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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในนับเป็นเครื่องมือสําคัญและมีประโยชน์ในการบริหาร
จัดการองค์การให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการ การดําเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของ
แต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร ทําให้องค์กรสามารถ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยง เป็นเรื่องที่สําคัญและมีประโยชน์
อย่างมากในการที่แต่ละองค์กรจะนําหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผนควบคู่กับก าร
บริหารงาน บริหารโครงการ หรือบริหารองค์กร ได้อย่างเหมาะสมและบรรลุผลตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้ ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วย
ให้หน่วยงานนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ต่อไป 

 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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บทที่ 1 
ส่วนน ำ 

 
ประวัติควำมเป็นมำ 
ชื่อคณะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ตั้ง  398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
สีประจ ำคณะ  ส้ม – แสด 
ดอกไม้ประจ ำคณะ     แคแสด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518            
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ คือ 
 1. ให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหมวดศิลปศาสตร์และวัฒนธรรมแก่นักศึกษาของสถาบัน เพ่ือให้ได้บัณฑิต       
ที่มีคุณสมบัติที่สังคมพึงประสงค ์
 2. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับอนุปริญญา 
และปริญญาตรี เพ่ือสนองตอบความต้องการกําลังคนในสังคม และเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าของมนุษย์ให้สูงส่ง               
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 และเครื่องมือประกอบการปฏิบัติการของ          
ทุกสาขาวิชาให้เพียงพอ  
 งบประมาณและกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษาได้ถูกกําหนดโดยแนวทางข้างต้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนา     
ทุกด้านในสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ที่เรียนจบจากคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ที่คิดเป็น 
ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีคุณธรรมประกอบกันโดยมีภูมิหลัง ดังนี้ 
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พุทธศักรำช กำรด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2518 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 
พ.ศ. 2521 เปิดสอนโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป) 
พ.ศ. 2525 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 คือ พระราชบัญญัติวิทยาลัย

ครู (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527) ประเด็นสําคัญในการเปลี่ยนแปลง คือ ให้การศึกษาวิชาการใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งทําให้คณะวิชาผลิตบัณฑิตถึงระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง 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. 

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" และผู้ ดํารง
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 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
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 
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พุทธศักรำช กำรด ำเนินกำร 
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 

 
ปรัชญำ 
      จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติ ด้วยศาสตร์และศิลป์ ธํารงภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน  
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรู้  
คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ ธํารงภาษา ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ให้ยั่งยืนร่วมกันภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมสู่สากล 

 
พันธกิจ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจในการพัฒนาคณะ ดังนี้ 
1.  ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
2.  สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และงานวิชาการ 
3.  ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
4.  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 
5.  ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม 
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ท ำเนียบผู้บริหำร 
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 - ปัจจุบัน 

จํานวนทั้งหมด 14 ท่าน ตามลําดับ ดังนี้ 

 
คณบดีทั้งหมดได้รับการคัดเลือกมาจากคณาจารย์ประจําในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ให้ทําหน้าที่เป็นผู้บริหารคณะวิชา จึงมีหน้าที่ทั้งการบริหารงานทั่วไปและงานบริหารวิชาการ จึงมีหน้าที่ทั้งการ
บริหารงานทั่วไปและงานบริหารวิชาการ ตอบสนองนโยบาย พันธกิจของมหาวิทยาลัย นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 
และเอกลักษณ์เฉพาะของคณะนําพาองค์กรไปสู่ความมั่นคงและก้าวหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ระยะเวลำ 
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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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
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 สาขาวิช าประวัติศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ 
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กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
- งานธรุการ 
- งานการเงินและการคลัง 
- งานนโยบายและแผน 

 
กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร 
- งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- งานวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานมาตรฐานและประกันคณุภาพ 

กลุ่มงำนพัฒนำนักศึกษำ 
- งานกิจการนักศกึษา 
- งานศิลปวัฒนธรรม 

 กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสำขำวิชำ 
- งานเลขานุการการประชุม 
- งานธุรการ 

 

กลุ่มงำนบริหำรศูนย์ภำษำ 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานจัดการศึกษานานาชาต ิ

 
กลุม่งำนวิจยัและบริกำรวชิำกำร 
- งานวจิัยและบรกิารวิชาการด้านภาษา

แก่บุคคลภายในและภายนอก 

 
กลุ่มงำนประกันคุณภำพภำษำ 

 

สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาภูมิศาสตร ์

สาขาวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชานิติศาสตร ์

สาขาวิชานาฏศลิป์และการละคร 

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ 

สาขาวิชาสังคมวิทยา 

สาขาวิชาดนตร ี

สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์

สาขาวิชารัฐศาสตร ์

โครงการจดัการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 

คณะกรรมกำรสำขำวิชำ 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

ผู้ช่วยคณบดี 

ส ำนักงำนคณบดี สำขำวิชำ ศูนย์ภำษำ 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำร 

