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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คานา
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในนับเป็นเครื่องมือสําคัญ และมีประโยชน์ในการบริหาร
จัดการองค์การให้สามารถบรรลุเป้า หมายและวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ได้อย่างมี ป ระสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผลด้วยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการ การดําเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร ทําให้องค์กรสามารถ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เ ล็ ง เห็ น ว่ า การบริ ห ารความเสี่ ย ง เป็ น เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ และมี
ประโยชน์อ ย่า งมากในการที่แต่ล ะองค์ก รจะนําหลัก การของการบริห ารความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผน
ควบคู ่ก ับ การบริห ารงาน บริห ารโครงการ หรือ บริห ารองค์ก ร ได้อ ย่า งเหมา ะสมและบรรลุผ ล
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้ ซึ่ งแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานนําไปใช้ประโยชน์ในการบริห ารงานและปฏิบัติงานเพื่อ พัฒ นา
องค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ที่ตั้ง

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา สร้างคุณภาพคู่คุณธรรม นําวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นําทางวิชาการ มุ่งเน้นให้การบริการการศึกษาที่หลากหลาย โดยนําองค์ความรู้
ทางวิชาการงานวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การบูรณาการการเรียนการสอน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจในการพัฒนาคณะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน
2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้นําในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและได้มาตรฐานระดับสากล
3. บริ ก ารวิ ช าการ ถ่ า ยทอดนวั ต กรรมและเทคโนโลยี และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมา
จากพระราชดําริสู่ท้องถิ่นและสังคม
4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
สู่ระดับชาติและนานาชาติ
5. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและยกระดับคณะฯ ให้เป็นผู้นํา
ด้านพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติงานระดับสากล
6. พัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการคณะฯ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข
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ประวัติความเป็นมา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ คือ
1. ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดศิลปศาสตร์และวัฒนธรรมแก่นักศึกษาของสถาบัน เพื่อให้ได้
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่สังคมพึงประสงค์
2. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับอนุปริญญา
และปริ ญญาตรี เพื่อสนองตอบความต้องการกําลั งคนในสั งคม และเพื่อเสริมสร้างคุณค่าของมนุษย์
ให้สูงส่ง ในการดําเนินชีวิต และสร้างความเจริญให้แก่สังคมที่อาศัย
3. เป็นแหล่งในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์เชิงวิชาการให้แก่ชุมชน
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท (สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2536 : 25)
การพัฒนาของคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นใน 3 ประเด็น คือ “พัฒนาคน
พัฒนาวิชาการ และพัฒนากายภาพ”
1. การพัฒนาคน หมายถึง การพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพ
ตามแนวทางและหน้าที่ของตน
2. การพัฒ นาวิช าการ ได้แก่ การพัฒ นาหลั กสู ตร การพัฒ นางานวิจัย การสร้างผลงานทาง
วิชาการ รวมถึงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. การพัฒนากายภาพ หมายถึง การจัดหาอาคารสถานที่ และเครื่องมือประกอบการปฏิบัติการ
ของทุกสาขาวิชาให้เพียงพอ
งบประมาณและกิจ กรรมในแต่ล ะปี การศึ กษาได้ถู ก กําหนดโดยแนวทางข้ างต้น เพื่อให้ เ กิ ด
การพั ฒ นาทุ ก ด้ า นในสั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสม ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ผู้ ที่ เ รี ย นจบจากคณะวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เป็นผู้ที่คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีคุณธรรมประกอบกัน
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พุทธศักราช

การดาเนินการ

2518

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518

2521

เปิดสอนโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.)

2524

เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาครุศาสตร์บัณฑิต (คบ. 4 ปี) ในวิชาเอกสังคม
ศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย นาฎศิลป์ ศิลปะ และภูมิศาสตร์

2527

เปิดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาตรี (อ.ศศ.) วิชาดนตรี

2529

เปิดรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)
ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และศิลปศาสตร์ โดยเปิดรับ
นักศึกษาในโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี
หลัง โดยรับผู้จบ ปกศ. สูง หรืออนุปริญญา ทั้งภาคปกติ และ กศ.บป.

