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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยง เป็นเรื่องที่สําคัญและมีประโยชน์
อย่างมากในการที่แต่ละองค์กรจะนําหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผนควบคู่กับการ
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 โดยมี
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ คือ 

1. ให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหมวดศิลปศาสตร์และวัฒนธรรมแก่นักศึกษาของสถาบัน เพ่ือให้ได้บัณฑิต  
ที่มีคุณสมบัติที่สังคมพึงประสงค ์

2. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี เพ่ือสนองตอบความต้องการกําลังคนในสังคม และเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าของมนุษย์ให้สูงส่ง ในการ
ดําเนินชีวิต และสร้างความเจริญให้แก่สังคมที่อาศัย 

3. เป็นแหล่งในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์เชิงวิชาการให้แก่ชุมชน ในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท (สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2536 : 25) 

การพัฒนาของคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นใน 3 ประเด็น คือ “พัฒนาคน พัฒนา
วิชาการ และพัฒนากายภาพ” 

1. การพัฒนาคน หมายถึง การพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพตาม
แนวทางและหน้าที่ของตน 

2. การพัฒนาวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ 
รวมถึงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. การพัฒนากายภาพ หมายถึง การจัดหาอาคารสถานที่ และเครื่องมือประกอบการปฏิบัติการของ
ทุกสาขาวิชาให้เพียงพอ  

งบประมาณและกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษาได้ถูกกําหนดโดยแนวทางข้างต้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ทุกด้านในสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่เรียนจบจากคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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.2528 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) วิชาเอกสังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย นาฏศิลป์ ศิลปะ และภูมิศาสตร์ตามลําดับ เปิดรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปีหลังโดยรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ. 

พ.ศ.2525 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 คือ 
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2527 ) ประเด็นสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงคือให้การศึกษาวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งทําให้คณะวิชา
ผลิตบัณฑิตถึงระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ นอกเหนือจากปริญญาตรี 
ครุศาสตร์ที่เปิดสอน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 

พ.ศ.2527 เปิดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.) วิชาดนตร ี

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

พ.ศ.2531 เปิดรับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาดนตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจและวัฒนธรรม
ศึกษาในสาขาศิลปศาสตร์ระดับ อ.ศศ. และ ศศ.บ. ในส่วนสาขาครุศาสตร์
ยังคงเปิดรับนักศึกษาในวิชาเอกต่าง ๆ เหมือนเดิม 

พ.ศ.2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2538 มีผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์"  และผู้ดํารงตําแหน่งบริหารคณะ ให้ใช้คําว่า "คณบดี"  
เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2538  

พ.ศ.2543 เปิดรับนักศึกษาในโครงการ การศึกษาสําหรับเยาวชน (กศ.ยช) 

พ.ศ.2544 เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) สาขา     
ศิลปศาสตร์ และเปิดรับนักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
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พุทธศักรำช กำรด ำเนินกำร 

พ.ศ.2545 เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

พ.ศ.2546 เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 

พ.ศ.2548 เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวทิยาลัย            
ราชภัฏนครสวรรค์ มีการปรับโครงสร้างการบริหารคณะ 

พ.ศ.2549 เปิดรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โปรแกรมวิชาภาษาไทย         
ตามโครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพและเทคโนโลยีหนานหนิง 

พ.ศ.2552 เปิดรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โปรแกรมวิชาภาษาไทย         
ตามโครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติทาเลนต์ กวางสี 

พ.ศ.2552 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 

พ.ศ.2554 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2556 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม 

พ.ศ.2562 เปิดหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชา
ศิลปศึกษา 

 

ปรัชญำ 
      ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา สร้างคุณภาพคู่คุณธรรม นําวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้นําทางวิชาการ มุ่งเน้นให้การบริการการศึกษาที่หลากหลาย โดยนําองค์ความรู้ทางวิชาการงานวิจัย 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การบูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

พันธกิจ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจในการพัฒนาคณะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน 
2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้นําในการพัฒนาท้องถิ่น 

ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและได้มาตรฐานระดับสากล 
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3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สู่ท้องถิ่นและสังคม 

4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่ระดับชาติ
และนานาชาติ 

5. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและยกระดับคณะฯ ให้เป็นผู้นําด้านพัฒนา
คุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติงานระดับสากล 

6. พัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการคณะฯ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปร่งใสด้วย  
หลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข  

ท ำเนียบผู้บริหำร/คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
ผู้บริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
ตั้งแต่ พ.ศ.2519-ปัจจุบัน จํานวนทั้งหมด 13 ท่าน ตามลําดับ ดังนี้ 
รายชื่อผู้บริหารคณะตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน 
 

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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สรรสรวสิุทธ ์ 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.  ดร.ประจักร  รอดอาวุธ ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2552-2555 
12.  ดร.พิสิษฐ์  จอมบุญเรือง ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2556-2560 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  ภู่เทศ ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน 

 
คณบดีทั้งหมดได้รับการคัดเลือกมาจากคณาจารย์ประจําในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ทํา

หน้าที่เป็นผู้บริหารคณะวิชา จึงมีหน้าที่ทั้งการบริหารงานทั่วไปและงานบริหารวิชาการ ตอบสนองนโยบาย  
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของคณะนําพาองค์กรไปสู่ความมั่นคงและก้าวหน้า 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
การบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น มี “คณบดี” เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

มีรองคณบดี หัวหน้าสํานักงาน หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งมีทั้งหมด 12 สาขาวิชา และ 1 หลักสูตรวิชา และศูนย์ภาษา 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษา กลุ่มมนุษย์ กลุ่มสังคม และหลักสูตรวิชา ดังนี้ 

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

2. กลุ่มมนุษย์ มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรี 
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

3. กลุ่มสังคม มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ 
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กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
- งานธรุการ 
- งานบุคคล 
- งานการเงินและการคลัง 
- งานนโยบายและแผน 
- งานประชาสัมพนัธ ์
- งานเลขานกุาร 

 
 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนวิจัย 
- งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- งานหลกัสูตรและแผนการเรียน 
- งานติดตามวัดผลประเมินผล 
- งานสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย 
- งานพัฒนาการสร้างนวัตกรรม 
- งานถ่ายทอดและบรกิารวิชาการ 
- งานวารสารวิชาการ 

กลุ่มงำนพัฒนำนักศึกษำและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจกรรมนกัศกึษา 
- งานสวัสดิการนกัศึกษา 
- งานวิชาการและวินัยนกัศึกษา 
- งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

 
กลุ่มงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
- งานระบบและแผนการประกนั                      

คุณภาพการศกึษา 
- งานติดตามควบคุมและประเมนิคุณภาพ

การศกึษา 
- งานระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการประกนั

คุณภาพการศกึษา 

 

กลุ่มงำนบริหำรศูนย์ภำษำ 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานจัดการศึกษานานาชาต ิ

 

 

กลุม่งำนวิจยัและบริกำรวชิำกำร 
- งานวจิัยและบรกิารวิชาการแก่บุคคล

ภายในและภายนอก 

 

 

กลุ่มงำนประกันคุณภำพภำษำ 

 

 

คณบดี 

รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

ส ำนักงำนคณบดี สำขำวิชำ ศูนย์ภำษำ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาภูมิศาสตร ์

สาขาวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชานิติศาสตร ์

สาขาวิชานาฏศลิป์และการละคร 

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ 

สาขาวิชาสังคมวิทยา 

สาขาวิชาดนตร ี

สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 

สาขาวิชารัฐศาสตร ์

โครงการจดัการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำร 



7 
 

 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  ภู่เทศ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา  พรหมมาศ รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  อินต๊ะไชยวงค์ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยา  อู๋ชนะภัย กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภพ  วงค์รอด กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาภัสสร ์ สนธิรักษ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
7. นายปิยชาติ  อ้นสุวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
8. ศาสตราจารย์.ดร.ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
9. นายเอกราช  เอ่ียมเอ้ือยุทธ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

10. นางสาวปัทมา  ดําประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะผู้บริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  ภู่เทศ คณบดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา  พรหมมาศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  อินต๊ะไชยวงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยา   อู๋ชนะภัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
5. นางสาวปัทมา   ดําประสิทธิ์ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
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นโยบำย 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจในการขับเคลื่อนปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้ลุล่วง  
ไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีมาตรฐานภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้ 

