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สาสน์จากคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ฉบับนี้ขึ้น                   
เพื่อสรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการของคณะฯ ในรอบปีงบประมาณดังกล่าว ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียน
การสอน ด้านการพัฒนานิสิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

 การจัดท ารายงานประจ าปีฉบับนี้  ได้รับความร่วมมือจากงานบริการการศึกษา งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ              
งานนโยบายและแผน งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทีใ่ห้ข้อมูลด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดียิ่ง 

 คณะมนุษยศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกคณะฯ 
รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเป็นประโยชน์ด้านอื่น ๆ ในเชิงวิชาการต่อไป 

 
 
               รองศาสตราจารย์ ดร.ธญัญา สังขพันธานนท ์
               คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
ประวัติความเป็นมา 
   วันที่ 28 มิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
พิษณ ุโลก” ซึ ่ง เป ิดบร ิการการเร ียนการสอน ประกอบด ้วย คณะศึกษาศาสตร ์ คณะว ิทยาศาสตร ์ คณะพลศ ึกษา                         
คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ในส่วนของวิทยาเขตพิษณุโลกนั้น คณะมนุษยศาสตร์ได้ร่วมกับ                
คณะศึกษาศาสตร์ รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา  (กศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  
   ปี พ.ศ.2521 ได้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
ภาษาและวรรณคดีไทย  
   ปี พ.ศ.2525 ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอก
ภาษาไทย 
   ปี พ.ศ. 2526 เปิดวิชาเอกภาษาอังกฤษข้ึนอีกวิชาหนึ่ง 
   ปี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศและได้รับ
พระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีการรวมคณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ เป็นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และเริ่มเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
   เมื่อยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรในปี พ.ศ. 2533 ท าให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีภาควิชาในสังกัดรวม 
11 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม 
ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยา ซึ่งต่อมาได้มีการแบ่งภาควิชาภาษาไทยและภาควิชาภาษาตะวันออก ออกเป็น 2 ภาควิชา คือ 
ภาควิชาภาษาไทย และภาควิชาภาษาตะวันออก ดังนั้น จึงท าให้มีภาควิชารวมเป็น 12 ภาควิชา ส าหรับภาควิชาภาษาตะวันออกนั้น 
เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีนเป็นวิชาโทและวิชาเลือกเสรี เพื่อเตรียมการเปิดสอนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน ซึ่งเป็น
วิชาเอกท่ีตลาดต้องการ 
   ปี พ.ศ.2534 ได้จัดตั้งแผนกบริหารธุรกิจขึ้นในภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อเปิดสอนวิชาเลือกในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว และสาขาการจัดการธุรกิจ 
   ปี พ.ศ.2535 และ 2537 ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว และ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ตามล าดับ 
   ปี พ.ศ.2537 ได้จัดตั้งแผนกนิเทศศาสตร์ขึ้น และได้ท าการเปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ ในปีเดียวกันนี้ คณะฯ ได้เปิดสอนนิสิตระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ณ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานใน 3 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ การจัดการธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์ 
   ปี พ.ศ.2538 ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดพะเยา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล ด้วยการเปิดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ และการจัดการธุรกิจ และภาควิชาภาษาตะวันออกได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชาเอก
ภาษาญี่ปุ่น จ านวน 20 คน เป็นปีแรกเพื่อสนองตอบกับความต้องการของสังคมซึ่งมีความต้องการสูง 
   ในส่วนของการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดรับนิสิตปริญญาโทรุ่นแรก
เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาไทยคดีศึกษา (เน้นสังคมศาสตร์) ในปี พ.ศ. 2535 -2536 และได้หยุดรับ
นิสิตเพื่อท าการปรับปรุงหลักสูตร และเปิดรับนิสิตอีกครั้งในปีการศึกษา 2542 และในปีการศึกษา 2536 คณะมนุษยศาสตร์ได้ร่วมกับ             
คณะศึกษาศาสตร์ จัดท าโครงการส าหรับครูประจ าการในหลกัสูตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

   ปี พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท าการยุบรวมภาควิช าที่มีลักษณะวิชา
ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน เหลือเพียง 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษา ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาการสื่อสาร ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
และภาควิชาพาณิชยศาสตร์ 

   ปี พ.ศ.2546 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ยุบรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็น คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมยุบเลิก
ภาควิชาต่างๆทั้งหมด เหลือเพียงส านักงานเลขานุการคณะ และตั้งคณะใหม่ ข้ึนอีก 3 คณะ คือ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
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ศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์ด าเนินงานในรูปแบบสาขาวิชาทั้งสิ้น จ านวน 10 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชา
ภาษาพม่า สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  

   ปี พ.ศ.2548 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการแบ่งส่วนราชการของคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 1 ส านักงาน
เลขานุการ และ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาตะวันออก และภาควิชา
ศิลปกรรมศาสตร์     

   ปี พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ย้ายศูนย์พม่าศึกษามาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ โดยให้มีสถานภาพเทียบเท่า
ภาควิชาในคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 

   ปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้คณะมนุษยศาสตร์มีการบริหารงานภายในคณะ ดังนี้  
1.  ส านักงานเลขานุการคณะ มีการบริหารงานภายใน ประกอบด้วย 6 งาน ดังนี้  งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบาย

และแผน งานบริการการศึกษา งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และงานวิจัยและบริการวิชาการ 
2.  ภาควิชา มีการปรับโครงสร้างภาควิชาออกเป็น 9 ภาควิชา ดังนี้ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดี

และคติชนวิทยา ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาดนตรีวิทยา ภาควิชาศิลปะการแสดง 
และภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

3.  ศูนย์พม่าศึกษา  
  ปี พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ศูนย์พม่าศึกษาเปลี่ยนช่ือเป็นสถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา โดยให้มา

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มีสถานภาพเทียบเท่าภาควิชาในคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 
  ปี พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร (ประชุม ครั้งที่ 212 (10/2558) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558) ได้มีมติอนุมัติให้

ยุบเลิกภาควิชาปรัชญาและศาสนา และอนุมัติโครงสร้างใหม่ ประกอบด้วย 1) ส านักงานเลขานุการ 2) ภาควิชาภาษาไทย 3) ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ 4) ภาควิชาภาษาศาสตร์ 5) ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา 6) ภาควิชาภาษาตะวันตก 7) ภาควิชาภาษา
ตะวันออก 8) ภาควิชาศิลปะการแสดง 9) ภาควิชาดนตรี 10) สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา 

  ปัจจุบัน  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวการประชุมครั้งที่ 252 (10/2561) เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติการ
ปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับภาควิชาของคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 1) ส านักงานเลขานุการคณะ 2) ภาควิชาภาษาตะวันตก                     
3) ภาควิชาภาษาตะวันออก 4) ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา 5) ภาควิชาดนตรี 6) ภาควิชาภาษาอังกฤษ 7) 
ภาควิชาภาษาไทย และ 8) ภาควิชาศิลปะการแสดง 
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วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์  

วิสัยทัศน์  : ผู้น าทางวิชาการมนุษยศาสตร์ในประชาคมอาเซียน  
 คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรแห่งความสุข มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นผู้น าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ทั้งใน
ระดับประเทศและในประชาคมอาเซียน ภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล มีการเรียนการสอนอย่างบูรณาการตามมาตรฐาน
การศึกษาในระดับสากล 
 
เป้าประสงค์ (Goal) 

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ไปสู่ดังวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะฯ มีกลไกการขับเคลื่อนเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย คือ 
3I หรือ Triple I ได้แก่ Innovation Integration International และมีการก าหนดตัวช้ีวัด ดังนี้ 

1) พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2) บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางภูมิปัญญา 
3) อุมดมศึกษาช้ันน าก้าวสู่สากล 

การขับเคลื่อนไปสู่วสิัยทัศน์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

พันธกิจ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา โดยเฉพาะความสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนการบริหารของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในขณะเดียวกันก็สร้างสรรค์และพัฒนาพันธกิจให้สอดคล้องกับธรรมชาติและ 
อัตลักษณ์ของคณะ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตามกรอบพันธกิจ หลัก 
5 ด้าน คือ (1) ด้านการผลิตบัณฑิต (2) ด้านการวิจัย (3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (4) ด้านส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และ (5) ด้านบริหารจัดการ การขับเคลื่อนพันธกิจกดังกล่าว จักด าเนินไปตามหลักการของการจัดการอุดมศึกษา ตามที่ก าหนดตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 คือ หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ หลักความ
เสมอภาค และหลักธรรมาภิบาล 

1. ด้านการผลติบัณฑติ 
จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์ในทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล พัฒนาหลักสูตรด้านภาษาและ

ดนตรี นาฏศิลป์ให้มีความหลากหลายทั้งสาขาวิชาและรูปแบบใหม่ๆ เช่น หลักสูตรคู่ขนาน หลักสูตรข้ามศาสตร์ ข้ามสายและ หลักสูตร
ประกาศนียบัตร ที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
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ทางวิชาการกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการกับการจัดการเรียน
ก า ร ส อน ใน ลั ก ษณ ะ  World – Class Education (Learning from Intemational Models of Excellence and Innovation 
Learning by inspiration) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ของบัณฑิตให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ควบคู่ไปกับการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะและอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ มีแรงบัลดาลใจและจินตนาการในการ
สร้างสรรค์ผลงานตามศักยภาพของตน 

 
2. ด้านการวิจัย 
    มุ่งสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยในระดับของอาจารย์และนิสิต สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งทุนในการวิจัยให้มากข้ึน 

ขยายขอบข่ายงานวิจัยลงสู่ปัญหาในท้องถิ่น สร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ กับสถาบันภายนอกและหน่วยงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จัดสรรสิ่งอ านวยประโยชน์ท่ีเอื้อต่อการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ แปรผลงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ทั้งในด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอนทางด้านภาษา ดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง น าผลการวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ทางวิชาการแก่คณะและการสร้างรายได้จากผลงานการวิจัย 

 
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
    เพิ่มศักยภาพในการบริการวิชาการแก่สังคมให้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยระดมทุนทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศที่มีอยู่ เพื่อสร้างโอกาส ช่องทางในการน าวิชาการไปสู่สังคมทั้งในเขตภาคเหนือตอนล่างและประชาคมท้องถิ่น ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน เช่น การอบรม การสอนภาษาต่างประเทศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทุกเพศ วัย และเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการแก่สังคมและสร้างรายได้ 

 
4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    พัฒนาและยกระดับคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นผู้น าในการสร้างส านึกด้านการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมของชาติ องค์ความรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก าลังสญูหาย น ามาประยุกต์ บูรณาการ
เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น จัดกิจกรรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 

5. ด้านการบริหารจดัการ 
    พัฒนาปรับปรุงระบบริหารจัดการในคณะใหเ้ป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) มีความคล่องตัว ทันสมยัและมีธรร

มาภิบาล กระจายภาระงานและงบประมาณสู่ภาควิชาและหลักสูตรให้มากข้ึน สร้างกลไกและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก สามัคคี การ
ท างานร่วมกันในหมู่คณะ มีบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นประชาธิปไตย เคารพในเสรีภาพทางวชิาการ ให้ความส าคญักับส านึก
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและส่วนรวม มากกว่าการควบคุมก ากับ ลดเง่ือนไขท่ีจะน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร สร้างเสริม
ขวัญและก าลังใจของบุคลากร สรา้งจิตส านึก “ความเป็นเรา” ให้เกดิขึ้นกับบุคลากรในคณะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม บรรยากาศในคณะให้
เป็นชุมชนสีเขียว (green community) สร้างจิตส านึกเชิงนิเวศ (eco awareness) อย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ 
1. มีการผลิตบณัฑติด้านมนุษยศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและบณัฑติศกึษา 
2. มีบัณฑติที่มีคณุธรรม จริยธรรม มคีุณภาพได้มาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ 

ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลย ี
3. มีงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคณุภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
4. มีการบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย เป็นท่ีพึ่งทางวิชาการแก่สังคม 
5. มีหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

 
อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ 

“พหุภาษา รู้ค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น” 
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สัญลักษณ์ และสีประจ าคณะมนษุยศาสตร์ 
 

สัญลักษณ ์

 
     สุวรรณภิงคาร หรือ “กลศ” 

 

 สัญลักษณ์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ คือ สุวรรณภิงคาร หรือ “กลศ” หมายถึง หม้อดินส าหรับใส่น้ า ดินและน้ าเป็นแม่บท
ของสิ่งทั้งปวง อันเปรียบได้กับคณะมนุษยศาสตร์ ท่ีเป็นรากฐานแห่งศาสตร์ทั้งปวง 
 

สีประจ าคณะ 
 สีประจ าคณะ คือ สีน้ าตาล สีน้ าตาลเป็นสีของสุวรรณภิงคาร หรือ กลศ ซึ่งท าจากดิน อันเป็นแหล่งก าเนิดของสรรพชีวิต 
 

 
 

 
  

คณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา    พัดเกต ุ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซอทอง  บรรจงสวสัดิ ์ รองคณบดฝี่ายบริหาร 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา  ซิมป์สัน  รองคณบดฝี่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  อินทจามรรักษ์ รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