2531

เปิดรับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาดนตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ และวัฒนธรรมศึกษา
ในสาขาศิลปศาสตร์ ระดับ อ.ศศ. และศศ.บ. ในสาขา ครุศาสตร์ ยังคงเปิดรับ
นักศึกษาในวิชาเอกต่าง ๆ เหมือนเดิม

2536

เปลี่ ย นสถานะเป็นสถาบันราชภัฏ นครสวรรค์ ปัจจุบันจัดการศึก ษาสํ า หรั บ
นักศึกษาภาคปกติ โดยแบ่งเป็นสายวิชาการศึกษาในโปรแกรมวิชา สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย นาฎศิลป์ ดนตรีศึกษาและพระพุทธศาสนากับส่วนของ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ในโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ภาษาอังกฤษ
วัฒ นธรรมศึกษา สํ าหรับนักศึกษาภาคกศ.บป จัดการศึกษาโปรแกรม วิช า
พัฒ นาชุมชน ภาษาอังกฤษธุรกิจ และรัฐ ประศาสนศาสตร์ ในสายวิช าศิล ป
ศาสตร์

2543

เปิดรับนักศึกษาในโครงการการศึกษาสําหรับเยาวชน ( กศ.ยช.)

2544

เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม ( ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ) สาขาศิลปศาสตร์ และเปิดรับนักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์

2545

เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย สาขาวิชาศิลปศาสตร์
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2546

เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์

2548

เปลี่ ย นสถานภาพจากสถาบัน ราชภัฏ นครสวรรค์ เป็ น มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ
นครสวรรค์ มีการปรับโครงสร้างการบริหารคณะ

2549

เปิ ดรั บ นั กศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โปรแกรมวิชาภาษาไทย ตาม
โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพและเทคโนโลยีหนานหนิง

2552

เปิ ดรั บ นั กศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โปรแกรมวิชาภาษาไทย ตาม
โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Talent

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่ พ.ศ.
2519-ปัจจุบัน จํานวนทั้งหมด 12 ท่าน ตามลําดับ ดังนี้
รายชื่อผู้บริหารคณะตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ – นามสกุล
อาจารย์วิเชียร อชิโนบุญวัฒน์
อาจารย์ณัฐพงศ์ อ่ํารอดจตุทิพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสวก ใจสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ บุตรประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์บุญเรือง อินทวรันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธ์
อาจารย์สมศักดิ์ ขวัญเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี ซาเหลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี ธนวิภาคะนนท์
ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ
ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ

ระยะเวลา
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2519-2523
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2523-2525
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2525 -2527
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2527-2531
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2531-2534
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2535-2539
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2540-2542
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2542-2546
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2547-2551
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2552-2556
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2556-2560
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

คณบดีทั้งหมดได้รับการคัดเลือกมาจากคณาจารย์ ประจําในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้ทําหน้าที่เป็นผู้บริหารคณะวิชา จึงมีหน้าที่ทั้งการบริหารงานทั่วไปและงานบริหารวิชาการ
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โครงสร้างการบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น มี “คณบดี”เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ มีรองคณบดี หัวหน้าสํานักงาน หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งมีทั้งหมด 12 สาขาวิชา และ 1 หลักสูตร
วิชา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษา กลุ่มมนุษย์ กลุ่มสังคม และหลักสูตรวิชา ดังนี้
1. กลุ่มภาษา มี 2 สาขาวิชา 1 โครงการหลักสูตร คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชา
ภาษาไทย และโครงการหลักสูตรนานาชาติ
2. กลุ่มมนุษย์ มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
ดนตรี สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3. กลุ่มสังคม มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิ ชาภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์
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โครงสร้างการบริหาร
คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะ
รองคณบดี

สานักงานคณบดี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาไทย

- งานธุรการ
- งานบุคคล
- งานการเงินและการคลัง
- งานนโยบายและแผน
- งานประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรม

สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
สาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
สาขาวิชานิติศาสตร์

- งานสวัสดิการนักศึกษา
- งานวิชาการและวินัยนักศึกษา
- งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ

- งานสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

โครงการหลักสูตรนานาชาติ

- งานระบบและแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- งานติดตามควบคุมและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
- งานระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานวิจัยและบริการ
วิชาการ
- งานวิจัยและบริการวิชาการแก่บุคคล