คณบดี 

รองคณบดี 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
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คณะกรรมกำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ   แสงทอง ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.สนั่น    กัลปา กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ประสพ    ยลสิริธัม กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา   คงสูน กรรมการ 
5. ศาสตราจารย์ณรงค์ชัย    ปิฎกรัชต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายเอกราช     เอ่ียมเอ้ือยุทธ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายปิยชาติ     อ้นสุวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภพ   วงค์รอด กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์   ปิยะมังคลา กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภสัสร์  สนธิรักษ์ เลขานุการ 

 
คณะผู้บริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 
ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

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

การศึกษา 
3. อาจารย์ ดร.สนั่น    กัลปา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา   คงสูน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภสัสร์  สนธิรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี  

และรักษาการหัวหน้าสํานักงานคณบดี 
6. อาจารย์นราธิป     เพ่งพิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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นโยบำย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนโยบายในการขับเคลื่อนปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
1.  นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  :  ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการเรียนการสอนหรือสิ่งแวดล้อม

ในการเรียนรู้ของนักศึกษา ความพร้อมของห้องเรียน หลักสูตรมีความทันสมัยเข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบัน  
สนับสนุนกิจกรรมและบริการแก่ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนํากระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกลไกในการบริหารที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้เทคนิคการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Active Learning) รวมถึงแนวทางการจัดการส่งเสริม Cooperative and work 
Integrated Education : CWIE มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย และการบริการวิชาการสู่การเรียน
การสอน  

2. นโยบำยด้ำนกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสร้างประสบการณ์และพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมด้วย
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ในการทํากิจกรรมทางวิชาการให้กับนักศึกษา ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ให้บริการขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

3. นโยบำยด้ำนกำรวิจัย  :  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการวิจัยเชิงพ้ืนที่  
(Area based) และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยสนับสนุนทุนวิจัย สําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 
และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกสถาบัน และมีความสามารถทําวิจัย 
ที่มีผลกระทบและประโยชน์แก่สังคม วิถีวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
สู่สาธารณชน รวมถึงปริมาณผลงานวิจัย การอ้างอิงผลงานวิจัย รายได้จากการวิจัย และชื่อเสียงของคณะ  
ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเสียงด้านการวิจัย จํานวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์และนักศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติ 

4. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม  :  ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชนสังคมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และส่งเสริมการสร้างเครื อข่ายความร่วมมือ 
กับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดทําบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้ก่อเกิดรายได้ของ
คณะที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย และทุนการบริการวิชาการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก   

5. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  :  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงพ้ืนที่ ส่งเสริมการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาที่บ่งบอกถึงความ
หลากหลายและวัฒนธรรมไทยสู่การสร้างนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในมิติหลากหลายที่ตอบสนอง  
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒธรรมต่อสาธารณชน 

6. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร   :  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภาพทางด้าน
วิชาชีพและตําแหน่งทางวิชาการ และมีสมรรถนะได้มาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน 
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7. นโยบำยด้ำนกำรบริหำร  :  มีการสร้างวัฒนธรรมและยกระดับคุณภาพองค์กรการจัดระบบการ
บริหารที่ดี ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส มีแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมาภิบาล  
มีการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร และดําเนินงานโดยการมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ให้ความสําคัญ
กับผลประโยชน์ของส่วนรวม 
 8. นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  :  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรและนักศึกษา
มีศักยภาพทั้งตระหนักถึงความสําคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมขององค์ก 
 
วัตถุประสงค ์

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

ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันในตัว 
3.  เพ่ือผลิตผลงานวิจัย เอกสารตํารา บทความ งานทางวิชาการ พร้อมมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 
4.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศตรงกับความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม และเตรียมบุคลากรพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5.  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการงานในองค์กรภายใต้หลักธรรมมาภิบาล ด้านการบริหารงานบุคคล 

วัสดุ งบประมาณ การบริการ และการประสานงานเครือข่ายให้สามารถดําเนินการตามภารกิจอย่างเป็นระบบ  
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

6.  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา สิ่งแวดล้อม และการสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ค่ำนิยมหลัก 

SMARTE 
S = Sufficiency Economy 
M = Management and Morality 
A = Achievement 
R = Role and Responsibility 
T = Technological 
E = Effectiveness  
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เอกลักษณ์ 
มีการบูรณาการนําองค์ความรู้ทุกหลักสูตรสาขาวิชามาปฏิบัติตามพันธกิจอย่างมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
 

อัตลักษณ์ 
มีความรู้คู่คุณธรรม นําสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

บทที่ 2 
สรุปกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT) 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม  (SWOT) 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
 

จุดแข็ง (Strength) 