5. ดร.อรอุษา    สุวรรณประเทศ รองคณบดฝี่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ 

6. อาจารย์รัชดาพร     สุคโต  รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ 

7. นางสาวพิชญานนท์   กรึมสูงเนิน หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
 

หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า 
1. ดร.สุวรรณ ี   ทองรอด  หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา   สาลโีภช  หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา   
3. อาจารย์ศรีสุดา   พุ่มชม  หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล  สุรนัคครินทร ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา  มะสึนาร ิ  หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรศ   อัมโร  หัวหน้าภาควิชาดนตร ี
7. ดร.จิตติมา    นาคีเภท  หัวหน้าภาควิชาศลิปะการแสดง 

 

รองหัวหน้าภาควิชา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา  สุขสวัสดิ ์  รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ   เทียมทัน  รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช  นิยมธรรม รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 
4. ดร.จุฑามาศ   บุญช ู  รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ว่าท่ีร้อยตรี ดร.โสภณ  ลาวรรณ ์ รองหัวหน้าภาควิชาดนตร ี
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คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์  
 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์
 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกตุ       ประธานกรรมการ 
รองคณบดฝี่ายบริหาร  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซอทอง  บรรจงสวสัดิ ์     กรรมการ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ    
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ซมิป์สัน       กรรมการ 
รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อนิทจามรรักษ ์     กรรมการ 
รองคณบดฝี่ายแผนและประกันคณุภาพ      
 ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ       กรรมการ 
รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ    
 อาจารย์รัชดาพร  สุคโต       กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย  
 อาจารย์ ดร.สุวรรณ  ทองรอด       กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ วิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา    
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา สาลีโภชน์       กรรมการ  
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก    
 อาจารย์ศรีสุดา   พุ่มชม       กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ    
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร ์     กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา  มะสึนาร ิ       กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาดนตร ี   
 ผู้ช่วยศาสตราจารยด์รธรรศ  อัมโร       กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาศลิปะการแสดง   
 ดร.จิตติมา นาคเีภท       กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย ์ดร. สุภาพร  คงศิริรัตน ์     กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภาคย์  กัลยาณมิตร                                                    กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน       กรรมการและเลขานุการ   
                    

โครงสร้างองค์กร 
 คณะมนุษยศาสตร์ มีโครงสร้างองค์กร คือ ส านักงานเลขานุการคณะ ประกอบด้วย 5 งาน (ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 143 (4/2552) เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2552) ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 170 
(4/2554) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบการแบ่งส่วนงานในส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์เพิ่มขึ้น 1 งาน คือ 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยภาควิชา จ านวน 7 ภาควิชา และ 1 ส านักเลขานุการ (ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวการประชุมครั้งที่ 252 (10/2561) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561) รายละเอียด ดังน้ี 

1. ส านักงานเลขานุการคณะ ประกอบด้วย 
  1.1  งานธุรการ   
  1.2  งานการเงินและพัสดุ 

1.3  งานนโยบายและแผน  
1.4  งานบริการการศึกษา 
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1.5  งานกิจการนิสติและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
1.6  งานวิจัยและบริการวิชาการ 

2. ภาควิชาภาษาตะวันตก  
3. ภาควิชาภาษาอังกฤษ  
4. ภาควิชาภาษาตะวันออก  

  4.1  สาขาวิชาภาษาจีน 
  4.2  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
  4.3  สาขาวิชาพม่าศึกษา 
  4.4  สาขาวิชาภาษาเกาหล ี

5.  ภาควิชาภาษาไทย 
 6.  ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา 
  6.1 สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
  6.2 สาขาวิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา 

7.  ภาควิชาดนตร ี
 7.1 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 
 7.2 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

 8.  ภาควิชาศิลปะการแสดง 
 10.  สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา
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แผนภูมิที่ 1 
โครงสร้างองค์กร คณะมนุษยศาสตร์ 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 โครงสร้างการบริหารงาน แบ่งตามสายงานการบังคับบัญชาที่คณบดีได้มอบหมายหน้าที ่ตามความรับผิดชอบให้รองคณบดีได้
ก ากับดูแลงานส่วนต่าง ๆ ได้แก่ งานด้านบริหารและธุรการ งานด้านคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน 
งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อีกทั้งให้มีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับภารกิจ
การบริหารจัดการ ซึ่งอยู่ในการก ากับดูแลตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานให้บุคลากร และ
คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้กับคณะฯ ในด้านการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การเงินและพัสดุ การพัฒนาอาคาร
สถานท่ี การส่งเสริมการแต่งต ารา การวิจัย และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 การบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการและกิจการ
ต่างประเทศ ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมรับผิดชอบบริหารงานในคณะ 
ตามที่คณบดีมอบหมาย มีหัวหน้าภาควิชา และรองหัวหน้าภาควิชาร่วมบริหารงานด้านวิชาการและอื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 
 ในส่วนการบริหารงานของส านักงานเลขานุการคณะ มีเลขานุการคณะเป็นหัวหน้าส านักงาน และมีหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ 
ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานตามภารกิจของงานด้วย 
 ปัจจุบัน ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ แบ่งโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการส านักงานเลขานุการคณะออกเป็น            
6 งาน คือ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ
งานวิจัยและบริการวิชาการ ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 170 (4/2555) (เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2555)   
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       แผนภูมิที่ 2 
       โครงสร้างการบริหารงาน คณะมนุษยศาสตร์ 
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แผนภูมิที่ 3 
โครงสร้างการจัดระบบงานส านักงานเลขานกุารคณะมนุษยศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการเดนิเอกสาร 
1. ผู้ขอรับบริการส่งเรือ่งที่หน่วยสารบรรณ งานธุรการ 
2. หน่วยสารบรรณกลาง งานธุรการ ลงทะเบียนรับ แยกเรื่องส่งให้หน่วยงานปฏิบัต ิ
3. หน่วยปฏิบัติพิจารณาเสนอเรือ่งผ่านหัวหน้างาน 
4. หัวหน้างานกลั่นกรอง เสนอความเห็น เสนอรองคณบดีที่รับผิดชอบ 
5. รองคณบดีพิจารณาสั่งการ กรณีไดรั้บมอบอ านาจ และเสนอความเห็น 
6. คณบดีรับทราบ - สั่งการ 
7. หัวหน้างานตรวจแฟ้ม สั่งการ มอบหมายงาน และติดตามงาน 

ส านักงานเลขานกุาร 

คณะมนุษยศาสตร์ 

 

งานการเงินและพัสด ุ
 

งานนโยบายและแผน 
 

งานบริการการศึกษา 
งานกิจการนิสิต 

และศิษย์เก่าสัมพันธ ์
งานวิจัย 

และบริการวิชาการ 

 

 

งานธุรการ 

หน่วยวิจยั  
หน่วยบรกิารวิชาการ  
 

 หน่วยวินยันิสิต 

 หน่วยบริการและสวัสดิการนิสิต 

 หน่วยกิจกรรมและพัฒนานิสิต 

 หน่วยศิษย์เกา่สัมพันธ ์

 หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยธุรการ 
หน่วยพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 

หน่วยบัณฑิตศึกษา 

หน่วยสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยบรกิารจัดการเรียนการสอน 

หน่วยวิเทศสัมพันธ ์

หน่วยแผนงานและงบประมาณ 

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
หน่วยการเงินและบัญช ี

หน่วยพัสดุ 
 

 หน่วยสารบรรณ 

 หน่วยยานพาหนะ 

 หน่วยเอกสารการพิมพ ์

 หน่วยการเจา้หน้าที ่
 หน่วยอาคารสถานที ่
 หน่วยสารสนเทศ 

 หน่วยผลิตสื่อและประชาสัมพันธ ์
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นโยบายคุณภาพ 
 คณะมนุษยศาสตร์ มีนโยบายทีส่อดคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะ ดังนี้ 

 นโยบายการบริหารงานและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรแห่งความสุข มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นผู้น าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ทั้งใน

ระดับประเทศและในประชาคมอาเซียน ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการของทุกภาคส่วนให้เกิดความคล่องตัว  
ลดเง่ือนไขและปัญหาที่น ามาซึ่งความขัดแย้ง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

รักษาจุดแข็ง พัฒนาสิ่งใหม่ ใหส้อดคล้องกับบริบทโลก 
ใช้หลักบูรณาการบริหารงานในคณะฯ ลดปัญหาความขัดแย้ง 

สร้างความแข็งแรงอย่างยั่งยืน 
 
กลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564 (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและพร้อมก้าวสู่ระดับนานาชาติ 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร  และ

หัวหน้าภาควิชา  
ผลการด าเนินงาน : คณะฯ มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ พัฒนาอาจารย์ พัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพนิสิตด้าน
วิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัยเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์และการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
ผลการด าเนินงาน : คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อการ

น าไปใช้ประโยชน์และตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  ทั้งในรูปแบบการจัดโครงการและกิจกรรม สนับสนุนทุนการ
น าเสนอผลงานวิจัย และมีวารสารมนุษยศาสตร์เป็นแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักวิจัยในคณะด้วย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : การให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพแก่สังคมตามความเชี่ยวชาญของคณะมนุษยศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน : คณะฯ มีการส ารวจความต้องการของชุมชนเพื่อสอบถามความต้องการด้านการบริการวิชาการ 

เพื่อให้ชุมชนได้รับการบริการวิชาการที่ตรงตามความต้องการ อีกทั้งมีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ในการ
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและเข้าใจวัฒนธรรมอื่น  

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  
ผลการด าเนินงาน : คณะฯ สนับสนุนการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งที่จัดโดยคณะฯ และโดยนิสิต                  

ในรูปแบบของการด าเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายได้คณะและงบประมาณแผ่นดิน มุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก
ให้แก่บุคลากรและนิสิตถึงคุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรม ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและจัดกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น การจัดการเสวนาหรือประชุมหารือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาคณะสู่ความเป็นนานาชาต ิ

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ  
ผลการด าเนินงาน : คณะฯ มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะมนุษยศาสตร์ สู่ความเป็นนานาชาติ โดยส่งเสริมให้มีการ

แปลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิตระดับนานาชาติ ทั้งโครงการระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการเจรจาความร่วมมือกับสถาบันการศกึษา
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ต่างประเทศทั้งที่มีการลงนามความร่วมมือใหม่และการต่ออายุความร่วมมือวิชาการ  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ของนิสิตโดยจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต และกระตุ้นให้นิสิตเข้าสอบภาษาอังกฤษ ณ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 
และมีโครงการจัดอบรมภาษาอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเวียดนาม และภาษาอินโดนีเซีย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)   

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  
ผลการด าเนินงาน : คณะฯ มุ่งบริหารจัดการคณะโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ประกอบด้วย 

การบริหารที่มีความโปร่งใส การบริหารแบบมีส่วนร่วม และมีกลไกควบคุมทุกจุด เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ/ศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ และพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรของ
คณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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บทที ่2 
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

 

ด้านบุคลากร  
 คณะมนุษยศาสตร์ มีบคุลากรรวมทั้งสิ้น จ านวน 196 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 149 คน และบุคลากร     
สายสนบัสนุน จ านวน 47 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายการ จ านวน(คน) 
บุคลากรสายวิชาการ 149 
  ข้าราชการ 30 
  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 91 
  อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผูเ้กษียณอายุราชการ 25 
   ผู้มีความรูค้วามสามารถ,ผู้เกษียณอายุราชการ 3 
  อาจารย์อัตราจ้าง - 
บุคลากรสายสนบัสนนุ 47 
  ข้าราชการ 4 
  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 21 
  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณรายได ้ 12 
  พนักงานราชการเงินงบประมาณแผ่นดิน 4 
  พนักงานราชการเงินงบประมาณรายได้ 3 
  ลูกจ้างประจ า 1 
  ลูกจ้างรายวัน 2 

รวม 196 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

ภาควิชา ข้าราชการ พนักงาน 

อาจารย์ชาวต่างประเทศ           
ผู้มีความรู้ความสามารถฯ 

ลา* 

ศึกษาต่อ 
รวม 

ชาวไทย ชาวต่าง ตปท. 
ภาควิชาภาษาไทย 4 11 2 - 2 17 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา 
ปรัชญาและศาสนา 

3 9 - 2 1 14 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 11 29 - 7 2 47 

ภาควิชาภาษาตะวันตก 4 3 - 3 1 10 

ภาควิชาภาษาตะวันออก 7 16 - 13 3 36 

ภาควิชาศิลปะการแสดง 1 7 - - - 8 

ภาควิชาดนตรีวิทยา - 16 1 - 2 17 

รวมท้ังคณะ 30 91 3 25 11 149 

*ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ 
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จ านวนอาจารย์ประจ า สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ 

ภาควิชา 

จ านวนอาจารย์จ าแนกตาม 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์จ าแนก 

ตามวุฒิการศึกษา 

อ. ผศ. รศ. ศ. รวม ตรี* โท เอก รวม 

ภาควิชาภาษาไทย 8 4 5 - 17 - 6 11 17 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา 
ปรัชญาและศาสนา 