สาขาวิชาศิลปกรรม

- งานกิจกรรมนักศึกษา

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานบริหารทั่วไป
- งานจัดการศึกษานานาชาติ

ภายในและภายนอก

สาขาวิชาสังคมวิทยา
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริม

กลุ่มงานบริหารศูนย์ภาษา

สาขาวิชารัฐศาสตร์

- งานเลขานุการ

- งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- งานหลักสูตรและแผนการเรียน
- งานติดตามวัดผลประเมินผล
- งานสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย
- งานพัฒนาการสร้างนวัตกรรม
- งานถ่ายทอดและบริการวิชาการ
- งานวารสารวิชาการ

ศูนย์ภาษา

กลุ่มงานประกันคุณภาพภาษา

7

คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ
อาจารย์ชนิกา พรหมมาศ
อาจารย์อรทัย อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยา อู๋ชนะภัย
ผศ.ณัฐ
ล้ําเลิศ
อาจารย์นงลักษณ์ ปิยะมังคลา
นายไกรสิน
ศิลปาจารย์
นายอดุลย์
ศรีประทักษ์
อาจารย์ปัทมา ดําประสิทธิ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ
อาจารย์ชนิกา พรหมมาศ
อาจารย์อรทัย อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยา อู๋ชนะภัย
อาจารย์ปัทมา ดําประสิทธิ์