ด้ำนบริบท 
1. เป็นคณะที่มีหลักสูตรและสาขาวิชาที่หลากหลาย และเกี่ยวข้องกับศาสตร์พ้ืนฐานในตัวของมนุษย์ 
ในสังคมที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชน ซึ่งมีทั้งหมด 11 สาขาวิชา 1 โครงการจัดการศึกษา และศูนย์ภาษา 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษา กลุ่มมนุษย์ กลุ่มสังคม และโครงการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1.1 กลุ่มภาษา มี 2 สาขาวิชา 1 โครงการจัดการศึกษา คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาไทย 
และโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
1.2 กลุ่มมนุษย์ มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรี  
และสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร  
1.3 กลุ่มสังคม มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. คณะปฏิบัติตามกรอบนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. การตอบรับในความร่วมมือในการทํางานจากคณาจารย์มีสูง 
3. มีงบประมาณสนับสนุน 
4. วัสดุครุภัณฑ์มีตรงตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ 
5. มีห้องปฏิบัติการ มีอาคารเฉพาะทางเช่น ดนตรี ศิลปะห้องเรียนออนไลน์ และอ่ืน ๆ 
ด้ำนบุคลำกร 
1. อาจารย์มีคุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธ์กับการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
2. มีแผนพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อการอบรมสัมมนา  
3. อาจารย์มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสูง 
4. อาจารย์ส่วนมากอยู่ในวัยกลางคนกําลังทํางาน 
ด้ำนวิชำกำร 
1. มีหลักสูตรสาขาท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. มีหลักสูตรสาขาท่ีรองรับนักศึกษาต่างชาติ 
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จุดแข็ง (Strength) 

3. มีการบูรณาการหลักสูตรร่วมกัน 
4. มีหลักสูตรที่องค์กรวิชาชีพรองรับ 
5. มีเครือข่ายทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 
6. มีระบบควบคุมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ สมศ. กพร. 
7. มีการบริการวิชาการท้องถิ่น 
ด้ำนนักศึกษำ 
1. นักศึกษามีความรู้ความสามารถเฉพาะทางสูง เช่น ภาษาอังกฤษ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี  
2. นักศึกษามีผลงานระดับชาติและนานาชาติ 
3. มีภูมิลําเนาในท้องถิ่น และใกล้เคียง 
4. การปรับตัวทางการเรียนรู้ 
5. มีระบบฐานข้อมูลในการติดตาม. 
6. มีทุน กยศ.สนับสนุน และแหล่งทุนอ่ืน ๆ 
ด้ำนพัฒนำท้องถิ่น 
1. มีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. หลักสูตรต่าง ๆ มีโครงการในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. ได้รับรางวัลในระดับชาติ 
4. มีพื้นท่ีบูรณาการในการเรียนการสอน 
5. องค์ความรู้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
6. มีบุคลากรเชี่ยวชาญ 

 

จุดอ่อน (Weakness) 

ด้ำนบริบท 
1. เป็นหลักสูตรดั้งเดิม และมีความความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอก 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. นโยบายบางอย่างไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากมีศักยภาพไม่เพียงพอ 
2. มีระบบขั้นตอนมากเกินไป 
3. การเปลี่ยนแปลงระเบียบต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจน 
4. จํานวนห้องเรียนและปฏิบัติการไม่เพียงพอ 
5. กฎระเบียบ ข้อบังคับ ไม่สอดคล้องสภาพความเป็นจริง 
6. งบประมาณจัดสรรมีน้อยลดไปตามจํานวนนักศึกษา 
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จุดอ่อน (Weakness) 

ด้ำนบุคลำกร 
1. บางครั้งมีอาจารย์ไม่พียงพอต่อรายวิชาที่สอน  
2. สัดส่วนอาจารย์กับนักศึกษาไม่สอดคล้องกัน 
3. อาจารย์รุ่นใหม่มากแต่ขาดประสบการณ์ 
4. สัดส่วนระดับปริญญาเอกยังมีน้อย 
5. คุณวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน 
6. ตําแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. มีปริมาณท่ีน้อย 
7. ระเบียบของมหาวิทยาลัยเรื่องการจ้างอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ทําให้อาจารย์มีภาระการสอนที่มากขึ้น 
8. ระเบียบภาระงานของอาจารย์ทําให้ไม่สามารถจ้างอาจารย์ได้ หากชั่วโมง 
ไม่ครบ 
ด้ำนวิชำกำร 
1. ตําแหน่งทางวิชาการน้อย (ผศ. : รศ. : ศ.) 
2. โอกาสในการสร้างผลงานทางวิชาการท่ีตรงเป้าค่อนข้างน้อย  
3. ภาระงานสอนมาก (วิชาเอก, วิชาทั่วไป) 
4. คณาจารย์รับผิดชอบภาระงานอื่น ๆ มากไปจึงทําให้มีภาระงานเพ่ิมข้ึน 
5. งานวิจัยในชั้นเรียน และงานวิจัยเชิงนวัตกรรมสังคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาสังคมยังมีปริมาณน้อย  
6. ยังขาดการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นท่ีนําไปสู่ความยั่งยืน 
7. ขาดเครือข่ายแหล่งสนับสนุนวิชาการในท้องถิ่น อบต. / อบจ. 
ด้ำนนักศึกษำ 
1. มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น นักศึกษาจีน-ไทย 
2. ไม่สามารถคัดเลือกความสามารถ นักศึกษาได้ตามความต้องการ    
3. นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานแตกต่างกัน 
4. บางครั้งขาดวินัย ความรับผิดชอบ 
5. ศักยภาพการปรับตัวของนักศึกษาน้อย 
6. ไม่สามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ 
7. ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
8. มีภูมิหลังทางการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 
9. นักศึกษาออกกลางคัน 
ด้ำนพัฒนำท้องถิ่น 
1. หลักสูตรมีคณาจารย์ไม่เพียงพอ 
2. ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาแหล่งเดิม 
3. โครงการพัฒนาได้ปีละ 1 ครั้ง 
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก  
 

