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ค ำน ำ 
 

  แผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563-2564 นี้ เป็นฉบับปรับปรุง
เพ่ิมเติมจากฉบับเดิม คือ แผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับพ.ศ.2560-2564 ซึ่ง
คณะฯ ได้ถือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริหารจัดการของคณะบรรลุ
เป้าหมายและตอบสนองวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้มาเป็นเวลา 3 ปีงบประมาณ และได้มีการสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือให้ทราบถึงผลส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์ ทราบถึงสถานะของคณะปัจจุบันที่
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คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ.2563-2564) ขึ้นมา เพ่ือช่วยกันร่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
มาตรการ ตลอดจนโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดความส าเร็จพร้อมระบุค่าเป้าหมายในแต่ละปี น าแจ้ง  
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 และระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรทุกภาคส่วนในคณะ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับคณะ ระดับภาควิชา ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ 
และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ช่วยกันให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการก าหนดมาตรการ โครงการ/
กิจกรรม และตัวชี้วัดความส าเร็จ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 

คณะมนุษยศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2563-2564 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ให้สามารถด าเนินการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้แก่ทั้งคณะและมหาวิทยาลัย และท้ายที่สุดก็จะน าพาคณะไปสู่วิสัยทัศน์ที่ ได้ตั้งไว้ คือ  
ผู้น ำทำงวิชำกำรมนุษยศำสตร์ในประชำคมอำเซียน ในอนาคต 
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1 แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ 2563-2564 

บทที่ 1 
ส่วนน า 

 
ประวัติความเป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์ 

 วันที่ 28  มิถุนายน 2517  วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตพิษณุโลก”  ซึ่งเปิดบริการการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  คณะศึกษาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  
คณะพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  ในส่วนของวิทยาเขตพิษณุโลกนั้น 
คณะมนุษยศาสตร์ได้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์  รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาในหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

พ.ศ.2521 ได้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีไทย ส่วนคณะสังคมศาสตร์ก็ได้ร่วมรับผิดชอบผลิตบัณฑิตทางการศึกษาใน
หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และสังคมศึกษา 

พ.ศ.2525 คณะสังคมศาสตร์ได้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
วิชาเอกภูมิศาสตร์ ในขณะที่คณะมนุษยศาสตร์ได้ประสานความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับนิสิต
ระดับปริญญาโทหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอกภาษาไทย และในปี พ.ศ.2526 จึงเปิดวิชาเอก
ภาษาอังกฤษขึ้นอีกวิชาเอกหนึ่ง   

พ.ศ.2528 เป็นต้นมา มีการจัดตั้งภาควิชาต่างๆ ขึ้นหลายภาควิชา เพ่ือรับผิดชอบการจัดการเรียนการ
สอนวิชาเอกดังกล่าวข้างต้นส่วนภาควิชาที่ไม่มีวิชาเอกก็รับผิดชอบสอนวิชาพ้ืนฐานและวิชาโท 

พ.ศ.2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
เอกเทศและได้รับพระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีการรวมคณะมนุษยศาสตร์และคณะ
สังคมศาสตร์ เป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเริ่มเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์  

เมื่อยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรในปี พ.ศ.2533 จึงท าให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
ภาควิชาในสังกัดรวม 11 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาดุริยางศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยา 
ซึ่งต่อมาได้มีการแบ่งภาควิชาภาษาไทยและภาควิชาภาษาตะวันออก ออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชา
ภาษาไทย และภาควิชาภาษาตะวันออก ดังนั้น จึงท าให้มีภาควิชารวมเป็น 12  ภาควิชา ส าหรับภาควิชาภาษา
ตะวันออกนั้น เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนเป็นวิชาโทและวิชาเลือกเสรี เพื่อเตรียมการเปิดสอน
วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน ซึ่งเป็นวิชาเอกท่ีตลาดต้องการ 

พ.ศ. 2534  คณะฯ ได้จัดตั้งแผนกบริหารธุรกิจขึ้นในภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เพ่ือเปิดสอนวิชาเลือกเสรี
ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  และสาขาการจัดการธุรกิจ 

พ.ศ. 2535 และ 2537   จึงได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจตามล าดับ 

พ.ศ. 2537 ได้จัดตั ้งแผนกนิเทศศาสตร์ขึ ้น และได้ท าการเปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
(นศ.บ.) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ในปีเดียวกันนี้ คณะฯ ได้เปิดสอนนิสิตปริญญาตรีภาคพิเศษ ณ จังหวัด
พิษณุโลก เพ่ือสนองความต้องการของตลาดใน 3 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ การจัดการธุรกิจ และการ
ประชาสัมพันธ์ 
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พ.ศ. 2538 คณะฯ จึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดพะเยา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วยเช่นกัน ด้วยการเปิดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ และการจัดการธุรกิจ 

พ.ศ. 2538 ภาควิชาภาษาตะวันออกได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จ านวน 20 คน เป็นปีแรก  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมซึ่งมีความต้องการสูง 

ในส่วนของการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดรับนิสิต
ปริญญาโทรุ่นแรกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาไทยคดีศึกษา (เน้นสังคมศาสตร์) 
ในปีพ.ศ.2535 - 2536 และได้หยุดรับนิสิตเพ่ือท าการปรับปรุงหลักสูตร และเปิดรับนิสิตอีกครั้งในปีการศึกษา 
2542  

ในปีการศึกษา 2536 คณะมนุษยศาสตร์ได้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ จัดท าโครงการส าหรับครู
ประจ าการในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท าการยุบรวมภาควิชาที่มี
ลักษณะวิชาใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงท าให้ในปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีภาควิชา
เหลือเพียง 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษา ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาการสื่อสาร ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
และภาควิชาพาณิชยศาสตร์   

พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้มีการยุบรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็น  
คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมยุบเลิกภาควิชาต่างๆ ทั้งหมด เหลือเพียงส านักงานเลขานุการคณะ และให้ตั้งคณะใหม่ 
ขึ้นอีก 3 คณะ คือ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งในส่วน 
ของคณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินงานในรูปสาขาวิชามีท้ังสิ้น 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาพม่าศึกษา สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล   

ต่อมา ในปีพ.ศ.2548 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 120 (4/2548) เมื่อวันที่ 24 
กันยายน พ.ศ.2548 มีมติเห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะมนุษยศาสตร์  ประกอบด้วย 1 
ส านักงานเลขานุการคณะ และ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา ภาควิชาภาษาตะวันตก 
ภาควิชาภาษาตะวันออก และภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ 

พ.ศ.2551 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ย้ายศูนย์พม่าศึกษามาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ โดย ให้มี
สถานภาพเทียบเท่าภาควิชาในคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา   

พ.ศ.2555 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้คณะมนุษยศาสตร์มีการบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ 
ประกอบด้วย 1) ส านักงานเลขานุการคณะ มีการบริหารงานภายใน ประกอบด้วย 6 งาน คือ งานธุรการ งาน
การเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ
งานวิจัยและบริการวิชาการ 2) ภาควิชา มีการปรับโครงสร้างออกเป็น 9 ภาควิชา ดังนี้ ภาควิชาภาษาไทย 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก 
ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาดนตรีวิทยา ภาควิชาศิลปะการแสดง และภาควิชาปรัชญาและศาสนา และ 
3) ศูนย์พม่าศึกษา 

พ.ศ.2558  สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างหน่วยงานของคณะมนุษยศาสตร์ โดย
อนุมัติให้ยุบเลิกภาควิชาปรัชญาและศาสนา และอนุมัติโครงสร้างใหม่ของคณะ ประกอบด้วย 1) ส านักงาน
เลขานุการ 2) ภาควิชาภาษาไทย 3) ภาควิชาภาษาอังกฤษ 4) ภาควิชาภาษาศาสตร์ 5) ภาควิชาคติ ชนวิทยา 
ปรัชญา และศาสนา 6) ภาควิชาภาษาตะวันตก 7) ภาควิชาภาษาตะวันออก 8) ภาควิชาศิลปะการแสดง  
9) ภาควิชาดนตรี 10) สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา 
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พ.ศ. 2561 ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่  252 (10/2561) เมื่อวันที่  23 
กันยายน 2561 มติอนุมัติให้ยุบโครงสร้างหน่วยงานระดับภาควิชาของคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 

1. ส านักงานเลขานุการ 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเงินและพัสดุ 
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานบริการการศึกษา 
1.5 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
1.6 งานวิจัยและบริการวิชาการ 

2. ภาควิชาภาษาตะวันตก 
3. ภาควิชาภาษาตะวันออก 
4. ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา 
5. ภาควิชาดนตรี 
6. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
7. ภาควิชาภาษาไทย 
8. ภาควิชาศิลปะการแสดง 

 

วิสัยทัศน์  
(Vision)  ผู้น าทางวิชาการมนุษยศาสตร์ในประชาคมอาเซียน 

 
คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรแห่งความสุข  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  และเป็นผู้น าทางวิชาการ

ด้านมนุษยศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและในประชาคมอาเซียน  ภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล มี
การเรียนการสอนอย่างบูรณาการตามมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 
 

ค่านิยม 
(Core Value)  

 

Focus on success 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 
  คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งหวังให้ “การมุ่งผลสัมฤทธิ์” เกิดในพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกคน ยึดถือเป็นเป้าหมาย แนวทางในการปฏิบัติงาน จนหล่อหลอมกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
เพ่ือที่จะน าไปสู่การด าเนินการที่เป็นเลิศ บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์ 
  นอกจากนั้นการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ไปสู่ดังวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะฯ มีกลไกการ
ขับเคลื่อนเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย คือ 3 I หรือ Triple I  ได้แก่ ความเป็นนวัตกรรม (Innovation)  ความ
เป็นบูรณาการ (Integration) และ ความเป็นสากล (Internationalization)  
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นโยบายการบริหารงานและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรแห่งความสุข มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ  
ด้านมนุษยศาสตร์ ทั้งในระดับประเทศและในประชาคมอาเซียน ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและ
บูรณาการของทุกภาคส่วนให้เกิดความคล่องตัว เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

รักษาจุดแข็ง พัฒนาส่ิงใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทโลก  
ใช้หลักบูรณาการบริหารงานในคณะฯ สร้างความแข็งแรงอย่างยั่งยืน 

 

พันธกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีหน้ าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบหน้าที่ ของ

สถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนด้านการอุดมศึกษา โดยเฉพาะความสอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ในขณะเดียวกันก็สร้างสรรค์และพัฒนาพันธกิจให้สอดคล้องกับธรรมชาติและอัตลักษณ์ของคณะ เพ่ือสร้าง
ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตามกรอบพันธกิจ หลัก 5 
ด้าน คือ (1) ด้านการผลิตบัณฑิต (2) ด้านการวิจัย (3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (4) ด้านส่งเสริ มและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ (5) ด้านบริหารจัดการ การขับเคลื่อนพันธกิจดังกล่าว จักด าเนินไปตาม
หลักการของการจัดการอุดมศึกษา ตามที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 คือ  
หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ หลักความเสมอภาค และหลัก
ธรรมาภิบาล 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์ในทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

พัฒนาหลักสูตรด้านภาษาและดนตรี นาฏศิลป์ ให้มีความหลากหลายทั้งสาขาวิชาและรูปแบบใหม่ๆ เช่น 
หลักสูตรคู่ขนาน หลักสูตรข้ามศาสตร์ ข้ามสาย และหลักสูตรประกาศนียบัตร ที่สอดคล้องกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการกับการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะ World – Class Education (Learning from International Models of 
Excellence and Innovation Learning by inspiration) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ ของบัณฑิตให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการพัฒนานิสิตให้
มีคุณลักษณะและอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ มีแรงบัลดาลใจและจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานตาม
ศักยภาพของตน 
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ด้านการวิจัย 
    มุ่งสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยในระดับของอาจารย์และนิสิต สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่ง

ทุนในการวิจัยให้มากข้ึน ขยายขอบข่ายงานวิจัยลงสู่ปัญหาในท้องถิ่น สร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ 
กับสถาบันภายนอกและหน่วยงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง จัดสรรสิ่งอ านวยประโยชน์ที่เอ้ือต่อการสร้างนักวิจัย
หน้าใหม่ แปรผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม ทั้งในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้าน
ภาษา ดนตรี นาฏศิลป์ น าผลการวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ทางวิชาการแก่คณะและการ
สร้างรายได้จากผลงานวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  

    เพ่ิมศักยภาพในการบริการวิชาการแก่สั งคมให้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยระดมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่มีอยู่ เพ่ือสร้างโอกาส ช่องทางในการน าวิชาการไปสู่สังคม
ทั้ งใน เขตภาคเหนือตอนล่างและประชาคมท้องถิ่น  ทั้ งภาครัฐ เอกชน เช่น การอบรม การสอน
ภาษาต่างประเทศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ทุกเพศ วัย และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคมและสร้างรายได ้
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    พัฒนาและยกระดับคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นผู้น าในการสร้างส านึกด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อฟ้ืนฟู ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ก าลังสูญหาย น ามาประยุกต์ บูรณาการเพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้น จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 
ด้านการบริหารจัดการ 

  มุ่งเน้นการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดี  (Good Governance) ด้วยหลักความรับผิดชอบ  
หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักนิติธรรม ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจน จัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดสร้าง และพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร และมีแนวทางหรือคู่มือในการบริหารจัดการ ปรับปรุง
โครงสร้างและระบบบริหารให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ มุ่งการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะก่อให้เกิดการประหยัดงบประมาณด้าน
การบริหารจัดการ 

