประเทศ  
ความมุ่งมั่นในการสร้างพันธกิจทางด้านวิชาการและการศึกษามีความเป็นสากลเพื่อให้มีมาตรฐาน 

คณะได้ดำเนินการด้านความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันภายในประเทศ โดยมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อนำไปสู่เครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ เกิดการเรียนรู้แนวทาง 
เทคนิค กลวิธีการพัฒนาองค์กรมากยิ่งขึ้น 
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       6.1.1  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ทำบันทึก
ข้อความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง
ประเทศไทย เพื่อร่วมมือพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบูรราการองค์ความรู้ทุกด้าน นำสู่การพัฒนาท้องถิ่น  

      6.1.2  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ ่งกันและกัน ร่วมมือมือจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความรู้  
และการจัดฝึกอบรมความรู้เกี ่ยวกับกฎหมาย รวมถึงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานในสังคมต่อไป 

      6.1.3  ความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 
(U2T for BCG) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ BCG กับการพัฒนาสังคมในศตวรรษที่ 21 รวมพลังเครือข่าย
ขับเคลื่อน BCG สู่นวัตกรรมทางสังคมวิถีใหม่ 
 
 

 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ส่วนที่ 4 
กิจกรรมสำคัญในรอบปี 2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมคณะ 
(Reinventing Faculty) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
 
1.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต (ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ TQF 5 ประการ) 
- ความเป็นมา 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักดีว่าการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ TQF 5 ประการ เป็นภารกิจที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น เพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในเรื ่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ Application ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน และการดำรงชีวิต 
ในปัจจุบัน โดยมุ ่งหวังให้นักศึกษาเหล่านี้มีทักษะการเรียนรู ้ และมีทักษะในด้านต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ TQF 5 ประการ นี้ขึ้นมา 
 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา  คงสูน 
 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
  23 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
- ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีทักษะทางด้านวิชาการ และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถนำไปใช้
ในการเรียนการสอนและใช้ในอนาคตได้ 
 
- ภาพประกอบกิจกรรม 
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2.กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 
- ความเป็นมา 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักดีว่าการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมนั้น เป็นภารกิจ
ที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น เพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงให้ความสำคัญ 
ต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยการให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่
นักศึกษาตั้งแต่เข้ามาศึกษา ไปจนกระทั่งจบการศึกษา โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเหล่านี้มีทักษะการเยนรู้ และมีทักษะ
การใช้ชีวิตด้านต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ทั ้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จึงได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงาน หรือ “ปัจฉิมนิเทศ” ขึ้นมา 
 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา  คงสูน 
 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
  20 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
- ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีทักษะทางด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตในการทำงานในอนาคต 
 
- ภาพประกอบกิจกรรม 
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3.กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 
- ความเป็นมา 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักดีว่าการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมนั้น เป็นภารกิจ
ที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น เพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงให้ความสำคัญ 
ต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยการให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเหล่านี้มีทักษะการเยนรู้ และมีทักษะการใช้ชีวิตด้านต่าง ๆ ได้อย่าง
สมบูรณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการ “ปฐมนิเทศ” 
กิจกรรม “เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่” ขึ้นมา 
 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา  คงสูน 
 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
  15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
- ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีทักษะทางด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
 
- ภาพประกอบกิจกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างสรรค์การวิจัย เชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์  
การอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
1.กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- ความเป็นมา 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตระหนักดีถึงความสำคัญ 
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร โยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการบูรณาการศาสตร์ 
เพื่อจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการเพิ่มปริมาณอาจารย์ 
ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะฯ จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการศาสตร์  
เพื่อจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อระดมความคิดและพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ในคณะฯ ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัญญา  วารีสอาด 
 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
  6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
- ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ 
  1.ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย  
บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  2.ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขอกำหนดตำแหน่งทาวิชาการ 
 