โอกำส (Opportunities) 

ด้ำนบริบท 
1. มีนโยบายพัฒนาคุณวุฒิจาก สกอ. รองรับในการพัฒนา 
2. มีทุนภายนอกในการพัฒนาฯ 
3. มี พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
4. นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
5. พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
6. ใกล้เส้นทางอินโดจีนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ และสังคมโลก 
7. กําหนดหนึ่งหลักสูตรหนึ่งพื้นที่ในการพัฒนาระยะสั้น 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ตามบทบาทพันธกิจของหน่วยงาน 
2. มีงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางในการพัฒนา 
3. มี พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
4. นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
5. พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ด้ำนบุคลำกร 
1. เปิดรับสมัครอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
2. ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
3. มีนโยบายพัฒนาคุณวุฒิจาก สกอ. รองรับในการพัฒนา 
4. มีทุนภายนอกในการพัฒนาฯ 
5. มี พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
6. นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
7. พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ด้ำนวิชำกำร 
1. มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
2. สร้างเครือข่ายทางการศึกษาร่วมกับสถาบันทั้งภายใน และภายนอกประเทศ 
3. มีคณะกรรมการประจําคณะภายนอกสนับสนุนส่งเสริมฯ 
4. มี พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
5. นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
6. พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
7. ส่งเสริมการนําผลงานทางวิชาการไปนําเสนอบนเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

https://www.mhesi.go.th/
https://www.mhesi.go.th/
https://www.mhesi.go.th/
https://www.mhesi.go.th/
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โอกำส (Opportunities) 

ด้ำนนักศึกษำ 
1. มีองค์กรสนับสนุนกิจกรรมในการดําเนินงาน 
2. โอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
3. ภาครัฐมีนโยบายอาเซียนและนานาชาติในการพัฒนานักศึกษามีหน่วยงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ที่รองรับรองโดยองค์กรวิชาชีพ 
4. มีการจัดกิจกรรมศึกษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนานาชาติ 
5. มีตลาดรองรับการทํางาน และมีความต้องการสูง 
6. นโยบายประชาคมอาเซียน และนานาชาติเปิดโอกาสให้นักศึกษามีงาน 
7. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือให้ทุนนักศึกษาที่มีทักษะทางวิชาการที่เป็นเลิศ 
ด้ำนพัฒนำท้องถิ่น 
1. แผนยุทธ์ศาสตร์กลยุทธ์จังหวัด 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 มีองค์กรหรือหน่วยงานให้การสนับสนุนการพัฒนา 
3. ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชน 

 

อุปสรรค (Threat) 

ด้ำนบริบท 
1. การเปลี่ยนแปลงกระแสโลกภิวัตน์ของสังคมท้องถิ่น ส่งผลให้คุณภาพการศึกษา ต้องปรับปรุงพัฒนา ให้
ทันสมัย ตลอดเวลา 
2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายจากภาครัฐ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. ภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ไปตามวาระ คณะวิชาจึงต้องเตรียมความพร้อม เกิดความไม่แน่นอน 
2. นโยบายทางการศึกษาของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลง 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 ในบางประเด็นที่กระทบต่อการบริหารจัดการของคณะ  
เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อจํากัดทางงบประมาณ ฯลฯ 
ด้ำนบุคลำกร 
1. อาจารย์สามารถเลือกสถาบันการศึกษาใหม่ได้ถ้าค่าตอบแทนสูง 
2. ขาดแคลนอาจารย์สอน 
3. นโยบายการบรรจุข้าราชการภาครัฐไม่มี 
4. การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีผลค่าครองชีพสูง 
5. การเกิดข้ึนของสถานศึกษาใหม่ ๆ 
6. การปรับฐานเงินเดือนของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
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อุปสรรค (Threat) 