อีกท้ังยังได้มุ่งเน้นให้มีการน าการจัดการองค์ความรู้มาใช้ในในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในส่วนของ
ความรู้ทุกรูปแบบ โดยเน้นการให้ความส าคัญในเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สร้างและใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ เพ่ือ
ก่อให้ เกิดกิจกรรมในการถ่ายทอดและบูรณาการความรู้ที่ก่อให้ เกิดประโยชน์กับทุกส่วนที่ เกี่ยวข้อง 
นอกจากนั้นยังเล็งเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการความรู้  
การแบ่งปันความรู้เพ่ือให้สามารถน าความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ ที่สร้างขึ้นใหม่นั้นสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับ
คณะและมหาวิทยาลัย   

การบริหารจัดการตามพันธกิจเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากร  
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คณะค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิ ชาการ



 
6 แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ 2563-2564 

เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ระบบประกัน
คุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ  ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การก ากับให้มีการจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่นๆ  
 
เป้าประสงค์ 

1. มีการผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
2. มีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานใน

ปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 
3. มีงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ   
4. มีการบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคม 
5. มีหลักสูตรและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

 
ปรัชญา ปณิธาน และสัญลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ 
 
ปรัชญา  : 

มนุษยศาสตร์ คือ ศาสตร์แห่งความตระหนักในแก่นแท้ของมนุษยชาติ และสรรพสิ่งรอบตัว เพ่ือโน้ม
น าการด ารงชีวิตร่วมกันอย่างสันติ และสุขสงบ 

 
ปณิธาน  :   

คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งมั่นสรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้ถึงพร้อมด้วยศักยภาพทางคุณธรรม จริยธรรม 
และทักษะทางปัญญาด้านมนุษยศาสตร์ เสริมสร้างความเข้าใจอันดี และอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืนใน
สังคมไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 
สัญลักษณ์ :  

 

  
สุวรรณภิงคาร หรือ “กลศ” 
สัญลักษณ์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ คือ  สุวรรณภิงคาร หรือ 
“กลศ” หมายถึง หม้อดินส าหรับใส่น้ า ดินและน้ าเป็นแม่บทของสิ่งทั้ง
ปวง อันเปรียบได้กับคณะมนุษยศาสตร์ที่เป็นรากฐานแห่งศาสตร์ทั้ง
ปวง 

 
สีประจ าคณะ :  สีน  าตาล  

สีน้ าตาลเป็นสีของสุวรรณภิงคาร หรือ กลศ ซึ่งท าจากดินอันเป็นแหล่งก าเนิดของสรรพชีวิต 
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หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2560-2564 ได้
ด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่ผ่านมาช่วง
ระยะเวลาครึ่งหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของคณะฯ แล้ว ประกอบกับสภาวการณ์ในปัจจุบันทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแปรส าคัญต่อการด าเนินงานตามกลยุทธ์
และมาตรการที่ได้วางไว้ ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
และจัดท าแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ.2563-2564) ขึ้นมาเพ่ือด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์และมาตรการที่ได้ก าหนดไว้ในช่วง
ปีงบประมาณ 2560-2562 (ช่วง 3 ปีแรกของแผน) และน ามาประกอบการพิจารณาทบทวนและจัดท าแผนกล
ยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2560 -2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563-2564) เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของแผนกลยุทธ์ในช่วงปีที่เหลืออยู่จนถึงปี พ.ศ.2564 ตามพันธกิจหลัก และสร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ทางการวิจัย อันจะส่งผลให้คณะมนุษยศาสตร์สามารถด าเนินการตามพันธกิจหลักได้บรรลุดัง
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ภายในปี พ.ศ.2564 

 
วัตถุประสงค์ของการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ 

1. เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2560 -
2564 ในช่วง 3 ปีแรก พ.ศ.2560-2562 

2. เพ่ือทบทวนเป้าหมายการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
2560-2564 ในช่วง 2 ปีหลังของแผนกลยุทธ์ (ปีพ.ศ.2563-2564) 

3. เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินแผนงานด้านต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ ในช่วง พ.ศ.
2563-2564 ให้แก่ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรทุกระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลชัดเจนในทิศทางเดียวกัน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงสถานการณ์ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 และใช้เป็น
ข้อมูลในการทบทวนแผนกลยุทธ์ในช่วงปี 2563-2564 

2. มีการปรับปรุงเป้าหมายและตัวชี้วัดในการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์ 
3. มีแนวทางในการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้ง 
4. มีข้อมูลและแนวทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์ ในช่วงปี 2565-2569 
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(ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ) 

บทที่ 2 
นโยบายและบริบทที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา 

สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
นโยบาย และบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา 

1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมาย ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 
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(ท่ีมา: https://www.sumipol.com) 

2. การขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 

นโยบายของรัฐบาลต้องการขับเคลื่อน
ประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศรายได้สูง รวมทั้งหลุดพ้นกับดัก
ความไม่เท่าเทียมกันของคนในชาติไปสู่ การพัฒนา
อย่างสมดุลที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยใช้โมเดล 
Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ไปสู่ Value Base Economy หรือการขับเคลื่อน 
ประเทศด้วยนวัตกรรมใช้ความได้เปรียบในความหลากหลายทางชีวภาพ 
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม มาเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศ 

ที่มา: https://sites.google.com/site/adecmju4608/home/thiy-laend-4-0-mi-laksna-xyangri ,  

สืบค้น ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 

 

Thailand 1.0 Thailand 2.0 Thailand 3.0 Thailand 4.0 
 ยุคทองของเกษตรกรรม 

เช่น ผลติและขาย พืชไร่ พืช
สวน เป็นต้น 

 ยุคอุตสาหกรรมเบา เช่น 
การผลิตและขายรองเท้า 
เครื่องหนัง เครื่องดื่ม 
เครื่องประดับ เครื่องเขียน 
กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 

 ยุคอุตสาหกรรมหนัก เช่น การ
ผลิตและขาย ส่งออก รถยนต ์กลัน่
น้ ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ เป็นต ้

 เผชิญ 3 กับดัก ได้แก ่ 
* กับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap)  
* กับดักความเหลือ่มล้ า 
(Inequality Trap) 
* กับดักความไม่สมดุลของการ
พัฒนา (Imbalance Trap) 

 ยุคเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม Value–Based 
Economy โดยมีฐานคิดหลกั 
1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภค

ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวตักรรม 
2) เปลี่ยนจากการขับเคลือ่น

ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม
ไปสู่การขับเคลือ่นดว้ยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค ์และ
นวัตกรรม 

3) เปลี่ยนจากการเนน้ภาคการผลิต
สินค้าไปสู่การเนน้ภาคบริการ
มากขึน้ 
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(ที่มา: ส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 เป็นแผนพัฒนา
ประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าหมายรวม 

(1)  คน ไทยมี คุณ ลักษณ ะเป็นคนไทย ท่ี
สมบูรณ์  

(2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และ
ความยากจนลดลง 

(3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง และ
แข่งขันได้  

(4)  ทุ น ท า ง วั ฒ น ธ ร รม  แ ล ะ คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทาง
อาหาร พลังงาน และน้ า  

(5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ท่ี
ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อ
ประเทศไทย 

(6)  มี ระบบบริห ารจัดการภาครัฐ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้  กระจายอ านาจ และมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน  

 
ยุทธศาสตร์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564), ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 
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(ท่ีมา: เล่มแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561-2580 หน้าท่ี 8) 

4. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580  

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561-2580 ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย 
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

“อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่ง
สร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรม 

ความรู้ งานวิจัยที่เสนอทางเลือกและ
แก้ปัญหา เพ่ือการพัฒนาประเทศและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน” 

 

 

ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสร้างเสริมศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คดิ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคณุภาพนกัศึกษา เสรมิสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้นในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที ่3 เสรมิสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้
ความรู้ สร้างผลงานวิจัยค้นหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
เศรษฐกิจท้ังระดับท้องถิ่นและระดบัประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และมรีะบบการก ากับดูแล
ที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มี
ประสิทธิภาพ 
ท่ีมา: ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, พฤษภาคม 2561 
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(ที่มา: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ) 

5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
ส านักงานเลขาธิการการศึกษาได้ก าหนดแผนการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.2560-2579 ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
 

เป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

1. ด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที ่21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  

3Rs การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  
8Cs  ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  

 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) 
 ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross–cultural Understanding)  
 ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) 
 ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media 

Literacy)  
 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  
 ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)  
 ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

2. ด้านการจัดการศึกษา (Aspirations)  
  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
 ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม (Equity)  
 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 
 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่  คุ้มค่าและบรรลุ

เป้าหมาย (Efficiency) 
 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและ บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

(Relevancy) 
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ยุทธศาสตร์ 

 

 

ที่มา: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มีนาคม 2560 

6. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน  มีดังนี้ 

1. ด้านการเมือง   
 

การธ ารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี
ความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประเทศชาติ บ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน 
พรรคการเมืองด าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมือง
ของประชาชน ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
ต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองโดยสันติวิธี 

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

มุ่งสร้าง “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” บนหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ภาครัฐได้รับความ
เชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust) 

3. ด้านกฎหมาย กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันต่อการ
พัฒนาตามกระแสโลกาภิวัฒน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

4. ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม 

เป็นภารกิจส าคัญที่ต้องด าเนินการเพื่อวางรากฐานระบบสังคมการเมืองของประเทศเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเช่ือมั่น และ
เกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง ด้วยการได้รับปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมและไม่มีความเหลื่อมล้ าในการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างระบบการสอบสวนและงานนิติ
วิทยาศาสตร์ที่ประชาชนเช่ือมั่นในความรวดเร็วและถูกต้อง ขจัดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็น
อุปสรรคต่อการอ านวยความยุติธรรมโดยน าเทคโนโลยีมาใช้และระบบการลงโทษกับการดูแล
สอดส่องผู้พ้นโทษที่ท าให้สังคม เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตลอดจนการมีกระบวนการ
ยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 

5. ด้านเศรษฐกิจ ยกระดับผลิตภาพ (higher productivity) และความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศให้
สูงขึ้น (more competitive) มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน  (more 
inclusive) มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
(more sustainable) ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มตา่งๆ และสถาบันทาง
เศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น (high performance economic institution) 
 
 

2 ยุทธศาสตร์ 
การผลิตและพัฒนาก าลังคน การ
วิจัย และ นวัตกรรรม เพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

3 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 

1 ยุทธศาสตร์ 
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ 
 
 

4 ยุทธศาสตร์ 
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 

5 ยุทธศาสตร์ 
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

6 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประสิทธิภ าพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา 
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6. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืน เป็นรากฐานใน
การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 

7. ด้านสาธารณสุข ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมในการวางระบบในการดูแลสุขภาพ 
ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็น
เอกภาพและการอภิบาลระบบท่ีด ี

8. ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการ
ก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นท่ีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือ
เสรีภาพของประชาชน ตามแนวทางของประชาธิปไตย และการให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ใน
การให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 

9. ด้านสังคม ให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่
แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการ
ชุมชนได้ด้วยตนเอง 

10. ด้านพลังงาน ปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงานสร้างแผนจัดหาที่ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน และก าหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ 
ตลอดจนเพื่อให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม
แผนการจัดหาที่ปรับปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศได้อย่างมีนัยส าคัญ 

11. ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน และยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ 

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มีนาคม 2561 
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(ท่ีมา: https://www.thebangkokinsight.com/179454/) 

(ท่ีมา: https://www.thebangkokinsight.com/179454/) 

7. นโยบายรัฐบาล   

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีซึ่ง  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 
กรกฎาคม 2562 โดยมีนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” 

นโยบายหลัก 12 ด้าน มีดังนี้ 

 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง มีดังนี้ 

1 การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก 

4 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั ง
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 

5 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ ทั งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 

6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 

7 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
 

8 การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของ
ประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขใน
พื นที่ชายแดนภาคใต้ 

10 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
 

11 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 12 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
ที่มา: ค าแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี, ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 
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8. ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นกระทรวงใหม่ล่าสุดที่จัดตั้งขึ้น

ตามมตปิระชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์กระทรวง ดังนี้  
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรน าเพ่ือขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่

มาตรฐานในระดับสากลและเพ่ิมอันดับความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายในปี 
พ.ศ.2580 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
1. การผลิตก าลังคนด้าน ววน.ที่มี
คุ ณ ภ า พ สู ง เพื่ อ ย ก ร ะ ดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

1. สร้างบุคลากรในระดับอุดมศึกษาและสร้างเส้นทางอาชีพด้าน ววน. 
2. เร่งสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ด้วยกลไกด้าน ววน. 
3. ปลูกฝังการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน และเผยแพร่ความรู้ 
ด้าน  วทน. สู่ประชาชน 

2. การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์ของประเทศ และสร้างระบบ
นิเวศการวิจัย 

2.1.1 บริหารจัดการงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนานโยบาย/มาตรการและความร่วมมือด้าน ววน. ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการด้าน ววน. ให้มีประสิทธิภาพ 
2.1.3 ผลักดันการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และสามารถน าไป  
ใช้ประโยชน์ 
2.2.1 ส่งเสริมการพัฒนา อววน. เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
2.3.1 พัฒนาระบบทดสอบ สอบเทียบ วิเคราะห์คุณภาพ และรับรองมาตรฐาน 
ให้ทันสมัย 
2.3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. ให้มีศักยภาพเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ 
2.3.3 พัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อนวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศ 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจฐานราก ด้วย อววน. 