- ภาพประกอบกิจกรรม 
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2.กิจกรรมเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นออนไลน์ 
- ความเป็นมา 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักดีว่าการเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป็นภารกิจที ่มีความสำคัญยิ ่ง ดังนั ้น เพื ่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จึงให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
เพราะวัฒนธรรมคือรากเหง้า คือมรดกที่สำคัญของชาติ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนคนไทยทุกคน ควรจะได้
เรียนรู้สืบทอด และร่วมกันอนุรักษ์ เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมอยู่ยั่งยืนนานถึงรุ่นลูกหลาน เป็นสมบัติอันล้ำค่า  
ของชาติสืบไป 
 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา  คงสูน 
 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
  21-23 และ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
- ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ 
  นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้ร่วมสืบทอด เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของจังหวัดนครสวรรค์ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
- ภาพประกอบกิจกรรม 
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3.โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน 
- ความเป็นมา 
  ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้งหมด 17 เป้าหมาย 5 มิติ ได้แก่ 
มิติพัฒนาคน มิติสิ่งแวดล้อม มิติเศรษฐกิจและความมั่นคง มิติสันติภาพและความยุติธรรม และมิติหุ้นส่วนการพัฒนา
เข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2579 โดยน้อม
นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการ 
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทาง 
ในการดำเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ือนำไปสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชน และประเทศชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชดำริของพระบิดา เพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ ่น ดังนั้นจึงมีการพระราชทานตราพระราชลัญจรประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิธ ซึ่งในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีปณิธาน  
“สืบสาน รักษา ต่อยอด” และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทำงานในพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความสำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม 
สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมคุณค่าและมูลค่า 
เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มั ่นคง มีระเบียบวินั ย เข้าใจในหน้าที ่ของตนเองและผู ้อ่ืน  
นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิต 
และรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแหล่งให้ความรู้และเป็นที่พึ่งทางวิชาการ มีบุคลากร นักวิชาการ 
ที่มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่พร้อมจะขับเคลื่อนการพัฒนา สร้างคน คุณภาพชีวิตและยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
  ดังนั้น มหาวิทาลัยมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการขับเคลื ่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนใน
ชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่าเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน 
ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชน
หมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีมหาวิทาลัยราชภัฏเป็นแหล่งความรู้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการ มี
บุคลากร นักวิชาการที่มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการ พึ่งพิงทางวิชาการ มีบุคลากร นักวิชาการ ที่มีศักยภาพ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่พร้อมจะขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบูรณาการทำงาน
ร่วมกันกับหน่วยงานในพ้ืนที ่
 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ดร.สนั่น  กัลปา 
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- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565  
 
- ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ 
  1.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สามารถเป็นที่พ่ึงของชุมชนในท้องถิ่นได้ 
  2.ชุมชนมีศรัทธาและน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีการเรียนรู้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือนำไปสู่การจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  3.ผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ 
คนไทยที่พึงประสงค์ท้ัง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีพฤติกรรมเชิงบวกต่อพัฒนา
ตนเองในสิทธิหน้าที ่ของพลเมืองและสังคมประชาธิปไตย อันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
เพ่ิมมากขึ้น 
 
- ภาพประกอบกิจกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
1.กิจกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
- ความเป็นมา 
  การพัฒนาผู ้เร ียนเพื ่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลที ่ใช้ช ีว ิตในโลกออนไลน์เพิ ่มมากขึ ้น เป็นสังคม  
แห่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับการยกระดับคุณภาพ 
การผลิตบัณฑิตครูศตวรรษที่ 21 โดยการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนออนไลน์  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความพร้อม 
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และตอบสนองต่อผู้เรียนทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มาก
ยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (สาขาวิชาดนตรี) 
 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  อาจารย์วรวิทย์  เถื่อนสุข 
 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
  16 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
- ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ 
  1.นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีได้รับความรู้ในการสอนดนตรีในรูปแบบออนไลน์ 
  2.นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีได้มีการจัดการในการเยนและการสอนแบบออนไลน์ 
 