9 4 - 1 14 - 6 8 14 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 31 13 3 - 47 3 15 29 47 

ภาควิชาภาษาตะวันตก 10 - - - 10 - 6 4 10 

ภาควิชาภาษาตะวันออก 30 6 - - 36 - 26 10 36 

ภาควิชาศิลปะการแสดง 7 1 - - 8 - 5 3 8 

ภาควิชาดนตรีวิทยา 12 4 1 - 17 - 11 6 17 

รวมท้ังคณะ 107 32 9 1 149 3 75 71 149 
 

จ านวนบุคลากรสายสนบัสนนุ สงักัดคณะมนุษยศาสตร์ (จ าแนกตามงาน/ต าแหน่ง) 

งาน/ต าแหน่ง ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

พนักงาน
ราชการเงิน
งบประมาณ

รายได้ 

พนักงาน
ราชการเงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน 
 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

ลูกจ้าง
ลูกจ้าง
ชั่วคราว รวม 

งานธุรการ         

     หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 1 - - - - - - 1 
 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป - 1 2 - - - - 3 
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 1 - - - - - 2 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ - 1 1 - - - - 2 
 นักประชาสัมพันธ์ - 1 - - - - - 1 
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร - - - 1 - - - 1 
 เจ้าหน้าท่ีวิจัย - - 1 - - - - 1 
 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ์ - - - - 1 - - 1 
 นายช่างเทคนิค - - - - 1 - - 1 
 นายช่างอิเล็กทรอนิกส ์ - - - - 1 - - 1 
 พนักงานขับรถ - - - 1 - 1 - 2 
 คนสวน - - - 1 - - 2 3 

งานการเงินและพัสด ุ         

 นักวิชาการเงินและบญัช ี 1 2 - - - - - 3 
 นักวิชาการพัสด ุ - 1 1 - - - - 2 

งานนโยบายและแผน         

 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป - 1 - - - - - 1 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 1 1 - - - - 2 

งานบริการการศึกษา         

 นักวิชาการศึกษา 1 6 - - - - - 7 
 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป - 3 2 - 1 - - 6 
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งาน/ต าแหน่ง ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

พนักงาน
ราชการเงิน
งบประมาณ

รายได้ 

พนักงาน
ราชการเงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน 
 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

ลูกจ้าง
ลูกจ้าง
ชั่วคราว รวม 

 บรรณารักษ์ - 1 - - - - - 1 
 นักวิเทศสัมพันธ์ - 1 - - - - - 1 

งานกิจการนสิิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ ์

        

 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป - - 2 - - - - 2 

งานวิจัยและบริการวิชาการ         

 นักวิชาการศึกษา - 1 - - - - - 1 
 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป - - 2 - - - - 2 
 รวม 4 21 12 3 4 1 1 47 

 

จ านวนบุคลากรสายสนบัสนนุ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ข้าราชการ - - 4 - 4 

พนักงานมหาวิทยาลัย - 8 13 - 21 

พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร - 9 3 - 12 

พนักงานราชการเงินงบประมาณรายได้ 2 1 - - 3 

พนักงานราชการเงินงบประมาณแผ่นดิน - 4 - - 4 

ลูกจ้างประจ า 1 - - - 1 

ลูกจ้างรายวัน 2 - - - 2 

รวม 5 22 20 - 47 
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ด้านหลักสูตร 
 จ านวนหลักสตูรที่เปดิการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 คณะมนษุยศาสตร์ มีการจัดการเรยีนการสอนเป็น 2 
แบบ ดังนี ้

1. แบบ 2 ภาคการศึกษา เปิดหลักสตูรในระดับปรญิญาตรี ปรญิญาโท และปรญิญาเอก 

2. แบบ 3 ภาคการศึกษา เปิดในระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี หลักสูตรแผน ก และ ข ในปี
การศึกษา 2561 ได้เปิดการเรยีนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ  โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 

1. ระดับปริญญาตรี (หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ) เปิดการเรยีนการสอนในสาขาวิชา ดังนี้ 
1.1  ภาคปกติ  10 สาขาวิชา 

 1.  สาขาวิชาภาษาไทย 

 2.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 3.  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 4.  สาขาวิชาภาษาจีน 

 5.  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

 6.  สาขาวิชาภาษาเกาหล ี

 7.  สาขาวิชาพม่าศึกษา 

 8.  สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 

 9.  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 

 10.  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

                               10.1 แขนงดนตรีประยุกต ์

   10.2 แขนงดนตรีคลาสสิก 
2.  ระดับปริญญาโท (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ) เปิดการเรยีนการสอนในสาขาวิชา ดังนี ้

2.1 ภาคปกติ 4 สาขาวิชา 

1. สาขาวิชาภาษาไทย 

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3. สาขาวิชาภาษาศาสตร ์

4. สาขาวิชาคติชนวิทยา 

3. ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑติ/ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต) เปดิการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังนี้ 
3.1 ภาคปกติ 3 สาขาวิชา 

1. สาขาวิชาภาษาไทย 

2. สาขาวิชาภาษาศาสตร ์

3. สาขาวิชาคติชนวิทยา 
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ด้านอาคารสถานที ่
คณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 6 อาคาร  ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรเ์ดมิ  มหาวิทยาลัย

นเรศวร ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ใช้สอยท้ังหมดประมาณ  15,535  ตารางเมตร มีพื้นท่ีใช้สอย
ดังนี ้ 
     

ลักษณะห้อง 
จ านวน
ห้อง 

หมายเลขห้อง (HU) 
พ้ืนที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

1. ห้องปฏิบัติงานของผู้บริหาร 6 1202  1203  2207-1  2208  2209 2210 17.22 
2. ห้องปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา 7 1204 2202 3203-1 4204 5204-6  

6203-1 6203-2 
17.22 

3. ห้องปฏิบัติงานอาจารย์  ความจุ 1 ที่น่ัง 60 2201-1 2201-2 2201-3 2202 2203 2204 2205 
2305-1 2305-2 2305-3 3200 3205 3206 3207 

3208 3209-1 3209-2 3209-3 3210 3301 3308-1 
3309-1 3309-2 3309-3 5104 5105 5106 5107 
5108 5109 5110 5111 5204 5205 5206 5207 
5208 5209 5210 5211 5212-1 5212-2 5214-1 

5214-2 5214-4 5214-5 5303 5304 5305 5306-1 
5306-2  5311-1 5311-2 5311-3 6200  6205  

6206  6207  6208 6215 

13.11 

4. ห้องพักอาจารย์  ความจุ 2 ที่น่ัง 6 1302  4202 4203 5306-3 5306-4 6307-2 17.22 
5. ห้องปฏิบัติงานอาจารย์  ความจุ 3  ที่น่ัง 14 1101 1205 1206 1301 1303 1310 2301 4201 

4301 4303 4310 6304 6305 6308 
39.42 

6. ห้องปฏิบัติงานอาจารย์ ความจ ุ 6  ที่น่ัง 4 1304 1308 1309  4304  78.85 
7. ห้องปฏิบัติงานอาจารย์  ความจุ 9  ที่น่ัง 2 1305  6204 118.27 
8. ห้องส านักงานเลขานุการคณะฯ และห้อง
หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ 

1 2206   118.27 

9. ห้องงานการเงินและพัสดุ  ห้องงานนโยบาย
และแผน 

1 2111 118.27 

10. งานวิจัยและบริการวิชาการ 1 2109 78.85 
11. ห้องงานบริการการศึกษา 1 2110 78.85 
12. ห้องหน่วยประชาสัมพันธ์ 1 2108 78.85 
13. ห้องหน่วยอาคารสถานท่ี 1 1104 17.22 
14. ห้องหน่วยเอกสารการพิมพ์ /ยานพาหนะ 2 2112   2113 17.22 
15. ห้องงานกิจการนิสติและศิษย์เก่าสัมพันธ ์ 1 6108 39.42 
16. ห้องสโมสรนสิิตคณะฯ 1 6111-1  59.14 

17. ห้องอ่านหนังสือ 1 4104 197.25 

18. ห้องประชุมขนาด 6 ท่ีนั่ง 4 1208  2302-1 6202-1 6202-2 17.22 
19. ห้องประชุมขนาด 12 ที่น่ัง 1 1201 35.27 

ลักษณะห้อง 
จ านวน
ห้อง 

หมายเลขห้อง (HU) 
พ้ืนที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

20. ห้องประชุมขนาด 30 ที่น่ัง 1 2302 66.50 
21. ห้องประชุมขนาด 40 ที่น่ัง 3 1307  4305 5115 78.85 
22. ห้องประชุมขนาด 50 ที่น่ัง 2 2303  2306 118.27 
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23. ห้องเรียนขนาด 10 ที่น่ัง 3 5101 34.44 
24. ห้องเรียนขนาด 20 ที่น่ัง 3 2307  6101  6302 34.44 
25. ห้องเรียนขนาด 40 ที่น่ัง 8 4307 4308 4309 5113 5114 6109  

6110 6303 
78.85 

26. ห้องเรียนขนาด 150 ที่น่ัง 1 4103 236.55 
27. ห้องเรียนขนาด 180 ที่น่ัง 1 1103 236.55 
28. ห้องปฏิบัติการทางดนตร ี    
     ห้องซ้อมเดี่ยว 7 3101 3102 3103 3104 3112 3113 3201 17.22 
     ห้องเรียนทฤษฏีดนตร ี 3 3114  3307-2  4101 39.43 
     ห้องเรียนปฏิบัติดนตรี 1 4 3108-1 3108-2 3109-1 3109-2  39.43 
     ห้องเรียนปฏิบัติดนตรี 2 2 6110 78.85 
     ห้องเรียนปฏิบัติดนตรี 3 3 6111  3202  3204 118.27 
29. ห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ 1 2 5312  5313 78.85 
30. ห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ 2 2 6307 118.27 
31. ห้องสถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษา 
เมียนมา  

1 4206 118.27 

32. ห้องรับรองวิทยากร 1 1209 17.22 
33. ห้องบัณฑิตศึกษา 1 6202 39.43 
34. ห้องพักผ่อนส าหรับนิสติ 1 6111-2 78.85 
35. ห้อง Faculty & Staff Lounge 4 1207 2101 5213 6209 39.43 
36. ห้องให้ค าปรึกษา 5 1311 4208 5216 6113 6301 17.22 
37. ห้องควบคุมไฟฟ้าและเก็บพสัดุ  1 - - 
38. ห้องควบคุมไฟฟ้า  18  - - 
39.ห้องน้ าชาย –หญิง  68  -  - 
40. ลานอเนกประสงค์ 1 จุด อาคาร 1 ช้ัน 1 197.13 
41. ซุ้มจ าหน่ายอาหาร  1 จุด ทางเชื่อมระหว่างอาคาร 6 และอาคาร 5 ช้ัน 1  155 

       
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 คณะมนุษยศาสตร์ จัดให้มีห้องอ่านหนังสือเพื่อให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีแหล่งศึกษาค้นคว้า             
คณะมนุษยศาสตร์จึงจัดให้มีห้องอ่านหนังสือส าหรับบริการทั้งนิสิตและบุคลากร โดยห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ตั้งอยู่ท่ีช้ัน  1 
อาคาร 4 คณะมนุษยศาสตร์ เป็นสถานที่ให้บริการยืม-คืนหนังสือเกี่ยวกับภาษา คติชนวิทยา นาฏศิลป์ และดนตรี รวมไปถึง
บทความทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นิตยสารต่างๆ และการศึกษาค้นคว้าด้วนตนเอง 
 

ด้านงบประมาณ 

 คณะมนุษยศาสตร์ มีแหล่งงบประมาณหลักมาจาก 2 แหล่ง คือ งบประมาณเงินแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ
แผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ งบประมาณเงินแผ่นดินได้รับการจัดสรรมาจากส านักงบประมาณโดยผ่านส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานภายในตามความเหมาะสม ส่วน เงินนอก
งบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้เป็นเงินที่ได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้จากการลงทะเบียนเข้าศึกษาในคณะฯ 
ของนิสิต 
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งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะมนุษยศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 38,653,300 บาท จากมหาวิทยาลัยนเรศวร                   

โดยแบ่งเป็นดังนี ้
รายการ งบประมาณ (บาท) 

 
 
กองทุนเพ่ือการศึกษา 

1. งบบุคลากร 

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
1.2 ค่าจ้างช่ัวคราว 

2. งบด าเนินงาน 

   2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
       - ค่าตอบแทน 

       - ค่าใช้สอย 

       - ค่าวัสดุ 
 
 

กองทุนสินทรัพย์ถาวร 

1. งบด าเนินงาน 

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 

37,867,300  บาท 
 

36,940,300  บาท 
36,636,400  บาท 
23,651,800  บาท 
12,984,600  บาท 

 
1,230,900  บาท 
1,230,900  บาท 

133,900  บาท 
263,500  บาท 
825,500  บาท 

 

 
8,000  บาท 
8,000  บาท 
8,000  บาท 

 

 

เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะมนุษยศาสตร์ มีรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 29,900,000 
บาท มีรายละเอียด ดังนี ้