3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูผู่ป้ระกอบการ เกษตรกร สังคม เพื่อ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ 
3.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสร้าง 
ความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
3.3 พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

4. การพัฒนาการจัดการศึกษาให้
ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

4.1.1 สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะสูงที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศ 
4.2.1 สร้างโอกาสในการเข้าถึงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของผู้ด้อยโอกาส 
4.2.2 ส่งเสริมการให้บริการทางการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
4.3.1 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
4.3.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน 

ที่มา: เว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม, ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/aboutus/stg-policy  
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9. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
 มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1.1  เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความ

มั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย เป็นผู้มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2  เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสแลเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

1.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์
ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่ เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์

นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม ตาม
ศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ
และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็น
ของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการ
พัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการ
แข่งขันระดับนานาชาติ 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของ

ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหาร
จัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมี
ความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทย 
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน การ

สร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ
อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท า
ให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ 
5.1  สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้าน
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เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

5.2 สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมี
การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลาย
และความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

5.3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัดการศึกษา
และการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎ กระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน
อ่ืนๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
(ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 199 ง หน้า 19, วันที่ 17 สิงหาคม 2561) 
 
10. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ปรับปรุง พ.ศ.2563-2564 ไว้ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา 4.0 
เป้าประสงค์ (Goal) 

1. พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2. บูรณาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางภูมิปัญญา 
3. อุดมศึกษาชั้นน าก้าวสู่สากล 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ :  

1.1 พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
1.3 พัฒนาระบบการให้บริการแก่นิสิต 
1.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อเสริมสร้างความเป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะหลากหลาย มี

วินัย มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และภูมิใจในชาติ 
1.5 พัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า 
1.6 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
1.7 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงานห้องสมุด และมาตรฐานด้านบริการสารสนเทศ เสริมสร้าง

บรรยากาศใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ส าหรับทุกช่วงวัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ :  

2.1 พัฒนาการบริหารจัดการการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
2.2 ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้สามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปขยาย

ประโยชน์และตอบโจทย์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

 กลยุทธ์ :  
3.1 พัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับ

ประเพณีของท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ :  

4.1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.2 อนุรักษ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งวิถีชีวิต วิถีไทยและสร้างประโยชน์ในวงกว้าง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือความเข้มแข็งและยั่งยืน 

 กลยุทธ์ :  
5.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรคุณภาพ 
5.2 ยกระดับขีดความสามารถบุคลากรและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
5.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และกายภาพ 
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สถานะของคณะมนุษยศาสตร์ในปัจจุบัน 

 คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันมีการ
จัดการเรียนการสอนทั้ง 3 ระดับ (ปริญญาตรี โท และเอก) โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 10 สาขาวิชา ระดับ
ปริญญาโท 4 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 3 สาขาวิชา มีบุคลากรทั้งหมดปัจจุบัน จ านวน 195 คน แบ่งเป็นสาย
วิชาการ จ านวน 147 คน และสายสนับสนุน จ านวน 48 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562) มีจ านวนนิสิต
ทั้งหมด 1,526 คน แบ่งเป็นปริญญาตรี 1,417 คน ปริญญาโท 61 คน และปริญญาเอก 48 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 
กรกฎาคม 2562) (แหล่งที่มา http://www.reg2.nu.ac.th) 
 ด้านการบริหารจัดการมีคณบดี และรองคณบดี จ านวน 5 ท่าน ผู้ช่วยคณบดี จ านวน 2 ท่าน มีหน่วยงาน
ภายในจ านวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย 7 ภาควิชา และ 1 ส านักงานเลขานุการ รายละเอียด ดังนี้ 
 
โครงสร้างการบริหารงานในปัจจุบัน 
 
 

 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะมนุษยศาสตร์ 
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ด้านอาคารสถานที่ 
 ปัจจุบนั (ปีพ.ศ.2562) คณะมนุษยศาสตร์ มีอาคารจ านวน 3 ชัน้ 6 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวม 15,535 ตาราง
เมตร จัดสรรดังนี้ 
 อาคาร 1  เป็นห้องพักอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
 อาคาร 2  เป็นส านักงานเลขานุการคณะ ห้องพักอาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา 

และศาสนา 
 อาคาร 3  เป็นห้องพักอาจารย์ภาควิชาดนตรี  
   (มีการปรับปรุงพื้นทีบ่างส่วนให้เป็นห้องปฏิบัติการดนตรี แบบเก็บเสียง) 
 อาคาร 4  เป็นห้องพักอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวนัออก 
 อาคาร 5  เป็นห้องพักอาจารย์ภาควิชาศิลปะการแสดง 
 อาคาร 6  เป็นห้องพักอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย และภาควิชาภาษาตะวนัตก 
 
ด้านจ านวนนิสิต 
 ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่ง
ได้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีหลักสูตร
และสาขาวิชา ดังนี้ 

ล า 
ดับ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผล-แผนการรับนิสิต 
รวม ผล แผน 

2560 2561 2562 2563 2564 
ระดับปรญิญาตร ี 310 450 581 430 430 2,201 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 28 58 76 60 60 282 
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 85 75 97 60 60 377 
3 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 36 19 35 40 40 170 
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น 31 80 86 60 60 317 
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 28 42 59 40 40 209 
6 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจนี 29 91 104 60 60 344 
7 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพม่าศึกษา 32 43 47 40 40 202 
8 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 15 24 21 30 30 120 
9 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศาสตรส์ากล 19 12 49 30 30 140 
10 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศาสตรไ์ทย 7 6 7 10 10 40 
ระดับปรญิญาโท 9 21 15 35 35 115 
แผน ก แบบ ก2 (เรียนวัน เวลาปกติ) 2 ภาค 3 5 6 15 15 44 
1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาภาษาไทย 0 3 4 5 5 17 
2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 0 0 0 5 5 10 
3 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาภาษาศาสตร ์ 3 2 2 5 5 17 

แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 2 ภาค 0 2 0 5 5 12 
1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาคติชนวิทยา 0 2 0 5 5 12 

แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 3 ภาค 6 9 4 10 10 39 
1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาภาษาไทย 0 7 0 5 5 17 
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ล า 
ดับ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผล-แผนการรับนิสิต 
รวม 

ผล แผน 
2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 6 2 4 5 5 22 

แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 3 ภาค 0 5 5 5 5 20 
1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 0 5 5 5 5 20 

ระดับปรญิญาเอก 4 9 6 6 6 31 
1 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 0 5 2 2 2 10 
2 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ์ 3 2 2 2 2 12 
3 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา 1 2 2 2 2 9 
 รวม 323 480 602 471 471 2,347 
 
 

ด้านบุคลากร 
 ปัจจุบนัคณะมนุษยศาสตร์มีบุคลากรทั้งสิน้ จ านวน 194 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวชิาการ จ านวน 147 คน 
และบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 47 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563) รายละเอียดดังนี้ 
1. บุคลากรสายวิชาการ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ภาควิชา จ านวนอาจารย์ (คน) 
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

ภาษาไทย 8 4 5 0 17 

ภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา 9 4 0 1 14 

ภาษาอังกฤษ 31 12 3 0 46 

ภาษาตะวันตก 9 1 0 0 10 

ภาษาตะวันออก 29 6 0 0 35 

ศิลปะการแสดง 7 1 0 0 8 

ดนตร ี 12 4 1 0 17 

รวม 106 32 9 1 147 
 

คุณวุฒิ 
ภาควิชา จ านวนอาจารย์ (คน) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ภาษาไทย 0 7 10 17 

ภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา 0 6 8 14 

ภาษาอังกฤษ 3 14 29 46 

ภาษาตะวันตก 0 6 4 10 

ภาษาตะวันออก 0 25 10 35 

ศิลปะการแสดง 0 6 2 8 

ดนตร ี 0 13 4 17 

รวม 3 77 67 147 
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บุคลากรสายวิชาการในภาพรวม 

ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 3 62 37 102 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 10 26 36 

รองศาสตราจารย ์ 0 1 7 8 

ศาสตราจารย ์ 0 0 1 1 

รวม 3 73 71 147 
       

 2. บุคลากรสายสนับสนุน    

ที ่ สังกัด ข้า 

ราช 

การ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

พนักงาน
ราชการเงิน

แผ่นดิน 

พนักงาน
ราชการ

เงินรายได้ 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

ลูกจ้าง
รายวัน 

จ านวน 

(คน) 

1 งานธุรการ 2 4 4 3 3 1 2 19 

2 งานการเงินและพสัด ุ 1 3 1 0 0 0 0 5 

3 งานนโยบายและแผน 0 2 1 0 0 0 0 3 

4 งานบริการการศึกษา 1 11 2 1 0 0 0 15 

5 งานกิจการนิสิตและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 

0 0 2 0 0 0 0 2 

6 งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

0 1 2 0 0 0 0 3 

 รวม 4 21 12 4 3 1 2 47 
*ข้อมูลโดยหน่วยการเจา้หน้าที่ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะมนุษยศาสตร์ 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunities) ภาวะคุกคาม (Threats) 
1. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพ้ืนที่มีสถาบันการศึกษาคู่แข่ง 
ไม่รุนแรง สามารถสร้างความเป็นผู้น าวิชาการทาง 
ด้านมนุษยศาสตร์ได้ในหลายด้าน 
2. การเติบโตของการท่องเที่ยวในประเทศ/ต่างประเทศมี
เพ่ิมขึ้น มีชาวต่างชาติและประเทศเพ่ือนบ้านมาเที่ยวใน
เมื อ งไทย และนั กท่ องเที่ ย วชาวไทยไปท่ องเที่ ย ว
ต่างประเทศ คณะสามารถสร้างหลักสูตรและการเรียน
การสอนที่ เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับ
นั กท่ อ งเที่ ย วช าวไท ยและชาวต่ างช าติ  โด ย เน้ น

1. อัตราการเกิดของจ านวนประชากรลดลง ส่งผล
ต่ อ จ าน วน ผู้ เรี ย น ใน ระดั บ ป ริญ ญ าต รี แ ล ะ
บัณฑิตศึกษา ท าให้นิสิตในคณะมีแนวโน้มลดลง
เรื่อยๆ ไม่สามารถคัดเลือกนิสิตที่มีคุณภาพได้
เท่าท่ีควร 
2. คณะมนุษยศาสตร์ เป็นคณะที่มีอยู่ในแทบทุก 
มหาวิทยาลัย จึงท าให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง 
3. รัฐบาลมีนโยบายลดจ านวนการผลิตบัณฑิต 
สายมนุษยศาสตร์ เพราะเห็นว่ามีสาขาวิชาและ
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โอกาส (Opportunities) ภาวะคุกคาม (Threats) 
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการท่องเที่ยวได้หลายระดับ 
3. การเติบโตของแรงงานข้ามชาติ  ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ท าให้คณะมีโอกาสและช่องทางในการจัดการ
เรียนการสอน การอบรมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเพ่ือ
การสื่อสารให้แก่แรงงานและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
4. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในสังคมไทย เปิดโอกาสให้สร้าง
หลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้อายุได้ทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

หลักสูตรที่ไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ
และตอบสนองตลาดแรงงาน 

 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรสายวิชาการ มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษา 
ที่หลากหลายเอ้ือต่อการบูรณาการหลักสูตรข้ามศาสตร์
ข้ามสายและการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม 
2. มีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่สามารถช่วยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับต่างประเทศในการสอนภาษา การ
แลกเปลี่ยนนิสิต การสร้างเครือข่ายวิจัย 
3. มีหลักสูตรทางด้านภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย 
สามารถพัฒนาให้คณะเข้มแข็งได้ ทั้งสามารถต่อยอดการ
เรียนที่สูงขึ้นในระดับบัณฑิตศึกษา 
4. คณะมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ทรัพยากรที่
อ านวยประโยชน์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
5. ในบางสาขามีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถ 
เปิดสอนได้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท เอก 
6. ระบบประกันคุณภาพมีความเข้มแข็ง บุคลากร
ส่วนมากเข้าใจระบบประกันคุณภาพเป็นอย่างดี 

1. บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เพียงร้อยละ 3  ของบุคลากรทั้งหมด 
2. บุคลากรยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็น 
ร้อยละ 69.39 ของบุคลากรทั้งหมด 
3. งานวิจัยส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการบูรณาการกับการ
บริการวิชาการ จึงท าให้ยังไม่ค่อยเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน สั งคม หรือน าไปสู่ การสร้างชื่ อ เสียงใน
ระดับชาติที่เป็นรูปธรรม  
4. หลักสูตรส่วนใหญ่ยังเป็นแบบเฉพาะทาง ยังขาด
การบูรณาการและข้ามศาสตร์ข้ามสาย 
5. ยังไม่ค่อยมีนิสิตและศิษย์เก่าท่ีได้รับการยอมรับ 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีชื่อเสียงทาง 
ด้านวิชาการ  
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ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบัน คือ 

 

 
 
  
สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา 
 1. ผลงานวิจัยยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนของอาจารย์ 
 2. งบประมาณลดลง เนื่องจากนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีบางสาขาลดลงไม่
เป็นไปตามเป้าหมายการรับหลายปีติดต่อกัน ท าให้งบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร ในขณะที่รายจ่ายจ าเป็นมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในเรื่องของงบบุคลากร และงบ
ส าหรับปรับปรุงอาคารสถานที่ 
 3. จ านวนนิสิตในบางสาขาวิชามีจ านวนลดลง โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรีบาง
สาขาวิชา 
 4. ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนในสาขาวิชาเดียวกับคณะ จึงท าให้มีคู่แข่งเพ่ิมข้ึนจ านวนมาก 
 