- ภาพประกอบกิจกรรม 
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2.กิจกรรมอบรมวิชาการแบบออนไลน์ (สาขาวิชาประวัติศาสตร์) 
- ความเป็นมา 
  ปัจจุบ ันกระแสวัฒนธรรมยุคโลกาภิว ัตน์ได้แผ่ออกไปทั ่วทุกมุมโลก ส่งผลให้เกิดการครอบงำ 
ทางวัฒนธรรม ดังนั้นหนทางที่จะช่วยจรรโลงและรักษาวัฒนธรรมชาติ คือ “ความเข้าใจแก่นแท้ของวัฒนธรรม 
หรือวิถีชีวิตของชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะได้มาจากการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เท่านั้น เพราะประวัติศาสตร์ทำให้เราได้รู้ว่า 
ลักษณะเฉพาะของสังคมเราได้พัฒนามาบนพื้นฐานของอะไร” ยิ่งไปกว่านั้น การย้อนไปเรียนรู้เรื ่องราวในอดีต  
เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการย้อนพินิจเรื่อราวต่าง ๆ ในเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งอาจเป็นการเปรียบเทียบในแง่ “กาละ” 
และ “เทศะ/สถานที่” 
  ดังนั ้น การติดตามความรู ้ใหม่เกี ่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยจึงเป็นสิ ่งจำเป็น เนื ่องจากการศึกษา
ประวัติศาสตร์ได้ขยายขอบเขตไปกว่าการศึกษาประวัติศาสตร์การเมือง โดยมีการศึกษาที่ครอบคลุมเรื่องสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย รวมไปถึงความสนใจประวัติศาสตร์ในระดับภูมิภาค และท้องถิ่นของไทย 
เพราะประวัติศาสตร์ไทยมิควรถูกจำกัดอยู่เพียง สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา ธนบุรี และกรุงเทพฯ การศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จึงมุ่งเน้นศึกษากิจกรรมหรือประสบการณ์ทุก ๆ ด้านของสังคมใน “ท้องถิ่น” หนึ่ง ๆ โดยเน้น
ให้ความสำคัญไปที่ตัวประชาชนในฐานะผู้สร้างและเป็นเจ้าของประวัติศาสตร์ 
  ด้วยตระหนัก ถึงความสำคัญของการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ที่มีต่อสังคมไทย และเป็นการดำเนินการ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในการ “ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา”  
และรวมฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบ 100 ปี ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ จึงเห็นควรจัดอบรม “ประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย : ความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลง”  
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขึ้นในปีงบประมาณ 2565 
 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร  พรหมมาศ 
 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
  3 กันยายน พ.ศ 2565 
 
- ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ 
  1.ครู อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับการถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ในประเด็นสำคัญ 
  2.ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่นักเรียน นักศึกษา 
  3.องค์ความรู้ที ่ได้จากการอบรมได้รับการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 
สมัยประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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- ภาพประกอบกิจกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นคณะแห่งนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
1.กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 
- ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับ 
ของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยภายหลังการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
จึงจำเป็นตองมีการถ่ายทอดไปสู่บุคลากร โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเห็นสมควรจัดโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ ทิศทางในการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจให้ตอบสนอง 
เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และบรรลุตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยและของคณะ โดยเปิด
โอกาสให้บุคลากรของคณะฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว 
 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  อาจารย์ประสพ  ยลสิริธัม 
 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
  21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
- ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ 
  คณะฯ มีแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานตามพันธกิจ 
 
- ภาพประกอบกิจกรรม 
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2.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ภาษา 
- ความเป็นมา 
  ยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้กับงานเฉพาะด้าน หรือแม้แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีใช้ทั่วไป 
ในปัจจุบันก็ถูกพัฒนาให้มีความก้าวหน้าขึ้น เพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจน
บุคลากรในองค์กร ภาครัฐหรือทั้งเอกชน ต่างต้องปรับตัวและเรียนรู้ให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา อีกทั้ง 
ยังสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านี ้อยู ่ได้อย่างเหมาะสมกับงาน และพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน  
ให้เพ่ิมสูงขึ้นและสร้างสรรค์  
  ปัจจุบันชุดโปรแกรมที่ใช้ในสำนักงานและองค์กรนั้น มีความหลากหลายในการใช้และยังสามารถประยุกต์
เข้ากับงานได้หลากหลาย ทั ้งที ่เป็นเครื ่องมือมาตรฐานสำหรับการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตสื่อ  
การจัดการเอกสารตารางฐานข้อมูลและงานนำเสนออื ่น ๆ ดังนั ้นการศึกษาโปรแกรมที ่ใช้ในสำนักงานนั้น 
จึงจำเป็นต้องศึกษาให้ลึกซึ้งและเรียนรู้เครื่องมือของโปรแกรมดังกล่าวให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงให้เกิด
ความสะดวกในการทำงานแต่รวมถึงยังสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานได้อย่างรวดเร็ว และการที่ผู้ใช้งานสามารถ
ใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้อย่างชำนาญ ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพงานรวมถึงจะช่วยให้ลดเวลาลงได้มากอีกด้วย 
  ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาศักยภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรและการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์
ภาษา 
 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายธิติ  พรหมสูตร์ 
 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
- ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ 
  1.คณะผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ภาษาได้รับความรู้มาพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 
  2.คณะผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ภาษาได้รับความรู้มาพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมที่ใช้ในสำนักงาน
และองค์กร (ขั้นสูง) 
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- ภาพประกอบกิจกรรม 
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3.กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะแบบออนไลน์ 
- ความเป็นมา 
  การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าต้องมีการพัฒนาในทุก ๆ มิติ  
ที่เกี ่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ 2564  
กับสกอ. และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
กับอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพ มิติด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ และมิติทางด้านการพัฒนาสถาบันเพื่อให้การปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 ด้านพัฒนาสถาบัน
ตัวชี ้ว ัดที ่ 13 ระดับความสำเร็จของการประกันคุรภาพการศึกษาภายใน โดยเน้นการปรับแผนยุทธศาสตร์  
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพจึงมีความสำคัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จึงได้จัดการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลการปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยเน้นการปรับ  
แผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้แก่คณาจารย์ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพ
การบริการจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณาจารย์ในคณะ 
  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวบ่งชี้  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ขึ้น เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงานในคณะเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในงานประกันคุรภาพการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   1.นางสาวมลิวัลย์  มั่งมี 
   2.อาจารย์ ดร.ประสพ  ยลสิริธัม 
 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
  30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
- ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ 
  1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ เกิดทักษะและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการประกันคุรภาพการศึกษา 
  2.เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในคณะเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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- ภาพประกอบกิจกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การยกระดับและการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) ให้เป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
 
1.กิจกรรมประกวดและแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- ความเป็นมา 
  สาขาว ิชาภาษาต ่างประเทศต ้องการเป ิดโอกาสให ้น ักศ ึกษาได ้ม ี เวท ี ในการแสดงศ ักยภาพ 
ทางด้านภาษาอังกฤษ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น และนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงได้ ดังนั้น สาขาวิชาจึงจัดการประกวดและการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ได้แก่ การแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ (Story Telling) และการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech Contest) เพื ่อเสริมสร ้าง 
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  อาจารย์ปุณยภา  บุญธรรม 
 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
- ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ 
  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ของตนให้ดียิ ่งขึ ้น เพื ่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถประกวดหรือแข่งขันในรายการระดับประเทศ 
หรือนานาชาติได้ในอนาคต 
 
- ภาพประกอบกิจกรรม 
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2.กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาราชภัฏรัฐศาสตร์ละรัฐประศาสนศาสตร์  
เพื่อยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัย 
- ความเป็นมา 
  จากการศึกษาทบทวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ ่านมา  
มีการเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งออก โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันเริ่มเน้นการพึ่งพา 
ร่วมมือสร้างเครือข่ายภูมิภาคมากขึ้น  ซึ่งปรัชญาและแนวความคิดทางรัฐศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ เ ริ่มที่จะเข้าไป 
มีบทบาทสำคัญในฐานความคิดทางด้านเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงเป็นทิศทางสำคัญที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างมาก 
ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู ้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนา  
และสร้างองค์ความรู้รวมถึงการประยุกต์ใช้ศาสตร์อย่างเหมาะสมร่วมกับจุดแข็งของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
ไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ส่งเสริม 
สนับสนุน และกำกับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการ
และการบริหารจัดการ ให้มีการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และให้ดำเนินการวิจัย
และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือเพื ่อผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง  
และความร่วมมือในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ที่เน้นการสร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  
สู่มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชน ในท้องถิ่นโดยใช้ความรู้เป็นฐาน  
เพื ่อเป ็นพลังข ับเคล ื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ ิ ่นและประเทศชาติอ ันสอดคล้องกับพันธกิจของ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  สังคมไทยในปัจจุบัน มีการเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่ายจะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือทำ
กิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กร 
ที่เป็นสมาชิกดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพื่อนำไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน  เพื่อเป็นการพัฒนา  
เพื่อบริการความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนซึ่งกันและกัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการสร้าง
เครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ ที่พยายามผลักดันองค์ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยน  
การสร ้างเคร ือข ่ายก ับมหาว ิทยาล ัยและองค ์กรในระด ับชาต ิและนานาชาต ิ เพื ่อยกระดับคุณภาพ  
ของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล อาจารย์นักศึกษาร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ เพื่อพัฒนาความรู้  
ทัศนคติ กระบวนการทำงาน และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที ่ถูกต้องเหมาะสม อันจะก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีงามต่อตัวนักศึกษาเอง ต่อสถาบันและสังคมต่อไปในอนาคต    
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงได้จัดทำ โครงการสร้างเครือข่าย 
กับมหาวิทยาลัยและองค์องค์ระดับชาติและนานาชาติ เพื ่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู ่สากล  
ที่เน้นกิจกรรมสร้างเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัย                 
บริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ (Partnership) กับมหาวิทยาลัย
และองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชนในระดับชาติและนานชาติเพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย ขยายความร่วมมือทางวิชาการทุกมิติของสังคม  เพื่อนำมา
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พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกในศตวรรษท่ี  21 
 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  เครือแสง 
 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
  16 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
- ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ 
  1.ได้สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพ  
ของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากลความ ร่วมมือทางวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์พัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน ด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ   
  2.พ ัฒนาสมรรถนะของบ ัณฑิตให ้ตอบสนองต ่องานในอนาคต ความต ้องการของท ้องถิ่น  
และการพัฒนาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ต่อการบริการวิชาการท้องถิ่น ชุมชน สังคม   
  3.สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ที่เน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัยมีคุณภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีภาคีเครือข่ายขยาย 
ความร่วมมือทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในทุกมิติของสังคม 
 