 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
 
 

กองทุนเพ่ือการศึกษา 
   ค่าจ้าง 
   ค่าตอบแทน 
   ค่าใช้สอย 
   ค่าวัสดุ 
   ค่าสาธารณูปโภค 
   เงินอุดหนุน 

กองทุนวิจัย 
   เงินอุดหนุน 
 

กองทุนบริการวิชาการ 
   เงินอุดหนุน 
 

กองทุนกิจการนิสิต 

29,900,000 บาท 
 

22,568,700 บาท 
4,967,100  บาท 
2,179,400  บาท 
5,677,400  บาท 
1,507,000  บาท 
1,010,000  บาท 
7,227,800  บาท 

 
862,500  บาท 
862,500  บาท 

 

269,500  บาท 
269,500  บาท 

 

940,500  บาท 
940,500  บาท 
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   เงินอุดหนุน 
 

กองทุนทรัพย์สินถาวร 
   ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
   ค่าครุภัณฑ์ 
   ค่าสิ่งก่อสร้าง 

 

กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   เงินอุดหนุน 
 

กองทุนส ารอง 
   เงินอุดหนุน 

 
4,716,500  บาท 

400,000  บาท 
3,751,500  บาท 

565,000  บาท 

 
379,000  บาท 
379,000  บาท 

 
224,000  บาท 
224,000  บาท 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การเรียนการสอน         22 

 การพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์      26 
 การวิจัย           32 
 การบริการวิชาการแก่สังคม        43 

 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       45 
 การบริหารจัดการ         47 

 การประกันคุณภาพ         49 
 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 



 

 

บทที ่3 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 

การเรียนการสอน 

   ผลการด าเนินการในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ผลการด าเนินการจดัการเรียนการสอนในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์ มีการจดั
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการผลติบัณฑติที่มีคณุภาพ มีทักษะที่พ่ึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
พร้อมต่อการประกอบอาชีพ  ปรบัตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และด ารงชีวิตในสังคมที่ความหลากหลายทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมทัง้ในและนอกหลักสตูรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  

1. ในภาคการศึกษาปลาย ไดม้ีการก าหนดให้นสิิตชั้นปีที่ 4 ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริงทั้ง
ในส่วนของภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะที่จ าเปน็ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต  

2. สนับสนุนให้นิสติเข้าร่วมงานสหกิจศึกษา ด้วยการจัดสรรงบประมาณส าหรับสหกิจศึกษา ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ มีการส่งเสริมความรว่มมือระหว่างคณะฯและสถานประกอบการ น าไปสู่การเปิดโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาทักษะที่
จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ ความร่วมมือดังกล่าวยังก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการโดยได้น าขอ้มูลมาปรับปรุงหลักสตูร
และการเรียนการสอน  

3. มีการจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสตูรในแก่นิสติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสูชี่วิตการท างาน เช่น โครงการอบรมก่อนสหกิจศึกษา  และ 
โครงการสัมมนาหลังสหกิจศึกษา 

4. ส่งเสรมิการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการของนิสิตในระดับบัณฑิตศกึษา โดยมีการจัดท าวารสารมนุษยศาสตร์ เพื่อ
เป็นทางเลือกในการตีพมิพ์ผลงานของนิสิตระดับปรญิญาโทและเอก  

5. จัดสรรทุนวิจัยให้แก่ นิสิตระดบับัณฑิตศึกษาเพื่อการน าเสนอและตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิทยานิพนธ์ท้ังทั้งใน
ระดับชาติและระดบันานาชาต ิ

6. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ทั้งด้านการเรียนการสอน การท าวิจัย และ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ทั้งที่เป็นอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 

จ านวนสาขาวิชาท่ีเปิดสอนและจ านวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ต้ังไว้ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับการศึกษา/หลักสูตร 
จ านวนนิสิต(คน) 

เป้าหมาย รับจริง คิดเป็นร้อยละ 

ระดับปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต)    
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 40 63 157.5 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์สากล 30 50 166.66 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 60 77 128.33 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 60 89 148.33 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 60 87 145 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 40 38 95 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 60 108 180 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพม่าศึกษา 40 52 130 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์ไทย 10 6 60 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 30 27 90 
ระดับปริญญาโท (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 10 4 40 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 9 45 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 5 2 40 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคติชนวิทยา 5 1 20 
ระดับปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)    
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ระดับการศึกษา/หลักสูตร 
จ านวนนิสิต(คน) 

เป้าหมาย รับจริง คิดเป็นร้อยละ 

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 2 40 
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 5 2 40 
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - - - 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา 5 1 20 

รวมทั้งคณะ 485 618 127.42 
 

จ านวนนิสิตที่ลาพักการศึกษา ลาออก และพ้นสภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับการศึกษา/หลักสูตร 

จ านวนนิสิต(คน) 

พัก
การศึกษา 

ลาออก พ้นสภาพ 
ย้ายสาขา
(เข้า+ออก) 

ระดับปริญญาตร ี     
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี - 3 3 3 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์สากล - 1 1 1 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 1 3 2 13 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 2 1 12 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น - 2 2 - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส - - - 2 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 2 2 2 4 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพม่าศึกษา 1 3 3 4 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์ไทย - - - 3 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย - 1 1 2 
ระดับปริญญาโท     
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย - - - - 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - - - - 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ - - - - 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคติชนวิทยา - - - - 
ระดับปริญญาเอก     
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย - - - - 
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ - - - - 
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - - - - 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา - - - - 

รวมทั้งคณะ 6 17 15 44 
 

จ านวนบัณฑิต ที่จบการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  

ระดับการศึกษา/หลักสูตร 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา(คน) 

ชาย หญิง รวม 

ระดับปริญญาตร ี    
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 1 33 34 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์สากล 12 5 17 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 4 25 29 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15 55 70 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 5 16 21 
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ระดับการศึกษา/หลักสูตร 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา(คน) 

ชาย หญิง รวม 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 6 21 27 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 4 25 29 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพม่าศึกษา 5 22 27 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์ไทย 3 - 3 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 2 14 16 
ระดับปริญญาโท    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 3 3 6 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 3 8 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ - 1 1 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคติชนวิทยา 1 - 1 
ระดับปริญญาเอก    
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2 1 3 
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ - 3 3 
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - - - 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา 2 1 3 

รวมทั้งคณะ 70 228 298 

 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ ที่จบการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561  

ระดับการศึกษา/หลักสูตร 
ภาวะการท างานของบัณฑิต 

จบทั้งหมด 
ตอบ

แบบสอบถาม 
ได้งานท า 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับปริญญาตรี     
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 34 34 22 70.97 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 17 17 13 81.25 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย 29 26 23 95.83 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 66 60 39 72.22 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 20 20 15 78.95 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 25 25 16 66.67 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาจีน 28 27 22 81.48 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาพม่าศึกษา 27 26 24 92.31 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 4 2 2 100.00 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 16 16 12 80.00 

รวม 266 253 188 78.99 
หมายเหตุ ข้อมูล วันท่ี 3 มกราคม 2563 
 
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนานิสิตด้านวิชาการ ที่จัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน) 
โครงการอบรมหลักจริยธรรมวจิัยในมนุษย์ส าหรับ
นิสิตปรญิญาตร ี

1103/4103 คณะ
มนุษยศาสตร ์

28,000 
บาท 

1 พฤศจิกายน 2561 
และ 1 สิงหาคม 2562 

333 คน 
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โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน) 
กิจกรรมแนะน าวิชาโท ห้อง 43 อาคารปราบ

ไตรจักร 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
7 กุมภาพันธ์ 2562 

เวลา 13.00-15.50 น. 
432 คน 

โครงการอบรมศตวรรษท่ี 21     
- กิจกรรม ปีท่ี 4 หัวข้อ ทักษะการแก้ปัญหา ห้อง 52 อาคารปราบ

ไตรจักร 
10,000  
บาท 

18 ตุลาคม 2561 
เวลา 13.30-16.30 น. 

233  คน 

- กิจกรรม ปีท่ี 3 หัวข้อ ภาวะผู้น า ห้อง 52 อาคารปราบ
ไตรจักร 

10,000  
บาท 

11 ตุลาคม 2561 
เวลา 13.30-16.30 น. 

250  คน 

- กิจกรรม ปีท่ี 2 หัวข้อ รู้เท่าทันสือ่ ห้อง 52 อาคารปราบ
ไตรจักร 

10,000  
บาท 

25 ตุลาคม 2561 
เวลา 13.30-16.30 น. 

233  คน 

- โครงการอบรมภาษาอังกฤษ   ห้อง HU 6109 อาคาร
คณะมนุษยศาสตร ์

4,000   
บาท 

23 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 13.00-16.30 น. 

40  คน 

โครงการปัจฉมินิเทศ ห้อง 33 อาคารปราบ
ไตรจักร 

33,000  
บาท 

16 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 08.30-16.30 น. 

276  คน 

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัตสิหกิจ
ศึกษา   

ห้อง 63 อาคารปราบ
ไตรจักร 

51,000  
บาท 

20, 21, 27, 28 
ตุลาคม 2561 

เวลา 09.00-16.00 น. 

273  คน 

 
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ ที่จัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ(คน) 
โครงการพัฒนา อ.ชาวไทย (กระบวนการเรียนการสอน/
การวัดและประเมินผล) 

ณ ห้องอาคารปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์  
CITCOMS 

10,000  
บาท 

วันท่ี 8 
พฤศจิกายน 
2561  เวลา 

13.30-16.30 น. 

20  คน 

โครงการพัฒนา อ.ชาวต่างชาต ิ
(กระบวนการเรียนการสอน/การวดัและประเมินผล) 

ห้อง HU 4307 อาคาร
คณะมนุษยศาสตร ์

15,000  
บาท 

วันท่ี 4 ตุลาคม 
2561เวลา 

13.00-15.30  
น. 

19  คน 

โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งท่ี 1 ห้อง HU 1307 อาคาร
คณะมนุษยศาสตร ์

4,500   
บาท 

วันท่ี 1 
พฤศจิกายน  
2561 เวลา 

13.00-16.30  
น. 

28  คน 

โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งท่ี 2 ห้อง HU 1307 อาคาร
คณะมนุษยศาสตร ์

4,500   
บาท 

วันท่ี 29 
สิงหาคม 2562  
เวลา 13.30-
16.30 น. 

 

21  คน 
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การพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
   ผลการด าเนินการในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมกับมีการน าเทคโนโลยีทางด้าน
สารสนเทศมาใช้ในการติดต่อประสานงาน เช่น ทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการแจ้งประชาสัมพันธ์อื่น ๆ  
ส่งผลให้นิสิตทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น และคณะมนุษยศาสตร์ มีสโมสรนิสิตที่มีความเข้มแข็ง จากการที่นิสิตร่วมแรง
ร่วมใจในการท างาน ท าให้คณะมนุษยศาสตร์ประสบความส าเร็จจากการที่นิสิตได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล ท้ังของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

 

 ด้านบริการและสวัสดิการ 
ทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ที ่ แหล่งทุน นิสิตสาขา ชั้นป ี จ านวนคน จ านวนเงิน 
1 ทุนช่วยเหลือนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์

คณะมนุษยศาสตร ์ 
ทุกสาขา ทุกช้ันป ี 66 คน 238,000 

2 ทุนให้ยืมเพื่อช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร ์

ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ทุกช้ันป ี 1 คน 16,100 

3 ทุนช่วยเหลือนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์
คณะมนุษยศาสตร์ (ผู้ประสบภยั ไฟ
ไหม้หอพัก) 

ทุกสาขา ทุกช้ันป ี 16 คน 16,000 

 
ทุนการศึกษาจากภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 2562  

ที ่ แหล่งทุน นิสิตสาขา ชั้นป ี จ านวนคน จ านวนเงิน 

1 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกสาขา ทุกช้ันป ี 36 คน 945,800 

 
กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562  

1. จ านวนนิสิตผู้กู้ กยศ.รายต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2562 
ช้ันปีท่ี จ านวนผู้กู ้ ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ รวมค่าใช้จ่าย 

1 136 2,109,100 1,929,600 4,038,700 
2 111 1,787,100 1,584,000 3,371,100 
3 90 1,426,900 1,296,000 2,722,900 
4 87 998,600 1,252,800 2,251,400 
5 6 76,600 86,400 163,000 

รวม 430 6,398,300 6,148,800 12,547,100 
 
   2. จ านวนนิสิตผู้กู้ กรอ.รายต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2562 

ช้ันปีท่ี จ านวนผู้กู ้ ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ รวมค่าใช้จ่าย 
1 - - - - 
2 51 821,100 532,800 1,353,900 
3 38 611,800 489,600 1,101,400 
4 1 11,100 0 11,100 

รวม 90 1,444,000 1,022,400 2,466,400 
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    3. จ านวนนิสิตผู้กู้ กยศ.รายใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2562 
ช้ันปีท่ี จ านวนผู้กู ้ ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ รวมค่าใช้จ่าย 

1 69 1,107,900 964,800 2,072,700 
2 8 128,800 115,200 244,000 
3 3 48,300 43,200 91,500 
4 2 22,200 28,800 51,000 