จุดแข็ง   2.29 
จุดอ่อน   1.735 
โอกาส   1.80 
ภาวะคุกคาม  1.84 
 

S-T 
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บทที่ 3 
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560-2564  

(ปรับปรุง พ.ศ.2563-2564) 
 
ทิศทางในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ.2563-2564 
ภาพรวม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563-2564 นี้ ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
ฉบับปีพ.ศ.2560-2564 (พ.ศ.2560-2562) แต่เพ่ิมเติมในเรื่อง การรักษาจุดแข็ง สานต่อและพัฒนาในสิ่งท่ีดี
อยู่แล้วให้เข้มแข็งยิ่งขึ น พร้อมกับการสร้างงานใหม่ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป 
โดยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการทุกภาคส่วนให้เกิดความคล่องตัว เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

ผู้น าทางวิชาการมนุษยศาสตร์ในประชาคมอาเซียน 
 
คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรแห่งความสุข มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ  

ด้านมนุษยศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน ภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล มีการ
เรียนการสอนอย่างบูรณาการตามมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้
ไปสู่ดังวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะฯ ได้ใช้กลไกการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย คือ 3I หรือ Triple I  ได้แก ่ 
Innovation (พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม)  Integration (บูรณาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทาง 
ภูมิปัญญา) และ Internationalization (อุดมศึกษาชั้นน าก้าวสู่สากล) และมีการก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้
าห

มา
ย 

Innovation Integration Internationalization 

ตัว
ชีว้ั

ดค
วา
มส

 าเ
ร็จ

 K
P

I 

ผู้น าทางวิชาการมนุษยศาสตร์ 
ในประชาคมอาเซียน 

ในประชาคมอาเซียน 

1. จ านวนผลงาน/นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์ทีเ่ผยแพรร่ะดับอาเซียนหรอื
นานาชาต ิ
2. จ านวนบุคลากร/นิสิตที่ไดร้ับรางวัล/ยก
ย่องระดับอาเซียนหรอืนานาชาต ิ
3. จ านวนกจิกรรมทางวิชาการระดับ
อาเซียนหรอืนานาชาต ิ

1. จ านวนผลงาน/นวตักรรม/
งานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน 

2. จ านวนผลงาน/นวตักรรม/
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน ์

1. จ านวนหลักสตูรที่ม ี
การบูรการข้ามศาสตร ์

2. การบูรณาการการเรยีน 

การสอน การวิจยัและ/หรือ 

การบริการวิชาการ 
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 เพ่ือให้การด าเนินการตามกรอบพันธกิจหลักไปสู่ดังวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์  ได้ก าหนด
แผนพัฒนาด้านต่างๆ ในช่วงปีพ.ศ.2563-2564 ดังนี้ 
 
แผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งเน้นการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ด้วยหลัก 
ความรับผิดชอบ หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักนิติ
ธรรม ก าหนดอ านาจหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจน จัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดสร้าง และ
พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร และมีแนวทางหรือคู่มือในการ
บริหารจัดการ ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ มุ่งการใช้
ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะก่อให้เกิดการ
ประหยัดงบประมาณด้านการบริหารจัดการ 

อีกทั้งคณะมนุษยศาสตร์ ยังได้มุ่งเน้นให้มีการน าการจัดการองค์ความรู้มาใช้ในในการบริหารจัดการ
องค์กร ทั้งในส่วนของความรู้ทุกรูปแบบ โดยเน้นการให้ความส าคัญในเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ของคณะ และ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างและใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ส่งเสริมการสร้ างความร่วมมือใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดกิจกรรมในการถ่ายทอดและบูรณาการความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกส่วนที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังเล็งเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ
ความรู้ การแบ่งปันความรู้เพื่อให้สามารถน าความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ ที่สร้างขึ้นใหม่นั้นสามารถกลับมาใช้ประโยชน์
ให้กับคณะและมหาวิทยาลัย   

การบริหารจัดการตามพันธกิจเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากร  
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คณะค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ระบบประกัน
คุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ  ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การก ากับให้มีการจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่นๆ  

จากแนวทางที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้น คณะจึงก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือตอบสนองต่อ 
แผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ.2563-2564) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ เน้นความส าเร็จของผลลัพธ์และเป้าหมาย มีพลังร่วมในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาอย่างบูรณาการ (Integration) ทั่วทั้งองค์กรอย่างมีความสุขภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี  เพ่ือน าไปสู่
การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 
 
แผนความต้องการอัตราก าลังในช่วงแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 
 คณะมนุษยศาสตร์ ได้วิเคราะห์และวางแผนความต้องการอัตราก าลัง ตามแผนบริหารกรอบ
อัตราก าลังบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดวิธีการประมาณการความต้องการ
บุคลากรตามแนวทางดังนี้ 
 



 
29 แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ 2563-2564 

 1. บุคลากรสายวิชาการ  มีการก าหนดวิธีการค านวณอัตราก าลังบุคลากรสายวิชา 3 แนวทาง ดังนี้ 
  1.1  วิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังตามการวิเคราะห์จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (Full 
Time Equivalent Student: FTES) ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า 
เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและปรับตามสาขาที่องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดไว้ 
โดยคณะมนุษยศาสตร์ควรมีอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ 1 : 25  
การค านวณด้วยวิธีนี  ในปีพ.ศ.2562 คณะมนุษยศาสตร์มีความต้องการอัตราก าลังอยู่ท่ี 136.56 อัตรา 
  1.2 วิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
Thailand Qualifications Framework (TQF) ที่สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ ใน
ระดับอุดมศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้ก าหนดให้มีบุคลากรสายวิชาการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย หลักสูตรละ 5 
คน (คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด) แต่ส าหรับหลักสูตรปริญญาโทและเอกที่ศาสตร์เดียวกันสามารถใช้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดียวกันได้ การค านวณด้วยวิธีนี  ในปีพ.ศ.2562 คณะมนุษยศาสตร์มีความ
ต้องการอัตราก าลังอยู่ท่ี 85 อัตรา 
  1.3 วิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังตามการค านวณอาจารย์ที่สอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่ใช้เกณฑ์อาจารย์ 1 คน : นิสิต 5 คน ตามเกณฑ์ TQF การค านวณด้วยวิธีนี  ในปีพ.ศ.2562 คณะ
มนุษยศาสตร์มีความต้องการอัตราก าลังอยู่ที่ 16 อัตรา (เฉพาะสาขาที่จัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา) 
 2. บุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยก าหนดให้หน่วยงานในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและงานบริการด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  
โรงพยาบาลทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่จ าเป็นต้องใช้บุคลากรสายสนับสนุนที่ต้องปฏิบัติงานใน
ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการที ่ต้องมีความเชี ่ยวชาญเฉพาะมากขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงก าหนดให้มี
บ ุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละ 60 ของบุคลากรสายวิชาการ ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงคณะ
มนุษยศาสตร์ ให้มีจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนต่อบุคลากรสายวิชาการ คือ 0.50 : 1 
 มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังได้ด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือวางแผน
อัตราก าลังของบุคลากรทั้ง 3 แนวทาง โดยเลือกผลการวิเคราะห์แบบประมาณการในส่วนที่มีจ านวนสูงสุดมา
ใช้เป็นกรอบอัตราในช่วงของแผนพัฒนา โดยในปี 2562 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้คณะมนุษยศาสตร์มี
อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการจ านวน 136.56 อัตรา และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 68 อัตรา 
 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาด้านบุคลากรของคณะ และทราบถึงความต้องการใน
ภาพรวมและอัตราก าลังที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในแต่ละหลักสูตรต่อไป คณะ
ได้จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะระบุถึงรายละเอียดของความต้องการอัตราก าลังที่ควรจะมีของ
บุคลากรแต่ละประเภท 
 

 
 
 
 



 
30 แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ 2563-2564 

แผนการรับนิสิตและแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ปี พ.ศ.2563-2564 
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2563-2564) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ล า 
ดับ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

ผล-แผนการรับนิสิต 
รวม ผล แผน 

2560 2561 2562 2563 2564 
ระดับปรญิญาตร ี 310 450 581 430 430 2,201 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 28 58 76 60 60 282 
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 85 75 97 60 60 377 
3 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 36 19 35 40 40 170 
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น 31 80 86 60 60 317 
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 28 42 59 40 40 209 
6 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจนี 29 91 104 60 60 344 
7 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพม่าศึกษา 32 43 47 40 40 202 
8 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 15 24 21 30 30 120 
9 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศาสตรส์ากล 19 12 49 30 30 140 
10 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศาสตรไ์ทย 7 6 7 10 10 40 
ระดับปรญิญาโท 9 21 15 35 35 115 
แผน ก แบบ ก2 (เรียนวัน เวลาปกติ) 2 ภาค 3 5 6 15 15 44 
1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาภาษาไทย 0 3 4 5 5 17 
2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 0 0 0 5 5 10 
3 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาภาษาศาสตร ์ 3 2 2 5 5 17 

แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 2 ภาค 0 2 0 5 5 12 
1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาคติชนวิทยา 0 2 0 5 5 12 

แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 3 ภาค 6 9 4 10 10 39 
1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาภาษาไทย 0 7 0 5 5 17 
2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 6 2 4 5 5 22 

แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 3 ภาค 0 5 5 5 5 20 
1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 0 5 5 5 5 20 

ระดับปรญิญาเอก 4 9 6 6 6 31 
1 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 0 5 2 2 2 10 
2 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ์ 3 2 2 2 2 12 
3 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา 1 2 2 2 2 9 
 รวม 323 480 602 471 471 2,347 
 
 
 
 
 



 
31 แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ 2563-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์ ในช่วงแผนกลยุทธ์ปี พ.ศ.2563-2564 ดังนี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสานและบูรณาการกับวิถีของ 

ชุมชนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดประเด็นกลยุทธ์ในการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

1.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียน
การส อน ให้ ได้ ม าต รฐ าน  ทั น ต่ อ ก าร
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลกปัจจุบัน สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ  

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

 1.1.2 ขยายหลักสูตรใหม่ในกลุ่มภาษาตะวันตก
และภาษาตะวันออก ตามความพร้อมของบุคลากร
และความต้องการของสังคม ท้ังระดับวิชาเอกและ
วิชาโท  

 1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่
มี คุณ ภาพ เป็ นที่ ยอมรับ ในระดับชาติ 
ประชาคมอาเซียน และพร้อมก้าวสู่ความ
เป็นสากล 

1.2.1  พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง นิ สิ ต ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ ทักษะในการบริหารจัดการ 
และความสามารถในการแข่งขันในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก 

 1.2.2 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
และส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิตมนุษยศาสตร์ ให้มี
ทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ และเชิงสร้างสรรค์ 
สามารถผลิตผลงานวิชาการ และผลงานเชิง
สร้างสรรค์ได้ตามศักยภาพ 

 1.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
คณะฯ ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก  

1.3.1 อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย การวัดและ
ประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
และการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต รวมถึงพัฒนาระบบ
กลไกอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมี
บทบาทมากขึ้น 

  1.3.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อ พัฒนาการ
สอน และมีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

 1.4 เพื่อพัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะฯ และศิษย์เก่า 

1.4.1 พัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ 
ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า โดยการจัดกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 



 
32 แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ 2563-2564 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
2. การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย 
เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

2.1 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย สร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่ และเพิ่มจ านวนผลงานวิจัย 

2.1.1 เร่งรัดและสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของ
บุคลากรให้เพิ่มขึ้น สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในแต่ละ
สาขาวิชา  

  2.1.2 เพิ่มงบประมาณในการวิจัยแก่บุคลากร 
แสวงหาความร่วมมือและแหล่งทุนจากหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อสนับสนุนการวิจัยในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

 2.2 เพื่อขยายขอบเขตการวิจัยจากการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ สู่การวิจัยเชิงพื้นท่ี การ
วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานของความ
เข้มแข็งทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และ
ส่ งเสริมการแปรรูปงานวิจัย เผยแพร่สู่
สาธารณะ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ตลอดจนสร้าง
รายได้แก่คณะในรูปแบบและช่องทางต่างๆ 

2.2.1 ก าหนดให้มีการวิจัยที่เน้นโจทย์วิจัยในพื้นที่ 
โดยให้แต่ละสาขาวิชาน าไปก าหนดเป็นหัวข้อวิจัย
เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นในเขต
ภาคเหนือตอนล่างท่ีสอดคล้องตามความเชี่ยวชาญ
ของสาขาวิชา 

 2.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแปรรูปงานวิจัย
เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ 

2.3  เพื่ อรั กษาและยกระดับ งานวิจั ย /
งานวิจัยสร้างสรรค์ นวัตกรรม ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2.3.1 ส่งเสริมการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานใน
แหล่งที่มีมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติตาม
เกณฑ์ประกาศของส านักงานการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  

 2.3.2 สนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

3. การพัฒนาศักยภาพในการ
ให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

3.1 เพื่อบริการทางวิชาการแก่ชุมชนในเขต
พื้นที่ให้บริการ ตามความเช่ียวชาญของ
สาขาวิชา  