7. นโยบายการบรรจุพนักงานของมหาวิทยาลัยมีอัตราที่น้อยมากทําให้เกิดความไม่มั่นคง 
ด้ำนวิชำกำร 
1. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์/นโยบาย ทางการศึกษาภาครัฐ 
2. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องความต้องการ 
3. การควบคุมคุณภาพจาก สกอ. 
4. นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ด้ำนนักศึกษำ 
1. การแข่งขันการมีงานทําสูง 
2. นโยบายภาครัฐการมีงานทําของชาวต่างชาติ 
3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
4. แรงงานต่างชาติ 
ด้ำนพัฒนำท้องถิ่น 
1. นโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลง 
2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์และกำรเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues)  

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 

2. การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมพันธกิจสัมพันธ์  การอนุรักษ์ 
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม  

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
5. การยกระดับการบริหารจัดการไปสู่การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Goals)  
1. บัณฑิตมีศักยภาพ และทักษะการทํางานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ

สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. บัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21  

https://www.mhesi.go.th/
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4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพ 
ในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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 แสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
เป้ำประสงค์เชงิยุทธศำสตร ์(Strategic Goals) 

1. บัณฑิตมีศักยภาพ และทกัษะการทํางานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. บัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที ่21 
4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

ประเด็นยทุธศำสตร์ (Strategic Issues) 
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 
การผลิตบัณฑิตแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ  
ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 

2. การสร้างสรรค์การวิจัย เชิงคุณภาพ 
เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมพันธกิจ
สัมพันธ์ การอนุรักษแ์ละพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

3. การยกระดับมาตรฐานการผลิต 
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพของ 
ระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

5. การยกระดับการบรหิารจัดการไปสู่ 
การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities) ให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่นที่มี
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ (Strategies) 
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแบบพลิก
โฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities) ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 
2. พัฒนาหลักสูตรแบบพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 
เพื่อสร้างทางเลือกของชุมชนท้องถิ่น และ
ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนอง
ต่องานในปัจจุบัน และอนาคตตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ             
 

1. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถของ
ท้องถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 
2. พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ให้มี
ศักยภาพ เพิ่มสูงขึ้น เพื่อตอบโจทย์การ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
3. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ 
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการน้อมนํา
แนวพระราชดําริไปใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครู
ให้มีคุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากลหลังสถานการณ์ภายใต้
สถานการณ์ New Normal 
2. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู 
สูศ่ตวรรษที่ 21  
3. สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู 
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
และประเทศชาติ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
เชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล  
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
และจัดเส้นทางการทํางานใหม่เพื่อพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ 
และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานโดยเน้น
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม  
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของหน่วยงาน
ภายในองค์กร 

1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศและนานาชาติ 
2. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
แห่งนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
สู่มาตรฐานสากล และมหาวิทยาลัยในกํากับ 
(Autonomous University) 
3. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ 
(Partnership) กับมหาวิทยาลัย และองค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชนในระดับชาติ
และนานาชาติเพื่อยกระดับคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์ (Strategies) 
4. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศและได้มาตรฐานสากล 
5. สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์ (Experience) การแก้ปัญหา
ตามสภาพจริง (Hand-on) สหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
(Cooperative and Work Integrated 
Education: CWIE) เพื่อตอบสนองการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้น
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เอื้อต่อการพัฒนา 
คุณภาพของบัณฑิต 
7. สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาและ
พัฒนากลไกเชิงรุกในการรับนักศึกษาใหม่ 

4. ส่งเสริมและพัฒนามรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติ
อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน
ท้องถิ่น 

  
 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพ 
และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คุณภาพในระดับ
นานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์และกำรเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues)  

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) 
ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต  

2. การสร้างสรรค์การวิจัย เชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์  พัฒนานวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ การอนุรักษ์  
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นคณะแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

สู่มาตรฐานสากล 
5. การยกระดับและการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Goals)  
1. บัณฑิตมีศักยภาพและทักษะการทํางานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ

สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ  
2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
3. บัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21  
4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
5. คณะมีคุณภาพ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพ 

ในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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 แสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
เป้ำประสงค์เชงิยุทธศำสตร ์(Strategic Goals) 

1. บัณฑิตมีศักยภาพและทักษะการทํางานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. บัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21 
4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
5. คณะมีคุณภาพ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

ประเด็นยทุธศำสตร์ (Strategic Issues) 
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 
การผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมคณะ 
(Reinventing Faculty) ให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ  
ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 

2. การสรา้งสรรค์การวิจยั เชิงคุณภาพ  
เชิงพาณิชย ์พัฒนานวัตกรรม พันธกจิสัมพนัธ์ 
การอนุรักษ ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
 เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นอย่างยั่งยืน 

3. การยกระดับมาตรฐานการผลิต 
และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. การพัฒนาประสิทธภิาพของระบบบรหิาร
จัดการองค์กรให้เป็นคณะแห่งนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