- ภาพประกอบกิจกรรม 
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3.กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในวิชาชีพชุมชน ท้องถิ่นสู่การพัฒนาในระดับชาติ (สำนักงานคณบดี) 
- ความเป็นมา 
  จากการศึกษาทบทวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการ
เปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งออก โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันเริ่มเน้นการพึ่งพาร่วมมือ  
สร้างเครือข่ายภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งปรัชญาและแนวคิดทางรัฐศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ เริ่มที่จะเข้าไปมีบทบาทสำคัญ 
ในฐานความคิดทางด้านเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้การพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับสถานการณ์  
และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น จึงเป็นทิศทางสำคัญที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างมากในการพัฒนา
เครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์  และรัฐประศาสนศาสตร์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวในอนาคต โยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ 
รวมถึงการประยุกต์ใช้ศาสตร์อย่างเหมาะสมร่วมกับจุดแข็งของชุมชนท้องถิ่นและประเทศไทยกับเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที ่ส่งเสริม สนับสนุน  
และกำกับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี ่ยนแปลงของโลก โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการ  
และการบริหารจัดการ ให้มีการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และดำเนินการวิจัย
และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมน สังคม และประเทศ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือ เพื ่อผลิตกำลั งคนระดับสูงเฉพาะทาง  
และความร่วมมือในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวีตกรรมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ที่เน้นการสร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สู่มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชนในท้องถิ่น โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
เพ ื ่อเป ็นพล ังข ับเคล ื ่อนการพัฒนาเศรษฐก ิจท ้องถ ิ ่น และประเทศชาต ิ อ ันสอดคล ้องก ันพ ันธกิจ  
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  สังคมไทยปัจจุบันมีการเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือทำ
กิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคล หรือองค์กร
ที่เป็นสมาชิกดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพื่อนำไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน เพื่อเป็นการพัฒนา  
เพื่อบริการความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่พยายามผลักดันองค์ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล และเพื่อพัฒนาความรู้ ทัศนคติ รวมทั้งพัฒนาการ  
กล้าแสดงออกที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ถูกต้องเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามต่อตัว
บุคลากรต่อสถาบันและสังคมต่อไปในอนาคต 
  โดยการจัดประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ จัดเป็นหนึ่งในความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่ายทั้งประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร ับเกียรติเป็นเจ ้าภาพ จัดการประชุมว ิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์  
และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 “ความท้าทายของนักรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ไทยในวิถีถัดไป (Next Normal)” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครอรอบ 100 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โดยกำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม 42C The Chic Hotel โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัยที ่เข้มแข็ง ยั ่งยืน และเพื ่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู ่สากล  
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ที่เน้นการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่เน้นการพัฒนาจัดการศึกษา  
ให้ทันสมัยมีคุณภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ สร้างเครือข่าย ขยายความร่วมมือทางวิชาการทุกมิติ  
ของสังคม เพื ่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการสอน เพื ่อใหสอดคล้องกัน 
การเปลี่ยนแปลงขอสังคมโลกในศตวรรษที่ 21  
 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณากร  กรสิงห์ 
 
- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
  9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
- ผลที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการ 
  1.อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยสู่สาธารณชน 
ผ่านเวทีการประชุมวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
  2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และลแกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ
ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น และ
นำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ 
  3.เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและ
องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ  
 
- ภาพประกอบกิจกรรม 
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