 1. นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน :  ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการเรียนการสอน หรือ
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษา ความพร้อมของห้องเรียน หลักสูตรมีความทันสมัยเข้ากับสภาวการณ์
ปัจจุบัน สนับสนุนกิจกรรมและบริการแก่ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนํากระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกลไกในการบริหารที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริม การใช้เทคนิคการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Active Learning) มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย และการบริการวิชาการสู่ 
การเรียนการสอน 
 2. นโยบำยด้ำนกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม ช่วยเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสร้างประสบการณ์และพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการทํา
กิจกรรมทางวิชาการให้กับนักศึกษาทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 3. นโยบำยด้ำนกำรวิจัย : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการวิจัย และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยสนับสนุนทุนวิจัย สําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกสถาบัน และมีความสามารถทําวิจัยที่มีผลกระทบและประโยชน์  
แก่สังคมตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน รวมถึงปริมาณผลงานวิจัยการอ้างอิงผลงานวิจัย 
รายได้จากการวิจัย และชื่อเสียงของคณะ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเสียงด้านการวิจัย จํานวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์
และนักศึกษา 
 4. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม : ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชนสังคมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการจัดทําบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้ก่อเกิดรายได้ของคณะที่ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัย และทุนการบริการวิชาการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก   
 5. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทยสู่การสร้างนวัตกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และส่งเสริมการเผยแพร่ ศิลปวัฒธรรมต่อ
สาธารณชน 
 6. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย์และบุคคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภาพทางด้านวิชาชีพและตําแหน่ง
ทางวิชาการ และมีสมรรถนะได้มาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน 
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 7. นโยบำยด้ำนกำรบริหำร : มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการจัดระบบการบริหารที่ดีให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน  โปร่งใส มีแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมาภิบาล มีการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา
องค์กร และดําเนินงานโดยการมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของส่วนรวม 
 8.  นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรและ
นักศึกษามีศักยภาพทั้งตระหนักถึงความสําคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้นําในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับระดับสากล 

3. เพ่ือบริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

4. เพ่ือทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่
ระดับชาตแิละนานาชาติ 

5. เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและยกระดับคณะฯ ให้เป็นผู้นํา
ด้านพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติงานระดับสากล 

6. เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการคณะฯ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข 

 
ค่ำนิยมหลัก 
 HSS : Humanities and Social Sciences  
 H : Heedfully Learning   = รู้     คือ  การเรียนรู้อย่างตั้งใจ   
 S : Skill Development    = เป็น  คือ  การพัฒนาทักษะวิชาชีพ   
 S : Smart  Practice        = เก่ง  คือ  การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  
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เอกลักษณ์ 

โดดเด่นด้านภาษา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม นําวิชาการสู่ชุมชน 
 โดดเด่นด้านภาษา  หมายถึง  การให้ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มี 
       คุณภาพและการดําเนินการตามพันธกิจของ 
       มหาวิทยาลัย โดยมีสาขาภาษาไทยและ 
       สาขาภาษาต่างประเทศ เป็นกลไกในการ 

ขับเคลื่อน 

สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม    หมายถึง  การให้ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มี 
       คุณภาพและการดําเนินการตามพันธกิจของ 
       มหาวิทยาลัย โดยมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 
       วัฒนธรรม เช่น สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา 
       ประวัติศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร  
       และสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เป็นกลไกใน 
       การขับเคลื่อนและส่งเสริมการเผยแพร่ 
       วัฒนธรรมต่อสาธารณชน   

 นําวิชาการสู่ชุมชน  หมายถึง   การให้ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มี 
       คุณภาพ และการดําเนินการตามพันธกิจของ 
       มหาวิทยาลัย โดยมีสาขาวิชาสังคมวิทยา   
       สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์   
       สาขาวิชาภูมิศาสตร์ฯ และสาขาวิชา 
       บรรณารักษศาสตร์ฯ เป็นกลไกขับเคลื่อนนํา
       วิชาการสู่การพัฒนาชุมชน เพื่อตอบสนอง 
       ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นหรือสังคม 
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อัตลักษณ์ 

เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน  สืบสานวัฒนธรรม  สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม 
 เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน   หมายถึง  มีองค์ความรู้ทางวิชาการและเป็นผู้มี 

ประสบการณ์ในศาสตร์สาขาวิชาและหลักสูตร 
ที่ตนเองศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
และบูรณาการกับท้องถิ่นและสังคม 