5. การยกระดับและการพลิกโฉมคณะ 
(Reinventing Faculty) ให้เป็น
มหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น 
สู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ (Strategies) 
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการพลิกโฉม
คณะ (Reinventing Faculty) ให้ทันสมัย
และตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
และประเทศชาติ  
2. พัฒนาหลักสูตรแบบการพลิกโฉมคณะ 
(Reinventing Faculty) เพื่อสร้างทางเลือก
ของชุมชนท้องถิ่น และตอบสนองต่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประเทศ  
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนอง
ต่องานในปัจจุบัน และอนาคต 
ความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศ  

1. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของท้องถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนา 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
2. พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ให้มี
ศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น เพื่อตอบโจทย์การ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ  
3. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ  
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการน้อมนํา
แนวพระราชดําริไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  
 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครู
ให้มีคุณภาพและสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานสากลหลังสถานการณ์ภายใต้
สถานการณ์ New Normal  
2. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู 
สู่ศตวรรษที่ 21  
3. สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูให้
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
และประเทศชาติ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
เชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล  
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและจัด
เส้นทางการทํางานใหม่เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพ และพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม  
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของหน่วยงาน
ภายในองค์กร 

1. สร้างภาพลักษณ์ของคณะให้มีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และนานาชาติ  
2. วางรากฐานการพัฒนาคณะเพื่อ
เตรียมพร้อมสู่การเป็นคณะแห่งนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
และการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ 
3. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ 
(Partnership) กับมหาวิทยาลัย และองค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชนในระดับชาติ
และนานาชาติเพื่อยกระดับคุณภาพของ
คณะสู่มาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์ (Strategies) 
4. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศและได้มาตรฐานสากล  
5. สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์ (Experience) และการ
แก้ปัญหาตามสภาพจริง (Hand-on) สหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน  (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE)  
เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
7. สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาและ
พัฒนากลไกเชิงรุกในการรับนักศึกษาใหม่ 

4. ส่งเสริมและพัฒนามรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติ 
อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน
ท้องถิ่น 

  
 

4. พัฒนาคณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์คุณภาพในระดับนานาชาติ 
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บทที่ 3 
เกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง 

 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง 
(Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กําหนดไว้  
 

ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ (Likelihood) 
 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจํา 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนเป็นบางครั้ง 
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนนาน ๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนได้ในกรณียกเว้น 

 
ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (Impact) 

 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการดําเนินงาน 
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน  
อย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

4 รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการดําเนินงาน 
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน 
อย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพลภาพไม่สามารถทํางานได้ 

3 ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดําเนินงาน 
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน  
ปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

2 น้อย เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดําเนินงาน 
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน 
พอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 
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ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 
1 น้อยมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดําเนินงาน 

ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน
เล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง  

 
ระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risks) 

 

ระดับควำมเสี่ยง ค ำอธิบำยผลลัพธ์ 
กลยุทธ์ที่ต้องกำร 
(ตัวอย่ำงเท่ำนั้น) 

สูงมำก 
 

เป็นความเสี่ยงที่ไม่ควร ยอมให้เกิดขึ้น เช่น 
วัตถุประสงค์ที่สําคัญหรือโครงการล้มเหลว
โดยสิ้นเชิงเกิดความเสียหายทางการเงิน 
และชื่อเสียง อย่างรุนแรง 

กําหนดให้กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบพิจารณา
กําหนดมาตรการลด/ป้องกันโดยเร่งด่วน 

มีนัยส ำคัญ 
 

เกิดการหยุดชะงักในการดําเนินธุรกิจ เช่น 
อัคคีภัยโครงการสําคัญ ล่าช้า ค่าใช้จ่ายบาน
ปลาย บุคลากรสําคัญลาออก รายการที่ไม่
ต้องการให้เกิดขึ้น 

กําหนดให้กลุ่มงานผู้รับผิดชอบต้องให้
ความสําคัญ   

ปำนกลำง 
 
 

บางครั้งไม่สามารถควบคุมการหยุดชะงักได้
ภายในเวลาที่กําหนด 

กําหนดให้กลุ่มงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยง
ควรพิจารณาจัดให้มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

ต่ ำ 
 

ผลกระทบต่ํา แต่ถ้าไม่ควบคุมอาจเกิดความ
เสียหายได้เล็กน้อย 

หากกลุ่มงานงานยอมรับความเสี่ยงใน
ระดับนี้ได้ และต้นทุนการลด/ควบคุม
ความเสี่ยงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ ได้รับ
หน่ วยงานอาจไม่ จํ าเป็ นต้ องจั ดหา
มาตรการการลด/ควบคุมความเสี่ ยง
เพ่ิมเติม แต่จะต้องติดตามสถานะความ
เสี่ยงอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้แน่ใจว่าความ
เสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 
 