รวม 82 1,307,200 1,152,000 2,459,200 
 
4. จ านวนนิสิตผู้กู้ กรอ. รายใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2562 

ช้ันปีท่ี จ านวนผู้กู ้ ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ รวมค่าใช้จ่าย 
1 14 225,400 28,800 254,200 
2 4 64,400 57,600 122,000 
3 1 16,100 0 16,100 
4 - - - - 

รวม 19 305,900 86,400 392,300 
 
5. จ านวนนิสิตผู้กู้ กรอ. รายต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2562 

ชั้นปีที ่ จ านวนผู้กู ้ ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ รวมค่าใช้จ่าย 
1 - - - - 
2 36 579,600 403,200 982,800 
3 1 11,100 - 11,100 
4 - - - - 

รวม 37 590,700 403,200 993,900 
 

 ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต 

งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า ก ากับดูแลให้ความช่วยเหลือนิสิตในการจัด
โครงการพัฒนากิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมประสบการณ์ และพัฒนาทักษะของนิสิตตามพันธ์กิจของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดังนี ้
โครงการพัฒนากิจกรรมนิสิต จัดโดยสโมสรนิสิต ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณ(บาท) ผล

ประเมิน 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ(คน) ต้ังไว้ ใช้ไป 

กิจกรรม เลี้ยงอ าลาช่อแก้ว 
 
คณะมนุษยศาสตร ์

            
10,000  

             
10,000  

 
91.20 

 
9 พ.ย.61 

 
290 

กิจกรรม เข้าร่วมโครงการ Freshy 
Night 

อาคาร
อเนกประสงค์
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

   10,000       10,000  

 
90.80 

27 ต.ค.61 290  

กิจกรรม ค่ายคณะมนุษยศาสตร์
(กล้าดอกแก้ว) 

คณะมนุษยศาสตร ์             
20,000  

             
20,000  

91.40 14-16 
มิ.ย.62 

578 

กิจกรรม ประกวดดาวเดือนและ
ดาวเทียม 

คณะมนุษยศาสตร ์           
10,000  

          
10,000  

81.40 20 ก.ค.62 510 
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โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณ(บาท) ผล

ประเมิน 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ(คน) ต้ังไว้ ใช้ไป 

กิจกรรม รับน้องประชุมเชียร ์
คณะมนุษยศาสตร ์             

20,000  
             

20,000  
93.20 24 มิ.ย.-4

ก.ค. 62 
581 

กิจกรรม สืบรุ่นสุวรรณภิงคารสบื
สานมนุษยศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร ์             
10,000  

             
10,000  

   

กิจกรรม ดอกแก้วเกม ครั้งท่ี 13 
คณะมนุษยศาสตร ์               

5,000  
              

5,000  
86.87 28 ก.พ.62 295 

กิจกรรม อบรมผู้น านสิิต 
จ.ชลบุร ี             

60,000  
             

60,000  
91.43 24 – 26 

เม.ย.2562 
44 

กิจกรรม ชมรมวิชาการ 
มนุษยศาสตร ์ 

คณะมนุษยศาสตร ์           
30,000  

-ยกเลิก- 

โครงการเข้าร่วมโครงการไหว้ครู
มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

            
2,000  

2,000  
87.20 27 มิ.ย.62 566 

โครงการถวายราชสักการะพระ
บรมราชนสุาวรียส์มเด็จพระ
นเรศวร 

ลานพระบรมราชานุ
สาวรียส์มเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

            
9,810  

9810 
90.80 29 ส.ค.62 424 

โครงการไหว้ครคูณะมนุษยศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร ์           

10,000  
10,000 

90.80 27 มิ.ย.62 586 

 
โครงการพัฒนากิจกรรมนิสิต จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณ(บาท)  

ผลประเมิน 
 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ(คน) ต้ังไว้ ใช้ไป 

กิจกรรม แสดงความยินดีดับบณัฑติ
คณะมนุษยศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร ์             
15,000  

             
15,000  

84.5 23-25 ธ.ค.
62 

240 

กิจกรรม จติอาสา   คณะมนุษยศาสตร/์
หน่วยงานภายนอก 

5,000 5,000 90.86 29 ก.ค.-9 
ก.ย.62 

205 

โครงการเฉลิมพระเกยีรตมิิ่งขวัญ
ประชา 

คณะมนุษยศาสตร ์ 3000 3000 91.74 26 ก.ค.-5 
ส.ค. 62 

353 

โครงการท าบญุคณะมนุษยศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร ์ 23000 23000 90.43 12 ก.ย.62 225 
โครงการภาษาศิลปม์นุษยศาสตร ์ -ยกเลิก- 
ปฐมนิเทศนิสติใหม ่ อาคาร QS 4401 50,000 50,000 94.80 18 มิ.ย.62 655 
น าความรูสู้่ผู้ปกครอง อาคาร QS 4401 20,000 20,000 90.4 15 มิ.ย.62 522 
เลือกตั้งผู้น านสิิต คณะมนุษยศาสตร ์ ไม่ใช้

งบประมาณ 
- - 12 พ.ย. 61- 

30 ม.ค. 62 
828 

พัฒนาบุคลิกภาพผู้น านิสติ คณะมนุษยศาสตร ์ 25,000 25,000 89.80 11 มี.ค. -
10 พ.ค.62 

10 

นิสิตเกียรตยิศ คณะมนุษยศาสตร ์ 15,000 15,000 88.80 14 มี.ค. 62 77 
วินัยจราจรและขับขี่ปลอดภัยไร้
อุบัติเหตุ (ครั้งท่ี 3) 

QS  18,000 9,210 86.40 4 ก.ค.62 520 
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 ด้านวินัยนิสิตและส่งเสริมนิสติที่มีผลงานดีเด่น 
      วินัยนิสิต 

คณะมนุษยศาสตร์มีการด าเนินงานรณรงค์ปัญหา การพนัน สิ่งเสพย์ติดให้โทษ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่งเสริมวินัยนิสิต 
โดยการแจ้งระเบียบข้อบังคับ ประกาศด้านวินัยนิสิต ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตได้รับทราบ โดยจัดท าส าเนาฯ แจ้งอาจารย์ที่
ปรึกษา และน าใส่ไว้ในคู่มือนิสิตโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนการติดประกาศ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ อีก
ทั้งยังได้ให้ความรู้ด้านวินัยนิสิตแก่ผู้ปกครอง ในโครงการน าความรู้สู่ผู้ปกครองอีกด้วย 

ในปีงบประมาณ 2562 มีนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ กระท าผิดวินัยนสิติ โดยน าสุราเข้าหอพักนิสติ จ านวน 3 ครั้ง ได้และ
ปลอมแปลงเอกสาร จ านวน 2 ราย คณะฯ ไดล้งโทษนิสติตามมติคณะกรรมการสอบสวนก าหนด  

      บริการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนิสิต 

ประเภท จ านวน 
นิสิตเจ็บป่วย-อุบัติเหตุ - เข้าโรงพยาบาล   8 ราย  
นิสิตปรึกษาปญัหาสุขภาพจติ  8 ราย 
นิสิตได้รับเหตุอันจะก่อให้เกิดอันตราย 2 ราย 
เหตุภยัพิบัติ (น้ าท้วม,ไฟไหม้,พาย,ุเหตไุม่คาดฝัน) 16 ราย 
ให้ค าปรึกษา-ดูแล-ประสานงาน การจัดโครงการสโมสรนสิิต  12 โครงการ 
ให้ค าปรึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย/์การใช้ชีวิต 10 ครั้ง 
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่นหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ ขา่วสารที่เป็น
ประโยชน์ แหล่งงานพิเศษท้ังในเวลาและนอกเวลา และข้อมลูอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลยัฯ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ทุกช้ันปี  

 

 ส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น 
     นิสิตที่ได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ 

 คณะมนุษยศาสตร์มีการสนับสนุนให้นิสิตเข้าประกวดแข่งขัน หรือน าเสนอผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลต่าง ๆ จาก
หน่วยงานภายนอก โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นิสิตในการเตรียมความพร้อมและการเดินทางไป
ประกวดแข่งขัน ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีนิสิตที่ได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งประเภท
บุคคล และกลุ่มบุคคล ดังต่อไปนี้ 

รายละเอียด หน่วยงาน จ านวนนิสิตที่ได้ 
1.รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ
และทักษะชีวิต 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 ราย 

2. นิสิตเกียรติยศ คณะมนุษยศาสตร์ 
นิสิตได้รับรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม จ านวน 25 คน แบ่งกิจกรรมเป็น 
2 ด้าน ได้แก่  
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. กิจกรรมวิชาการและทักษะชีวิต จ านวน 16 คน 
2. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 
2 คน 
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง 
จ านวน 2 คน 
4. กิจกรรมนันทนาการ จ านวน 3 คน 

คณะมนุษยศาสตร์ 77 ราย 
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รายละเอียด หน่วยงาน จ านวนนิสิตที่ได้ 
และนิสิตยอดเยี่ยม ด้านความประพฤติ จ านวน 2 คน 
นิสิตได้รับรางวัลนิสิตดีเด่น จ านวน 55 คน ได้แก่ นิสิตดีเด่น ด้าน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
1. กิจกรรมวิชาการและทักษะชีวิต จ านวน 12 คน 
2. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน 
3. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 
4 คน 
4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง 
จ านวน 1 คน 
5. กิจกรรมนันทนาการ จ านวน 37 คน 
รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ จ านวน 1 คน  
 
 

 

 กิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่า 
คณะมนุษยศาสตร์ ได้มุ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ทั้งนี้ คณะฯ ได้ด าเนินการรวบรวมรายช่ือและจัดท าฐานข้อมูลของ
ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือต่าง ๆ อีกทั้งคณะมนุษยศาสตร์ได้สนับสนุน
ผลงานของศิษย์เก่าที่สร้างช่ือเสียงให้แก่คณะ และมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน เพื่อสร้างช่ือเสียงให้
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชน 
 นอกจากนี้ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ายังร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน โดยด าเนินกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีงามร่วมกันระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า อันจะน าไปสู่การแนะแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 

 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่า ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณ(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผลประเมิน 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ(คน) ต้ังไว้ ใช้ไป 

โครงการศิษยเ์ก่าสมัพันธ์                       คณะมนุษยศาสตร ์ 5,000 5,000 14 ม.ีค. 62 91 46 
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การวิจัย 

     ผลการด าเนินการในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 คณะมนุษยศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย  เพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์และตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม              
ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยท้ังในรูปแบบของการอบรมให้ความรู้และการจัดการความรู้ (KM) นอกจากนี้คณะฯ ได้จัดโครงการประกาศเกียรติคุณ
นักวิจัย เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่นักวิจัยหน้าใหม่ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและนักวิจัยที่
ตีพิมพ์ผลงานสูงสุด 3 ล าดับแรก อีกทั้งน าผลงานวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี                      
เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการท าวิจัย คณะฯ ได้จัดให้มีโครงการเสวนาวิจัย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์หรือแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาในการท าวิจัย และจัดประชุมวิชาการประจ าปีในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อให้อาจารย์ของคณะฯ ได้เข้าร่วมน าเสนอบทความและแลกเปลี่ยนความรู้จากการวิจัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีการจัด
โครงการในลักษณะนี้ จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์                         
และงานประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาส 40 ปี แห่งการสถาปนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ. นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้จัดหา
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการวิจัย โดยจัดท าฐานข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลนักวิจัยของคณะฯ ประชาสัมพันธ์
แหล่งทุน และเป็นจุดเช่ือมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอื่นๆ และคณะฯ ยังได้สนับสนุนทุนการไป
น าเสนอผลงานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ โดยปีงบประมาณนี้มีผู้ขอทุนจ านวนทั้งสิ้น 8 คน นอกจากนี้ ยังมีวารสาร
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นวารสารของคณะฯ และถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ไว้เป็นแหล่งตีพิมพ์ของ
นักวิจัยในคณะฯ อีกด้วย  
 

โครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่

งบประมาณ(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

(คน) 
ต้ังไว้ ใช้ไป 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ
และนานาชาต ิ

งานประชุมวิชาการใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

200,000 90,128.30 1 ตุลาคม 2561 –
30 กันยายน 2562 

8 คน 

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร ์ 300,000 100,000 1 ตุลาคม 2561 –
30 กันยายน 2562 

30 คน 

โครงการประกาศเกียรติคุณ
นักวิจัย 

ห้องประชุม HU 1103 
คณะมนุษยศาสตร ์

0 0 20 สิงหาคม 2562 125 คน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย ครั้งท่ี 1 กิจกรรม 
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “งานวิจัย
ทางภาษาสู่ความเข้าใจโรค
ซึมเศรา้” 

ห้อง HU 1307 คณะ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

14,900 9,597 11 มิถุนายน 2562 
เวลา 09.00 – 
12.00 น. 