 สืบสานวัฒนธรรม    หมายถึง  มีความรู้ ความเข้าใจทุกมิติความหลากหลายของ 
       วัฒนธรรมต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้วัฒนธรรม 

องค์กรสมัยใหม่ทั้งระดับชาติและสากล  

 สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม  หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการ 
ทํางานร่วมกับชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดีมี 
ความพร้อมในการทํางานในสภาพแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงทุกพ้ืนที่ของสังคม 
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บทที่ 2 
สรุปกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT) 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม  (SWOT) 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
 

จุดแข็ง (Strength) 

1.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีศาสตร์ที่หลากหลาย 
2.   บัณฑิตมีศักยภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
3.   นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีศักยภาพตามศาสตร์ของสาขาวิชาที่ตนเองถนัด 
4.   นักศึกษามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม เช่น พิธีกร ผู้ดําเนินรายการ วิทยากร ผู้นํากิจกรรม บริการชุมชน 
5.   มีทุนสนับสนุนการศึกษา  
6.   มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติและอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
7.   นักศึกษารุ่นพี่มีภาพลักษณ์ท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในชุมชนสนใจ 
8.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.   บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
10.  ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง 
12. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
13. มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และมีระบบกลไกในการบริหารจัดการที่ดีในการส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
14. มีระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพสามารถสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 

 

จุดอ่อน (Weakness) 

1.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจํานวนนักศึกษาลดลง และบางหลักสูตรไม่มีนักศึกษา 
2.   บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
3.   นักศึกษาที่เรียน ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี มีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางมากกว่านักศึกษาที่เรียนศูนย์เดิม 
4.   ข้อจํากัดด้านกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
5.   ขาดการบูรณาการตามศาสตร์ระหว่างคณะในมหาวิทยาลัย เพื่อประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ 
6.   ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของอาจารย์ และข้อมูลของศิษย์เก่ายังไม่สมบูรณ์ 
7.   อาจารย์ในมหาวิทยาลัยถูกมองข้ามในเรื่องของการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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จุดอ่อน (Weakness) 

8.   บัณฑิตส่วนใหญ่ขาดทักษะการสื่อสารทางด้านการพูดในที่สาธารณะและสังคม ซึ่งมีความจําเป็นมากในการทํางาน 
9.   ปฏิทินด้านกิจกรรมไม่ชัดเจน ทําให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก  
 

โอกำส (Opportunities) 

1.   นโยบายในการพัฒนาการศึกษาเปิดโอกาสให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถพัฒนาหลักสูตร 
ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของสังคม และชุมชน 
2.   การเพ่ิมหลักสูตร/งานสร้างสรรค์ โดยเพ่ิมอยู่ในหลักสูตรท้องถิ่นสู่ชุมชน 
3.   พันธกิจใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ประเด็นการการพัฒนาท้องถิ่น ผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4.   นโยบายของภาครัฐ ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี มุ่งเน้นการบริหารจัดการพัฒนา
องค์กรให้มีคุณภาพสู่การเป็นเลิศ 
5.   มีภาคีเครือข่ายท้องถิ่นทั้งองค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงาน
ราชการให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน  
6.   มีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกทางด้านสถาบันการศึกษา  
7.   รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการกระจายโครงการ งบประมาณต่าง ๆ ลงสู่ท้องถิ่น เช่น โครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ฯลฯ 
8.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
9.   นโยบายรัฐกระจายความเจริญและการลงทุนออกมายังส่วนภูมิภาคมากขึ้น รวมทั้งนโยบายกระจาย
อํานาจสู่ท้องถิ่นมากข้ึน 

 

อุปสรรค (Threat) 

1.   ผลกระทบทางเศรษฐกิจตกต่ํา เป็นผลให้จํานวนนักศึกษาลดลง เนื่องจากมีปัญหาทางด้านการเงิน 
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเกิดการแข่งขันในการแย่งกลุ่มประชากรการศึกษา และส่งผลกระทบต่องบประมาณที่
จะได้รับจัดสรร 
2.   สถานการณ์โรคระบาดที่รุนแรง ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ําของการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา 
รวมถึงผลลัพธ์ของการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
3.   ระบบการคัดเลือกไม่เอ้ืออํานวยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้นักศึกษาตามที่ต้องการ 
4.   รัฐมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาต่อในสายอาชีพมากขึ้น   
5.   ชุมชนขาดการพึ่งพาตนเอง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์และกำรเช่ือมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues)  
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 

Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ  
2. การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

สู่มาตรฐานสากล 
5. การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้เป็นมหาวิทยาลัย 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Goals)  
1. บัณฑิตมีศักยภาพและทักษะการทํางานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ

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

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพ 

ในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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 แสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Goals) 
1. บัณฑิตมีศักยภาพและทกัษะการทาํงานในอนาคตที่สอดคลอ้งกับการพัฒนาท้องถิน่และสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศกัยภาพในการปรับตัวได้เท่าทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. บัณฑิตครู ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สู่ศตวรรษที่ 21 
4. ปฏิรูประบบบริหารจดัการให้มีประสทิธภิาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมตอ่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิน่สู่มาตรฐานสากล  
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ สอดคลอ้งกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรฐัและมีศักยภาพในการแข่งขนัเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตแบบการพลกิโฉมมหาวทิยาลัย 
(Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม และประเทศชาต ิ

2. การสร้างสรรคก์ารวจิัยเชิงพาณิชย์ พัฒนา
นวัตกรรม และพันธกจิสัมพนัธ์เพือ่การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

3. การยกระดับมาตรฐาน การผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศกึษาเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวติ 

4. การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการให้เป็นมหาวทิยาลัยแห่งนวัตกรรม  
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่สู่มาตรฐานสากล 

5. การยกระดับและการพลกิโฉมมหาวทิยาลัย 
(Reinventing Universities) ให้เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
สู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ ์(Strategies) 
1. ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 
ให้ทันสมัยและตอบสนองตอ่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาติ  
2. พัฒนาหลักสูตรแบบการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  
เพื่อสร้างทางเลือกของชุมชนท้องถิ่น  
และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนอง
ต่องานในอนาคต ความต้องการของท้องถิ่น 
และการพัฒนาประเทศ  
4. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศและได้มาตรฐานสากล  

1. ยกระดับคุณภาพงานวจิัยและสร้าง
นวัตกรรมเพือ่สร้างขีดความสามารถ 
ของท้องถิน่และขับเคลือ่นการพฒันา 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
2. พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวจิัย
ของคณาจารย์ให้มีศักยภาพเพิม่สูงขึน้  
3. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ  
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการน้อมนาํ
แนวพระราชดําริไปใช้เพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่
อย่างย่ังยืน  
4. ส่งเสรมิและพฒันามรดกทางวัฒนธรรม
อย่างสร้างสรรค์เพือ่ประโยชน์แก่ชุมชน
ท้องถิ่น 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครใูห้
มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
หลังสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  
2. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตคร ู
สู่ศตวรรษที่ 21  
3. สร้างระบบการพัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา  
4. สร้างเครือข่ายความรว่มมอืเพือ่พัฒนา 
นวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูให้ 
สอดคล้องกับการพัฒนาทอ้งถิน่และ
ประเทศชาต ิ

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
เชิงรกุตามหลกัธรรมาภิบาล  
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและจดั
เส้นทางการทํางานใหม่เพือ่ส่งเสริมให้มี
สมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีประสทิธิภาพ  
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพ และพฒันากระบวนการทํางานให้
เป็นดิจทิัลทีเ่หมาะสมในการทํางาน  
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพือ่เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสรรคน์วัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่ 

1. สร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลัยให้มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับทอ้งถิ่น 
ระดับประเทศ และนานาชาติ  
2. วางรากฐานการพัฒนามหาวทิยาลัย 
เพื่อเตรียมพรอ้มสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่สู่
มาตรฐานสากล  
3. การสร้างเครือข่ายพันธมติรความร่วมมอื
กับมหาวิทยาลัยองคก์รในระดับชาติ และ
นานาชาตเิพื่อยกระดับคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 
4. พัฒนามหาวทิยาลัยทางกายภาพและ
สิ่งแวดลอ้มตามเกณฑ์คุณภาพในระดับ
นานาชาต ิ
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กลยุทธ ์(Strategies) 
5. สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู ้
เชิงประสบการณ ์(Experience)  
และการแก้ปัญหาตามสภาพจริง (Hand-on)  
6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต  
7. สร้างโอกาสทางการศกึษาและพฒันา 
กลไกกระบวนการรับนักศกึษาใหม่ 
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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/เกิดข้ึนค่อนข้างบ่อย 
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 

1 น้อยมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดําเนินงาน 
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน
เล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง  
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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 
ไม่พบความเสี่ยง - - - - - 
2. ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 
1. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

และงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรคล์ดลงทุกป ี

1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน 
 

4 3 
 

สูง 
(12) 

2 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ไม่พบความเสี่ยง - - - - - 
4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
ไม่พบความเสี่ยง - - - - - 
5. ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล 
ไม่พบความเสี่ยง - - - - - 

6. ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอกที่มำกระทบ 
1. อัตราการเกิดของ
ประชากรลดลง ส่งผลให้
นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ 
มีจํานวนลดลง รวมถึง
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการ
แข่งขันจะสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ 

1. จํานวนนักศึกษาที่รับเข้า 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

4 4 
 

สูง 
(16) 

1 
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บทที่ 4 
แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

 
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ของสถำบัน/หน่วยงำน 

วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ไม่มี 
ประเด็นควำมเสี่ยง 

ไม่มี 
 

 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรป้องกัน/

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ของกำรควบคุม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ไม่พบความเสี่ยง - - - - - - 
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2. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) 
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1.  เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน และงบประมาณ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

 ประเด็นควำมเสี่ยง 
1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ลดลงทุกป ี
 

 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรป้องกัน/

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ของกำรควบคุม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1. งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการดําเนินงาน 

1. จั ดทํ าแผนเพิ่ มรายได้   
ลดรายจ่าย คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
 

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม
และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ 
2. กิจกรรมจัดหารายได้หน่วยงาน 
: การบริการวิชาการการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรท้องถิ่น คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
(หลักสูตรระยะสั้น) 
3. กิจกรรมจัดหารายได้หน่วยงาน 
: บริษัทจัดหางานจําลองเพื่อ
บูรณาการการเรียนการสอนกับ
การทํางานให้กับนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

1. เพื่อมีทรัพยากรทางการเงินจาก
แหล่ งต่ า ง  ๆ  นอก เหนื อจาก
งบประมาณแผน่ดิน และงบประมาณ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์
2. เพื่อเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่าย
ในงบดําเนินงาน หรืองบรายจ่ายอื่น
ใดที่คณะ ศูนย์ภาษา และสาขาวิชา
สามารถที่จะลดทอนงบประมาณได้
แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของการ
ทํางาน 
  

60,000 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
2564 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
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3. ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ  
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ไม่มี 
ประเด็นควำมเสี่ยง 

ไม่มี 
 

 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรป้องกัน/

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ของกำรควบคุม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ไม่พบความเสี่ยง - - - - - - 
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4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน  
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ไม่มี 
ประเด็นควำมเสี่ยง 

ไม่มี 
 

 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรป้องกัน/

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ของกำรควบคุม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ไม่พบความเสี่ยง - - - - - - 
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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 

1.  เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ประเด็นควำมเสี่ยง 

1.  อัตราการเกิดของประชากรลดลง ส่งผลให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อมีจํานวนลดลง รวมถึงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการแข่งขันจะสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ 
 

 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรป้องกัน/

แก้ไขควำมเสี่ยง 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ของกำรควบคุม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จํานวนนักศึกษาที่
รับเข้าไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

จั ดทํ าโครงการความร่ วมมื อ 
ด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
1. โครงการความร่วมมือกับ
วิทยาลัยนานาชาติทาเลนต์ กวางสี 
2. โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับตํารวจภูธรจังหวัด
และศูนย์ฝึกภาค 
3. โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับบุคลากรทางทหาร 
4. โครงการความร่วมมือกับ
โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรเตรียมอุดม 
5. โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับบุคลากรทางการ
ปกครองท้องถิ่น 

1. กิจกรรมจัดหารายได้หน่วยงาน 
: หนึ่งหลักสูตรหนึ่งโครงการความ
ร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ (หลักสูตรปริญญาตรี) 

1. คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
ต้องทําความร่วมมือทางด้านวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์วิชาเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษา
ของแต่ละหลักสูตร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
2564 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์



 
 

  

 

 

 
 

ภำคผนวก 

 

 
 



ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตใหมีปญญา  

สรางคุณภาพคูคุณธรรม  

นําวิชาการสูการพัฒนาทองถ่ิน