  หลังจากที่เราทราบระดับของความเสี่ยงแล้วเราจึงมาจัดลําดับตามแผนภูมิความเสี่ยงเพ่ือระบุถึง
ตําแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการเพ่ือให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสําคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่
จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลําดับความสําคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น 4 กลุ่ม คือ นัยสําคัญ สูงมาก 18-25 
(สีแดง), สูง 10-17 (สีส้ม), ปานกลาง 6-9 (สีเหลือง), ต่ํา 1-5 (สีเขียว) ตามภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                    
 

สูงมำก 18-25 

สูง 10-17 

ปำนกลำง 6-9 

น้อย 1-5 
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กำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
กำรประเมินควำมเสี่ยง  

ล ำดับ โอกำส ผลกระทบ ระดับควำม
เสี่ยง 

1. ด้ำนกลยุทธ์ของสถำบัน/หน่วยงำน 
จํานวนนักศึกษาที่มี
แนวโน้มลดลง 

จํานวนนักศึกษาที่มีแนวโน้มไม่
แน่นอน และลดลงในบางหลักสูตร 

4 4 
 

สูง 
(16) 

1 

2. ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณ
เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ลดลงทุกปี 

การลดลงของงบประมาณ 
ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน 

4 3 
 

สูง 
(12) 

2 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ 
ในการปฏิบัติงาน และไม่มี
ระบบตรวจสอบ สอบทาน
ที่ดีพอ 

การบริหารจัดการด้านการเบิกจ่าย 
และผลงานทางวิชาการ  
มีความล่าช้าไม่เกิดความคล่องตัว
ในการทํางาน 

3 3 
 

ปานกลาง 
(9) 

3 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
การประมวลผลการเรียน
และรายงานผลการเรียน
ล่าช้าส่งผลกระทบต่อการ
จบการศึกษาหรือการ
ได้รับเกียรตินิยมของ
นักศึกษาได้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ไม่ดําเนินการส่งเกรดตามเวลาที่
กําหนด 

2 3 
 

ปานกลาง 
(6) 

4 

5. ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล 
ไม่พบความเสี่ยง - - - - - 

6. ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอกที่มำกระทบ 
ไม่พบความเสี่ยง - - - - - 



27 
 

บทที่ 4 
แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

 
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ของสถำบัน/หน่วยงำน 

วัตถุประสงค์ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 1.  เพ่ือรักษาจํานวนนักศึกษาเดิมที่มีอยู่ให้คงไว้ และเพ่ิมจํานวนนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา หรือมากกว่า 
ประเด็นควำมเสี่ยง 

1.  จํานวนนักศึกษาท่ีมีแนวโน้มลดลง 
 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรป้องกัน/

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ของกำรควบคุม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

จํานวนนักศึกษาท่ีมี
แนวโน้มไม่แน่นอน  
และลดลงในบางหลักสูตร 

1.รักษาจํานวนนักศึกษาเดมิ 
ใหค้งอยูล่ดการออกกลางคัน 
2.ประชาสัมพันธ์หลักสตูร 
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.จัดทําฐานข้อมูล
สารสนเทศให้ทนัสมัย  
และเป็นปจัจุบันเข้าถึงง่าย
ไม่ซับซ้อน 
4.จัดหาทุนการศึกษา 

1.เสริมสรา้งระบบอาจารย ์
ที่ปรึกษาให้เข็มแข็ง 
2.จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ์
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ และหลักสูตร 
3.ประชาสัมพันธ์คณะหลักสูตร
ใน Social Media 
4.สร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่า 
5.จัดตั้งทีมงานประชาสัมพันธ์
และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

1.เพื่อคงจํานวนนักศึกษาท่ีมีอยู่
เดิมใหส้ําเรจ็การศึกษาตามจํานวน
แรกเข้า 
2.เพื่อให้มีจํานวนนักศึกษาเป็นไป
ตามแผนการรับนักศึกษา 
หรือมากกว่า  

10,000 บาท -ปีงบประมาณ 
2565 
-ปีการศึกษา 
2564 
 

-รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 
-นายศักดิ์ณรงค์  
ทิพวรรณ ์
-รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา 
-นางสาวมลิวลัย์ มั่งม ี

 



 
 

28 
 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. เพ่ือลดข้อจํากัดทางการเงินในการดําเนินงานตามพันธกิจ 
ประเด็นควำมเสี่ยง 

1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลดลงทกุปี 
 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรป้องกัน/

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ของกำรควบคุม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

การลดลงของงบประมาณ 
ไม่เพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน 

1.แสวงหางบประมาณ
เพิ่มเตมิจากแหล่ง
งบประมาณภายนอก 
2.ใช้ศักยภาพด้านความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร 
และศักยภาพความพร้อม
ของสถานท่ี และการบริการ
วิชาการเพื่อเพิ่มรายได ้
 
 