ตาแหน่ง
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดี/รักษาการหัวหน้าสํานักงานคณบดี
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บทที่ 2
สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
1. การกําหนดแผนการสอนแต่ละรายวิชาทําได้อย่างมีคุณภาพ มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย สามารถนําไป
เป็นกรอบปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning
2. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายเพื่อสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การดูแลสังคมและการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน
3. ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้นแสดงว่ามหาวิทยาลัย
ได้รับความเชื่อถือจากวงการวิชาการ วิชาชีพ สถาบันและองค์กรภายนอกระดับสูง
4. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่หลากหลายตามพันธกิจที่สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น
5. การดําเนินการเผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
6. กําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการพัฒนาท้องถิ่น
7. การกระจายอํานาจลงสู่หน่วยงานระดับคณะ ทําให้คณะสามารถวางแผนในการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
8. จัดทําแผนและดําเนินการตามแผนพัฒนาอาจารย์ ให้มีวุฒิระดับปริญญาเอกและการได้รับตําแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้นทุกปี
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จุดแข็ง (Strengths)
9. การดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง
และมีคู่มือประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
10. การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนา
มากขึ้น
11. มีแผนพัฒนาเทคโนโลยีทั้งระยะสั้นและระยะยาว สําหรับการบริหารจัดการ การเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ
12. การให้ความสําคัญกับการมีจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายโดยมีการจัดทํา
ประกาศและข้อบังคับที่ชัดเจนให้ทุกคนได้ปฏิบัติ
13. มีหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
14. มีเครือข่ายและการบริการวิชาการที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง
15. มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน โดยเน้นการกระจายอํานาจ
16. มีแผนการโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
17. มีการนําผลงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนทําให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
18. มีสิ่งสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีคุณภาพ
19. คณะมีทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
20. มีการตีพิมพ์งานวิจัย ในระดับชาติ นานาชาติอย่างต่อเนื่อง
21. มีการนํางานวิจัยแบบมีส่วนร่วมและการวิจัยแบบบูรณาการมาใช้กับการเรียนการสอน
22. มีระบบและกลไกเป็นส่วนเสริม สนับสนุนให้ อาจารย์สามารถดําเนินงานได้สะดวกและรวดเร็ว
23. มีเครือข่ายทางวิชาการกับบุคคล/หน่วยงานภายนอกอย่างกว้างขวาง
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จุดแข็ง (Strengths)
24. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งวิชาชีพเฉพาะ และทักษะอื่นๆที่
สนับสนุนการเรียนการสอน
25. มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
26. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
27. การมีส่วนร่วมของบุคลากรระดับบนลงล่างและระดับล่างขึ้นบน
28. บุคลากรของคณะมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
29. การบริหารงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
30. มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการท้องถิ่นและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
31. มีลานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทํากิจกรรมทางด้านต่างๆของนักศึกษาและคณาจารย์
32. มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเป็นสีเขียวสวยงามราบรื่น
33. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านภาษาที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษา
ย่านมัทรี
34. มีความเข็มแข็งทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ
35. มีนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการได้รับรางวัลระดับชาติ
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จุดอ่อน (Weaknesses)
1. คณะมีบุคลากรที่มีตําแหน่งทางวิชาการน้อยเกินไป
2. งบประมาณสนับสนุนการทํางานยังไม่เพียงพอ
3. ระบบประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะเว็บไซน์ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
5. ยังมีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยน้อยเกินไป
6. ขาดกลยุทธ์และระบบในการสร้างรายได้
7. มีการนําวิจัยไปต่อยอดหรือนําไปใช้ในท้องถิ่นยังไม่มากเท่าที่ควร
8. ระบบฐานข้อมูลการจัดการด้านงานวิจัยและสิ่งสนับสนุนทางการวิจัยยังไม่เพียงพอ
9. สัดส่วนของ อาจารย์ที่ได้ทุนวิจัยยังอยู่ในระดับน้อย
10. โจทย์วิจัยตอบสนองท้องถิ่นน้อยไม่สามารถนําไปใช้ได้จริงพร้อมกับการมีส่วนร่วมทางวิจัยมีน้อย
11. การ N/A (การสร้างมาตรฐาน) ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
12. ไม่สามารถร่วมศาสตร์ทุกแขนงให้เป็นหนึ่งเดียวกัน หรือไม่สามารถนํามาบูรณาการได้
13. เวลา พบปะ พูดคุย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ในคณะฯมีน้อยเกินไป
14. ภาระการสอนมีปริมาณมาก
15. การเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งวัฒนธรรมชุมชนทําให้ขาดการบูรณาการ
16. บุคลากรขาดทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ
17. บุคลากรขาดความรู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ
18. โครงสร้างการบริหารจัดการระดับคณะ/สาขา ไม่ชัดเจน หน้าที่ภาระงานมีความทับซ้อน
19. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารไม่ชัดเจน สามารถเข้าถึงยากระหว่างผู้บริหาร
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