29 คน 

โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการระดับนานาชาต ิ

คณะมนุษยศาสตร ์ 80,000 48,000 1 ตุลาคม 2561 –
30 กันยายน 2562 

20 คน  
(24 ผลงาน) 

โครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพ
ศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจ าปี 
2562 

คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
(ท่าพระจันทร์) 

100,000 30,440 26-28 มิถุนายน 
2562 

12 คน 
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โครงการ/กิจกรรม สถานที ่

งบประมาณ(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

(คน) 
ต้ังไว้ ใช้ไป 

เสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ “อ่าน
ตะวันออก Read the East” 
 

ห้อง Slope HU 1103 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

750 400 22 สิงหาคม 2562 120 คน 

รวม  695,650 278,565  324 คน 

 
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โครงการวิจัย ชื่อ-สกลุ นักวิจัย 
แหล่งทุน
สนับสนุน 

งบประมาณ 

ทุนอุดหนุนภายใน  
  สายวิชาการ    
การศึกษาวิเคราะห์ค าพ้อง : กรณีศึกษา
เปรียบเทียบภาษาเขมรกับภาษาไทย 

รองศาสตราจารย์ นาวาโท  
ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง 

เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

การศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางภาษาใน
จารึกจังหวัดเชียงใหม่ 

นายธัช มั่นต่อการ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

การศึกษาการกลืนเสียงสระเดี่ยวในภาษาอังกฤษ
โดยเด็กไทย : บทบาทของประสบการณ์การเรียน
ภาษาอังกฤษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธชนก  
กิติกานันท์ 

เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

ธนบัตรพม่ากับการเปลี่ยนแปลงความเป็นชาติจาก
ยุคอาณานิคมจนถึงยุคปัจจุบัน 

นายกฤษณะ โชตสิุทธ์ิ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

การศึกษาเปรียบเทียบส านวนเกาหลีกับส านวนไทย
ที่เกี่ยวกับสัตว์ 

นางสาวศศิวรรณ นาคคง เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

เพลงพื้นบ้านในประเพณีเขย่าแลแห่นาค อ าเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

การวิจารณ์แนวนิเวศ : การเล่าเรื่องใหม่ผ่านมุมมอง
ของสัตว์ 

ดร.วศินรัฐ นวลศริ ิ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

ผู้สูงอายุกับโลกที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องสั้นร่วมสมัย
ของไทย 

นางสาวพมิพ์นภสั จินดาวงค ์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

An Analysis of the Topical Structure of Essay 
Writing by Fourth-Year English Majors at 
Naresuan University 

นางสาวอาภรณ์ชนิศ แสงสังข์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่ส าหรับอาหารเพื่อการ
ท่องเที่ยว: กรณีศึกษาชุมชนบ้านทุ่งหลวง อ าเภอคีรี
มาศ จังหวัดสุโขทัยและชุมชนบ้านวังวน อ าเภอศรีสัช
นาลัย จังหวัดสุโขทัย 

นางสาวณัฐพร ไข่มุกข์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาวัฒนธรรมที่ปรากฏใน
แบบเรียนภาษฝรั่งเศสส าหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

นางสาวศรสีุดา พุ่มชม เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดกิจกรรมวงโยธ
วาทิต 

นายภูมินทร์ ภูมิรัตน์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 
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โครงการวิจัย ชื่อ-สกลุ นักวิจัย 
แหล่งทุน
สนับสนุน 

งบประมาณ 

การเปลี่ยนกุญแจเสียงในบทเพลงของบอย โกสิยพงษ์ นายธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

ปัญหาการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนวิชาเอกที่ไม่มี
พื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น 

ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

ทัศนคติของนิสิตเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ที่มีต่อการเรียนรายวิชาการแปล 
 

ดร.นิชฎารัสมิ์ รักษาสตัย ์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

การอ่านวิเคราะห์/อย่างมีวิจารณญาณ ในบริบทของ
ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ: การ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 

ดร.สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

การวิเคราะห์ระดับการรับรู้ต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนไทยในการเรียนวรรณคดี
ภาษาไทย 

ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง 
ทักษะการฟังคอร์ดขั้นพื้นฐาน ส าหรับ ผู้ที่ศึกษา
ดนตรีระดับอุดมศึกษา 

ดร.วิชญ์ บุญรอด เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

เพลงพื้นบ้านจังหวัดพิษณุโลกและการขับร้อง
ประสานเสียง 
 

ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

ดนตรีตุ๊บเก่ง : ผลผลิตทางวัฒนธรรมของชาว
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ดร.ณัฏฐนิช นักปี่ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

วรรณกรรมจากเหตุการณ์ส าคัญ : กรณีศึกษาจาก
เหตุการณ์ทีมนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี ตดิถ้ า
หลวง - ขุนน้ านางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

ดร.สุวรรณี ทองรอด เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

ตลาดโบราณในฐานะเวทีการเล่าเรืองทาง
วัฒนธรรม: กรณีศึกษาตลาด 800 ปี กรุงสุโขทัย 

ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

A Study of Task-Based Needs Analysis for a 
Business English Course: A Case Study at a 
Thai University 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ซมิป์
สัน 

เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

วีนัส : วิพากษ์อ านาจบุรุษแนวหลังนวนิยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัด
เกตุ 

เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

มโนอุปลักษณ์เกี่ยวกับภูตผีปีศาจหรือวิญญาณใน
ภาษาไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์กรรณ 
รอดทรัพย ์

เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

การศึกษาวาทกรรมเลือกปฏิบัติในโฆษณาประกาศ
รับสมัครงานด้านการสอนภาษาอังกฤษ ผ่านมโน
ทัศน์ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

ระบบค าเรียกอะไหล่รถยนต์ในภาษาไทยในมุมมอง
ภาษาศาสตร์ปริชาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.อญัชลี วงศ์
วัฒนา 

เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

  สายบริการ    
การพัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑ์ ด้วยบาร์โค้ด 
สองมิติ คณะมนุษยศาสตร์ 

นายประธาน สายค า เงินรายได้  5,000 
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โครงการวิจัย ชื่อ-สกลุ นักวิจัย 
แหล่งทุน
สนับสนุน 

งบประมาณ 

ศึกษาสภาพการด าเนินโครงการวิจัยของอาจารย์ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง คณะมนุษยศาสตร ์ 5,000 

ทุนอุดหนุนภายนอก  
  สายวิชาการ    
The Comparative Study of Cultural & 
Creative Industries between Taiwan and 
Thailand  

ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
(ไต้หวัน) 

250,000 

The cultural Contexts of Disease 
Prevention : The Case of 
Cholangiocarcinoma in Mainland Southeast 
Asia 

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช มหาวิทยาลยั 
SOAS University 
of London 

202,338 

การสร้างเอกสารการสอนรายวิชาทักษะและ
ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรตีะวันตก 1 
(เครื่องสายตะวันตก) ให้มีคณุภาพตรงใจผู้เรียน 

อาจารย์วราภรณ์ ยูงหน ู งบประมาณรายได้ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

100,000 

พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จ
พระปรมมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร : 
ความส าคญัต่อการธ ารงชาติและอตัลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

อาจารย์คณิตา หอมทรัพย ์ งบประมาณรายได้ 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

100,000 

การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรยีนรู้แบบผสมผสาน
เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอา่นภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา (เริม่ 1 กันยายน 2561 
ใช้ในประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สดุสรวง  
ยุทธนา 

สกสว. 297,000 

  สายบริการ    
-    
ทุนส่วนตัว  
สายวิชาการ    
ImProving/adapting teaching resource 
materials for 205201 "Communicative 
english for Academic Analysis" 

อาจารย์ Paul Brendan Watson ทุนส่วนตัว ไม่ได้ระบ ุ

วิธีการออกแบบทางด้านนาฏยประดิษฐ์ระบ าศิลปา
ชีพ : กรณีศึกษาฟ้อนสาวไหม 

ผศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ ์ ทุนส่วนตัว ไม่ได้ระบ ุ

พฤติกรรมการอ่านและระดับความพึงพอใจในการ
อ่านหนังสือของกลุ่มผู้เรียนระดับปริญญาตร ี 

ดร.อรทัย ชินอัครพงศ ์ ทุนส่วนตัว ไม่ได้ระบ ุ

Reporting Verbs in Academic Research 
reports by Thai Undergraduate Efl Students 

ผศ.ดร.ปวีณา จันทร์นวล (50%) ทุนส่วนตัว ไม่ได้ระบ ุ

Reporting Verbs in Academic Research 
reports by Thai Undergraduate Efl Students 

ผศ.ดร.วรรณประภา สุขสวสัดิ์ 
(50%) 

ทุนส่วนตัว ไม่ได้ระบ ุ

การศึกษาเชิงสวนสัทศาสตร์เกี่ยวกับการลงเสียงหนัก
เบาระดับค าในค าพ้องรูปภาษาอังกฤษของผู้เรียน

ผศ.ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมติร ทุนส่วนตัว ไม่ได้ระบ ุ
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โครงการวิจัย ชื่อ-สกลุ นักวิจัย 
แหล่งทุน
สนับสนุน 

งบประมาณ 

ชาวไทยและการรับรู้เสียงหนักเบาโดยเจา้ของ
ภาษาอังกฤษ 
เทคนิคการสอนการลา่มภาษาอังกฤษโยใช้รายการ
โทรทัศน์ส าหรับนิสติหลักสูตรภาษาเกาหล ี
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ดร.จุฑามาศ บุญช ู ทุนส่วนตัว ไม่ได้ระบ ุ

สัญญะในสื่อสังคมออนไลน์ท่ีใช้แสดงถึงสภาพอากศ
ร้อนในประเทศไทย 

ผศ.วรารัชต์ มหามนตร ี ทุนส่วนตัว ไม่ได้ระบ ุ

การศึกษาคุณานุประโยคภาษาอังกฤษในเรียงความ
โต้แย้งโดยผูเ้รียนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

อาจารย์มานะ เตม็ใจ ทุนส่วนตัว ไม่ได้ระบ ุ

การศึกษาเปรยีบเทียบวิเคราะห์อตัถภาคในการเขียน
บทคัดย่อในวารสารวิชาการที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
กับบทคัดย่อในวารสารวิชาการที่เขียนเป็นภาษาไทย 

ดร.คัมภีร์ นูนคาน ทุนส่วนตัว ไม่ได้ระบ ุ

ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับไพรพฤกษา ในวรรณคดี
เอกสมัยอยุธยา 

รศ. ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ ์ ทุนส่วนตัว ไม่ได้ระบ ุ

ตัวตนความเป็นหญิงในนวนิยายเรือ่ง เฮาส์คิพพ้ิง 
และ ไลลา ของมาริลินน์ โรบินสัน 

อ.กนกพร นุชนานนท์เทพ  ทุนส่วนตัว ไม่ได้ระบ ุ

สายบริการ    
-    

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ชื่อผลงาน ชื่อนักวจิัย แหล่งเผยแพร่ผลงาน 

การวิเคราะหก์ารน าเสนอบทบาทสตรีจาก   
นวนิยาย เร่ือง เล่นซ่อนหาย 

ผักแว่น จันทร์อินทร์ และอุษา พัดเกต ุ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ, 141-
146. (6กันยายน 2561) 

กลวิธีทางภาษาสร้างความเป็นอื่นในวรรณคดี
นิราศค ากลอนของสุนทรภู ่

ปฐมพงษ์ สุขเล็ก และพัชรินทร์ อนันต์ศริิวัฒน์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภฎัล าปาง ปีที่ 6 ฉบับที่2 
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561. 

บทบาททางการเมืองการปกครองของพระ
นางอเรนนัดอในวรรณกรรมเร่ืองพม่าเสียเมือง
ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 

รุจิสันต์ ชูรักษาและพัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ วารสารศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ปีที่ 
6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561. 

“สตภาพลักษณว์ีรบุรุษนอกกฎหมาย” ของตัว
ละครเอกฝ่ายชายในวรรณกรรมของไม้เมือง
เดิม 

รัตนศักดิ์ ก้อนเพชรและกาญจนา วิชญาปกรณ์ วารสารศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ปีที่ 
6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561. 
หน้า 147-166 

โลกทัศน์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏในนวนิยาย 
เร่ือง มนต์กาหลง ของหยกบูรพา 

วชิรา หงส์บินโบกและสภาพร คงศิริรัตน์ วารสารศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 6(2). 
111-127. 

มโนลักษณ์แสดงอารมณ์โศกเศร้าในนวนิยาย
ไทย 

ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 
2 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

ความส าคัญของน้ าในประเพณีหลวง: 
กรณีศึกษาจากการพระราชทานพิธีสิบสอง
เดือน 

ภานุวัฒน ์สกุลสือบและอรอุษา สุวรรณประเทศ วารสารพิฆเนศวร์สาร. ปีที ่14 ฉบบัที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561), หน้า 133-148. 

A Snowflake in All of Us : A Study of 
Motif in the Film Snow Cake (2006). 

อุษา พัดเกตุ วารสารวิชาการรมยสาร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
16(3) (กันยายน-ธันวาคม) 2561. 99-114. 
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ชื่อผลงาน ชื่อนักวจิัย แหล่งเผยแพร่ผลงาน 
การวิจยัและพัฒนาชุดกิจกรรมการสนทนา
ภาษาญี่ปุ่นในอาเซียน 

โสภา มะสึนาริและฉันทนา จันทร์บรรจง วารสารเครือข่ายญีปุ่่นศึกษา ฉบับพิเศษปีที่ 8 
ฉบับที่ 3 ธันวาคม ปี 2561 หนา้ 174-187. 