3.1.1 ใช้ศักยภาพความรู้และทักษะทางภาษา 
ดนตรี  นาฏศิลป์  และศิลปะการแสดง ผ่ าน
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในเขตพื้นที่
ให้บริการ  

  3.1.2 น าผลงานวิจัยมาสู่การบริการทางวิชาการ
ตามความถนัดของสาขาวิชาแก่ชุมชนในเขตพื้นที่
บริการ อาทิ เขตจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด
บริเวณใกล้เคียง 

  3.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการและองค์กรเอกชน เพื่อให้บริการทาง
วิชาการแก่สั งคม ทั้ งในรูปแบบให้ เปล่าและ
ส่งเสริมการหารายได้เข้าคณะ 

4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและบรูณา
การกับวิถีของชุมชนท้องถิ่น 

4.1.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นผู้น าในการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

4.1.1 ด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยความร่วมมือกับนิสิต เพื่อ
พั ฒ น า สู่ ค ว า ม เป็ น ผู้ น า ใน ก า ร เผ ย แ พ ร่
ศิลปวัฒนธรรม 

  4.1.2 อนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสร้างประโยชน์ด้วยการสร้างเครอืข่าย
ความร่วมมือในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระหว่างคณะฯ มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น 
ระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
5. การบริหารจัดการ 
เชิงบูรณาการเพื่อการด าเนินงาน 
ที่เป็นเลิศ 

5.1 เพื่อเพ่ิมศักยภาพของคณะฯ ในการ
แข่งขันในระดับชาติ และประชาคมอาเซียน 

5.1.1 พัฒนาการบริหารจดัการ ระบบคุณภาพ
ระดับคณะ และระดับหลักสูตรตามเกณฑค์ุณภาพ
ระดับสากล 

  5.1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิภาพสู่องค์กรแห่งความสุข และ
วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 

  5.1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
การด าเนินงานของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ 

  5.1.4 พัฒนาคณะมนุษยศาสตรส์ูก่ารเป็น
หน่วยงานสีเขียว 

  5.1.5 พัฒนาการสื่อสารองค์กรใหท้ั่วถึงและ
สามารถสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ 
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1.  ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตร/
ระบบการเรียนการสอน และสร้าง
รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยอิงความ
สนใจของผู้เรียนเป็นหลัก เน้นผลลัพธ์ 
(out come) ให้นิสิตมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาของตน  ในรู ปแบบของ
หลักสูตรสหวิทยาการ ข้ามศาสตร์ 
ข้ามสาย หลักสูตรสะสมแต้ม หลักสูตร
คู่ขนาน และหลักสูตรประกาศนียบัตร
ที่ ต ร ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
คณะที่ เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอกทั้งของรัฐและ
เอกชน 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรที่เข้มแข็งและตรงกับความ
ต้องการของประเทศอยู่แล้วให้ทันสมัยและมีคุณภาพ
มากขึ้นทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดย
การ 
 การวิพากษ์หลักสูตร 
 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
 การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิต 
 ควบคุม/ก ากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มีหลักสูตรทีไ่ดร้ับการปรับปรุง
และพัฒนาจากผลการประเมิน 

จ านวน
หลักสตูร 

มี มี งานบริการการศึกษา/
ภาควิชา 

รายวิชาที่มีการทวนสอบ ร้อยละ ≥75 ≥75 งานบริการการศึกษา 
หลักสตูรที่มีการเชิญ
บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บัณฑิต
หรือสถานประกอบการทีไ่ม่
เคยรับบณัฑติของคณะฯ เข้า
ท างานมาร่วมเป็นกรรมการ
ทวนสอบ 

จ านวน
หลักสตูร 

มี มี งานบริการการศึกษา 

รายวิชาที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอน ≥3.51 

ร้อยละ ≥ 80 ≥ 80 งานบริการการศึกษา 

รายวิชาที่น าผลจาก
ข้อเสนอแนะการประเมินการ
เรียนการสอนโดยนิสติมาเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา 

จ านวน
รายวิชา 

มี มี งานบริการการศึกษา 

หลักสตูรที่มผีู้รับผิดชอบ
หลักสตูรครบตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ 

ร้อยละ ≥ 100 ≥ 100 งานบริการการศึกษา 

 1.2 จัดท าหรือพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม่ เ ช่น 
หลักสูตรคู่ขนาน หลักสูตรสหวิทยาการ ข้ามศาสตร์ 
ข้ามสาย หลักสูตรสะสมแต้ม หลักสูตรคู่ขนาน และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรที่ตรงกับความต้องการของ

หลักสตูรรปูแบบใหม ่ จ านวน
หลักสตูร 

- ≥1 งานบริการการศึกษา 
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ตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับคณะที่เกี่ยวข้อง 
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกทั้งของรัฐและ
เอกชน 

2. ขยายหลักสูตรใหม่ในกลุ่มภาษา
ตะวันตก และภาษาตะวันออก ตาม
ความพร้อมของบุคลากร และความ
ต้องการของสังคม ทั้งระดับวิชาเอก
และวิชาโท  

2.1. ขยายหลักสูตรใหม่ในกลุ่มภาษาตะวันตก และ
ภาษาตะวันออก ตามความพร้อมของบุคลากร และ
ความต้องการของสังคม เช่น ภาษาสเปน ภาษา
เวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษาฮินดี 
ภาษาเขมร ฯลฯ 

หลักสตูรใหม่และรายวิชาโท 
ในกลุ่มภาษาตะวันตกและ 
ภาษาตะวันออก 

จ านวน
หลักสตูร 

- ≥1 งานบริการการศึกษา 

 2.2 พัฒนารายวิชาโทในกลุ่มภาษาตะวันตกและภาษา
ตะวันออก เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษา
สเปน ภาษาฮินดี  ภาษา เขมร  เ วียดนาม ลาว 
อินโดนีเซีย ฯลฯ 

หลักสตูรใหม่และรายวิชาโทใน
กลุ่มภาษาตะวันตกและ 
ภาษาตะวันออก 

จ านวน 
รายวิชา 

≥5 ≥6 งานบริการการศึกษา 

3. พัฒนาศักยภาพของนิสิตในด้าน
ภาษาต่ างประเทศ ทักษะในการ
บริหารจัดการ และความสามารถใน
การแข่งขันในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

3.1 ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน ส่งเสริมให้นิสิตสังกัด
คณะฯ เลือกเรียนวิชาภาษาต่างประเทศจ านวน 2-3 
ภาษา (วิชา) เพิ่มเติมจากรายวิชาโทที่เรียนอยู่เดิม 
หรือจัดกิจกรรม/โครงการทางด้านภาษาท่ี 2 - 3 

นิสิตที่เรียนภาษาท่ี 2-3 
นอกเหนือจากรายวิชาโท 
 

ร้อยละ ≥5 ≥10 งานบริการการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ภาษาที่ 2-3  

จ านวน
โครงการ 

≥1 ≥1 งานบริการการศึกษา 

3.2 จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนานิสิติให้มี 
ความเข้มแข็งทางภาษาอังกฤษ 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสติ
ด้านภาษาอังกฤษ 

จ านวน
โครงการ 

≥1 ≥1 งานบริการการศึกษา 

 3.3 พัฒนาคุณภาพ และกระบวนการท าวิทยานิพนธ์
ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาใหม้ี
คุณภาพมากขึ้น โดยการจัดกจิกรรมประกวด
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก 

โครงการ/กิจกรรมประกวด
วิทยานิพนธ ์

จ านวน
โครงการ 

≥1 ≥1 งานบริการการศึกษา 

 3.4 กิจกรรมการเขียนบทความส าหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมการเขียน
บทความส าหรับนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา 

จ านวน
โครงการ 

≥1 ≥1 งานบริการการศึกษา 
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3. พัฒนาศักยภาพของนิสิตในด้าน
ภาษาต่ างประเทศ ทักษะในการ
บริหารจัดการ และความสามารถใน
การแข่งขันในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก (ต่อ) 

3.5 จัดบรรยากาศการเรียนการสอนในระดับ World-
Class Education (Learning from International 
Models of Excellence and Innovation, 
Learning by inspiration) ในหลกัสูตรและสาขาท่ีมี
ความพร้อม 

รายวิชาที่มีการจดัการเรียน
การสอนแบบออนไลน์จาก
สถาบันต่างประเทศ 

จ านวน 
รายวิชา 

- ≥1 งานบริการการศึกษา 

 3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ของนิสิตทั้งในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามความต้องการของแต่ละสาขาวิชา 

หลักสตูรที่มีการจัดโครงการ
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

ร้อยละ ≥5 
 

≥5 
 

ภาควิชา 

 ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ/ 

ระดับ ≥3.51 ≥3.51 ภาควิชา 

 มีการสรุปรายงานความรูแ้ละ
ประโยชน์ท่ีได้รับ และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนของ
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 
รายงานฯ 

มี มี ภาควิชา 

 3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งนิสิตเข้าร่วมการ
แข่งขันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะและ
ความรู้ที่เป็นเลิศ การน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง
ร ะดั บชาติ แ ล ะนานาชาติ  โ ดยการสนับสนุ น
งบประมาณตามความเหมาะสม 

จ านวนหลักสตูรทีส่่งนิสิตเข้า
ร่วมแข่งขันทางวิชาการ/
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องตาม
สาขาวิชา 

ร้อยละ ≥50 ≥60 งานบริการการศึกษา
และภาควิชา 

 3.8 สนับสนุนให้นิสิตระดับปริญญาตรีไปน าเสนอ
ผลงานวิจัยเชิงวิชาการ/สร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ 

จ านวนนิสิตทีไ่ปน าเสนอ
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ระดับนานาชาต ิ

จ านวนคน ≥1 ≥1 งานบริการการศึกษา
และภาควิชา 

 3.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ
สถานศึกษาต่างประเทศ โดยการจัดท าข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการและมีกิจกรรมร่วมกัน และ

จ านวนนิสิตทีไ่ด้แลกเปลีย่น
ระหว่างสถานศึกษา
ต่างประเทศตาม MOU 

ร้อยละ ≥1 ≥2 งานบริการการศึกษา 
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 สนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสมและ 
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

จ านวน MOU ที่มีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 

ฉบับ ≥1 ≥2 งานบริการการศึกษา 

4. ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และ
ส่ ง เ ส ริ ม อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง นิ สิ ต
มนุษยศาสตร์ ให้มีทักษะในการคิดเชิง
วิพากษ์ และเชิงสร้างสรรค์ สามารถ
ผลิตผลงานวิชาการ และผลงานเชิง
สร้างสรรค์ได้ตามศักยภาพ 

4.1 ก าหนดอัตลักษณ์ของนิสติคณะมนุษยศาสตร ์
ที่พึงประสงค์ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของรากเหง้าความ 
เป็นไทย แตม่ีศักยภาพในระดับสากล มีความคดิ
สร้างสรรคจ์ินตนาการและแรงบันดาลใจ และส่งเสรมิ
ให้นิสิตมีอัตลักษณต์ามที่ก าหนดผา่นโครงการ/
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง  

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นิสติมีอัตลักษณ์นสิิต
คณะมนุษยศาสตร ์

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

≥1 ≥1 งานกิจการนิสิตและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

4.2 จัดสรรงบประมาณและด าเนนิโครงการทีส่่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
คณะฯ จัดในแตล่ะป ี

จ านวน
โครงการ 

≥2 ≥2 งานบริการการศึกษา
และงานกิจการนสิิตฯ 

 ผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตฯ/สถาน
ประกอบการที่นสิิตฝึกงาน 

ระดับ ≥3.51 ≥3.51 งานบริการการศึกษา 

 4.3 สนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการหรือชมรมที่
อนุรักษ์วิถีไทย ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาความคิดเชิง
สร้างสรรคค์ุณธรรมและจริยธรรม ให้สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ จดัโครงการ/
กิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรตินิสติที่มีคณุธรรมและ
จริยธรรม 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
คุณธรรม จรยิธรรมแก่นิสติใน
รูปแบบต่างๆ ตามความ
เหมาะสมในแตล่ะป ี

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

≥2 ≥2 งานกิจการนิสิตและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

 นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจมากข้ึน 

ร้อยละ ≥80 ≥80 งานกิจการนิสิตและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

  นิสิตได้รับรางวัลดา้นคุณธรรม
จริยธรรม 

จ านวน 
คน 

≥1 ≥2 งานบริการการศึกษา
และงานกิจการนสิิตฯ 
และภาควิชา 

 4.4 จัดเวที/พื้นที่ ส าหรับให้นสิิตแสดงศักยภาพ 
การบูรณาการด้านความรู้ความสามารถด้านต่างๆ 

จ านวนกิจกรรมส าหรับให้นิสติ
แสดงศักยภาพการบูรณาการ

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

≥1 ≥1 งานกิจการนิสิตและ
ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 



 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อน หรือ 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี ผู้รับผิดชอบหลัก 
2563 2564 

ด้านความรูค้วามสามารถด้าน
ต่างๆ ในแต่ละป ี

 

5. อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย การวัดและประเมินผล 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
และการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต  

5.1 พัฒนาศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาเกาหลี และภาษาญีปุ่่น ให้เป็นท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นกัเรียนในประเทศ
กลุ่มอาเซยีนเลือกมาศึกษาคณะฯ ในกลุ่มภาษา
ดังกล่าว 

จ านวนกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาออนไลน์จากสถาบัน 
ในประเทศนั้น  

จ านวน
รายวิชา 

 