1.จัดทําแผนกลยุทธ์ 
ทางการเงิน 
2.จัดทําแผนบริการวิชาการ 
เพื่อเพ่ิมรายได ้
3.จัดทําหลักสูตรระยะสั้น 
เพื่อเพ่ิมรายได ้
4.การใช้ต้นทุนทางอาคาร
สถานท่ีเพื่อเพ่ิมรายได ้
5.ส่งเสรมิสนับสนุนให้
คณาจารย์ได้รับทุนวิจัย 

1.เพื่อใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู ่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.เพื่อแสวงหางบประมาณเพิม่เตมิ  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

-ปีงบประมาณ 
2565 
-ปีการศึกษา 
2564 

 

-รองคณบดฝี่าย
บริหาร 
-รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 
-นายศักดิ์ณรงค์  
ทิพวรรณ ์
-หัวหน้าสํานักงาน
คณบด ี
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3. ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ  
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด ตามไตรมาส ไม่เกิดความเสียหายในการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประเด็นควำมเสี่ยง 

1.  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน และไม่มีระบบตรวจสอบ สอบทานที่ดีพอ 
 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรป้องกัน/

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ของกำรควบคุม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ 
ด้านการเบิกจ่าย  
และผลงานทางวิชาการ  
มีความลา่ช้าไมเ่กิดความ
คล่องตัวในการทํางาน 

1.ปรับระบบการบรหิารการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
2.เน้นการจัดสรร
งบประมาณในหมวด
งบประมาณแผ่นดิน  
และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามไตรมาส 
 
 
 
 

1.จัดทําการเบิกจา่ย
งบประมาณให้ชัดเจน 
2.ทําความเข้าใจ ทําข้อตกลง
กับผู้ปฏิบัติงานด้านการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้ปฏิบัต ิ
ตามขั้นตอน การเบิกจ่าย
งบประมาณที่กําหนด 
อย่างเคร่งคัด 
3.มีการกํากับตดิตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณทุกเดือน 
4.จัดทําระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสาร  
และข้อมลูสารสนเทศ 

1.เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามที่กําหนดของ
มหาวิทยาลยั 
2.เพื่อไม่ให้เกิดความลม้เหลว 
ในการใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
2565 

-รองคณบดฝี่าย
บริหาร 
-หัวหน้าสํานักงาน
คณบด ี
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4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน  
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. เพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้กับนักศึกษา และป้องกันการร้องเรียน การฟ้องร้องของนักศึกษา 
ประเด็นควำมเสี่ยง 

1.  การประมวลผลการเรียนและรายงานผลการเรียนล่าช้าส่งผลกระทบต่อการจบการศึกษาหรือการได้รับเกียรตินิยมของนักศึกษาได้ 
 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรป้องกัน/

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ของกำรควบคุม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
รายวิชาไมด่ําเนินการ 
ส่งเกรดตามเวลาที่กําหนด 

1.ช้ีแจงให้คณาจารย์ในคณะ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลยั เรื่องการวัด
และประเมินผล และการ
ส่งผลการเรียนตามกําหนด
อย่างเคร่งครัด 

1.ให้สาขาวิชาตรวจทาน 
ผลการเรยีนก่อนนําส่งคณะ 
2.คณะจดัทําข้อมูลการเรยีน
การสอนรายภาคเรียนเพื่อการ
ตรวจสอบการส่งผลการเรียน 
3.เมื่อถึงกําหนดการส่งผล 
การเรยีนแล้ว จัดทําบันทึก
ข้อความแจ้งเตือนสาขาวิชา 
ที่ยังไม่ส่งผลการเรยีน 
 

1.เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการ
จัดทําผลการเรียน 
2.เพื่อไม่ให้ส่งผลการเรยีนล่าช้า 
ไม่เป็นไปตามปฏิทินการส่งผล 
การเรยีนของมหาวิทยาลยั 
3.เพื่อป้องกันการร้องเรียน 
ของนักศึกษา 
4.นักศึกษาไม่เสียผลประโยชน ์
ที่พึงมีพงึได้ตามสิทธิ จากการ
ส่งผลการเรียนผดิพลาด และล่าช้า 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

-ปีงบประมาณ 
2565 
-ปีการศึกษา 
2564 
 

-รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 
-นายศักดิ์ณรงค์  
ทิพวรรณ ์
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5. ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล 
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ไม่มี 
ประเด็นควำมเสี่ยง 

ไม่มี 
 

 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรป้องกัน/
แก้ไขควำมเสี่ยง 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

งบประมำณ 
(บำท) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ไม่พบความเสี่ยง - - - - - - 
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6. ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอกที่มำกระทบ  
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ไม่มี 
ประเด็นควำมเสี่ยง 

ไม่มี 
 

 
ปัจจัยควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรป้องกัน/
แก้ไขควำมเสี่ยง 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ของกำรควบคุม 

งบประมำณ 
(บำท) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ไม่พบความเสี่ยง - - - - - - 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 

 


