Speech Intelligibility Evaluation of 
Sound Coding Strategies in Noisy 
Environment for Thai Cochlear Implant 
Users 

Dachasilaruk, S. & Rungruang, A. Naresuan University Journal: Science 
and Technology (NUJST). 26(4) : 132-
141 (TCI 1) ตุลาคม- ธันวาคม 2561 

บทวิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กภาษาอังกฤษ ศสิธร จันทโรทัย และดุษฎี รุ่งรัตนกุล วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 
15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) หนา้ 13-25. 

ลักษณะและความสัมพันธ์ของอนุภาคผู้ฉลาด
และผู้โง่เขลาในนิทานประกอบสุภาษิตเขมร 

พิมพ์นภัส จินดาวงค์ วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 
15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) หนา้ 57-72. 

An Analysis of Errors in Online English 
Made By Thai EFL Authors 

Kongkaew, Sukanda and Cedar, Payung International Journal of Applied 
Linguistics & English Literature, 7(6), 86-
96. November 2018. 

The Effects of Film Subtitles on English 
Listening Comprehension and 
Vocabulary 

Napikul Supakorn, Cedar Payung and Dussadee 
Rungrattanakul  

International Journal of Applied 
Linguistics & English Literature, 7(6), 
104-111. November 2018. 

The effect of direct and indirect 
corrective feedback on grammatical 
improvement in journal writing of Grade 
9 students in a Thai school 

Thanachai, P. & วัฒนา พัดเกตุ  Journal of Educational and Social 
Sciences, 11(1), 19-27. October 2018. 

Non-Anglo-centrism in Indonesian ELT 
textbooks 

Methitham, P._& Kirana, Advances in Social Science, Education 
and Humanities Research (ASSEHR), 
volume 227 page 148-151 (Scopus) 
April 2019 

The Political Economy of China-
Thailand development Under the One 
Belt One Road Initiative: Challenges 
and Opportunities 

Piraton Punyaratabandhu & Jiranuwat 
Swaspitchayaskun 

Journal The Chinese Economy Volume 
51, 2018-Issue 4. 1 Feb 2019. 

A study on intercultural strategies in 
English as a Lingua Franca 
communication of Nareasuan University 
graduate students  

Suwannasom, T. Journal of Liberal Arts, 11(1), 307-337. 
January-June 2019 

Women’s Language and a Freak: A 
Display of Gender Disparity in Suzan-
Lori Parks’ Venus 

Padgate, U. Journal of Human Sciences 20(2), 195-
224. (2019) : May-August 

Thai leaner’s morphological awareness 
of English complex words and its 
effects on vocabulary-context usage. 

Kallayanamit, S. Journal of Humanities Naresuan 
University, 16(2), 1-22. May-August 2019 

A Study of the Factors Contributing to 
English Language Learning Anxiety in 
Classroom Perceived by Computer 
Engineering Students and English Major 
Students at Naresuan University 

Chanta, P., Suranakkharin, T., & Siridetkoon, P. Lampang Rajabhat University Journal, 
8(1), 57-72. January-June 2019 

Tour Guide Simulation:A Task-Based 
Learning Activity to Enhance young Thai 
Learners’ English 

Kanoksilapatham B., & Suranakkharin, T. Malaysian Journal of Learning and 
Instruction, 16(2), 1-20. December 2019 

Does pragmatic and grammatical 
awareness relate to motivation and 
severity rating?  

Kitikanan, P.  The New English Teacher. 13(1). 19-31. 
1 January 2019 
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ชื่อผลงาน ชื่อนักวจิัย แหล่งเผยแพร่ผลงาน 
ธนบัตรพม่ากบัการเปลีย่นแปลงความคิดเป็น
ชาติ : จากยุคอาณานิคมจนถึงยุคปัจจุบนั 

กฤษณะ โชติสุทธิ ์ International Journal of East Asian 
Studies (IJEAS) ปีที่ 23 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2562) 

อนุสรณ์สถานผู้เสียชีวิตชาวเกาหลีใต้กับการ
เรียกคืนอดีตในพื้นที่พม่า 

กฤษณะ โชติสุทธิ์ และศิวัสว ์สุรกิจบวร International Journal of East Asian 
Studies (IJEAS) ปีที่ 23 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2562) 

นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาสมัย
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ความต่อเนื่อง 
ความเปลี่ยนแปลง และนัยต่อเสถยีรภาพใน
เอเชียตะวันออก 

ภูวิน บุณยะเวชชวีิน และกฤษณะ โชติสทุธิ์ International Journal of East Asian 
Studies (IJEAS) ปีที่ 23 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2562) 

วิเคราะห์การใชภ้าพพจน์เพื่อถา่ยทอดพทุธ
ธรรมค าสอนด้านการเจริญกรรมฐานของพระ
ราชพรหมยาน 

อดิสรณ์ ประทุมถิ่น, พัชรินทร์ อนันต์ศิรวิัฒน์ และ
พรหมพิสิฐ พันธจ์ันทร ์

มังรายสาร ปีที่ 6 ฉบับที ่2 เดือนกรกฎาคม 
ธันวาคม 2561 หนา้ 21-32 

An Analysis of Syntactic Complexity 
Used in Essay Writing Produced By EFL 
Writers 

ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 
16 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือนกันยายน-ธันวาคม 
2562  

การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธกีาลวิธีการเล่าเร่ือง
ระหว่างพระราชนพินธ ์เร่ือง พระมหาชนกใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
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Antonio, J.C.D., Suwannasom, T., & 
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ชื่อผลงาน ชื่อนักวจิัย การน าเสนอ 
Testing the post-colonial climate: 
Deconstructing the binary oppositions of 
the male protagonists in J.M. Coetzee’s 
Disgrace 

Sangkawadee, R. & Padgate, U. Proceedings of the 34th AUAP Annual 
Conference 2019 (pp. pending) November 11, 
2019 

การเปรียบเทียบภาพแทนของชายรักชายใน
ภาพยนต์ไทยและภาพยนต์อเมริกัน ในปี ค.ศ. 
2014 

เอกชัย แก้วดาและ ทศพล สุรนัคครินทร์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย คร้ังที่ 8 (หน้า 2204-2218) 24-25 
มกราคม 2562 

The study of errors found in English 
essays: The case of English major 
students, Naresuan University 

Yomkwang, T., & Suksawas, W. Proceedings of NU research and Innovatin 
towards sustained society (pp. 46-52) 13 
November 2019 

An investigation of L1 interference in the 
preposition usage of Thai EFL students 

CHAKKHUCHAN, t., & Suksawas, W. Proceedings of Pibulsongkram research 
conference 2019, p.389-399 

English adjective order ability by L2 Thai 
learners 

Kitikanan, P. & Dandamrongrak, S. Proceedings of the 3rd  International 
Conference of Multidisciplinary Approaches 
on UN Sustainable Development Goals 2018 
(UNSDGs 2018). Bangkok, Thailand. 116-121. 
28-29 December 2018.  

Do L2 experience, type of affix and 
motivational factors relate to affix 
knowledge in L2 English learning? 

Kitikanan, P. & Supantana, J. Proceedings of the 3rd  International 
Conference of Multidisciplinary Approaches 
on UN Sustainable Development Goals 2018 
(UNSDGs 2018). Bangkok, Thailand. 122-126. 
28-29 December 2018. 

ต่างประเทศ   
Les signes du Bonheur dans la 
communication visuelle des enseignes 
commerciales des restaurants 
thailandaises a Paris 

ซอทอง บรรจงสวัสดิ์ Proceedings of the International Conference 
on Cultural Crossroads: Interconnectedness 
of Language, Culture and Education. 
November 20-21, 2018 Paris France; 2018, p. 
180-188. 
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การบริการวิชาการแก่สังคม 
    ผลการด าเนินการในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามความเช่ียวชาญของคณะฯ ทั้ง
ทางด้านการสนับสนุนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในศาสตร์และสาขาวิชาทางด้านภาษา วรรณคดี คติชน ปรัชญาและศาสนา 
ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ทางด้านภาษา และให้บริการด้านการแปลเอกสาร เป็นต้น  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะฯ ได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการตามแผนกลยุทธ์ของ
คณะฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ และได้มีการส ารวจความคิดเห็นและสอบถามความต้องการด้านการบริการ
วิชาการของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้รับการบริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการอันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป โดย
ในการด าเนินงานคณะฯ ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการบริกา ร
วิชาการที่คณะฯ จัดทุกโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดให้บริการวิชาการ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
92.02 อีกทั้งคณะฯ ยังมีการด าเนินงานความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ จ านวน 2 โครงการ ในส่วนของการจัดโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมเชิงสาธารณะหรือแบบ
ให้เปล่า คณะฯ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน ดังนี้ 1) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี
ประจ าประเทศไทย 2) ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจ าประเทศไทย 3) ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี 4) หอการค้าเกาหลี -ไทย 5) 
มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ซึ่งมีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่ท าให้การด าเนินโครงการในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุ
วัตถุประสงค์ และคณะฯ ยังได้จัดโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการเชิงพานิชหรือแบบเสริมสร้างรายได้ โดยโครงการ/
กิจกรรมที่จัดทั้ง 2 ประเภท มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน จ านวน 3 โครงการ และมีการบูรณาการกับการวิจัย จ านวน 
1 โครงการ  

นอกจากนี้คณะฯ ยังได้จัดโครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการเพื่อให้บุคลากรของคณะฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นเวทีให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกระตุ้นให้มีจ านวน
โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือบูรณาการกับการวิจัย หรือบรูณาการกับพันธกิจอื่นๆ มาก
ขึ้น ท้ังนี้ในส่วนของการด าเนินงานของคณะฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการที่บูรณาการกับพันธกิจอื่นโดยใช้
เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี โดยผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า บรรลุ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

โครงการบริการวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

สถานที ่
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา

ด าเนินการ 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) ต้ังไว้ ใช้ไป 

งบประมาณรายได้ 
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์และ 
บทบาทสมมตุิเชิงวัฒนธรรมเกาหลี  
ครั้งท่ี 3 หัวข้อ “หากเปลี่ยนตัวฉนัเป็น
ตัวละครในเว็บตูน” 

อาคารเอกาทศรถ
มหาวิทยาลยันเรศวร 

20,000 19,992 22 - 23 
พฤศจิกายน 

2561 

268 

 โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหาร 
เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน ภายใตโ้ครงการ
มหาวิทยาลยันเรศวรสญัจร เอื้ออาทร
ชุมชน ประจ าปี 2562 ครั้งท่ี 2 

เทศบาลต าบลสนาม
คลี ต าบลสนามคลี  
อ าเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก 

10,000 5,887 15 มีนาคม 2561 ≥50 

งบประมาณแผ่นดิน 
โครงการอบรมนาฏศิลป์แก่ครู - 
อาจารย์ ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

อาคารบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

185,000 185,000 7-11 พฤษภาคม 
2561 

70 
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โครงการ/กิจกรรม 

 
สถานที ่

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) ต้ังไว้ ใช้ไป 

และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

งบประมาณภายนอก (ค่าลงทะเบียน) 
โครงการติวเข้มและจัดสอบ TOEIC  มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
20,000 10,880 22-23 

พฤศจิกายน 
2561 

50 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English 
Camp) 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร 

40,000 36,677 10 พฤศจิกายน 
2561 

52 

โครงการการประชุมวิชาการ หัวข้อ 
“ภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา: 
ความส าคญัและคุณค่าต่อมนุษย์ในโลกยุค
ใหม่” 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร 

42,000 41,140 6 ตุลาคม 2561 42 

ติวเข้มข้อสอบมาตรฐานด้าน
ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนห้องเรยีน
พิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนศรสีวัสดิ์ 
วิทยาคารจังหวัดน่าน 

คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร 

48,000 46,600 6-7 กรกฎาคม
2562 

69 

รวม  365,000   601 
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ผลการด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ในปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการด าเนินงานทั้งในส่วน
ของงบประมาณรายได้คณะมนุษยศาสตร์ และงบประมาณแผ่นดิน มีหน่วยงานที่ด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งใน          
ด้านศาสนา ประเพณี ดนตรี นาฏศิลป์ ซึ่งมีความหลากหลาย ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านศิลปวัฒนธรรมขององค์กร 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่

งบประมาณ(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผลประเมิน 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

(คน) 
ต้ังไว้ ใช้ไป 

งบประมาณรายได้ 
กิจกรรม แสดงความ
ยินดีดับบณัฑิตคณะ

มนุษยศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร ์
15,000 15,000 

23-25 ธ.ค.
62 

84.5 240 

กิจกรรม จติอาสา คณะมนุษยศาสตร/์
หน่วยงานภายนอก 

5,000 5,000 29 ก.ค.-9 
ก.ย.62 

90.86 205 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรตมิิ่งขวัญประชา 

คณะมนุษยศาสตร ์ 3,000 3,000 26 ก.ค.-5 
ส.ค. 62 

91.74 353 

โครงการท าบญุคณะ
มนุษยศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร ์ 23,000 23,000 12 ก.ย.62 90.43 225 