≥1 ≥1 งานบริการการศึกษา 

รวมถึง พัฒนาระบบกลไกอาจารย์ที่
ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมี
บทบาทมากขึ้น 

5.2 จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาอาจารย์เกีย่วกับ
การจัดการเรยีนการสอนที่หลากหลาย การวดัและ
ประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
การให้ค าปรึกษาแก่นสิิต รวมถึงพัฒนาระบบกลไก
อาจารย์ที่ปรึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ และมีบทบาทมาก
ขึ้น 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
คณะฯ จัดในแตล่ะป ี
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

≥3 ≥3 งานบริการการศึกษา 

 ผลประเมินความพึงพอใจ
เกี่ยวกับระบบและกลไก
อาจารย์ที่ปรึกษาในภาพรวม 

ระดับ ≥3.51 ≥3.51 งานบริการการศึกษา 

  ค่าเฉลี่ยของระดับความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการของ
ทุกโครงการ 

≥3.51 ≥3.51  งานบริการการศึกษา 

6. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
เพื่อ พัฒนาการสอน และมีต าแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น 

6.1 ก าหนดนโยบายให้ภาควิชาสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับพัฒนาอาจารย์ทุกปีงบประมาณ 

มีอาจารย์ทีไ่ด้รบัการอบรม
พัฒนาตามสายงานในแต่ละป ี

ร้อยละ ≥80 ≥80 หน่วยการเจ้าหน้าท่ี 
และ ภาควิชา 

มีการจัดท าสรุปรายงานการ
เข้าอบรม  

ร้อยละ ≥90 ≥90 หน่วยการเจ้าหน้าท่ี 
และ ภาควิชา 

7. พัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะฯ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าโดย
จัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

7.1 พัฒนาระบบศิษย์เก่าสมัพันธ์ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปจัจบุัน และคณะฯ โดย
มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับศิษย์เก่าที่จดัใน 
แต่ละป ี

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

≥1 ≥1 งานกิจการนิสิตฯ 

  จ านวนศิษย์เก่าที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมท่ีคณะฯและ
มหาวิทยาลยัจัดขึ้น 

ร้อยละ ≥80 ≥80 งานกิจการนิสิตฯ 



 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อน หรือ 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี ผู้รับผิดชอบหลัก 
2563 2564 

 
 

 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของ
ศิษย์เก่าที่มีต่อคณะฯ  

ระดับ ≥3.51 ≥3.51 งานกิจการนิสิตฯ 

 7.2 พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า ระบบฐานข้อมลูศิษย์เก่าทีม่ี
การพัฒนา/ปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 

กิจกรรม มี มี งานกิจการนิสิตฯ 

  ผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบฯ  

ระดับ ≥3.51 ≥3.51 งานกิจการนิสิตฯ 

 
  



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อน หรือ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายปี ผู้รับผิดชอบหลัก 

2563 2564 
2.1 เร่งรัดและสร้างแรงจูงใจในการท า
วิจัยของบุคลากรให้เพิม่ขึ้น สร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่ในแต่ละสาขาวิชา  

2.1.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหรือให้รางวัล
นักวิจัยดีเด่นภายในคณะ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จดั
ขึ้นในแต่ละป ี

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

≥1 ≥1 งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 2.1.2 สร้างบรรยากาศการวิจัยโดยการจัด
โครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยในแต่ละปี 

 ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและ 
ประสบการณ์ในการวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 
หรือ การจัดหานักวิจัยพี่เล้ียง 
 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยต่อเนื่อง 
ทุกปี โดยการจัดเสวนาวิชาการ กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย 
 จัดประชุมวิชาการหรือร่วมเป็น 
เจ้าภาพจัดโครงการประชุมวิชาการ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จดั
ขึ้นในแต่ละป ี

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

≥4 ≥4 งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 จ านวนผลงานวิจัยท่ีขอทุนวิจัย  
(จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) 

ร้อยละ ≥80 ≥80 งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 ผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ (เฉลี่ย) 

ระดับ ≥3.51 ≥3.51 งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 ผลงานวิจัยท่ีมีการตีพมิพ์
เผยแพร่ ต่อปี (ของอาจารย์
ประจ า ท่ีปฏิบตัิงานจริง) 

ร้อยละ ≥ 60 ≥ 70 งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 2.1.2 น าผลงานวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของ
การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
โดยก าหนดเป็นเกณฑ์การประเมินฯ 
ประจ าป ี

มีเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีเกี่ยวกับ
การท างานวิจัย 

มีเกณฑป์ระเมิน / / งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

2.2 เพิ่มงบประมาณในการวิจัย แสวงหา
ความร่วมมือและแหล่งทุนจาก
หน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนการ
วิจัยในเชิงปริมาณและคณุภาพ 

2.2.1 จัดสรรงบประมาณรายได้คณะ
เพื่อเป็นทุนอุดหนุนการวิจัย  
 

มีทุนอุดหนุนการวิจัย 
 

ร้อยละของ
จ านวนทุนวิจัย 

(ค่าเฉลี่ย
งบประมาณวิจัย
เพิ่มขึ้นต่อคน) 

≥20 ≥20 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 



 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อน หรือ 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายปี ผู้รับผิดชอบหลัก 
2563 2564 

  มีอาจารย์ขอสนับสนุนทุนวิจัย
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (เฉพาะทุน
วิจัยจากเงินรายไดค้ณะ) 

ร้อยละ ≥20 ≥20 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 2.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานวิจัยภายนอก เช่น วช. และ
องค์กรอื่นๆ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัย 

มีแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก ข้อมูลแหล่งทุน
วิจัยจาก
ภายนอก 

มี มี รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 มีการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือ
ให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก  

ร้อยละของ
โครงการวิจัยที่
ได้รับทุน
ภายนอกต่อ
โครงการวิจัย
ทั้งหมดในปีนั้น  

≥5 ≥10 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

2.3 ก าหนดให้มีการวิจัยที่เน้นโจทย์วิจัย
ในพื้นที่ โดยให้แต่ละสาขาวิชาน าไป
ก าหนดเป็นหัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างท่ีสอดคล้องตามความเชี่ยวชาญ
ของสาขาวิชา  

2.3.1 จัดให้มีโครงการวิจยัที่เน้นโจทย์
วิจัยในพื้นที ่โดยให้อาจารย์ในแตล่ะ
หลักสตูรน ามาก าหนดเป็นหัวข้อวิจัยเพื่อ
พัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ท่ีสอดคล้องกับความ
เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา 

จัดสรรทุนวิจัยที่เน้นพ้ืนท่ีชุมชน
ท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่าง  
“1 หลักสูตร 1 วิจัย” 

จ านวน
โครงการวิจัย 
ต่อป ี

7 7 ภาควิชา 

จ านวน
ผลงานวิจัย 

- 17 หลักสตูร 

2.4 ส่งเสริมให้มีการแปรรูปงานวิจัย 
เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ  

2.4.1 จัดให้มีการแปรรูปงานวิจัยเพื่อ
เผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบของการ
จัดการความรู้  การสร้างหนังสือและ
ต ารา  

มีการจัดโครงการหนังสือและ
ต ารามนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

จ านวนผลงานท่ี
มีการเผยแพร่
ผ่านโครงการ 
 

- ≥ 7 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 2.4.2 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย  ผลความพึงพอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูล  

ระดับ ≥ 3.51 ≥ 3.51 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยฯ 



 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อน หรือ 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายปี ผู้รับผิดชอบหลัก 
2563 2564 

  กิจกรรมให้ค าปรึกษาในการ
เขียนบทความส าหรับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาต ิ

ร้อยละของ
ผลงานวิจัยต่อ
จ านวนอาจารย์

ทั้งหมด 

20 20 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

2.5 ส่งเสริมการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผ ล ง า น ใน แ ห ล่ ง ที่ มี ม า ต ร ฐ า น ใ น
ระดับชาติและนานาชาติตามเกณฑ์
ประกาศของส านักงานการอุดมศึกษา 
(สกอ. )  เดิม  และสนับสนุนการไป
น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ 

2 . 5 . 1 ส นั บ ส นุ น ทุ น ไ ป น า เ ส น อ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

ผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ในเวที
ระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัย
ทั้งหมดในปีนั้น 

ร้อยละ ≥10 ≥10 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 จ านวนผู้ขอรับทุนต่อจ านวนทุน
ที่จัดสรร  

ร้อยละ ≥80 ≥80 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

2.5.2 สนับสนุนเ งินรางวัลตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพมิพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัย
ทั้งหมดในปีนั้น 

ร้อยละ ≥10 ≥10 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 จ านวนผู้ขอรับรางวัลต่อจ านวน
รางวัลที่จัดสรร  

ร้อยละ ≥80 ≥80 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 2 .5 .3  รั กษามาตรฐานและพัฒนา
คุณภาพของวารสารคณะมนุษยศาสตร์ 
ใ ห้ เ ป็ นที่ ย อ ม รั บ  โ ดย ด า ร ง อยู่ ใ น
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และมีค่า Impact 
Factor รวมทั้งเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI 

วารสารฯ ด ารงอยู่ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่ม 1 

ระดับของ
ฐานข้อมูล 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 
และมี Impact 

รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 มีการด าเนินการเพื่อเตรยีมการ
น าวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล 
ACI 

กิจกรรม - / รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 
  



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาศักยภาพในการให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อน หรือ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายปี ผู้รับผิดชอบหลัก 

2563 2564 
3.1 ใช้ศักยภาพความรู้และ
ทักษะทางภาษา ดนตรี 
นาฏศิลป์ และศลิปะการแสดง  
ผ่านโครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนในเขตพื้นท่ีให้บริการ 
 

3.1.1 จัดระบบการบริหารจัดการ 
การให้บริการวิชาการที่สร้างคุณคา่ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
โดยการจัดท าแผนการให้บริการวชิาการแก่
ชุมชนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์คณะฯ และ
ยุทธศาสตร์การให้บริการทางวิชาการของ
มหาวิทยาลยั  

มีแผนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์คณะฯ และ
ยุทธศาสตร์การให้บริการทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยบนความต้องการของ
ชุมชน  
 

กิจกรรม 
 
 

/ / รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 3.1.2 จัดให้มีโครงการบริการวิชาการที่ท างาน
ร่วมกันระหว่างนิสิต อาจารย์ และชุมชน ใน
เขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง อาทิ การอบรม
มัคคุเทศก์ อบรมภาษาต่างประเทศแก่
ผู้ประกอบการชาวไทย อบรมภาษาไทยแก่
แรงงานต่างชาติ อบรมภาษาส าหรับการ
ท่องเที่ยว ดนตรีและการแสดงส าหรับผูสู้งอายุ  
เป็นต้น 

จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ท างาน
ร่วมกันระหว่างนิสิต อาจารย์ และชุมชน 
ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

≥5 ≥5 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 จ านวนผู้เข้ารับบริการทางวิชาการ 
(ร้อยละของกลุม่เป้าหมายในแตล่ะ
โครงการ) 

ร้อยละ 
 

≥80 ≥80 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 ผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(เฉลี่ย) 

ระดับ ≥3.51 ≥3.51 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

3.2 น าผลงานวิจัยมาสู่การ
บริการทางวิชาการตามความ
ถนัดของสาขาวิชาแก่ชุมชนใน
เขตพื้นท่ีบริการ อาทิ เขต
จังหวัดพิษณุโลกและบริเวณ
ใกล้เคียง 

3.2.1 จัดให้มีโครงการบริการวิชาการที่มาจาก
ผลงานวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรในคณะ มาบริการทางวิชาการแก่
ชุมชน  

จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มาจาก
ผลงานวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
ของบุคลากรในคณะ 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

≥1 ≥1 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 



 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อน หรือ 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายปี ผู้รับผิดชอบหลัก 
2563 2564 

  จ านวนชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ
ทางวิชาการ 

จ านวน - ≥1 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยฯ 

  ชุมชนผู้รับบริการได้รับประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม หรือประโยชน์ที่ชุมชน
ผู้รับบริการได้รับอย่างเป็นรูปธรรม  

กิจกรรม - / รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

3.3 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
และองค์กรเอกชน เพื่อ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
และหารายได้เข้าคณะใน
แนวทางที่เป็นไปได ้

3.3.1 สนับสนุนให้บคุลากรในคณะไดเ้ป็น
วิทยากร และผู้น าให้การให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมตามศักยภาพและความเหมาะสม 

จ านวนบุคลากรที่เป็นวิทยากรและผู้น า
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมต่อ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ ≥20 ≥20 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

3.3.2 เพิ่มรูปแบบของงานบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ของคณะฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
รายได้ต่อปี 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

≥5 ≥7 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

จ านวนผู้เข้ารับบริการทางวิชาการ 
(ร้อยละของกลุม่เป้าหมายในแตล่ะ
โครงการ) 

ร้อยละ 
 

≥80 ≥80 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 ผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(เฉลี่ย) 

ระดับ ≥3.51 ≥3.51 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 3.3.3 จัดหรือร่วมจดัประชุมทางวชิาการใน
ลักษณะเครือข่ายเพื่อสรา้งความตระหนักรู้
ของสังคมเกี่ยวกับคณะฯ ประชาสมัพันธ์
เผยแพรศ่ักยภาพทางวิชาการของคณะ และ
สร้างความตื่นตัวทางวิชาการให้แก่คณาจารย ์

จ านวนโครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ - วิจัยสาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมต่อป ี