20. การมีส่วนร่วมในการรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของคณะกับคณาจารย์น้อย
เช่น การประชุมประจําเดือนของคณาจารย์ภายในคณะ
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จุดอ่อน (Weaknesses)
21. กิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคี ระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะมีน้อยเกินไป
22. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีน้อยเกินไป
23. ความตื่นตัวและกระตือรือร้น ของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีของศูนย์ภาษา ณ ศูนย์การศึกษา
ย่านมัทรีน้อย และไม่คุ้มทุนในการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลบริหารจัดการ
24. ขาดหลักสูตรวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เช่น ควรเปิดหลักสูตร คบ.
ภาษาอังกฤษ ,คบ.นาฏศิลป์ ,คบ.ดนตรี เป็นต้น
25. คณาจารย์มีภาระการสอนที่มากเกินไป เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
26. จํานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาแต่ละหลักสูตรมีจํานวนลดน้อยลง
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunity)
1. มีหลักสูตร/งานวิจัย/บริการวิชาการที่หลากหลายเป็นที่ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2. สามารถมีส่วนร่วมในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งมีจุดเน้นเรื่องของข้าว และ โลจิสติกส์ ฯ
3. นโยบายรัฐในการสนับสนุน SME Startup และ Thailand 4.0
4. มีความได้เปรียบทางด้านทําเลที่ตั้งตลอดจนการคมนาคมต่าง ๆสะดวกสบาย
5. มีเครือข่ายที่กว้างขวางในการรับนักศึกษาและการเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6. นโยบายสนับสนุนการสร้างเครือข่ายงานวิจัย
7. มีแหล่งทุนภายนอกจํานวนมากเปิดโอกาสและให้การสนับสนุนการทําวิจัย
8. บุคลากรของท้องถิ่นยังขาดองค์ความรู้ในการทําวิจัย
9. ทรัพยากรในท้องถิ่นเอื้อต่อการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10. นโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยผ่านการวิจัย เช่น การวิจยั ด้านการพัฒนา
การท่องเที่ยว
11. ความต้องการทางสังคม ต้องการได้ทักษะที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง (หลักสูตรระยะสั้น)
(Thailand 4.0)
12. การเป็น AEC (ภาษาที่หลากหลาย)
13. หน่วยงานราชการภายนอกยังขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น ภาษาอังกฤษ
14. ทําเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียงมีคู่แข่งน้อย
15. มีโอกาสเรียนรู้เข้าถึงชุมชนที่หลากหลายทางด้านวิชาการ
16. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้คําปรึกษา เผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ
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อุปสรรค (Threats)
1. มีคู่แข่งมากขึ้นจากการเปิดเสรีทางการศึกษา (AEC) ทําให้มีมหาวิทยาลัยเกิดใหม่มากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่มีแนวโน้มเปิดรับนักศึกษาจํานวนมากขึ้น
3. สังคมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4. ทัศนคติจากสังคมภายนอกที่มีต่อมุมมองเชิงลบในเรื่องของคุณภาพบัณฑิต
5. จํานวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยม 6 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
6. นักเรียนที่เข้ามาเรียนในระดับปริญญาของคณะฯ ส่วนใหญ่มีพื้นฐานความรู้ในระดับต่ํา
7. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง – ยากจน
8. นักศึกษามีอัตราการออกกลางคันเพิ่มมากขึ้นจากปัญหาแหล่งเงินทุนทางด้านการกู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) ลดลง
9. มีมหาวิทยาลัยที่มีจุดแข็งด้านงานวิจัยเป็นคู่แข่ง
10. นโยบายของรัฐบาลสนใจในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังน้อย
11. ทิศทางการพัฒนาประเทศไม่เน้นศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12. ขาดการยอมรับของหน่วยงานอื่นในความร่วมมือของคนในชุมชน
13. สังคมไม่เชื่อมั่นต่อคุณภาพบัณฑิตในสาขาวิชาชีพต่างๆนอกจากวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย
14. นโยบายทางการศึกษามีการปรับเปลี่ยนบ่อยและขาดความชัดเจนส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
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ประเด็นยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล
3. การยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยน้อมนําแนว
พระราชดําริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
5. การเพิ่มศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่สากล
6. การยกระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรมทักษะทางปัญญาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตมีขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงานในระดับสากล
สร้างความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์บุคลากรและนักศึกษา
วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยสู่การพัฒนาองค์กร ทักษะอาชีพเพื่อ
การให้บริการวิชาการที่ดี แก่ชุมชนและท้องถิ่น
6. สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการและน้อมนําแนวพระราชดําริให้ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม
7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและ
ท้องถิ่น และสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่นานาชาติ
8. เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
10. อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะได้
มาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน
11. มีการปรับรูปแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
12. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
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แสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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บทที่ 3
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์มีการใช้เกณฑ์ การประเมินความเสี่ ยงโดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง
(Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กําหนดไว้

ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับ
5

4

3

2

1

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood)
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
สูงมาก
1 เดือนต่อครั้ง /เกิดขึ้นเป็นประจํา
สูง
1-6 เดือนต่อครั้ง /เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
ปานกลาง
1 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
น้อย
2-3 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
น้อยมาก
5 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
ผลกระทบ
คาอธิบาย
รุนแรงที่สุด
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการดําเนินงาน
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน
อย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
รุนแรงมาก
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการดําเนินงาน
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม /กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน
อย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพลภาพไม่สามารถทํางานได้
ปานกลาง
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดําเนินงาน
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม /กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน
ปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
น้อย
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดําเนินงาน
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม /กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน
พอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
น้อยมาก
เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดําเนินงาน
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม /กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน
เล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง
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ระดับความเสี่ยง (Degree of Risks)
ระดับความ
เสี่ยง
สูงมาก

มีนัยสาคัญ

ปานกลาง

ต่า

คาอธิบายผลลัพธ์

กลยุทธ์ที่ต้องการ
(ตัวอย่างเท่านั้น)

เป็นความเสี่ยงที่ไม่ควร ยอมให้เกิดขึ้น เช่น กําหนดให้กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบพิจารณา
วัตถุประสงค์ที่สําคัญหรือโครงการล้มเหลว กําหนดมาตรการลด/ป้องกันโดยเร่งด่วน
โดยสิ้ น เชิ ง เกิ ด ความเสี ย หายทางการเงิน
และชื่อเสียง อย่างรุนแรง
เกิดการหยุดชะงักในการดําเนินธุรกิจ เช่น
อัคคีภัย โครงการสํ า คัญ ล่ าช้า ค่าใช้จ่า ย
บานปลาย บุคลากรสําคัญลาออก รายการ
ที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น
บางครั้งไม่สามารถควบคุมการหยุดชะงักได้
ภายในเวลาที่กําหนด

กํ า หนดให้ ก ลุ่ ม งานผู้ รั บ ผิ ด ชอบต้ อ งให้
ความสําคัญ

กําหนดให้กลุ่มงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยง
ควรพิ จ ารณาจั ด ให้ มี ม าตรการควบคุ ม
ความเสี่ยง

ผลกระทบต่ํา แต่ถ้าไม่ควบคุมอาจเกิดความ หากกลุ่ ม งานงานยอมรั บ ความเสี่ ย งใน
เสียหายได้เล็กน้อย
ระดั บ นี้ ไ ด้ และต้ น ทุ น การลด/ควบคุ ม
ความเสี่ ย งไม่ คุ้ ม กั บ ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ
หน่ ว ยงานอาจไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งจั ด ห า
มาตรการการลด/ควบคุ ม ความเสี่ ย ง
เพิ่มเติม แต่จะต้องติดตามสถานะความ
เสี่ยงอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าความ
เสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
หลังจากที่เราทราบระดับของความเสี่ยงแล้วเราจึงมาจัดลําดับตามแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อระบุถึง
ตําแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการเพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสําคัญ 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

สูงมาก 18-25
สูง 10-17
ปานกลาง 6-9
น้อย 1-5
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การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงการจัดลาดับความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ ระดับความ ลาดับ
เสี่ยง

1. ด้านยุทธศาสตร์และพันธกิจของหน่วยงาน
1.1 บทความวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์น้อย
1.2 ไม่มีผลการทวนสอบ

ขาดงบประมาณในการสนับสนุน
การส่งบทความตีพิมพ์

3

4

สูง (12)

1

ขาดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

3

4

สูง (12)

1

5
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1

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
2. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
1.ทรัพย์สินของคณะฯ
เสี่ยงต่อการสูญหาย

ขาดระบบสอดส่องดูแลทรัพย์สิน
ของคณะฯ

3

(สูง)

3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
การไม่ปฏิบัติตาม

. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

5

4

กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของ ข้อบังคับ ระเบึยบ จากทาง
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ทําให้ผู้ปฏิบัติ

9

1

(สูง)

บางส่วนไม่ทราบ
(ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปี 58)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ไม่พบความเสี่ยง
5. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ไม่พบความเสี่ยง
6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ
ความเสียหายจากภัย

ความเสียหายที่อาจเกิดจาก

ธรรมชาติ

อัคคีภัย วาตภัย อุบัติเหตุ

1

4

4
(น้อย)

1
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บทที่ 4
แผนบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อให้มีจํานวนงานวิจัยของคณะฯผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
2. เพื่อให้หลักสูตรต่างๆ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ประเด็นความเสี่ยง
1. งานวิจัยของคณะฯ มีจํานวนน้อย
2. ขาดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
กระบวนการ
ปัจจัยความ
เสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

ปฏิบัติงาน/

วัตถุประสงค์

โครงการ/

ของการควบคุม

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ

กิจกรรม/
200,000

1.1 มีจํานวน

จัดทุนสนับสนุน

จัดทุนสนับสนุน

เพื่อให้มีจํานวนการ

ต.ค. 59 ก.ย. 60

คณะ

บทความ

ให้คณาจารย์

วิจัยให้แก่ผู้

ตีพิมพ์บทความ

วิชาการที่ได้รับ ตีพิมพ์บทความ

ต้องการตีพิมพ์

วิชาการของคณะฯ

และ

การตีพิมพ์น้อย ทางวิชาการ

บทความทาง

ผ่านตามเกณฑ์

สังคมศาสตร์

วิชาการ

มาตรฐานของ สกอ.

มนุษยศาสตร์
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กระบวนการ
ปัจจัยความ
เสี่ยง

แนวทางการ
ป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

ปฏิบัติงาน/

วัตถุประสงค์

โครงการ/

ของการควบคุม

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ

กิจกรรม/
-

ม.ค. 60

1.2 ไม่มีผล

จัดโครงการทวน จัดโครงการทวน

เพื่อให้หลักสูตร

การทวนสอบ

สอบผลสัมฤทธิ์

สอบผลสัมฤทธิ์

ต่างๆ มีการทวน

มนุษยศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา

ทางการศึกษา

สอบผลสัมฤทธิ์

และ

เพื่อให้สาขาวิชา

ทางการศึกษาตาม

สังคมศาสตร์

ต่างๆ ทราบถึง

เกณฑ์มาตรฐานของ

ขั้นตอนการ

สกอ.

ทางการศึกษา

จัดการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะ
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2.ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
วัตถุประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อให้บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปฏิบัติตาม นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง
ประเด็นความเสี่ยง
1. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ จากทางมหาวิทยาลัย ทําให้ผู้ปฏิบัติบางส่วนไม่

ทราบ

ปัจจัย
ความเสี่ยง

แนวทางการ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/

ป้องกัน/แก้ไข

โครงการ/

ความเสี่ยง

กิจกรรม/

วัตถุประสงค์

แจ้งให้

1.ชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อให้บุคลากร

เปลี่ยนแปลง

ผู้เกี่ยวข้อง

ทันทีที่มีการ

ของคณะ

นโยบาย

รับทราบอย่าง เปลี่ยนแปลง
ทันที
ระเบียบ ข้อบังคับ

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ระเบียบ จาก

จากทาง

ปฏิบัติตาม

ทาง

มหาวิทยาลัย

นโยบาย ระเบียบ

มหาวิทยาลัย

โดยเฉพาะด้าน

ข้อบังคับ ของ

ทําให้ผู้ปฏิบัติ

การเงิน ทั้งทาง

มหาวิทยาลัยอย่าง

บางส่วน

วาจาและหนังสือ

ถูกต้อง

ไม่ทราบ
(ความเสี่ยง
ต่อเนื่องจากปี
58)

ภายใน
2. ให้คําแนะนําแก่
ผู้ปฏิบัติงานของ
สาขาวิชาต่างๆ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินงาน

ของการควบคุม

3.1 มีการ

ข้อบังคับ

งบประมาณ

-

ต.ค. 59 – ก.ย. - รองคณบดี
60

ฝ่ายบริหาร
-คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
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3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง
ไม่มี
ประเด็นความเสี่ยง
ไม่มี
ปัจจัยความ

แนวทางการ

กระบวนการ

วัตถุประสงค์

เสี่ยง

ป้องกัน/แก้ไข

ปฏิบัติงาน/

ของ

โครงการ/กิจกรรม/

การควบคุม

ความเสี่ยง

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินงาน

ไม่พบความ
เสี่ยง

4. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง
ไม่มี
ประเด็นความเสี่ยง
ไม่มี
ปัจจัยความ

แนวทางการ

กระบวนการ

วัตถุประสงค์

เสี่ยง

ป้องกัน/แก้ไข

ปฏิบัติงาน/

ของ

โครงการ/กิจกรรม/

การควบคุม

ความเสี่ยง
ไม่พบความ
เสี่ยง

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
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5. ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอกที่มากระทบ
วัตถุประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง
เพื่อบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ให้มีความเสี่ยงลดลงหรือยอมรับได้
ประเด็นความเสี่ยง
1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
ปัจจัย

แนวทางการ

กระบวนการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยง

ป้องกัน/แก้ไข

ปฏิบัติงาน/

ของ

ดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม/

การควบคุม

ความเสี่ยง
ความ

เฝ้าระวังการเกิด

เฝ้าระวัง สอดส่องดูแล

เสียหายที่

ความเสียหายจาก เมื่อเกิดภาวะเสี่ยงจาก

เพื่อป้องกัน

-

ม.ค. 2560 คณะ

ความเสียหายที่

มนุษยศาสตร์

เกิดจากภัย ภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติ (เนื่องจาก

อาจเกิดขึ้นจาก

และ

ธรรมชาติ

มีความเสี่ยงน้อย)

ภัยธรรมชาติ

สังคมศาสตร์

ต่างๆ