โครงการภาษาศิลป์
มนุษยศาสตร ์

-ยกเลิก-      

งบประมาณแผ่นดิน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้ได้รับงบประมาณสนับสนุน งบประมาณ 
1 โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 29 (ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช) 

ผศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ ์
อ.อุบลวรรณ  โตอวยพร 

210,000 

2 โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ครั้งท่ี 20 อ.ภูริตา เรืองจิรยศ 210,000 
3 โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งท่ี 28 อ.วรวิทย์  ทองเนื้ออ่อน  250,000 
4 โครงการสืบทอดนาฏศิลปไ์ทยจากศิลปินแห่งชาต ิ

หรือผู้เช่ียวชาญ ครั้งท่ี 13 
ดร.จิตติมา นาคเีภท 210,000 

 

 
 

 

  



 

 
รายงานประจ าปี 2562 หนา้ 44 

การบริหารจัดการ 

   ผลการด าเนินการในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
          ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของคณาจารย์ ดังนี ้

1. สนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาตอ่ในระดับปรญิญาเอก โดยสนับสนุนทุนส าหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ภายในประเทศ 

2. เปิดหลักสูตรปริญญาเอก เพื่อให้อาจารยไ์ด้ศึกษาต่อ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานอกจากน้ัน ยังสนับสนุน
การพัฒนาอาจารย ์นอกจากการศกึษาต่อ  

3. สนับสนุนให้คณาจารย์ด าเนินการวิจัย โดยใช้เงินงบประมาณรายได้คณะ และรายไดม้หาวิทยาลัย 
4. จัดอบรมสมัมนา และเสวนาวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท าวิจัย 
5. จัดท าวารสารวิชาการคณะมนษุยศาสตร ์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยต่าง ๆ 
6. จัดสรรทุนส าหรับสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิจัยท้ังภายในและต่างประเทศ 
7. จัดสรรงบประมาณรายไดส้ าหรบัคณาจารย์ในการไปอบรม สัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู ้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีบุคลากรที่ส าเรจ็การศึกษาและลาศึกษาต่อในระดับต่างๆ ดังนี ้
 
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
อาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562) 

ชื่อ-สกลุ ระดับ สาขาวิชาท่ีจบ สถาบัน/ประเทศ แหล่งทุนสนบัสนนุ 

ต่างประเทศ 

- - - - - 
ภายในประเทศ 

นายธัช มั่นต่อการ ป.เอก ศศ.ด.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัพะเยา ทุนส่วนตัว 

นางสาววราภรณ ์ เชิดชู ป.เอก ศิลปกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (ดรุิยางคศลิป์ไทย) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

อุดหนุนบุคลากร  
พ.ศ.2536 และ 

ใช้ระเบียบทุน
โครงการพัฒนา
อาจารย ์

สาขาขาดแคลน  
นางสาวพิริยาภรณ ์ เลข
ธรากร 

ป.เอก กศ.ด.(หลักสุตรและการ
สอน) 

มหาวิทยาลยันเรศวร ทุนส่วนตัว 

นางสาวภูรติา เรืองจิรยศ ป.เอก ศศ.ด.(นาฏยศิลปไ์ทย) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

อุดหนุนบุคลากร  
พ.ศ.2536 

 
 

อาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562) 
ชื่อ-สกลุ ระดับ สาขาวิชาท่ีศึกษาต่อ สถาบัน/ประเทศ แหล่งทุน

สนับสนุน 

ต่างประเทศ 

นางสาวศศิวรรณ นาคคง ป.เอก สาขาวิชา Korean 
Language and 
Literature 

Kyung Hee University 
สาธารณรัฐเกาหล ี

ทุนรัฐบาล
เกาหล ี

ภายในประเทศ 

นางสาวประภาศรี ศรีประดิษฐ์ ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน แบบ 2.1 

ภาควิชาการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร 

ทุนส่วนตัว 
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ชื่อ-สกลุ ระดับ สาขาวิชาท่ีศึกษาต่อ สถาบัน/ประเทศ แหล่งทุน
สนับสนุน 

นายธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต ์ ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน แบบ 2.1 

ภาควิชาการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร 

ทุนส่วนตัว 

นายภูมินทร์ ภูมิรตัน ์ ป.เอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
แบบ 2.1 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ ทุนส่วนตัว 

 
 
อาจารย์ท่ีได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

รายชื่อ ต าแหน่งท่ีได้รับ สังกัดภาควิชา เมื่อวันที่ 
นางอัญชลี วงศ์วัฒนา ศาสตราจารย ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ 

คติชนวิทยา ปรัชญา
และศาสนา 

ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 
ค าสั่ง ณ 17 มิถุนายน 2562 

นางสาวภูริวรรณ วรานสุาสน ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภาควิชาภาษาตะวันออก 22 กันยายน 2562 
ค าสั่ง ณ 8 พฤษภาคม 2562 

นางสาวศศิณัฐ พงษ์นิล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภาควิชาดนตร ี 24 สิงหาคม 2561 
ค าสั่ง ณ 25 กรกฎาคม 2562 

นางสาวณัฏฐนิช นักปี ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภาควิชาดนตร ี 9 สิงหาคม 2561 
ค าสั่ง ณ 24 กรกฎาคม 2562 

นายทศพล สรุนัคครินทร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ 2 ตุลาคม 2560 
ค าสั่ง ณ 6 ธันวาคม 2561 

 
อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายชื่อ ต าแหน่ง สังกัดภาควิชา เมื่อวันที่ 
นางกาญจนา วิชญาปกรณ ์ รองศาสตราจารย ์ ภาควิชาภาษาไทย 30 กันยายน 2562 
นางสุภาพร คงศิรริัตน ์ รองศาสตราจารย ์ ภาควิชาภาษาไทย 30 กันยายน 2562 
นางพัชรินทร์ อนันตศิริวัฒน ์ รองศาสตราจารย ์ ภาควิชาภาษาไทย 30 กันยายน 2562 
นางสาวศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน ์ อาจารย ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก 30 กันยายน 2562 
 

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณที่ใช้

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
ด าเนินการ 

โครงการถ่ายทอดความรู้อาจารยผ์ู้
เกษียณอายรุาชการ 

ห้อง HU 1201 คณะ
มนุษยศาสตร ์

23,780 บาท 
 

วันท่ี 26 
กันยายน 2562  
เวลา 09.00 น – 

13.00 น 

165 คน 
(สายวิชาการ และ

สายบริการ 

 
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ 
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ(คน) 

- - - - - 
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การประกันคุณภาพ 
 คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2562  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์   ประธานกรรมการ  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐิรา  ทับทิม   กรรมการ  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์   แก้วอุไร  กรรมการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ   ริยะมงคล  กรรมการ  

          ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดี (คะแนน 4.06) วิเคราะห์แยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านปัจจัยน าเข้า 
(I) อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนน 2.54) ด้านกระบวนการ (P) อยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 5.00)และด้านผลผลติ (O) อยู่ในระดับดี 
(คะแนน 3.82) 
        คณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและตรวจเอกสารหลักฐาน รวมถึง
สอบถามผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีในการด าเนินงานเพิ่มเติม สรุปผลการประเมินโดยคณะกรรมการพบว่า คณะมนุษยศาสตร์มีผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (คะแนน 4.06) ตามผลการ
ประเมินตนเอง โดยแยกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ รายละเอียดดังนี้  
  องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต  คุณภาพระดับด ี  (3.86 คะแนน) 
  องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย    คุณภาพระดับพอใช้  (3.20 คะแนน) 
  องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  คุณภาพระดับดีมาก  (5.00 คะแนน) 
  องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม คุณภาพระดับดีมาก  (5.00 คะแนน) 
  องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  คุณภาพระดับดีมาก (5.00 คะแนน) 
  วิเคราะห์ตามมุมมองด้านปัจจัยน าเข้า (I) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับพอใช้ หรือ 2.54 คะแนน ด้านกระบวนการ 
(P) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับดีมาก หรือ 5.00 คะแนน ส าหรับด้านผลผลิต (O) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับดี หรือ 3.82 คะแนน 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 3.24 5.00 3.47 3.86 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 2 0.45 5.00 4.16 3.20 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.54 5.00 3.82 4.06 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน 
ระดับพอใช้ 

การ
ด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน 

ระดับดี 
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ผลประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์  (ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย  
(เต็ม5 คะแนน) 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.47 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 2.87 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.84 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5.00 

เฉลี่ย 3.86 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 0.45 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 4.16 

เฉลี่ย 3.20 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 

เฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 

เฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ ์

5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 5.00 
เฉลี่ย 5.00 

ผลประเมินเฉลี่ย 4.06 
ระดับคุณภาพ ระดับดี 
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ผลประเมินหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

 คณะมนุษยศาสตร์ ด าเนินการประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์คณุภาพการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีผลประเมิน ดังนี้ 

หลักสูตร วัน/เดือน/ปีท่ีประเมิน ผลประเมิน 
(เต็ม 5) 

ระดับคุณภาพ 

ระดับปริญญาตรี (จ านวน 10 หลักสูตร)    
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ ภาษาฝรั่งเศส 1 สิงหาคม 2562 3.43 ระดับด ี
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ ภาษาอังกฤษ 1 สิงหาคม 2562 3.95 ระดับด ี
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ พม่าศึกษา 8 สิงหาคม 2562 3.42 ระดับด ี
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ ภาษาญี่ปุ่น 4 กรกฎาคม 2562 3.43 ระดับด ี
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ ภาษาไทย 8 สิงหาคม 2562 3.43 ระดับด ี
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ ภาษาเกาหลี 9 สิงหาคม 2562 3.57 ระดับด ี
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ ภาษาจีน 18 กรกฎาคม 2562 3.24 ระดับด ี
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ นาฏศิลป์ไทย 26 มิถุนายน 2562 3.60 ระดับด ี
หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต ดรุิยางคศาสตรไ์ทย 5 สิงหาคม 2562 3.68 ระดับด ี
หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต ดรุิยางคศาสตรส์ากล 30 กรกฎาคม 2562 3.08 ระดับด ี
ระดับปริญญาโท-เอก (จ านวน 7 หลักสูตร)    
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ 2 สิงหาคม 2562 3.43 ระดับด ี
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ ภาษาศาสตร ์

12 กรกฎาคม 2562 3.50 
3.13 

ระดับด ี
ระดับด ี

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต คติชนวิทยา  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ คติชนวิทยา 

25 กรกฎาคม 2562 3.50 
3.47 

ระดับด ี
ระดับด ี

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ ภาษาไทย 

9 สิงหาคม 2562 3.60 
3.56 

ระดับด ี
ระดับด ี

เฉลี่ยทั้งหมด  3.47 ระดับดี 
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โครงการ/กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณ(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ต้ังไว้ ใช้ไป 

โครงการประเมินคุณภาพภายใน
คณะมนุษยศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร ์ 40,000 18,750 29 สิงหาคม 2562 

โครงการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสตูร    

คณะมนุษยศาสตร ์ 154,900 135,327 วันท่ี 1 กรกฎาคม-31 
สิงหาคม 2562 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ด้านการประกันคณุภาพ 

คณะมนุษยศาสตร ์ 5,000 0 ยกเลิกโครงการ 
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ที่ปรึกษา 

 รศ.ดร.วัฒนา พัดเกต ุ   คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์

 ผศ.ดร.ซอทอง บรรจงสวสัดิ ์  รองคณบดฝี่ายบริหาร 

 ผศ.ดร.จันทิมา ซิมป์สัน   รองคณบดฝี่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ 

 ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์  รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ  รองคณบดฝี่ายแผนและประกันคณุภาพ 

 อาจารย์รัชดาพร สุคโต   รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ 

ผู้ให้ข้อมูล 

 ด้านบริหารจัดการ    งานธุรการ 

 ด้านงบประมาณ    งานนโยบายและแผน (หน่วยแผนงานและงบประมาณ) 
 ด้านการเรียนการสอน   งานบริการการศึกษา 

 ด้านการวิจัย    งานวิจัยและบริการวิชาการ 

 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม   งานวิจัยและบริการวิชาการ 
 ด้านวารสาร    งานวิจัยและบริการวิชาการ 

 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ 
 ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา  งานนโยบายและแผน (หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา) 

 ด้านการพัฒนานิสติ    งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ 
 ด้านข้อมูลบุคลากร    งานธุรการ (หน่วยการเจ้าหน้าท่ี) 

 ด้านข้อมูลนสิิต    งานบริการการศึกษา 

ภาพประกอบ 

http://www.human.nu.ac.th/th/index.php/ข่าวประชาสมัพันธ์ 

รวบรวมและจัดท า 

 หน่วยแผนงานและงบประมาณ งานนโยบายและแผน ส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร  
อ าเภอเมือง จังหวัดพษิณโุลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2011    โทรสาร 0-5596-2000 

http://www.human.nu.ac.th 
 

 

คณะผู้จัดท า 