≥1 ≥1 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ/
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 
  



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและบูรณาการกับวิถีของชุมชนท้องถิ่น 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อน  
หรือโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายปี ผู้รับผิดชอบหลัก 
2563 2564 

4.1 ด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยความร่วมมือกับ
นิสิต เพื่อเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม 
 

4.1.1 จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมให้
เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบริบทของคณะ
และมหาวิทยาลัย  

มแีผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมให้
เป็นรูปธรรม  
 

กิจกรรม 
 
 
 

/ / รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติฯ/
งานกิจการนิสิตฯ 

4.1.2 จัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เน้นพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง  

มีโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมที่เน้นพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนล่างต่อหลักสูตร 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

>1 
 

>1 
 

รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติฯ/
งานกิจการนิสิตฯ 

 4.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ
ฐานข้อมูลด้านศลิปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
เพื่อเผยแพรห่รือใช้ประโยชน์ในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

จัดท าหรือพัฒนาฐานข้อมลู 
ด้านศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ระบบ / / รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติฯ/
งานกิจการนิสิตฯ 

 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล  ระดับ ≥ 3.51 ≥ 3.51 รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติฯ/
งานกิจการนิสิตฯ 

 4.1.4 จัดพื้นท่ีให้บริการหรือจดัแสดงหรือ 
จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมโดยมุ่งเน้นภาคเหนือตอนล่าง 
และ/หรือ มีการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม 
อย่างหลากหลายในช่องทางต่างๆ  
 

จ านวนกิจกรรมอย่างน้อย 
ภาควิชาละ 1 กิจกรรม ต่อปี 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

 

>1 >1 รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติฯ/
งานกิจการนิสิตฯ 

 
 
 

      



 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อน  
หรือโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายปี ผู้รับผิดชอบหลัก 
2563 2564 

4.2 อนุรักษ์สืบสานและต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้าง
ประโยชน์ ด้วยการสร้างเครือข่าย
และความร่วมมือในการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมระหว่าง
คณะฯ มหาวิทยาลัย ชุมชน
ท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับอาเซียน
หรือนานาชาต ิ

4.2.1 ร่วมจัดกิจกรรม ประกวด/ สาธิตและ
น าเสนอศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่นใน
ด้านต่างๆ โดยร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและ
หน่วยงานภายนอก   

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ต่อปี จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

>1 >1 รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติฯ/
งานกิจการนิสิตฯ 

4.2.2 มีโครงการ/กิจกรรม ที่ร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก ในการสร้างเครือข่าย
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง หรือการเป็นที่ปรึกษาหรอืการมีส่วน
ร่วม ในการจัดกิจกรรมส าคญัทาง
ศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลยัและ
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

จ านวนเครือข่าย แห่ง >1 >1 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ/
งานกิจการนิสิตฯ 

จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกต่อปี 

ครั้ง >1 >1 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ/
งานกิจการนิสิตฯ 

 
  



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อน  

หรือโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายปี ผู้รับผิดชอบหลัก 

2563 2564 
5.1 พัฒนาการบริหารจดัการและระบบคณุภาพ
ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์
คุณภาพระดับสากล 

5.1.1 ส่งเสริมพัฒนาและสร้างผู้บริหารรุ่น
ใหม่ โดยการมอบหมายงาน และการ
กระจายอ านาจการให้ความรู้แกผู่บ้ริหารรุ่น
ใหม่  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ผลการประเมินการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร (เฉลีย่) 

ระดับ ≥3.51  ≥3.51 คณบดี / 
หัวหน้าภาควิชา /
หัวหน้าส านักงาน 

 5.1.2 จัดระบบการบริหารงานของคณะตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยการ 
1. จัดท าแผนพัฒนาตามพันธกิจหลัก  
2. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
3. จัดท าแผนบริหารความเสีย่ง 
4. จัดท าแผนการจดัการความรู ้

ผลการประเมิน 
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับคณะ อยู่ใน
เกณฑ์คณุภาพ  
ระดับดี    

ระดับ 4 คะแนน 4 คะแนน คณบดี /รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา/
หัวหน้าส านักงาน 

 5.1.3 ส่งเสริมการน าเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
คณะ โดยให้ผู้บริหารคณะ ทุกระดับ เรียนรู้
สร้างความเข้าใจระบบบริหารจัดการองค์กร
ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการศกึษาเพื่อ
การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEX) 

มีผลการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ 
EdPEX 

ระดับ ระดับ 2  ระดับ 3 คณบดี /รองคณบด ี

 5.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูรตามเกณฑ์ 
การประกันคณุภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 
AUN-QA โดยให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรเรียนรูส้รา้งความเข้าใจระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN-QA 

มีผลการประเมิน
ตนเองด้วยเกณฑ์ 
AUN-QA 

ระดับ ระดับ 4  ระดับ 5 คณบดี /รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา 



 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อน  
หรือโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายปี ผู้รับผิดชอบหลัก 
2563 2564 

5.2 พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพสู่องค์กรแห่งความสขุ และ
วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 

5.2.1 จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสรมิการเข้า
สู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นทั้งบุคลากรสายวิชาการ
และสายบริการ หรือ สนบัสนุนใหไ้ปอบรม
พัฒนาตนเองตามสายงาน 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่จดั 

โครงการ/
กิจกรรม 

≥2 ≥2 รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร/  
หัวหน้าส านักงาน 

5.2.2 จัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 ป ี(2563-2567) 

ด าเนินงานได้บรรลุ
ตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของแผน 

ร้อยละ ≥80 ≥80 รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร/  
หัวหน้าส านักงาน 

 5.2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน /หนังสือ/ต ารา หรือ 
(คลินิก ผศ./รศ./ศ) 

จ านวนอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนา  
 

ร้อยละ ≥80 ≥80 คณบด ี

 5.2.4 จัดกิจกรรมการส่งเสรมิการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน /การวิเคราะห์งาน (คลินิก
ช านาญการพิเศษ) 

จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนทีไ่ด้รับการ
พัฒนา  

ร้อยละ ≥80 ≥80 หัวหน้าส านักงาน 

 5.2.4 ก าหนดนโยบายการเสริมสรา้ง
วัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรร่วมมือ การ
สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy 
Workplace) ตามแนวทาง ส.ส.ส. โดยการ
จัดกิจกรรม 
   1. การพัฒนาคนให้สอดคล้องกบัวิสัยทัศน์
ขององค์กร 
   2. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับรปูแบบ
ของคนท่ีต้องการการพัฒนา 
   3. จัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับ
ความสุขท้ัง 8 
 

มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมต่อป ี

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

≥3 ≥3 คณบด/ีรองคณบดี/
หัวหน้าส านักงาน 

       



 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อน  
หรือโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายปี ผู้รับผิดชอบหลัก 
2563 2564 

5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุน
การด าเนินงานของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3.1 จัดท าแผนพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการและการตดัสินใจเชงิบริหาร 
  

มีแผนพัฒนา
ฐานข้อมูล 

กิจกรรม / / รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร/ 
หัวหน้าส านักงาน   

5.3.2 จัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของคณะ
มนุษยศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกันได ้

ประสิทธิภาพของ
ระบบ (เฉลีย่) 

ระดับ ≥3.51 ≥3.51 รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร/ 
หัวหน้าส านักงาน   

 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ (เฉลีย่) 

ระดับ ≥3.51 ≥3.51 รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร/ 
หัวหน้าส านักงาน   

5.4 พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์  
สู่การเป็นหน่วยงานสีเขยีว 
 

5.4.1 ก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ตาม
แนวทางเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green 
Office) และก าหนดเป็นแผน 
การด าเนินงาน มาตรการประหยดัพลังงาน 
ตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด ในการใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างรู้คณุค่า 

มีแผนบรหิารจดัการ
ด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนกิจกรรม / / รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร/ 
หัวหน้าส านักงาน   

มีการด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

จ านวนกิจกรรม / / รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร/ 
หัวหน้าส านักงาน   

 มีผลลัพธ์จากการ
ด าเนินงานตามแผน 
ที่ดีขึ้นจากปีก่อน 
อย่างชัดเจน 

ร้อยละ / / รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร/ 
หัวหน้าส านักงาน   

  มีผลการประเมิน
ตนเองด้วยส านักงาน 
สีเขียวท่ีเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม  
(Green Office) 

ระดับ N/A N/A รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร/ 
หัวหน้าส านักงาน   



 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อน  
หรือโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายปี ผู้รับผิดชอบหลัก 
2563 2564 

5.5 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ท่ัวถึงและ
สามารถสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ 

5.5.1 จัดท าแผนการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์เพื่อก าหนดเป็นนโยบาย 
เป้าหมายที่ชัดเจนน าสู่การปฏบิัต ิ

จ านวนแผน มี 
 

 

มี ม ี
 

 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร/ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์

5.5.2 จัดระบบ/กระบวนการสื่อสารองค์กร
เพื่อเสรมิสร้างภาพลักษณ์ของ 
คณะมนุษยศาสตร ์

มีระบบ/กระบวนการ
สื่อสารฯ ท่ีเป็น
รูปธรรม 

จ านวนกิจกรรม / / รองคณบดฝี่าย
บริหาร/ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์

 5.5.3  สร้างเครือข่ายและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกเพื่อร่วมเผยแพร่ผลงานของคณะ
มนุษยศาสตร์ให้เป็นท่ีรู้จักและรับรู้ใน 
วงกว้าง 

จ านวนเครือข่าย จ านวนเครือข่าย ≥2 
 

≥2 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร/ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์

 5.5.4 การใช้ช่องทางที่หลากหลายและ
ทันสมัย เช่น เว็บไซต์  สื่อโซเชียลมีเดีย 

ระดับความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
(ค่าเฉลี่ย) 

ระดับ ≥3.51 
 

≥3.51 
 

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร/ 
ฝ่ายสารสนเทศ 

 5.5.5 จัดกิจกรรมประชาสมัพันธ์ 
เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง  
(Road Show) 

ระดับความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
(ค่าเฉลี่ย) 

ระดับ ≥3.51 
 

≥3.51 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร/ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์

 5.5.6 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพนัธ ์
สร้างสมัพันธ์กับสื่อมวลชน 

ระดับความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
(ค่าเฉลี่ย) 

ระดับ ≥3.51 
 

≥3.51 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร/ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์

 



 
33 แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ 2563-2564 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
5. การบริหารจัดการ 
เชิงบูรณาการเพื่อการด าเนินงาน 
ที่เป็นเลิศ 

5.1 เพื่อเพ่ิมศักยภาพของคณะฯ ในการ
แข่งขันในระดับชาติ และประชาคมอาเซียน 

5.1.1 พัฒนาการบริหารจดัการ ระบบคุณภาพ
ระดับคณะ และระดับหลักสูตรตามเกณฑค์ุณภาพ
ระดับสากล 

  5.1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิภาพสู่องค์กรแห่งความสุข และ
วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 

  5.1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
การด าเนินงานของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ 

  5.1.4 พัฒนาคณะมนุษยศาสตรส์ูก่ารเป็น
หน่วยงานสีเขียว 

  5.1.5 พัฒนาการสื่อสารองค์กรใหท้ั่วถึงและ
สามารถสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
51 แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ 2563-2564 

บทที่ 4 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

 
ตัวชี วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ 
 เพ่ือให้ทราบถึงผลความส าเร็จของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ ช่วงปีพ.ศ.2560 -2564 (ปรับปรุง 
พ.ศ.2563-2564) และสถานภาพของคณะฯ เมื่อสิ้นสุดแผนกลยุทธ์ ที่มีต่อวิสัยทัศน์ “ผู้น าทางวิชาการ
มนุษยศาสตร์ในประชาคมอาเซียน” ตลอดจนน าผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ์ วิธีด าเนินงาน 
ปรับปรุงแผนด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะ จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์
ในช่วง พ.ศ.2563-2564 ดังนี้ 

1. คณะมนุษยศาสตร์มีผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) จากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

2. มีการด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของ
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ท้ังหมดในแต่ละปี 

3. มีการด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม (ตามกลยุทธ์และมาตรการ)  
ที่ตั้งไว้ในแต่ละปีอย่างน้อยร้อยละ 70 ของตัวชี้วัดฯ โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์) 

4. มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์ฯ เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกสิ้น
ปีงบประมาณ 
 

  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบหลักแต่ละกลยุทธ์จะรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ทุกสิ้นปีงบประมาณ รายงานตามล าดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



ตารางการเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร์ 
 

คณะมนุษยศาสตร์ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. การผลติบัณฑิตให้มี
คุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

1.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรและระบบการ
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการ
เ ป ลี่ ย น แป ล ง ใ น สั ง ค ม โ ลก ปั จ จุ บั น 
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนใน
รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
และการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียน
การสอนให้ทันสมัยได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

1.1.2 ขยายหลักสูตรใหม่ในกลุ่มภาษาตะวันตกและ
ภาษาตะวันออก ตามความพร้อมของบุคลากรและความ
ต้องการของสังคม ท้ังระดับวิชาเอกและวิชาโท  

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียน
การสอนให้ทันสมัยได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

 1.2 เพื่ อพัฒนาศักยภาพนิสิตให้ เป็น
บัณฑิตที่มี คุณภาพ เป็นที่ ยอมรับ ใน
ระดับชาติ ประชาคมอาเซียน และพร้อม
ก้าวสู่ความเป็นสากล 

1.2.1 พัฒนาศักยภาพของนิสิตด้านภาษาต่างประเทศ 
ทักษะในการบริหารจัดการ และความสามารถในการ
แข่งขันในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะหลากหลาย มีวินัย 
มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และภูมิใจในชาติ 

 1.2.2 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)และส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของนิสิตมนุษยศาสตร์ ให้มีทักษะในการคิดเชิง
วิพากษ์ และเชิงสร้างสรรค์ สามารถผลิตผลงานวิชาการ 
และผลงานเชิงสร้างสรรค์ได้ตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะหลากหลาย มีวินัย 
มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และภูมิใจในชาติ 

 1.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
คณะฯ ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก  

1.3.1 อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการ เรี ยนการสอนที่หลากหลาย การวัดและ
ประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
การให้ค าปรึกษาแก่นิสิต รวมถึงพัฒนาระบบกลไก
อาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีบทบาทมาก
ขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ 
และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

  1.3.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ เพื่อ พัฒนาการสอน และมี
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ 
และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 



คณะมนุษยศาสตร์ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

 1.4 เพื่อพัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะฯ และศิษย์เก่า 

1.4.1 พัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ ศิษย์
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ ที่  1 . 5  พัฒนาระบบความสัมพันธ์ ร ะหว่ า ง
มหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า 

2. การพัฒนาและส่งเสริม
การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 

2.1 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย สร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่ และเพิ่มจ านวนผลงานวิจัย 

2.1.1 เร่งรัดและสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของ
บุคลากรให้ เพิ่มขึ้น สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ในแต่ละ
สาขาวิชา  

กลยุทธ์ที่ 1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ 
และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่  2.1  พัฒนาการบริหารจัดการการวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  2.2 ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้
สามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปขยาย
ประโยชน์และตอบโจทย์การพัฒนา 

  2.1.2 เพิ่มงบประมาณในการวิจัยแก่บุคลากร แสวงหา
ความร่วมมือและแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อ
สนับสนุนการวิจัยในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ 
และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่  2.1  พัฒนาการบริหารจัดการการวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  2.2 ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้
สามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปขยาย
ประโยชน์และตอบโจทย์การพัฒนา 

 2.2 เพื่อขยายขอบเขตการวิจัยจากการ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ สู่การวิจัยเชิง
พื้นที่ การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบน
พื้นฐานของความเข้มแข็งทางวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์ และส่งเสริมการแปรรูป
งานวิ จั ย  เ ผยแพร่ สู่ ส า ธารณะ  เกิ ด
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ ตลอดจนสร้างรายได้
แก่คณะในรูปแบบและช่องทางต่างๆ 

2.2.1 ก าหนดให้มีการวิจัยที่เน้นโจทย์วิจัยในพื้นที่ โดย
ให้แต่ละสาขาวิชาน าไปก าหนดเป็นหัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนา
และแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่างที่
สอดคล้องตามความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา 

กลยุทธ์ที่  2.1  พัฒนาการบริหารจัดการการวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  2.2 ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้
สามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปขยาย
ประโยชน์และตอบโจทย์การพัฒนา 

 2.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแปรรูปงานวิจัยเพื่อ
เผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ 

กลยุทธ์ที่  2.1  พัฒนาการบริหารจัดการการวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ 



คณะมนุษยศาสตร์ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  2.2 ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้
สามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปขยาย
ประโยชน์และตอบโจทย์การพัฒนา 

2.3 เพื่อรักษาและยกระดับงานวิจัย/
งานวิจัยสร้ างสรรค์  นวัตกรรม ให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

2.3.1 ส่งเสริมการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานในแหล่งท่ีมี
มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติตามเกณฑ์ประกาศ
ของส านักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) และ 

กลยุทธ์ที่  2.1  พัฒนาการบริหารจัดการการวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  2.2 ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้
สามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปขยาย
ประโยชน์และตอบโจทย์การพัฒนา 

 2.3.2 สนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ 
และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่  2.1  พัฒนาการบริหารจัดการการวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  2.2 ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้
สามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปขยาย
ประโยชน์และตอบโจทย์การพัฒนา 
 

3. การพัฒนาศักยภาพใน
การให้บริการทางวิชาการ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3.1 เพื่อบริการทางวิชาการแก่ชุมชนใน
เขตพื้นที่ให้บริการ ตามความเช่ียวชาญ
ของสาขาวิชา  

3.1.1 ใช้ศักยภาพความรู้และทักษะทางภาษา ดนตรี 
นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดง ผ่านโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนในเขตพื้นท่ีให้บริการ  

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการบริหารจัดการให้บริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 

 3.1.2 น าผลงานวิจัยมาสู่การบริการทางวิชาการตาม
ความถนัดของสาขาวิชาแก่ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ 
อาทิ เขตจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดบริเวณใกล้เคียง 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการบริหารจัดการให้บริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
 

  3.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
และองค์กรเอกชน เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ทั้งในรูปแบบให้เปล่าและส่งเสริมการหารายได้เข้าคณะ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการบริหารจัดการให้บริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
 



คณะมนุษยศาสตร์ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ 
สืบสานและบรูณาการกับ 
วิถีของชุมชนท้องถิ่น 

4.1.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นผู้น าใน
การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

4.1. 1  ด า เนิน โครงการ/กิ จกรรมด้ านท านุบ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยความร่วมมือกับนิสิต เพื่อพัฒนาสู่
ความเป็นผู้น าในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 4.1.2 อนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสร้างประโยชน์ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างคณะฯ 
มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 อนุรักษ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทั้งวิถีชีวิต วิถีไทยและสร้างประโยชน์ในวงกว้าง 
 

5. การบริหารจัดการ 
เชิงบูรณาการเพื่อ 
การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

5.1 เพื่อเพ่ิมศักยภาพของคณะฯ ในการ
แข่งขันในระดับชาติ และประชาคม
อาเซียน 

5.1.1 พัฒนาการบริหารจดัการและระบบคณุภาพระดับ
คณะ และระดับหลักสตูรตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาการบริหารจดัการองค์กรให้สอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรคุณภาพ 

  5.1.2 พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพสู่องค์กรแห่งความสุข และวัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์ที่ 5.2 ยกระดับขีดความสามารถบุคลากรและพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคล 

  5.1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรคุณภาพ 

  5.1.4 พัฒนาคณะมนุษยศาสตรส์ูก่ารเป็นหน่วยงานสี
เขียว 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบนิเวศ และ
กายภาพ 

  5.1.5 พัฒนาการสื่อสารองค์กรใหท้ั่วถึงและสามารถ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ 

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาการบริหารจดัการองค์กรให้สอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรคุณภาพ 

 
 
 
 
 



  
 

 
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

 

   



ผู้น ำทำงวิชำกำรมนุษยศำสตร์ในประชำคมอำเซียน

ประสทิธผิล

ตามพนัธกจิ

คุณภาพ

การใหบ้รกิาร

ประสทิธภิาพ

ของการ

ปฏบิตั ิ

ราชการ

พฒันา

องค์กร

ป.5.1 เพิ่มศกัยภาพของคณะฯ ในการ
แขง่ขนัในระดบัชาติ และประชาคม
อาเซียน

ป.4.1 สง่เสรมิและพฒันาการท านบุ ารุง
ศิลปวฒันธรรม เพื่อความเป็นผูน้  าใน
การเผยแพรศ่ิลปวฒันธรรม

ป.3.1 บรกิารทางวิชาการแก่ชมุชนใน
เขตพืน้ท่ีใหบ้รกิาร ตามความเช่ียวชาญ
ของสาขาวิชา

ป.2.1 สรา้งแรงจงูใจในการท าวิจยั 
สรา้งนกัวิจยัรุน่ใหม ่และเพิ่มจ านวน
ผลงานวิจยั

ป.2.2 ขยายขอบเขตการวิจยัสูก่ารวิจยั
เชิงพืน้ท่ี วิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินฯ 
สง่เสรมิการแปรรูปงานวิจยั เผยแพรสู่่
สาธารณะ เกิดประโยชนต์อ่ชมุชน สรา้ง
ความเขม้แข็งทางวิชาการ ฯ

ป.2.3 รกัษาและยกระดบังานวิจยั/งาน
สรา้งสรรค ์นวตักรรมใหม้ีคณุภาพ เป็น
ที่ยอมรบัในระดบัชาติและนานาชาติ

ป.1.3 พฒันาศกัยภาพอาจารย ์เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัใหแ้ก่คณะ

ป.1.4 พฒันาระบบความสมัพนัธ์
ระหวา่งคณะฯ และศิษยเ์ก่า

ป.1.2 พฒันาศกัยภาพนิสติใหเ้ป็น
บณัฑิตท่ีมีคณุภาพ เป็นท่ียอมรบัใน
ระดบัชาติ ประชาคมอาเซียน ฯ

ป.1.1 พฒันาหลกัสตูรและระบบการ
เรยีนการสอนใหไ้ดม้าตรฐาน ทนัสมยั 
โดดเดน่ ฯ

ก.3.1.1 บรกิารทางวิชาการแก่ชมุชนใน
เขตพืน้ท่ีบรกิารดา้นภาษา ดนตรี และ
นาฏศิลป์

ก.3.1.2 น าผลงานวิจยัมาสูก่ารบรกิาร
วิชาการตามความถนดัของสาขาแก่
ชมุชนในเขตพืน้ท่ีบรกิาร

ย.1 กำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ย.2 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรวิจัย
เชิงบูรณำกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่น

ย.3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ย.4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่ออนุรักษ์ สืบสำนและบูรณำกำรกับ

วิถีของชุมชนท้องถิ่น

ย.5 กำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร
เพื่อควำมเข้มแข็งขององค์กร

VISION



กำรผลิตบัณฑิตให้มีคณุภำพ

และสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประเทศเพื่อเพิ่มขดีควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขัน

ป.1.1 พัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียน
การสอนให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย โดดเด่น 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกปัจจุบัน 
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
และเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน

ในประชาคมอาเซียน

ป.1.2 พัฒนาศักยภาพนิสิต ให้เป็นบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ประชาคม
อาเซียน และพร้อมก้าวสูค่วามเป็นสากล

ป.1.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แกค่ณะฯ ภายใน

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ป.1.4 พัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ และ

ศิษย์เก่า

ก.1.1.1 พัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน
ก.1.1.2 ขยายหลักสูตรใหม่กลุ่มภาษาตะวันตกและภาษาตะวันออก

ก.1.2.1 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ การบริหารจัดการฯ
ก.1.2.2 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF และอัตลักษณ์ของนิสิต

ก.1.3.1 อบรมเสริมสร้างให้ความรู้ฯ และพัฒนาระบบกลไกอาจารย์ที่ปรึกษา
ก.1.3.2 ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

ก.1.4.1 จัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง



กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรวจิัย
เชิงบูรณำกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่น

ป.2.1 สร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย
สรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่ และ
เพิ่มจ านวนผลงานวิจัย

ป.2.2 ขยายขอบเขตการวิจัยสู่การวจิัยเชิงพ้ืนที่
วจิัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ 

ส่งเสริมการแปรรูปงานวจิัย เผยแพร่สูส่าธารณะ
เกิดประโยชนต์อ่ชุมชน

สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

ป.2.3 รักษาและยกระดับงานวิจัย/
งานสรา้งสรรค ์นวัตกรรมให้มีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

ก.2.1.1 เร่งรัดและสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยของบุคลากรให้เพิ่มข้ึน สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
ก.2.1.2 เพิ่มงบประมาณวิจัย แสวงหาความร่วมมือ แหล่งทุนภายนอก

ก.2.2.1 เน้นโจทย์วิจัยในพื้นที่ โดยก าหนดให้แต่ละสาขาวิชาก าหนดเป็นหัวข้อวิจัยฯ
ก.1.2.2 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF และอัตลักษณ์ของนิสิต

ก.1.3.1 อบรมเสริมสร้างให้ความรู้ฯ และพัฒนาระบบกลไกอาจารย์ที่ปรึกษา
ก.1.3.2 ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์



บริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชน
ในเขตพื้นที่ให้บริกำร 

ตำมควำมเชี่ยวชำญของสำขำวิชำ

ป.3.1 บรกิารทางวิชาการแก่ชุมชน
ในเขตพื้นที่ให้บรกิาร ตามความ

เชี่ยวชาญของสาขาวชิา

ก.3.1.1 บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในเขตพื้นที่บริการด้านภาษา ดนตรี และนาฏศิลป์
ก.3.1.2 น าผลงานวิจัยมาสู่การบริการทางวิชาการตามความถนัดของสาขาวิชา แก่ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ
ก.3.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือฯ เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งรูปแบบให้เปล่าและหารายได้

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่ออนุรักษ์ สืบสำนและบูรณำกำร

กับวิถีของชุมชนท้องถิ่น ป.4.1 เพื่อสง่เสรมิและพัฒนา

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อความเป็นผู้น า

ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ก.4.1.1 ด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยร่วมมือกับนิสิต เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นผู้น าในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ก.4.1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างคณะ มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่นระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ



กำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร

เพื่อกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ

ป.5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะ
ในการแขง่ขันระดับชาตแิละประชาคม

ก.5.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบคุณภาพระดับคณะ และระดับหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล

ก.5.1.2 พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ สู่องค์กรแห่งความสุข และวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
ก.5.1.2 พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ สู่องค์กรแห่งความสุข และวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง












