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คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ฉบับนี้ขึ้น                   
เพื่อสรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการของคณะฯ ในรอบปีงบประมาณดังกล่าว ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ              
ด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนานิสิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

 การจัดท ารายงานประจ าปีฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือจากงานบริการการศึกษา งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ              
งานนโยบายและแผน งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสมัพันธ์ ทีใ่ห้ข้อมูลด้านต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง 

 คณะมนุษยศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
คณะฯ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเป็นประโยชน์ด้านอื่น ๆ ในเชิงวิชาการต่อไป 

 
 
               รองศาสตราจารย์ ดร.ธญัญา สังขพันธานนท ์
               คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์
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ประวัติความเป็นมา 
 

    วันที่ 28 มิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับ
การยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
พิษณุโลก” ซึ่งเปิดบริการการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
คณะศ ึกษาศาสตร ์ คณะว ิทยาศาสตร ์ คณะพลศ ึกษา        
คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ใน
ส่วนของวิทยาเขตพิษณุโลกนั้น คณะมนุษยศาสตร์ได้ร่วมกับ
คณะศึกษาศาสตร์ รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา
ในหลักส ูตรการศึกษา  (กศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
    ปี พ.ศ.2521 ได้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
ภาษาและวรรณคดีไทย  
    ปี พ.ศ.2525 ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับนิสิตระดับ
ปริญญาโทหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอก
ภาษาไทย 
    ปี พ.ศ. 2526 เปิดวิชาเอกภาษาอังกฤษข้ึนอีกวิชาหนึ่ง 
    ปี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
พิษณุโลก ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศและได้รับ
พระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีการรวม        
คณะมนุษยศาสตร์และคณะสงัคมศาสตร ์เป็นคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และเริ่มเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
    เมื่อยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรในปี พ.ศ. 2533    
ท าให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีภาควิชาในสังกัด
รวม 11 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและ
วัฒนธรรม ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยา ซึ่งต่อมาได้มี
การแบ่งภาควิชาภาษาไทยและภาควิชาภาษาตะวันออก 
ออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาไทย และภาควิชาภาษา
ตะวันออก ดังนั้น จึงท าให้มีภาควิชารวมเป็น 12 ภาควิชา 
ส าหรับภาควิชาภาษาตะวันออกนั้น เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น 
และภาษาจีนเป็นวิชาโทและวิชาเลือกเสรี เพื่อเตรียมการเปิด
สอนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน ซึ่งเป็นวิชาเอกที่ตลาด
ต้องการ 
   ปี พ.ศ.2534 ได้จัดตั้งแผนกบริหารธุรกิจขึ้นในภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ เพื่อเปิดสอนวิชาเลือกในสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยว และสาขาการจัดการธุรกิจ 
  
 

 

 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

    ปี พ.ศ.2535 และ 2537 ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว และ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ตามล าดับ 
    ปี พ.ศ.2537 ได้จัดตั้งแผนกนิเทศศาสตร์ขึ้น และได้ท าการ
เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ ในปีเดียวกันนี้ คณะฯ ได้เปิดสอนนิสิตระดับ
ปริญญาตรีภาคพิเศษ ณ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานใน 3 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ การ
จัดการธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์ 
    ปี พ.ศ.2538 ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัด
พะเยา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล ด้วยการเปิดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ และการ
จัดการธุรกิจ และภาควิชาภาษาตะวันออกได้เปิดรับนิสิตสาขา
วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จ านวน 20 คน เป็นปีแรกเพื่อสนองตอบกับ
ความต้องการของสังคมซึ่งมีความต้องการสูง 
    ในส่วนของการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา      คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดรับนิสิตปริญญาโทรุ่นแรก
เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาไทย
คดีศึกษา (เน้นสังคมศาสตร์) ในปี พ.ศ. 2535-2536 และได้หยดุ
รับนิสิตเพื่อท าการปรับปรุงหลักสูตร และเปิดรับนิสิตอีกครั้งใน
ปีการศึกษา 2542 และในปีการศึกษา 2536      คณะ
มนุษยศาสตร์ได้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ จัดท าโครงการ
ส าหรับครูประจ าการในหลักสูตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา
ภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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    ปี พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร (ประชุม ครั้ง
ที่ 212 (10/2558) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558) ได้มีมติ
อนุมัติให้ยุบเลิกภาควิชาปรัชญาและศาสนา และอนุมัติ
โครงสร้างใหม่ ประกอบด้วย 1) ส านักงานเลขานุการ 2) 
ภาควิชาภาษาไทย 3) ภาควิชาภาษาอังกฤษ 4) ภาควิชา
ภาษาศาสตร์ 5) ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา 
6) ภาควิชาภาษาตะวันตก 7) ภาควิชาภาษาตะวันออก 8) 
ภาควิชาศิลปะการแสดง 9) ภาควิชาดนตรี 10) สถาน
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา 

    ปัจจุบัน  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 252 (10/2561) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 มีมติ
อนุมัติการปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับภาควิชาของ  
คณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้  1) ส านักงานเลขานุการคณะ       
2) ภาควิชาภาษาตะวันตก 3) ภาควิชาภาษาตะวันออก            
4) ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา 
5) ภาควิชาดนตรี 6) ภาควิชาภาษาอังกฤษ 7) ภาควิชา
ภาษาไทย และ 8) ภาควิชาศิลปะการแสดง 

  

   ปี พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ท าการยุบรวมภาควิชาที่มีลักษณะวิชา
ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน เหลือเพียง 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชา
ภาษา ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาการสื่อสาร ภาควิชา
สังคมศาสตร์ และภาควิชาพาณิชยศาสตร์ 
   ปี พ.ศ.2546 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ยุบรวมคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์เป็น คณะมนุษยศาสตร ์พร้อมยบุ
เลิกภาควิชาต่างๆทั้งหมด เหลือเพียงส านักงานเลขานุการคณะ 
และตั้งคณะใหม่ ขึ้นอีก 3 คณะ คือ คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งใน
ส่วนของคณะมนุษยศาสตร์ด าเนินงานในรูปแบบสาขาวิชาทั้งสิ้น 
จ านวน 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาพม่า สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย และ
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  
   ปี พ.ศ.2548 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการแบ่งส่วน
ราชการของคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 1 ส านักงาน
เลขานุการ และ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา 
ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาตะวันออก และภาควิชา
ศิลปกรรมศาสตร์     
   ปี พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ย้ายศูนย์พม่า
ศึกษามาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ โดยให้มีสถานภาพเทียบเท่า
ภาควิชาในคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 
เป็นต้นมา 
   ปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยได้มมีตใิห้คณะมนุษยศาสตร์
มีการบริหารงานภายในคณะ ดังนี้  

1. ส านักงานเลขานุการคณะ มีการบริหารงานภายใน 
ประกอบด้วย 6 งาน ดังนี้  งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งาน
นโยบายและแผน งานบริการการศึกษา งานกิจการนิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และงานวิจัยและบริการวิชาการ 

2. ภาควิชา มีการปรับโครงสร้างภาควิชาออกเป็น 9 
ภาควิชา ดังนี้ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชา
วรรณคดีและคติชนวิทยา ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษา
ตะวันตก ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาดนตรีวิทยา 
ภาควิชาศิลปะการแสดง และภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

3. ศูนย์พม่าศึกษา 
   ปี พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ศูนย์พม่าศึกษา
เปลี่ยนช่ือเป็นสถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา โดยให้มา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มีสถานภาพเทียบเท่าภาควิชาในคณะ
มนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 
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วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์  

 
วิสัยทัศน์  : ผู้น าทางวิชาการมนุษยศาสตร์ในประชาคมอาเซียน  
 คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรแห่งความสุข มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นผู้น าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์
ทั้งในระดับประเทศและในประชาคมอาเซียน ภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล มีการเรียนการสอนอย่างบูรณาการ
ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 
 
เป้าประสงค์ (Goal) 

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

1) พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2) บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางภูมิปัญญา 
3) อุมดมศึกษาช้ันน าก้าวสู่สากล 

การขับเคลื่อนไปสู่วสิัยทัศน์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

พันธกิจ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา โดยเฉพาะ
ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในขณะเดียวกันก็สร้างสรรค์และพัฒนาพันธกิจให้
สอดคล้องกับธรรมชาติและ อัตลักษณ์ของคณะ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ตามกรอบพันธกิจ หลัก 5 ด้าน คือ (1) ด้านการผลิตบัณฑติ (2) ด้านการวิจัย (3) ด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม 
(4) ด้านส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ (5) ด้านบริหารจัดการ การขับเคลื่อนพันธกิจกดังกล่าว จักด าเนินไปตาม
หลักการของการจัดการอุดมศึกษา ตามที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 คือ หลักความรับผิดชอบต่อ
สังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ หลักความเสมอภาค และหลักธรรมาภิบาล 
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1. ด้านการผลติบัณฑติ 
จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์ในทุกระดับให้

มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล พัฒนาหลักสูตรด้าน
ภาษาและดนตรี นาฏศิลป์ให้มีความหลากหลายทั้งสาขาวิชา
และรูปแบบใหม่ๆ เช่น หลักสูตรคู่ขนาน หลักสูตรข้ามศาสตร์ 
ข้ามสายและ หลักสูตรประกาศนียบัตร ที่สอดคล้องกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ด้วย
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ความร่วมมือทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ 
World – Class Education (Learning from International 
Models of Excellence and Innovation Learning by 
inspiration) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ของบัณฑิตให้มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง และสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะ
และอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ มีแรงบัลดาลใจและจินตนาการใน
การสร้างสรรค์ผลงานตามศักยภาพของตน 

 
2. ด้านการวิจัย 
    มุ่งสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยในระดับ

ของอาจารย์และนิสิต สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งทุนในการวิจัยให้
มากขึ้น ขยายขอบข่ายงานวิจัยลงสู่ปัญหาในท้องถิ่น สร้าง
เครือข่ายงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ กับสถาบันภายนอกและ
หน่วยงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง จัดสรรสิ่งอ านวยประโยชน์ที่เอื้อ
ต่อการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ แปรผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณค่า
และมูลค่าเพิ่ม ทั้งในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้าน
ภาษา ดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง น าผลการวิจัย
เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางวิชาการแก่คณะ
และการสร้างรายได้จากผลงานการวิจัย 

 
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
    เพิ่มศักยภาพในการบริการวิชาการแก่สังคมให้มากขึ้น

อย่างเป็นรูปธรรม โดยระดมทุนทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่มีอยู่  เพื่อสร้างโอกาส 
ช่องทางในการน าวิชาการไปสู่สังคมทั้งในเขตภาคเหนือตอนล่าง
และประชาคมท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ เอกชน เช่น การอบรม การ
สอนภาษาต่างประเทศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศ วัย และ
เป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคมและสร้างรายได้ 
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4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    พัฒนาและยกระดับคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นผู้น าในการ

สร้างส านึกด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ องค์ความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อฟ้ืนฟู 
ภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก าลังสูญหาย น ามา
ประยุกต์ บูรณาการเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น จัดกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 

5. ด้านการบริหารจดัการ 
    พัฒนาปรับปรุงระบบริหารจัดการในคณะให้เป็นองค์กร

แห่งความสุข (Happy Workplace) มีความคล่องตัว ทันสมัย
และมีธรรมาภิบาล กระจายภาระงานและงบประมาณสู่
ภาควิชาและหลักสูตรให้มากขึ้น สร้างกลไกและกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความรัก สามัคคี การท างานร่วมกันในหมู่คณะ มี
บรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นประชาธิปไตย เคารพใน
เสรีภาพทางวิชาการ ให้ความส าคัญกับส านึกความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีและส่วนรวม มากกว่าการควบคุมก ากับ ลดเง่ือนไขท่ี
จะน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร สร้างเสริมขวัญ
และก าลังใจของบุคลากร สร้างจิตส านึก “ความเป็นเรา” ให้
เกิดขึ้นกับบุคลากรในคณะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม บรรยากาศใน
คณะให้เป็นชุมชนสีเขียว (green community) สร้างจิตส านึก
เชิงนิเวศ (eco awareness) อย่างยั่งยืน 

 

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

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

 
อัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์ 

“พหุภาษา รู้ค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น” 
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สัญลักษณ์ และสีประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
 
 

สัญลักษณ ์
 

 
     สุวรรณภิงคาร หรือ “กลศ” 

 
 

 สัญลักษณ์ประจ าคณะมนุษยศาสตร ์คือ สุวรรณภิงคาร หรือ “กลศ” หมายถึง หม้อดินส าหรับใส่น้ า ดินและน้ าเปน็
แม่บทของสิ่งทั้งปวง อันเปรียบได้กับคณะมนุษยศาสตร์ ท่ีเป็นรากฐานแห่งศาสตร์ทั้งปวง 
 
 

สีประจ าคณะ 
 

 สีประจ าคณะ คือ สีน้ าตาล สีน้ าตาลเป็นสีของสุวรรณภิงคาร หรือ กลศ ซึ่งท าจากดิน อันเป็นแหล่งก าเนิดของ
สรรพชีวิต 
 

 
 

 
 

 

 

ดอกไมป้ระจ าคณะ 
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คณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

 

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.โสภณ ลาวรรณ์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ดร.วศินรัฐ นวลศิริ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

ผศ.ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล 
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ ์

นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน 
หัวหน้าส านักงานเลขานกุารคณะ

มนุษยศาสตร์ 
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หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
รองหัวหน้าภาควิชา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

    

   

 

ดร.สุวรรณ ีทองรอด 
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย 

ผศ. ดร.ชมนาด อนิทจามรรักษ์ 
หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวทิยา 

ปรัชญาและศาสนา 

ผศ. ดร.สุดสรวง ยุทธนา 
หัวหน้าภาควิชาอังกฤษ 

อาจารย์นิภารัตน์ อิม่ศิลป์ 
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก 

อาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร 
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 

อาจารย์รัชดาพร สุคโต 
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง 

อาจารย์วราภรณ์ ยูงหน ู
หัวหน้าภาควิชาดนตร ี

   

 

ผศ. ดร.ทศพล สรุนัคครินทร ์
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 

ดร.ศิรนิุช คูเจรญิไพบูลย์ 
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 

ดร.อมรรัตน์ เนตรธญัญกรวงศ ์
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 

อาจารย์สนุันทา เทศสุข 
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 

ผศ. ดร.ณัฏฐนชิ นกัป่ี 
รองหัวหน้าภาควิชาดนตร ี
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คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์  
 

 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธญัญา   สังขพันธานนท์    ประธานกรรมการ 
รองคณบดฝี่ายบริหาร  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตริัตน์  สุวรรณสม     กรรมการ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ    
 รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร   เมธีธรรม     กรรมการ 
รองคณบดฝี่ายวิจัยและวเิทศสัมพนัธ์ 
 ดร.วศินรัฐ   นวลศิร ิ     กรรมการ 
รองคณบดฝี่ายแผนและประกันคณุภาพ      
 ดร.อรอุษา  สุวรรณประเทศ    กรรมการ 
รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โสภณ ลาวรรณ์     กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย  
 อาจารย์ ดร.สุวรรณ   ทองรอด     กรรมการ 
รักษาการหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ วิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา    
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  อินทจามรรักษ์    กรรมการ  
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก    
 อาจารย์นิภารัตน์  อิ่มศิลป ์     กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ    
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สดุสรวง  ยุทธนา     กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก   
 อาจารย์ศิวสัว์  สุรกิจบวร     กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาดนตร ี   
 อาจารย์วราภรณ์  ยูงหนู     กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาศลิปะการแสดง   
 อาจารย์รัชดาพร  สุคโต     กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชวนพิศ  เทียมทัน     กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์  มหามนตร ี    กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร ์
นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน       กรรมการและเลขานุการ   
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โครงสร้างองค์กร 
 

 คณะมนุษยศาสตร์ มีโครงสร้างองค์กร คือ ส านักงานเลขานุการคณะ ประกอบด้วย 5 งาน (ตามมติสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 143 (4/2552) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2552) ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราว
ประชุมครั้งที่ 170 (4/2554) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบการแบ่งส่วนงานในส านักงานเลขานุการคณะ
มนุษยศาสตร์เพิ่มขึ้น 1 งาน คือ งานวิจัยและบริการวิชาการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยภาควิชา จ านวน 7 ภาควิชา และ 1 ส านักเลขานุการ 
(ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวการประชุมครั้งที่ 252 (10/2561) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561) รายละเอียด 
ดังนี ้

1. ส านักงานเลขานุการคณะ ประกอบด้วย 
  1.1  งานธุรการ   
  1.2  งานการเงินและพัสดุ 

1.3  งานนโยบายและแผน  
1.4  งานบริการการศึกษา 
1.5  งานกิจการนิสติและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
1.6  งานวิจัยและบริการวิชาการ 

2. ภาควิชาภาษาตะวันตก  
3. ภาควิชาภาษาอังกฤษ  
4. ภาควิชาภาษาตะวันออก  

  4.1  สาขาวิชาภาษาจีน 
  4.2  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
  4.3  สาขาวิชาภาษาพมา่ 
  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 ฝ่ายวิชาการและบริการ
วิชาการ ฝ่ายกิจการนิสิตและศษิย์เก่าสมัพันธ์ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และฝ่ายวิจัยและวิเทศสมัพันธ์ ร่วมรับผิดชอบบริหารงาน
ในคณะ ตามที่คณบดีมอบหมาย มีหัวหน้าภาควิชา และรองหัวหน้าภาควิชาร่วมบริหารงานด้านวิชาการและอื่น ๆ ตามที่คณบดี
มอบหมาย 
 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 าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์

ทั้งในระดับประเทศและในประชาคมอาเซียน ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการของทุกภาคส่วนให้เกิดความ
คล่องตัว  ลดเง่ือนไขและปัญหาที่น ามาซึ่งความขัดแย้ง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564 (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงาน : มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะมนุษยศาสตร์ สู่ความเป็นผู้น าทางวิชาการมนุษยศาสตร์ใน
ประชาคมอาเซียน โดยส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนอย่างบูรณาการตามมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม  พันธกิจในการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายประกอบไป
ด้วย 3 ด้าน ได้แก่ มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะมนุษยศาสตร์ สู่ความเป็นนานาชาติ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในระดับสากล พัฒนานิสิตให้มีความรู้และทักษะตามความต้องการขององค์กร
ทัง้ในภาครัฐและเอกชน  และ พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้เป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการและสถานประกอบการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินงาน : คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อ

การน าไปใช้ประโยชน์และตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งในรูปแบบการจัดโครงการและกิจกรรม สนับสนุนทุน
การน าเสนอผลงานวิจัย และมีวารสารมนุษยศาสตร์เป็นแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักวิจัยในคณะด้วย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : การพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินงาน : คณะฯ มีการส ารวจความต้องการของชุมชนเพื่อสอบถามความต้องการด้านการบริการวิชาการ 

เพื่อให้ชุมชนได้รับการบริการวิชาการที่ตรงตามความต้องการ อีกทั้งมีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น 
 
 
 

 

รักษาจุดแข็ง พัฒนาสิ่งใหม่ ใหส้อดคล้องกับบริบทโลก 
ใช้หลักบูรณาการบริหารงานในคณะฯ ลดปัญหา 

ความขัดแย้ง สร้างความแข็งแรงอย่างยั่งยืน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสานและบูรณาการกับวิถีของชุมชนท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินงาน : ส่งเสริมหรือพัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อความเป็นผู้น าในการเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม มีโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เน้นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างต่อหลักสูตร มีการจัดท าหรือ
พัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในช่องทาง
ออนไลน์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินงาน : คณะฯ มุ่งบริหารจัดการคณะโดยยึดหลักการการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ประกอบด้วย 

พัฒนาการบริหารจัดการ ระบบคุณภาพระดับคณะ และระดับหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสู่องค์กรแห่งความสุข และวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง   พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการดาเนินงานของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวางเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green 

Office) พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ท่ัวถึงและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ด้านบุคลากร          17 

 ด้านหลักสูตร          18 

 ด้านอาคารสถานที่         19 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก        20 
 ด้านงบประมาณ         21 
 

 

 

 

 

 

 

  

ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 



 

 

บทที ่2 
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

 

 

ด้านบุคลากร  
 

 คณะมนุษยศาสตร์ มีบคุลากรรวมทั้งสิ้น จ านวน 192 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 147 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 45 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

ภาควิชา 
จ านวน 
อาจารย์ 

คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
ตรี โท เอก อ. ผศ. รศ. ศ. 

ภาษาไทย 16 - 5 11 6 6 4 - 
ภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา 14 - 6 8 9 4 - 1 
ภาษาอังกฤษ 46 3 14 29 29 14 3 - 
ภาษาตะวันตก 10 - 7 3 9 1 - - 
ภาษาตะวันออก 37 - 26 11 30 7 - - 
ศิลปะการแสดง 8 - 5 3 7 - 1 - 
ดนตร ี 16 - 9 7 9 7 - - 

รวม 147 3 72 72 99 39 8 1 
*ข้อมูลจากหนว่ยการเจ้าหน้าที่ ณ วันที ่30 กันยายน 2563 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิ และประเภท 

ที่ สังกัด 
ข้า 

ราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

พนักงาน
ราชการเงิน

แผ่นดิน 

พนักงาน
ราชการเงิน

รายได ้

ลูกจ้าง 
ประจ า 

จ านวน 
(คน) 

1 งานธุรการ 2 4 4 3 3 1 17 

2 งานการเงินและพสัด ุ 1 3 1 0 0 0 5 

3 งานนโยบายและแผน 0 2 1 0 0 0 3 

4 งานบริการการศึกษา 1 10 2 1 0 0 15 

5 งานกิจการนิสิตและ 

ศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

0 0 2 0 0 0 2 

6 งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

0 1 2 0 0 0 5 

รวม 4 21 12 4 3 1 45 

*ไม่รวมลูกจ้างรายวัน ต าแหน่งคนสวน จ านวน 2 อัตรา 
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ด้านหลักสูตร 
 

 จ านวนหลักสตูรที่เปดิการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 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  
มหาวิทยาลยันเรศวร ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพษิณุโลก มีพื้นท่ีใช้สอยท้ังหมดประมาณ  15,535  ตาราง
เมตร มีพื้นท่ีใช้สอยดังน้ี  
     

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 
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ลักษณะห้อง 
จ านวน
ห้อง 

หมายเลขห้อง (HU) 
พ้ืนที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

18. ห้องประชุมขนาด 6 ท่ีนั่ง 4 1208  2302-1 6202-1 6202-2 17.22 
19. ห้องประชุมขนาด 12 ที่น่ัง 1 1201 35.27 
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 
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 โดยห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ตั้งอยู่ที่ช้ัน  1 
อาคาร 4 คณะมนุษยศาสตร์ เป็นสถานที่ให้บริการยืม-คืนหนังสือเกี่ยวกับภาษา คติชนวิทยา นาฏศิลป์ และดนตรี รวมไปถึง
บทความทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นิตยสารต่างๆ และการศึกษาค้นคว้าด้วนตนเอง 
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ด้านงบประมาณ 
 

คณะมนุษยศาสตร์มีรายได้ในการบริหารจัดการหลักจาก 2 แหล่งหลักๆ ดังน้ี 
   1. จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
   2. จากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินรายได้  

2.1 จากค่าธรรมเนยีมการศึกษา ตามเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
2.2 จากค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนยีมจากการจัดโครงการบริการวิชาการ 

รายได้จากทั้ง 2 แหล่ง มีวิธีการจดัสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลยัดังนี้ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญา

โท และปริญญาเอกทางด้านภาษา ดนตรี นาฏศิลป์ และคติชนวิทยา โดยรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาน้ัน มหาวิทยาลัย
จะด าเนินการหักเข้ากองทุนคงยอดเงินต้น ร้อยละ 3 และหักเข้ากองทุนบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีฯ ร้อยละ 3 หลักจากนั้น จึง 
น าเงินที่เหลือมาท าเป็นร้อยละ 100 และจัดสรรตามระดับการศึกษา เฉพาะในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี : งบประมาณบริหารส่วนกลาง ร้อยละ 45 งบประมาณบริหารคณะ ร้อยละ 55 
ระดับปริญญาโท : งบประมาณบริหารส่วนกลาง ร้อยละ 30 งบประมาณบริหารคณะ ร้อยละ 70 
ระดับปริญญาเอก : งบประมาณบริหารส่วนกลาง ร้อยละ 30 งบประมาณบริหารคณะ ร้อยละ 70 

  
งบประมาณรายได้ที่ได้รับการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 
 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
งบประมาณแผ่นดิน 33,777,100 37,976,900 38,653,300 38,545,290 36,409,500 
งบประมาณรายได ้ 12,656,160 12,799,464 21,135,496 23,369,669 26,016,173 
เงินสะสมคงเหลือ 43,376,598 38,552,890 37,840,237 46,160,751 53,837,500 
ลูกหนี ้ 11,600,000 10,400,000 9,200,000 3,000,000 2,000,000 

 
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2559-2563 
 

ประเภท 
ปีงบประมาณ (บาท) 

2559 2560 2561 2562 2563 
งบบุคลากร      
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 21,083,800 25,091,000 25,039,400 23,651,800 22,527,900 
 - ค่าจ้างช่ัวคราว 11,269,500 11,549,600 12,418,200 12,984,600 12,624,000 
งบด าเนินการ      
 - ค่าตอบแทน      
 1. เงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

 2. เงินค่าเช่าบ้าน 120,000 120,000 72,000 72,000 81,600 
 3. เงินตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเตม็ขั้น 

120,000 120,000 6,900 6,900 24,000 

 4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการ 

37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 

 - ค่าใช้สอย      
  1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและ
ค่าพาหนะ 

38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 

  2. เงินประกันสังคม 225,000 225,000 216,000 225,000 225,000 
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ประเภท 
ปีงบประมาณ (บาท) 

2559 2560 2561 2562 2563 
  3. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

 - ค่าวัสดุ (วัสดุการศึกษา) 977,300 889,800 799,300 825,500 825,500 
งบลงทุน - -  - - 
งบอุดหนุน - -  - - 

รวมท้ังสิ้น 33,777,100 37,976,900 38,653,300 37,940,300 36,409,500 
 

ในบางปีงบประมาณ รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับไม่เพียงพอต่อรายจ่ายจ าเป็น เนื่องจากคณะ           
มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเมื่อเดือนเมษายน 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรอาคารเดิมของคณะสังคมศาสตร์                    
คณะนิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร จ านวน 4 หลัง ซึ่งเป็นอาคารที่มีอายุเก่าแก่ คณะต้องใช้
งบประมาณเป็นจ านวนมากในการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ต่างๆ จึงจ าเป็นต้องน าเงินสะสมมาทบตั้งงบประมาณรายได้ใน
แต่ละปี รายละเอียดดังนี้  

 
งบประมาณรายจ่ายที่ต้ังในแต่ละปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2559-2563) 
 

กองทุน 
ปีงบประมาณ (บาท) 

2559 2560 2561 2562 2563 
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,656,160 12,799,464 17,421,443 21,487,377 26,070,363 
น าเงินสะสมมาสมทบตั้งเพิ่มเตมิ 10,528,040 10,000,000 25,088,557 8,412,623 11,799,837 

รวมงบประมาณรายจ่าย 23,184,200 22,799,464 42,510,000 29,900,000 37,870,200 
 
 

งบประมาณรายได้ที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2559-2563 
 

กองทุน 
ปีงบประมาณ (บาท) 

2559 2560 2561 2562 2563 
เพื่อการศึกษา 18,818,176 18,518,464 30,900,600 22,164,800 21,968,940 
วิจัย 960,000 605,000 890,000 675,000 995,000 
บริการวิชาการ 397,000 321,000 269,500 347,500 820,500 
กิจการนิสติ 954,000 766,500 855,000 940,500 1,200,200 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 151,500 256,000 379,000 224,000 337,700 
สินทรัพย์ถาวร 1,182,900 1,689,500 8,506,900 4,716,500 10,988,500 
ส ารอง 720,624 643,000 709,000 831,700 1,559,360 

รวมท้ังสิ้น 23,184,200 22,799,464 42,510,000 29,900,000 37,870,200 
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 



 

 

บทที ่3 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 

 

การเรียนการสอน 
 

   ผลการด าเนินการในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  คณะมรีะบบ กลไก และการด าเนนิงานตั้งแต่พัฒนาคุณภาพหลักสูตร กิจกรรมเสริมวิชาการ การจัดการเรยีน 

การสอน การวัดผลประเมนิผล การจัดสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้เพื่อให้นิสิตมีคุณภาพ มีระบบและกลไกในการบรหิารและพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  และตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2557-2560  
      คณะมนุษยศาสตร์มีการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา งานบริการการศึกษา และหน่วยประกัน
คุณภาพ ผ่านกลไกการควบคุมการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการในระดับหลักสูตร ระดับวิชาการคณะ และระดับ
คณะ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการติดตามดูแลในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนั้น ยังได้ก าหนดให้งานบริการการศึกษา มี
หน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาหลักสูตร โดยได้วางระบบและกลไกการดูแลนิสิตทั้งทางด้านวิชาการและด้าน
การด ารงชีวิต ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
นิสิต เป็นต้น 
 

จ านวนสาขาวิชาท่ีเปิดสอนและจ านวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ต้ังไว้ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับการศึกษา/หลักสูตร 
จ านวนนิสิต(คน) 

เป้าหมาย รับจริง คิดเป็นร้อยละ 
ระดับปริญญาตร ี    

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 40 44 110 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์สากล 40 46 115 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 60 95 158.33 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 60 100 166.66 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 60 78 130 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 40 39 97.5 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 60 95 158.33 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพม่าศึกษา 40 46 115 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์ไทย 10 2 20 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 30 29 96.66 

ระดับปริญญาโท    

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 15 10 66.66 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 25 0 0 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 5 1 20 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคติชนวิทยา 15 1 6.66 

ระดับปริญญาเอก    

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 15 5 33 

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 5 1 20 

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0 0 0 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา 5 1 20 

รวมทั้งคณะ 525 593 112.95 
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จ านวนนิสิตที่ลาพักการศึกษา ลาออก และพ้นสภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับการศึกษา/หลักสูตร 
จ านวนนิสิต(คน) 

พัก
การศึกษา 

ลาออก พ้นสภาพ 
ย้ายสาขา
(เข้า+ออก) 

ระดับปริญญาตร ี     

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี - 4 3 7 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์สากล - 2 10 1 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย - - 6 18 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 8 7 5 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น - 2 9 1 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 3 6 3 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 1 2 5 2 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพม่าศึกษา - 1 6 9 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์ไทย - - 2 - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย - - 4 3 

ระดับปริญญาโท     

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย - - - - 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - - - - 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ - - - - 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคติชนวิทยา - - - - 
ระดับปริญญาเอก     

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย - - - - 
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ - - - - 
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - - - - 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา - - - - 

รวมทั้งคณะ 2 22 58 46 

 

จ านวนบัณฑิต ที่จบการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  

ระดับการศึกษา/หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา(คน) 

ชาย หญิง รวม 
ระดับปริญญาตร ี    

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 1 22 23 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์สากล 18 6 24 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 5 33 38 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12 51 63 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 5 31 36 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 6 25 31 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 3 25 28 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพม่าศึกษา 4 22 26 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์ไทย 10 2 12 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 4 13 17 

ระดับปริญญาโท    

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 1 2 3 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 4 5 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 1 - 1 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคติชนวิทยา - - - 
ระดับปริญญาเอก    

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 1 4 5 

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ - - - 
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ระดับการศึกษา/หลักสูตร 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา(คน) 

ชาย หญิง รวม 
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - - - 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา - - - 

รวมทั้งคณะ 72 240 312 
 

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ ที่จบการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562  

ระดับการศึกษา/หลักสูตร 
ภาวะการท างานของบัณฑิต 

จบทั้งหมด 
ตอบ

แบบสอบถาม 
ได้งานท า 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับปริญญาตรี     
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 25 16 12 75.00 
หลักสตูรดรุิยางคศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรส์ากล 23 22 17 77.27 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย 38 37 22 59.46 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 63 56 27 48.21 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 36 35 19 54.29 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 31 30 16 53.33 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาจีน 28 24 14 58.33 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาพม่าศึกษา 26 24 23 95.83 
หลักสตูรดรุิยางคศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 12 9 7 77.78 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทย 17 17 15 88.24 

รวม 299 270 172 67.72 
หมายเหตุ ข้อมูล วันท่ี 18 มกราคม 2564 
 
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนานิสิตด้านวิชาการ ที่จัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ(คน) 

โครงการอบรมหลักจริยธรรมวจิัย
ในมนุษย์ส าหรับนิสติปริญญาตร ี

HU 4103 คณะมนุษยศาสตร ์ 40,000 วันท่ี 30 ก.ค. 63 
เวลา 13.00-16.00 น. 

328 คน 

โครงการอบรมศตวรรษท่ี 21 
-  ช้ันปีท่ี 4 ทักษะการแก้ปัญหา 
 
-  ช้ันปีท่ี 3 ภาวะผู้น า 
 
-  ช้ันปีท่ี 2 รู้เท่าทันสื่อ 

 
ปราบไตรจักร 53 อาคารปราบ
ไตรจักร 

 
20,000 

 
วันท่ี 30 ก.ค. 63 
เวลา 13.00-16.00 น. 

 
298 คน 

QS 3301 อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ
72 พรรษา บรมราชินีนาถ 

10,000 วันท่ี 30 ก.ค. 63 
เวลา 13.00-16.00 น. 

272 คน 

โรงละคร อาคารเฉลมิพระเกียรติ 
72 พรรษา บรมราชินีนาถ 

10,000 วันท่ี 30 ก.ค. 63 
เวลา 13.00-16.00 น. 

398 คน 

โครงการปัจฉมินิเทศ ห้องพระราชทานปริญญาบตัร 
อาคารอเนกประสงค ์

116,025 วันท่ี 30 ก.ค. 63 
เวลา 13.00-16.00 น. 

318 คน 

โครงการอบรมเตรียมความพร้อม
การปฏิบัตสิหกิจศึกษา 

ปราบไตรจักร 53 อาคารปราบ
ไตรจักร 

60,000 วันเสาร์-อาทิตย์ที่  8-
9  และ 15 ส.ค. 63
เวลา 09.00-16.00 น. 

336 คน 

โครงการสหกิจดเีด่น งดจัดโครงการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า-19 

10,000 งดจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรสัโคโรน่า-19 



 

 รายงานประจ าปี 2563 หนา้ 25 

โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ ที่จัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ(คน) 

1. โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน KM การ
จัดการเรียนการสอน ส าหรับ
อาจารย์ชาวไทย หัวข้อ “มุมมอง
วิธีการสอนเด็กสมยัก่อน AS เด็ก
สมัยนี้”  

HU 2206 คณะมนุษยศาสตร ์ 10,000 วันท่ี 13 ก.พ. 63  
เวลา 13.00-16.00 น. 

17 คน 

โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน KM การ
จัดการเรียนการสอน ส าหรับ
อาจารย์ชาวต่างประเทศ หัวข้อ 
“มุมมองวิธีการสอนเด็กสมัยก่อน 
AS เด็กสมัยนี้”  

HU 1307 คณะมนุษยศาสตร ์ 10,000 วันท่ี 27 ก.พ. 63  
เวลา 13.00-16.00 น. 

25 คน 

โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม
พัฒนาอาจารย์ชาวไทยและ
อาจารย์ชาวต่างประเทศเพื่อให้
ความรู้และปฏิบตัิการสอน/การใช้
สื่อ/เครื่องมือในรูปแบบออนไลน์ 
จ านวน 5 ครั้ง ได้แก ่

HU 4305 คณะมนุษยศาสตร ์ 30,000   

- อบรมและ workshop “การ
ประยุกต์ใช้ G Suite for 
Education” 

  วันท่ี 8 มิ.ย. 63 
เวลา 09.00-16.00 น. 
 

9 คน 

- อบรมและ workshop “OBS”  
 

  วันท่ี 9 มิ.ย. 63 
เวลา 09.00-16.00 น. 

4 คน 

- อบรมและ workshop 
“Moodle”  

  วันท่ี 10 มิ.ย. 63 
เวลา 09.00-16.00 น. 

6 คน 

- อบรมและ workshop 
“Moodle”  

  วันท่ี 11 มิ.ย. 63 
เวลา 09.00-16.00 น. 

17 คน 

- อบรมและ workshop 
“Microsoft Teams” 

  วันท่ี 12 มิ.ย. 63 
เวลา 09.00-16.00 น. 

24 คน 

โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 
ครั้งท่ี 1 หัวข้อ “เทคนิค วิธีการ
สังเกตผู้ทีม่ีอาการซมึเศร้า การ
รับมือและให้ความช่วยเหลือ”  

HU 2306 คณะมนุษยศาสตร ์ 10,000 วันท่ี 12 พ.ย. 62 
เวลา 13.00-16.00 น. 
 

40 คน 

โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 
ครั้งท่ี 2 หัวข้อ “อบรมการสอน
ออนไลน์อย่างง่าย”  

ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft 
Teams  

3,000 วันท่ี 1 เม.ย. 63 
เวลา 13.00-16.00 น. 
 

20 คน 
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การพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

   ผลการด าเนินการในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งานกิจการนิสิตฯ มีหน้าที่พัฒนาด้านทักษะชีวิต โดยการสร้างกลไกการพัฒนาและบริการนิสิต ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์คณะฯ คือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน โดยส่วนของงานกิจการนิสิตนั้น ได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการแก่นิสิต การส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตเพื่อเสริมสร้างความเป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะหลากหลาย มีวินัย มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและภูมิใจในชาติ 
โดยบริการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสิต ทั้งในส่วนของการร่วมกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมที่คณะจัดขึ้น 
โดยกิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ ในส่วนกิจกรรมที่จัดโดยสโมสรนิสิตจะผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร
นิสิต และคณะกรรมการกิจการนิสิตประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นคณาจารย์จากทุกสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์             
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตทุกสาขาวิชา ในคณะ 

งานกิจการนิสิต จะมีการแนะน าช่วยเหลือนิสิตทุกด้าน โดยให้ค าปรึกษาด้านการใช้ชีวิตแก่นิสิตทั้งทางด้านการเรียน
และการเข้าสังคมเมื่อนิสิตมีปัญหา แนะน าแนวทางการแก้ปัญหา โดยท างานร่วมกับฝ่ายวิชาการ โดยมีระบบการให้ค าปรึกษา
จากอาจารย์และบุคลากรที่ผ่านการอบรมด้านการให้ค าปรึกษา และมีระบบส่งต่อ (มหาวิทยาลัย แพทย์ รวมทั้งผู้ปกครอง)            
มีการให้การให้ค าปรึกษาและแนะแนวการให้บริการและสวัสดิการนิสิต กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) 
ทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีทั้งทุนให้ยืมเพื่อค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และทุนเพื่อช่วยเหลือนิสิต
ขาดแคลน และการช่วยเหลือนิสิตในด้านอื่นๆ มีการจัดท า “ตะกร้าพอเพียง” เพื่อรับบริจาคอาหาร อุปกรณ์การเรียนและของ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ตั้งไว้หน้าห้องงานกิจการนิสิต เพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้บริจาคน าสิ่งของมาวางไว้และนิสิตสามารถมาหยิบไป
ใช้อุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นิสิตมีส านึกการรับอย่างซื่อสัตย์อีกด้วย  มีการดูแล
เรื่องสวัสดิการนิสิต เมื่อนิสิตเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล และสิทธิการรักษาพยาบาล มีการอบรมเรื่องวินัยนิสิต กวดขันดูแล
นิสิตให้ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หากมีนิสิตท าผิดวินัย จะมีคณะกรรมการวินัยนิสิตเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
และด าเนินการตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยต่อไป 

งานกิจการนิสิต มีการแจ้งข่าวสารที่ส าคัญแก่นิสิต ประสานงานกิจกรรมนิสิตระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึง
หน่วยงานต่างๆ ที่นิสิตต้องประสานงานหรือติดต่อ โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนิสิต ทั้งทางออนไลน์ (Facebook) และ
โทรศัพท ์

 

 ด้านบริการและสวัสดิการ 
ทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กองทุนกยศ./กรอ.ในปีงบประมาณ 2563  
1.1 จ านวนนิสิตผู้กู้ กยศ.รายใหม่ 69 ราย 

ชั้นปีที ่ จ านวนผู้กู ้ ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ รวมค่าใช้จ่าย 
1-3 69 1,347,570 3,456,000 4,803,570 

 
         1.2 จ านวนนิสิตผู้กู้ กรอ.รายใหม่ 5 ราย 

ชั้นปีที ่ จ านวนผู้กู ้ ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ รวมค่าใช้จ่าย 
1-3 5 86,940 72,000 158,940 

 
1.3 จ านวนนิสิตผู้กู้ กยศ.รายต่อเนื่อง จ านวน 522 ราย  

ชั้นปีที ่ จ านวนผู้กู ้ ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ รวมค่าใช้จ่าย 
1 146 2,072,070 5,184,000 7,256,070 
2 179 2,593,710 3,222,000 5,815,710 
3 115 1,666,350 2,070,000 3,736,350 
4 84 1,217,160 1,512,000 2,729,160 
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ชั้นปีที ่ จ านวนผู้กู ้ ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ รวมค่าใช้จ่าย 
5 4 43,560 72,000 115,560 

รวม 522 7,592,850 12,060,000 19,652,850 
 

1.4 จ านวนนิสิตผู้กู้ กรอ.รายต่อเนื่อง จ านวน 105 ราย 
ชั้นปีที ่ จ านวนผู้กู ้ ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ รวมค่าใช้จ่าย 

1 - - - - 
2 13 188,370 234,000 422,370 
3 53 767,970 954,000 1,721,970 
4 39 565,110 702,000 1,267,110 

รวม 105 1,521,450 1,890,000 3,411,450 
สรุป 701 10,548,810 17,478,000 28,026,810 

 

2. ทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

ที ่ รายการ 
ปีการศึกษา 2562 (ต.ค.62-ม.ค.63) ปีการศึกษา 2563 (ม.ค.-ต.ค.63) 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 ทุนช่วยเหลือนสิิตขาดแคลน :  
ผู้บริจาคไมร่ะบุนสิิตผู้รับ 

45,255.13 15,000 30,255.13 94,576.75 54,000 40,567.75 

2 ทุนให้ยืมเพ่ือช่วยเหลือนิสิต :  
เพื่อค่าธรรมเนียมการศึกษา 

65,100 4,100 61,000 65,100 4,100 61,000 

 

     3. นิสิตทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะฯ 

ที ่ ชื่อทุนการศึกษา 
ประเภท

ทุน 
 จ านวนเงิน   

ชื่อ - สกุล สาขาวิชา 
 (บาท/ปี)  

1 มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ต่อเนื่อง   15,000   นายวุฒิชัย เทาตัน พม่าศึกษา 
2 มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ต่อเนื่อง   15,000  นางสาวพรพรหม พันธ์ภู่ ภาษาญี่ปุ่น 
3 นายห้างโรงปูนผูห้นึ่ง ต่อเนื่อง 40,000  นางสาวนัฐสรา สิริวราวุธ ภาษาฝรั่งเศส 
4 นายห้างโรงปูนผูห้นึ่ง ต่อเนื่อง 40,000  นายอนุชิต วงศ์จันทร์ ดุริยางคศาสตร์สากล 
5 ทุนบุญรอดพัฒนานิสติ 

นักศึกษา 
ต่อเนื่อง 25,000   นางสาวจิราพร  เพ็งพุ่ม ภาษาจีน 

6 มูลนิธิหอการคา้อเมริกัน-ไทย ทุน
ต่อเนื่อง 

25,000   นางสาวณัชชา เจริญทอง
มั่นคง 

ภาษาอังกฤษ 

7 ทุนในพระราชานุเคราะห ์ ต่อเนื่อง 53,000  นางสาวพัสน ีวรจักรอนันต ์ พม่าศึกษา 
8 ทุนในพระราชานุเคราะห ์ ต่อเนื่อง 53,000   นางสาวณฐพร พิบูลสถิต

รัตน ์
พม่าศึกษา 

9 ทุนในพระราชานุเคราะห ์ ต่อเนื่อง 53,000   นางสาวปรางทิพย ์บึกนัน
ตา 

พม่าศึกษา 

10 มูลนิธิสมเดจ็พระสังฆราชฯ ไม่ต่อเนื่อง 5,000   นายพิพัฒน์พงศ์ แน่งน้อย ภาษาจีน 
11 กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิต 

ม.นเรศวร 
ต่อเนื่อง 15,000  นางสาว รจนา - พม่าศึกษา 

12 กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิต 
ม.นเรศวร 

ไม่ต่อเนื่อง 10,000  นางสาวดรลัพร จะแล พม่าศึกษา 
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ที ่ ชื่อทุนการศึกษา 
ประเภท

ทุน 
 จ านวนเงิน   

ชื่อ - สกุล สาขาวิชา 
 (บาท/ปี)  

13 กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิต 
ม.นเรศวร 

ไม่ต่อเนื่อง 10,000  นางสาวจิตตมิา ปาทาน พม่าศึกษา 

14 กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิต 
ม.นเรศวร 

ไม่ต่อเนื่อง 10,000  นางสาวจิราพร เกษส าโรง นาฏศิลปไ์ทย 

15 กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิต 
ม.นเรศวร 

ไม่ต่อเนื่อง 10,000  นางสาวทิพย์วัลย ์งามข า ดุริยางคศาสตร์ไทย 

16 กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิต 
ม.นเรศวร 

ไม่ต่อเนื่อง 10,000  นางสาววิราวรรณ ปุกวัน พม่าศึกษา 

17 จิตอาสารีไซเคิล ปันรัก ไม่ต่อเนื่อง 1,000  นางสาวธนภรณ ์ชัยสิทธ์ิ ภาษาอังกฤษ 
 
 ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต 

งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า ก ากับดูแลให้ความช่วยเหลือนิสิตในการจัด
โครงการพัฒนากิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมประสบการณ ์และพัฒนาทักษะของนิสิตตามพันธ์กิจของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี ้
โครงการพัฒนากิจกรรมนิสิต จัดโดยสโมสรนิสิต ประจ าปีงบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณ(บาท) ผล

ประเมิน 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ(คน) ต้ังไว้ ใช้ไป 

กิจกรรม เลี้ยงอ าลาช่อแก้ว ครั้งท่ี 1 ลานจอดรถอาคาร 2 
คณะมนุษยศาสตร ์

25,000 20,000 91.20 4 ต.ค.62 260 

กิจกรรม เลี้ยงอ าลาช่อแก้ว ครั้งท่ี 2 ลานดาว 
คณะมนุษยศาสตร ์

40,000 40,000 92.00 18 ก.ย.63 386 

กิจกรรม ค่ายคณะมนุษยศาสตร์ 
(กล้าดอกแก้ว) 

- ยกเลิก - 

กิจกรรม ประกวดดาวเดือนและ
ดาวเทียม 

- ยกเลิก - 

กิจกรรม รับน้องประชุมเชียร ์ - ยกเลิก - 
กิจกรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์นสิิต สบื
รุ่นสุวรรณภิงคาร สืบสาน
มนุษยศาสตร ์

2303  
คณะมนุษยศาสตร ์

35,000 26,250 87.69 3 ส.ค. 63 291 

กิจกรรม ดอกแก้วเกม ครั้งที่ 14 อัฒจันทร์ 
สนามกีฬากลาง 

20,000 20,000 86.87 13 ก.พ.63 368 

กิจกรรม แสดงความยินดีกับบณัฑติ
คณะมนุษยศาสตร ์

ลานดอกแก้ว  
คณะมนุษยศาสตร ์

20,000 20,000 84.50 30 พ.ย.- 
2 ธ.ค.62 

230 
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โครงการพัฒนากิจกรรมนิสิต จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่

งบประมาณ(บาท)  
ผล

ประเมิน 
 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ(คน) ต้ังไว้ ใช้ไป 

กิจกรรม ปฐมนิเทศนิสติใหม่และน า
ความรูสู้่ผู้ปกครอง 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
ผ่านระบบออนไลน ์

5,000 5,000 85.80 18-19 มิ.ย.63 581 

กิจกรรม อบรมผู้น านสิิต กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

50,000 49,890 92.80 10-12 ก.ย.63 48 

กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพผู้น านสิิต คณะมนุษยศาสตร ์ 25,000 25,000 99.64 28 ก.พ. -2 
เม.ย.63 

10 

กิจกรรม นสิิตเกยีรตยิศและศิษย์เก่า
ดีเด่น 

ลานดอกแก้ว  
คณะมนุษยศาสตร ์

20,000 14,995 89.90 12-มี.ค.-63 105 

กิจกรรม ศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ จ.ลพบุร ี 10,000 10,000 90.60 11-12 ม.ค.63 47 
กิจกรรม จติอาสา คณะมนุษยศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร,
หน่วยงานภายนอก 

5,000 0.00 87.00 25 พ.ย.-30 
ก.ย.63 

482 

กิจกรรม พัฒนาทักษะอาชีพ และ
จ้างงานนิสิต(เยียวยาโควิด-19) 

คณะมนุษยศาสตร,์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร,
หน่วยงานภายนอก 

65,000 40,000 89.41 1 ก.ค.-30 
ก.ย.63 

166 

 
 ด้านวินัยนิสิตและส่งเสริมนิสติที่มีผลงานดีเด่น 
      วินัยนิสิต 

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

ในปีงบประมาณ 2563 มีนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ กระท าผิดวินัยนสิติ โดยนสิิตไม่สวมหมวกนริภัย จ านวน 24 ราย         
และนิสติประพฤติทุจรติ จ านวน 1 ราย คณะฯ ไดล้งโทษนิสติตามมติคณะกรรมการสอบสวนก าหนด 

    บริการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนิสิต 

ประเภท จ านวน 
นิสิตเจ็บป่วย-อุบัติเหตุ – ปัญหาสขุภาพจิต- เข้าโรงพยาบาล   9 ราย  
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า  
ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2564 (มาจากพื้นท่ีเสีย่ง/เสี่ยงสัมผสัโรค ให้ปฏิบัติตาม
ค าแนะน า สังเกตอาการ แต่ยังไมต่้องตรวจ/พื้นทีส่ีแดงอาจตดิโควิค-19 ประสาน รพ.
มน. กักตัว สังเกตุอาการปฏิบตัิตามค านะน าเคร่งครดั ผลไมต่ิด พ้นระยะกักตัว) 

215 ราย 

ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ /ให้ค าปรึกษาปรึกษาปัญหาทั่วไป /แนะน าแนวทางและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

58 ราย 

ให้ค าปรึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย/์การใช้ชีวิต 2 ครั้ง 
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   ส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น/ได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการสนับสนุนให้นิสิตเข้าประกวดแข่งขัน หรือน าเสนอผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลต่าง ๆ จาก
หน่วยงานภายนอก โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นิสิตในการเตรียมความพร้อมและการเดินทางไป
ประกวดแข่งขัน ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีนิสิตที่ได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งประเภท
บุคคล และกลุ่มบุคคล ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ภาควิชา รางวัล 
1 นางสาวพัชราภรณ์ คงเพ็ชร ์ ศิลปะการแสดง รางวัลผูม้ีความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย   

2 นางสาวนัฐสรา สิริวราวุธ ภาษาตะวันตก รางวัลนิสิตยอดเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์ ด้าน กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง 

3 นางสาวชนันธร จันทศร ภาษาตะวันออก รางวัลนิสติดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์ ด้านกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม และค่านยิมที่ถูกต้อง 

4 นางสาววิจิตรลดาพร กาวีเปิ๊บ ภาษาตะวันตก รางวัลนิสติดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์ ด้านกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม และค่านยิมที่ถูกต้อง 

5 นายปรเมศวร์  เขื่อนแก้ว 
 

ภาษาตะวันตก รางวัลนิสิตสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ/
นานาชาติ  

6 นายรณกร บัวติ๊บ 
 

ภาษาตะวันตก รางวัลนิสิตสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ/
นานาชาติ  

7 นางสาวอนันตญา ขวัญเมือง 
 

ภาษาตะวันตก รางวัลนิสิตสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ/
นานาชาติ  

8 นางสาวนัฐสรา สิริวราวุธ 
 

ภาษาตะวันตก รางวัลนิสิตสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ/
นานาชาติ  

9 นางสาวณภัสนันท์ กันทะเขียว 
 

ภาษาตะวันตก รางวัลนิสิตสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ/
นานาชาติ  

10 นายปภพ บุญทว ี
 

ภาษาตะวันตก รางวัลนิสิตสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ/
นานาชาติ  

11 นางสาวแพรวพรรณ ทองศรีจันทร์ 
 

ภาษาตะวันตก รางวัลนิสิตสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ/
นานาชาติ  

12 นางสาวพรหมพร พรหมธาดา ภาษาตะวันตก รางวัลนิสิตสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ/
นานาชาติ  

13 นางสาวสุวรรณรัตน์ พ่วงมา  รางวัลนิสิตสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ/
นานาชาติ 

14 นางสาวกนกกร ทองค า  รางวัลนิสิตสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ/
นานาชาติ 

15 นางสาวสมฤทัย ศรีสัตยา  รางวัลนิสิตสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ/
นานาชาติ 

16 นางสาวอรศยา ค าคุณเมือง  รางวัลนิสิตสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ/
นานาชาติ 

17 นางสาวนัทรียา น่ิมหนู  รางวัลนิสิตสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ/
นานาชาติ 

18 นายปรเมศวร์  เขื่อนแก้ว 
 

ภาษาตะวันตก รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ
และทักษะชีวิต 

19 นายรณกร บัวติ๊บ 
 

ภาษาตะวันตก รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ
และทักษะชีวิต 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ภาควิชา รางวัล 
20 นางสาวอนันตญา ขวัญเมือง 

 
ภาษาตะวันตก รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ

และทักษะชีวิต 
21 นางสาวนัฐสรา สิริวราวุธ 

 
ภาษาตะวันตก รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ

และทักษะชีวิต 
22 นางสาวณภัสนันท์ กันทะเขียว 

 
ภาษาตะวันตก รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ

และทักษะชีวิต 
23 นายปภพ บุญทว ี

 
ภาษาตะวันตก รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ

และทักษะชีวิต 
24 นางสาวแพรวพรรณ ทองศรีจันทร์ 

 
ภาษาตะวันตก รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ

และทักษะชีวิต 
25 นางสาวพรหมพร พรหมธาดา ภาษาตะวันตก รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ

และทักษะชีวิต 
26 นายทิวา บรรทัดจันทร์ ภาษาตะวันตก รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ

และทักษะชีวิต 
27 นายณัฐพงศ์ ขุนเจริญ ภาษาตะวันตก รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ

และทักษะชีวิต 
28 นางสาวณภัสนันท์ กันทะเขียว 

 
ภาษาตะวันตก รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
29 นายวุฒิชัย อิ่มกูล ภาควิชาดนตร ี รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมแบะภูมิปัญญาท้องถิ่น 
30 นายวรวัฒน์ ชัยลา ภาควิชา

ศิลปะการแสดง 
รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมแบะภูมิปัญญาท้องถิ่น 

31 นายธีรภัทร  จันทราภิรมย์ 
 

ดุริยางคศาสตร์
สากล 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพกีฬาและนันทนาการ 

32 นายธนวัฒน์ ธรรมพระเวช 
 

ภาษาฝรั่งเศส รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพกีฬาและนันทนาการ 

33 นายจิรพัฒน์ คุ้มแพทย์ 
 

ภาษาญี่ปุ่น รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพกีฬาและนันทนาการ 

34 นางสาวณธิดา หวันสมาน 
 

ภาษาฝรั่งเศส รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพกีฬาและนันทนาการ 

35 นางสาวอชิรญาณ์ หาดซิว ภาษาจีน รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพกีฬาและนันทนาการ 

 

 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 
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่า ประจ าปีงบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณ(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผลประเมิน 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ(คน) ต้ังไว้ ใช้ไป 

กิจกรรม ศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ จ.ลพบุร ี 10,000 10,000 11-12 ม.ค.63 90.60 47 
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การวิจัย 

 

     ผลการด าเนินการบริหารคณะในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 คณะมนุษยศาสตร์ให้การส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยของคณะได้รพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์และตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยในปีงบประมาณ 2563 คณะฯ ได้ด าเนินโครงการ
กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการวิจัยแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ จัดโครงการส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัยทั้งในรูปแบบของการอบรมให้ความรู้และการจัดการความรู้ (KM) เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ในแวดวง
วิชาการ นอกจากนี้คณะฯ ได้จัดท าโครงการประกาศเกียรติคุณนักวิจัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักวิจัย                
หน้าใหม่ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก และนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานสูงสุด 3 ล าดับแรก อีกทั้งยังได้น า
ผลงานวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการและ            
จูงใจให้บุคลากรมีการท าผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น  

ส าหรับในปีงบประมาณ 2563 คณะฯ ได้จัดให้มีโครงการเสวนาวิจัย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือ
แสวงหาแนวทางแก้ปัญหาในการท าวิจัย และจัดประชุมวิชาการประจ าปีในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้อาจารย์ใน
คณะฯ ได้เข้าร่วมน าเสนอบทความและแลกเปลี่ยนความรู้จากการวิจัย จ านวน 4 โครงการ คือ 1) เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือทางการวิจัยและประชุมวิชาการดนตรี โดยมีการจัดงานประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ทาง                  
ดนตรีระดับชาติ ครั้งท่ี 1 “ดนตรี ผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อม” ในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ของเครือข่ายความร่วมมือ
วิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ในระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร         
วิโรฒ 3) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ในระหว่างวันที่ 23- 24 กรกฎาคม 
2563 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นการจัดการประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ และ     
4) เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 
13 ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการจัดการประชุมวิชาการใน
รูปแบบออนไลนด์้วย 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการวิจัย โดยจัดท าฐานข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูล
นักวิจัยของคณะฯ ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน และเป็นจุดเช่ือมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยอื่นๆ อีกทั้ง
คณะฯ ยังได้สนับสนุนทุนการไปน าเสนอผลงานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ โดยปีงบประมาณนี้มีผู้ขอรับทุน จ านวน 3 คน และ
ยังมีวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นวารสารของคณะและได้รับการรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่ม 1 เป็นแหล่งตีพิมพ์ของนักวิจัยอีกด้วย  
 
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ 
งบประมาณ(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม
โครงการ(คน) ตั้งไว้ ใช้ไป 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 

งานประชุมวิชาการ 
ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

200,000.00 37,351.25 วันท่ี 1 ต.ค.2562 – 
วันท่ี 30 ก.ย. 2563 

3  

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ 500,000.00 235,000.00 วันท่ี 31 ต.ค.2562 – 
วันท่ี 30 ก.ย. 2563 

26 

โครงการประกาศเกียรติคุณนักวิจัย ห้องประชุม HU 1103 
คณะมนุษยศาสตร์ 

5,000.00 1,880.00 26 ธ.ค. 2562  81 

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
ครั้งท่ี 1 กิจกรรม กระบวนการและ            
การใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอน
ผ่านเว็บไซต์ (E-Learning) เพื่อการวิจัย 

ห้อง HU 1307  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 209 

14,900.00 10,105.00 วันท่ี 6 ก.พ. 2563 และ
วันท่ี 27 ก.พ. 2563  

82 
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โครงการ/กิจกรรม สถานที่ 
งบประมาณ(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม
โครงการ(คน) ตั้งไว้ ใช้ไป 

อาคารกองบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์ 80,000.00 4,000.00 วันท่ี 25 พ.ย. 2562 – 
วันท่ี 30 ก.ย. 2563 

4 

เจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ 
สรรพศิลป์ ประจ าปี 2562 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาส
ตร์ (ท่าพระจันทร์) 

0.00 0.00 วันท่ี 23-24 ก.ค. 2563 8 

โครงการเสวนาวิจัยและบริการ
วิชาการ (ครั้งท่ี 1)  
หัวข้อ “East Meet West” วิจารณ์
วรรณกรรม โลกตะวันออก & โลก
ตะวันตก เวลา 09.30 – 12.00 น.  
ณ ห้อง HU 1103 คณะมนุษยศาสตร์ 

ห้อง Slope HU 1103 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3,500.00 2,944.00 วันท่ี 27 พ.ย. 2562 136 

โครงการเสวนาวิจัยและบริการ
วิชาการ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2563  
หัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย-จีน ภายใต้
บริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในยุคใหม่” 

ห้อง HU 4103  
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3,000.00 2,101.00 วันท่ี 28 ม.ค. 2563 160 

โครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ 
(ครั้งท่ี 3) หัวข้อ “พาราไซต์ : มองสังคม
เกาหลีผ่านภาพยนตร์”  

ห้อง HU 4103 คณะ
มนุษยศาสตร์ 

2,000.00 1,998.00 วันท่ี 26 ก.พ. 2563  141 

โครงการเครือข่ายความร่วมมือ
วิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 12 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

100,000.00 46,880.00 วันท่ี 23-26 ต.ค. 2562  8 

โครงการเครือข่ายความร่วมมือ
วิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 13 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ (ผ่านระบบออนไลน์) 

10,000.00 วันท่ี 17-18 ก.ย. 2563 1 

รวม  908,400.00 352,259.25  650 
 
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

โครงการวิจัย ชื่อ-สกลุ นักวิจัย 
แหล่งทุน
สนับสนุน 

งบประมาณ 

ทุนอุดหนุนภายใน  
  สายวิชาการ 
การศึกษาแนวโน้มความต้องการและความเป็นไปได้
ในการเปิดหลักสตูรปริญญาตรสีาขาภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซยีนเพื่อการพัฒนา 

อาจารย์กฤษณะ โชติสุทธ์ิ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

50,000 

เพลงปี่มังคละ: การวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ทาง
ดนตร ี

ดร.วราภรณ์ เชิดช ู เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

50,000 

หลักสตูรดนตรีในระดับอุดมศึกษารูปแบบใหม่เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของบณัฑติและผู้ใช้บัณฑติ : 
กรณีศึกษาภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนล่าง 

ผศ.ดร.ธรรศ อัมโร เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

50,000 
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โครงการวิจัย ชื่อ-สกลุ นักวิจัย 
แหล่งทุน
สนับสนุน 

งบประมาณ 

แนวคิดการผูกส านวนกลอนซออู้เพลงฉ่ิงมุล่ง ช้ัน
เดียว กรณีศึกษา: รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสร ี

อาจารย์ประชากร ศรสีาคร เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

15,000 

การปรับแต่งคณุภาพเสียงจะเข ้ตามแนวทางของ
อาจารย์ศิวศิษฏ์ นลิสุวรรณ 

อาจารย์บุตรี สุขปาน เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

15,000 

แนวคิดการผูกกลอนระนาดเอกในเพลงเชิดของครู
ส าราญ เกิดผล ศลิปินแห่งชาต ิ

อาจารย์พรชัย ผลนิโครธ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

15,000 

การศึกษาลักษณะการเปลี่ยนเสียงค าศัพท์ภาษา
เขมรถิ่นไทยกบัภาษาเขมรกัมพูชา 

รศ. นาวาโท ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

15,000 

Implementing a Task-Based Approach in a 
Student-Centered Classroom :  a Case Study 
of English-Major Students in Translation 
Classrooms  

ดร.สุวมิล ใจยด เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

15,000 

“ภาพตัวแทนของวัฒนธรรมไทยในเอกสารภาษา
ฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับอาหารไทย : กรณีศึกษาของ
สถาบันสอนท าอาหาร Atelier Thai”  

ผศ.ดร.ซอทอง บรรจงสวสัดิ ์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

15,000 

Investigating EFL Learners’ engagement in 
writing research papers  

ผศ.ดร.ปวีณา  
จันทร์นวล 

เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

15,000 

Thai EFL learners’ attitudes toward using a 
comic strip task to facilitate narrative writing 
and their problems  in narrative writing 

อาจารย์มานะ เตมิใจ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

15,000 

Mirror Image: Desire and Confinement in 
Chloe (2009) 

ผศ.ดร.อุษา พัดเกต ุ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

15,000 

The Study of The Relationship between 
Grade Point Average (GPA) of the English 
Major Courses, Grade Point Average (GPA) 
of the General Education English Courses, 
and the Scores Received from Cambridge 
English Placement Test (CEPT) of English-
Majored Students, Faculty of Humanities, 
Naresuan University 

รศ.ดร.วัฒนา พัดเกต ุ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

15,000 

‘English Major Students’ Attitudes towards 
Research Methodology Subject’ 

ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

15,000 

The concept of intuition in Gustave 
Guillaume’s linguistic theory 

Dr. Jean-Philippe BABU เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

15,000 

กลวิธีการยืมภาษาในค าเรียกช้ินสว่นรถยนต์ใน
มุมมองภาษาศาสตร์ปริชาน 

ศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

15,000 

การศึกษามโนทัศน์ “เลขเก้า” ในสังคมไทย  ดร.ณัฐพร ไข่มุกข์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

15,000 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้นาฏศลิปไ์ทยจากภาพวาด
การ์ตูน เพื่อส่งเสรมิการเรียนการสอนนาฏศลิป์ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อาจารย์วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

15,000 
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โครงการวิจัย ชื่อ-สกลุ นักวิจัย 
แหล่งทุน
สนับสนุน 

งบประมาณ 

การศึกษาเทคนิคและแนวทางการพัฒนาทักษะการ
บรรเลงกีตารค์ลาสสิกจากบทฝึกผลงานล าดับท่ี 39 
หมายเลข 27 ของเฟอนันโด ซอ 

ผศ.ดร.ธรรศ อัมโร เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

15,000 

เครื่องดนตรีส าหรับผู้สูงอายุตามรอยพ่อ: ครูพัฒนา 
สุขเกษม  

ดร.วิชญ์ บุญรอด  เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

15,000 

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศนเ์กี่ยวกับชาวหิมพานต์ใน
ภาษาไทย 

ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย ์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

15,000 

  สายบริการ 
แนวทางการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณที่ส่งผล 
ต่อผล สัมฤทธ์ิในการบรหิารจดัการหลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นางสาวรจเรข แก้วพฤกษ ์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

บรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน
และประสิทธิภาพในการท างาน กรณีศึกษา: 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์

นางพิมพ์พร สีสังข ์ เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

การศึกษาความพึงพอใจและแนวทางการด าเนิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวจิัยให้ตรงใจ
ผู้รับบริการ กรณีศึกษา: คณะมนษุยศาตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

การวิเคราะหผ์ลแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 
2560-2562 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

 น.ส.กาญจนา สุกร เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

ทัศนคติต่อการใช้ระบบการประเมนิผลการปฏิบตัิ
ราชการออนไลน ์(ระบบกรอกภาระงาน) ของ
บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 นายศุภวิช ปานมณ ี เงินรายได้  
คณะมนุษยศาสตร ์

10,000 

ทุนอุดหนุนภายนอก  
  สายวิชาการ    
นวัตกรรมเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องดีดและ              
เครื่องต ีเพื่อใช้จัดกิจกรรมดนตรสี าหรับผูสู้งอายุ
ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ดร.วิชญ ์บุญรอด เงินรายได้  
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

100,000 

ทางและอัตลักษณ์ของซออู้ในเพลงหน้าพาทย์
ประกอบการแสดง 

ดร.วราภรณ์ เชิดช ู เงินรายได้  
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

100,000 

บทบาทของรัฐและนโยบายความมั่นคงในการพัฒนา
พื้นที่และส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนไทย - เมียนมา 
กรณีศึกษา จดุผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบและ
บ้านเสาหิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

อาจารย์กฤษณะ โชติสุทธ์ิ ส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
ฝ่ายนโยบายชาติ
และความสัมพันธ์
ข้ามชาต ิ

   717,682.00  



 

 รายงานประจ าปี 2563 หนา้ 37 

โครงการวิจัย ชื่อ-สกลุ นักวิจัย 
แหล่งทุน
สนับสนุน 

งบประมาณ 

สัญลักษณ์ ภาษา และเรื่องเล่าจากจิตรกรรมฝา
ผนังล้ง 1919 

ผศ.ดร.ภรูิวรรณ วรานสุาสน ์ มูลนิธิล้ง 1919    100,000.00  

  สายบริการ    
-    
ทุนส่วนตัว  
สายวิชาการ    
The Study of The Relationship between 
Grade Point Average (GPA) of the English 
Major Courses, Grade Point Average (GPA)  
of the General Education English Courses, 
and the Scores Received from Cambridge 
English Placement Test (CEPT) of English-
Majored Students, Faculty of Humanities, 
Naresuan University (ขอเปลี่ยนแปลงจากทุน 
ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นขอใช้ทุนส่วนตัว) 

รศ.ดร.วัฒนา พัดเกต ุ ทุนส่วนตัวผู้วิจัย - 

วิเคราะห์กระบวนการเรยีนรูภ้าษาไทยของเด็กหัว
เมืองในหนังสือแบบเรียนเร็ว เล่ม 1,2,3 

ดร.ธัช มั่นต่อการ ทุนส่วนตัวผู้วิจัย - 

การยอมรับการใช้คอมพิวเตอรเ์พือ่การสอนภาษา
ของนิสิตครูภาษาอังกฤษ  

ผศ.ดร.สดุสรวง ยุทธนา ทุนส่วนตัวผู้วิจัย - 

การสร้างสรรค์งานด้านนาฏยประดิษฐ์จากฐาน
แนวคิดส านักรักบ้านเกิด ชุด ไม่มทีี่ไหนเหมือนบ้าน 

ผศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ ์ ทุนส่วนตัวผู้วิจัย - 

อารมณ์และความเป็นตัวแทนของอาจารย์ในการใช้
เทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
บริบทอุดมศึกษาของไทย 

ผศ.ดร.ฐิตริัตน์ สุวรรณสม ทุนส่วนตัวผู้วิจัย - 

ภาพสะท้อนของแม่ในยุคสังคมสูงวัยของไทย รศ.ดร.สภุาพร คงศิรริัตน ์ ทุนส่วนตัวผู้วิจัย - 
อ านาจกับการให้และการรับกรณศีึกษาบทละครนอก
เรื่องสังข์ทอง  

รศ.ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ ์ ทุนส่วนตัวผู้วิจัย - 

สายบริการ    
-    
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ชื่อผลงาน ชื่อนักวจิัย แหล่งเผยแพร่ผลงาน 

An analysis of Syntactic Errors in Thai 
to English translation made by the 
English major student 

รุจิรัตน์ ชัยแสง ตีพิมพ์ใน Proceedings การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เครือข่ายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 12 ระหว่างวันท่ี 23-26 ตุลาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

วิเคราะห์วจันกรรมผูกมัดที่ปรากฏในข้อความ
ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผูส้มัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพษิณุโลกเขต 
1 ปี พ.ศ. 2562 

สุทิพวรรณ พุทธจร และสุภาพร คงศิริรัตน์ ตีพิมพ์ใน Proceedings 
การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติเครือข่ายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ครั้งท่ี 12 ระหว่างวันท่ี 
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ชื่อผลงาน ชื่อนักวจิัย แหล่งเผยแพร่ผลงาน 

23-26 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรี
นครนิทรวิโรฒหน้า 31-46 

ค าเรียกช่ือสยี้อมผมในผลติภณัฑ์เบอริน่า ณรงคก์รรณ รอดทรัพย์, ปฐมพงษ์ สุขเล็ก 
และดารณ ีพุกสุข 

ตีพิมพ์ใน Proceedings 
การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติเครือข่ายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ครั้งท่ี 12 ระหว่างวันท่ี 
23-26 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรี
นครนิทรวิโรฒหน้า 108-118 

Reading into a zombie apocalypse: 3 
ways to present a dystopia of lies and 
laughter 

Padgate, U., Simpson, J. & 
Kongmee, I 

ตีพิมพ์ใน Proceedings 
34th AUAP Annual Conference 
2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร วันท่ี 10-14 
พฤศจิกายน 2563 

Testing the post-colonial climate: 
Deconstructing the binary oppositions 
of the male protagonists in J. M. 
Coetzee’s Disgrace 

Sangkawadee, R. & Padgate, U. ตีพิมพ์ใน Proceedings 
34th AUAP Annual Conference 
2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร วันท่ี 10-14 
พฤศจิกายน 2563 

University students’ opinion towards 
learning English language through 
online games 

Phadreung, T., Suwannasom, T., & 
Norach, C. 

ตีพิมพ์ใน Proceedings 
การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติเครือข่ายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ครั้งท่ี 12 ระหว่างวันท่ี 
23-26 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรี
นครนิทรวิโรฒ 

An analysis of the syntactical parallel 
structure and the flouting of the 
parallel structure in the U.S. 
presidents’ inaugural speeches 

Inpon, T. & Padgate, U. ตีพิมพ์ใน Proceedings งานประชุม
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดบั
บัณฑิตศึกษาแห่งชาต ิ
ในระหว่างวันท่ี 6-7 มิถุนายน 2563 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

Exploring Male Homosocial Desires in 
Hanya Yanagihara’s A Little Life 

Sittisak, C. & Padgate, U. ตีพิมพ์ใน Proceedings งาน 16th NU 
Research: Foresight Beyond 30 
Years วันท่ี 4 กันยายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

การใช้กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษของนิสิต
ไทยวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

ภาคิน ศรสี าราญ และ จันทิมา ซิมป์สัน ตีพิมพ์ใน Proceedings งาน 16th NU 
Research: Foresight Beyond 30 
Years วันท่ี 4 กันยายน 2563 ณ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

การศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในบทเพลงในรั้ว
มหาวิทยาลยัของไต้หวัน 

จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล ตีพิมพ์ใน Proceedings งานประชุม
วิชาการระดับชาติ ของเครือข่ายความ
ร่วมมือวิชาการ-วิจัย ครั้งท่ี 14 วันที่ 17-
18 กันยายน 2563  

The Hin-Le-Le song of Wat bot district, 
Phitsanulok province: 

ศศิณัฐ พงษ์นิล ตีพิมพ์ใน Proceedings 
การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติเครือข่ายมนุษยศาสตร์และ
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ชื่อผลงาน ชื่อนักวจิัย แหล่งเผยแพร่ผลงาน 

From The Traditional Vocal Music to 
NU Choir 

สังคมศาสตร ์ครั้งท่ี 12 ระหว่างวันท่ี 
23-26 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรี
นครนิทรวิโรฒ 

Exploring the Role of English in Shaping 
the Linguistic Landscape: A Case Study 
of the Metropolitan area of Chiang Mai, 
Thailand 

Sutinee Potisuwan, Phongsakorn 
Methitham, Apichai Rungrueng 

ตีพิมพ์ใน Proceedings 
11th International Academic 
Conference "Global Goals, Local 
Actions: Looking Back and Moving 
Forward 2020" 

Tai Yai Identity in Arunothai, Mueang 
Na, Chiang Dao, Chiangmai 

Su Su Khin, Natnarin Methivuthinan 
Phanuphatharathanavat,  
Catthaleeya Aungthongkamnerd, 
Troung Thi Hang 

ตีพิมพ์ใน Proceedings 
The 1st International Conference 
on Languages and Humanities 
2020. Yangon: Myanmar 

ภาพสะท้อนของแม่ที่ปรากฏในเพจค าคม
มนุษย์แม่. 

สุภาพร คงศิริรัตน์ ตีพิมพ์ใน Proceedings 
การประชุมวิชาการระดับชาติการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งท่ี ๓๐ประจ าปี ๒๕๖๓ และ
การประชุมวิชาการระดับชาติคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรค์รัง้ที่ ๑ 

กลวิธีทางภาษาเพื่อสื่ออุดมการณ์เด็กใน
หนังสือแบบเรียนการอ่านภาษาพม่า 

วิจิตร คริเสถียร ตีพิมพ์ใน Proceedings การประชุม
ระดับชาต ิสรรพศาสตร์ สรรพศลิป์  
วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2563 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ท่าพระจันทร์) น าเสนอผลงานใน
รูปแบบออนไลน ์

ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของประเพณีแลแห่
นาค อ าเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

แก้วตา สาลีโภชน ์ ตีพิมพ์ใน Proceedings การประชุม
ระดับชาต ิสรรพศาสตร์ สรรพศลิป์  
วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2563 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ท่าพระจันทร์) น าเสนอผลงานใน
รูปแบบออนไลน ์

กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในนิทานพ้ืนบ้าน
เกาหลีแนวเชาวน์ปญัหา 

ศิวัสว์ สุรกิจบวร ตีพิมพ์ใน Proceedings การประชุม
ระดับชาต ิสรรพศาสตร์ สรรพศลิป์  
วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2563 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ท่าพระจันทร์) น าเสนอผลงานใน
รูปแบบออนไลน ์

อุดมการณ์ความเป็นเด็กและวัยรุน่ในหนังสือ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ : ตามแนวคิดวาท
กรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 

ไอยดา กลิ่นอ้น และ ชมนาด อินทจามร
รักษ์ 

ตีพิมพ์ใน Proceedings การประชุม
ระดับชาต ิสรรพศาสตร์ สรรพศลิป์  
วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2563 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ท่าพระจันทร์) น าเสนอผลงานใน
รูปแบบออนไลน ์
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ชื่อผลงาน ชื่อนักวจิัย แหล่งเผยแพร่ผลงาน 

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศนเ์กี่ยวกับความตายใน
ภาษาเขมร 

Sopheaktra Hien และ อรทัย ชินอัคร
พงษ ์

ตีพิมพ์ใน Proceedings การประชุม
ระดับชาต ิสรรพศาสตร์ สรรพศลิป์  
วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2563 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ท่าพระจันทร์) น าเสนอผลงานใน
รูปแบบออนไลน ์

การศึกษาความพึงพอใจและแนวทางการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยให้
ตรงใจผู้รับบริการ กรณศีึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พรภุทชรี โพธิ์ทอง และ  
จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล 

ตีพิมพ์ใน Proceedings การประชุม
ระดับชาต ิสรรพศาสตร์ สรรพศลิป์  
วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2563 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ท่าพระจันทร์) น าเสนอผลงานใน
รูปแบบออนไลน ์

การตอบรับค าชมภายใต้เจตนาเสยีดสี : 
กรณีศึกษานสิิตมหาวิทยาลยันเรศวร 
Compliment Responses under the 
Condition of Sarcastic Intention: A case 
study of Naresuan University Students 

นพรัตน์ จันทรืโสภา ตีพิมพ์ใน Proceedings 
การประชุมวิชาการระดับชาต ิราชภัฎ
เลยวิชาการ ครั้งท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ. 
2563 (หน้า 170-175) 

การศึกษาทักษะการฟังคอรด์ขั้นพ้ืนฐานของ
นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล  
จังหวัดพิษณุโลก 

วิชญ์ บุญรอด วารสารศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562. 

การใช้ถ้อยค าสังวาสในบทเพลงพืน้บ้านของแม่
ประยรู ยมเยีย่ม 

ศราวุธ สุดงูเหลือม และ วัฒนชัย หมั่นยิ่ง วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
15(1) เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 
หน้า 87-102.   
 

การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
ของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อนรรฆวรรณ ศรีจันทร์ และ ยุทธศักดิ์  
ชื่นใจชน 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีท่ี 
8 ฉบับท่ี 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 
2562 
 
 

อนุสรณส์ถานผู้เสยีชีวิตชาวเกาหลใีต้กับการ
เรียกคืนอดตีในพ้ืนท่ีพม่า 

กฤษณะ โชติสุทธ์ิ และ ศิวัสว ์สุรกิจบวร International Journal of east Asian 
Studies.23(2) เดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม 2562  
หน้า 82-100. 

ธนบัตรพม่ากับการเปลี่ยนแปลงความเป็นชาติ 
: จากยุคอาณานิคถึงยุคปัจจุบัน 

กฤษณะ โชติสุทธิ ์ International Journal of east Asian 
Studies.23(2) เดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม 2562  
หน้า 102-120. 

การปรากฏใหม่ภายใต้การรับรูเ้ดมิของ
วรรณกรรมไทยในบทเพลงไทยสากล 

ภาคภูมิ  สุขเจริญ สักทอง วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. 25(4). (ตุลาคม-ธันวาคม 
2562) 

หนังสือเรียนภาษาไทยเรื่อง “นกกางเขน” 
ความล้ าหนา้ในการปลูกฝังจริยธรรม

ธัญญา สังขพันธานนท์.และ 
ลาวัณย์ สังขพันธานนท์. 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. 13 (3). หน้า 19-31 
(สิงหาคม-ธันวาคม 2562) 
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สิ่งแวดล้อม (Environmental) ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 25 
มโนอุปลักษณ์แสดงภูตผีปีศาจหรอืวิญญาณใน
ภาษาไทย 

ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ Veridian E-Journal มหาวิทยาลยั
ศิลปากร มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และศลิปะ) Vol.12 No.6(2019) 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2019 

ตานปุระบ าบัด: บ าบัดทางเลือกเพื่อการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

วิชญ์ บุญรอด ศรีนครินทรเ์วชสาร. ปีท่ี 34 ฉบับที่ 6 
เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562. 

การวิเคราะห์นามสกลุของชาวไทยเชื้อสาย
กะเหรี่ยงแถบชายแดนไทย-เมียนมาด้าน
จังหวัดตาก 

วรารัชต์ มหามนตรี วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร. 41(2). กรกฎาคม – ธันวาคม 
2562 

การสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่ส่งเสรมิการ
เรียนรูภ้าษาอังกฤษตามแนวมนุษยนิยม 

พัฒน์ วัฒนสินธุ ์ วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร ปีท่ี 16 ฉบับท่่ี 3 เดือน
กันยายน-ธันวาคม 2562 หน้า 21-30 

การเปรยีบเทียบการเปลี่ยนค าเช่ือมโยงความใน
การแปลนวนยิายเรื่อง Catcher in The Ryne 
ระหว่างต้นฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับ
แปลภาษาไทย 

วันเพ็ญ สุวรรณผู และ สุดสรวง ยุทธนา  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม–ธันวาคม 2562 

หน้าท่ีไวยากรณ์และความหมายของค าว่า อัน 
ในช่วงสมัยสุโขทัย 

วิยะดา มีศรี และ อัญชลี วงศ์วัฒนา วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ ปีที่ 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-
ธันวาคม 2562 หน้า 156-179 

วรรณยุกต์ภาษาไทยของผู้พูดภาษาลัวะ 
จังหวัดน่าน: การศึกษาทางกลสัทศาสตร ์

ชมนาด อินทจามรรักษ์ วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปที่ 19 ฉบับท่ี2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 
2562) 

An analysis of syntactic complexity 
used in essay writing produced by EFL 
writers 

ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 3 ประจ าเดือน
กันยายน – ธันวาคม 2562 หน้า 1-20 

พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร: กลวธิีการ
ดัดแปลงโครงสร้างของนิทานชาดกเพื่อสื่อสาร
พระราชด าร ิ

คณิตา หอมทรัพย์ สักทอง วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์.25(4) ตุลาคม - ธันวาคม  
2562 

The Story of Mahajanaka by His Majesty 
the Late King Bhumibol Adulyadej and 
Nithan Sadok Thao Mahasanok, Lao 
Version: A Comparative Study of 
Narrative Techniques. 

สายหยุด  บัวทุม, คณิตา  หอมทัรพย์ วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 3 ประจ าเดือน
กันยายน – ธันวาคม 2562 หน้า 59-76 

เจ้าพ่อทัพ: บทบาทของเจ้าพ่อทัพและ
ประเพณีแห่เจ้าพ่อทัพท่ีมีต่อชุมชน 

แคทรียา อังทองก าเนิด วารสารไทยศึกษา ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) หน้า 32-59 
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หญิงงามกับชายทุรลักษณ์ในวรรณคดรี้อย
กรองแบบฉบับ 

กาญจนา วิชญาปกรณ์ วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบรุีรัมย์ Volume 14, Issue 2, 
2019 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) หน้า  
7-26 

Mirror image: A study of the power 
politics of mimetic desire and 
cinematic confinement in Chloe (2009) 

อุษา พัดเกตุ Advances in Language and 
Literary Studies, ธันวาคม 2019 

Tour Guide Simulation: A Task-Based 
Learning Activity to Enhance Young 
Thai Learners' English. 

B kanoksilapatham, T Suranakkharin Malaysian Journal of Learning and 
Instruction Vol. 16 (No. 2) 
December 2019: 1-31 

A Comparative Analysis on Idioms the 
Human Body Parts in Indonesian and 
Thai Languages 

Robertus Pujo Leksono, Thanattha 
Jantem 

Archives Language and Linguistics, 
2020, Vol.1, No.1 

การออกแบบรูปแบบการจัดการเรยีนการสอน
รายวิชาการล่ามภาษาเกาหลี : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยันเรศวร 

จุฑามาศ บุญช ู the Journal of Korean Association 
of Thai Studies , Volume 26-2 
(February 2020) 
 

การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบฝึกทักษะการฟัง
คอร์ดขั้นพื้นฐาน ส าหรับนิสติ 
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

วิชญ์ บุญรอด Journal of Education Naresuan 
University Vol.22 No.1 January - 
March 2020 

A Comparative Analysis of Colour 
Idioms 
in Vietnamese, Thai and Indonesian 
Languages 

Robertus Pujo Leksono, Nguyen thi 
Thuy Linh 

Journal of Community 
Development Research 
(Humanities and social science) 
Volume 13 No.4 (October-
December 2020) 

Schindler’s list: A postmodern revisit อุษา พัดเกตุ Manutsayasat Wichakan Vol.27 
No.1 (January-June 2020) 

การสืบทอดและคณุค่าทางจรยิธรรมของชาว
อีสานในสัญญาณกลองเพล: กรณศีึกษาต าบล
พังขว้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

พรหมพิสิฐ พันธ์จนัทร์ จรูญ รัตนกาล และ 
ประสิทธ์ิ ชาระ 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยันครพนม ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 
มกราคม – เมษายน 2563 

การวิเคราะห์อัตลักษณ์ท านองหลกัเพลงเชิด
จีน 

วราภรณ์ เชิดชู วารสารศิลปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

อัตลักษณ์ชาติพันธ์ุไทยวน: แนวทางการ
สร้างสรรค์และพัฒนาผลติภณัฑ ์

วราภรณ์ เชิดชู วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

An Analysis of Racism in Down Second 
Avenue (2011) 

S Khayaidee, T Suranakkharin, S 
Chantharothai 

Journal of Community 
Development Research 
(Humanities and Social Sciences) 
2020: 13 (1) 

The Effect of L2 Experience on the 
Perceptual Assimilation of British 
English Monophthongs to Thai 
Monophthongs by L2 Thai Learners 

Kitikanan, P.  English Language Teaching; Vol. 
13, No. 5; 2020 
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ระบบค าเรียกช้ินส่วนและอะไหล่รถยนต์ไทยใน
มุมมองภาษาศาสตร์ปริชาน 

อัญชลี วงศ์วัฒนา วารสารมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยั
นเรศวร ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 3 เดือน
กันยายน – ธันวาคม 2563 

“ลาว” อุตรดิตถ์ : ชาติพันธ์ุสืบสายน้ า. อัญชลี วงศ์วัฒนา วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน  
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 
2563 

การศึกษาเชิงประวัติการกลายเปน็ค า
ไวยากรณ์ของค าว่า “อัน” 

วิยะดา มีศร ีและอัญชลี วงศ์วัฒนา วารสารมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยั
นเรศวร ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2563 

Predicates in Chinese and English. Mu, Y., & Rungruang, A. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
มกราคม – มิถุนายน 2563 

The use of English Regular Plural forms 
by Thai EFL  
Learners. 

Chantawee, Ch.,& Rungruang, A. The Golden Teak: Humanity and 
Social Science Journal, Vol.26 
No.1 January - March 2020 

ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยในเด็ก
กัมพูชาจากผลการศึกษาเชิงกลสัทศาสตร์ 

กมลรตัน์ สืบเสาะ  สุธาสินี ปิยพสนุธรา 
และ ชมนาด อินทจามรรักษ ์

วารสารวรรณวิทัศน์ ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 

“การศึกษาเปรยีบเทียบความหมายค าว่า 
“ฝน” ในส านวนภาษาไทย ภาษาเวียดนาม
และภาษาอินโดนีเซีย” 

Robertus Pujo Leksono วารสารอักษราพิบูล ปีท่ี 1 เลม่ที่ 1 
มกราคม – มิถุนายน 2563 

พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร: 
ความส าคญัต่อการขับเคลื่อนแนวพระราชด าริ
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

คณิตา หอมทรัพย์ วารสารมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยั
นเรศวร ปีท่ี 17 เล่มที่ 3 กันยายน – 
ธันวาคม 2563 

แนวคิดการผูกส านวนกลอนซออู้เพลงฉ่ิงมุล่ง 
ช้ันเดียว กรณศีึกษารองศาสตราจารย์พิชิต ชัย
เสร ี

ประชากร ศรีสาคร วารสารศิลปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม 
– มิถุนายน 2563 

กลวิธีการแปลกริยาวลีในวรรณกรรมชุดแฮร์รี่ 
พอตเตอร์กับถ้วยอัคน ีของงามพรรณ เวชชา
ชีวะ 

ดุษฎี รุ่งรัตนกุล และจารุวรรณ วงษ์จิ๋ว วารสารมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยั
นเรศวร ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม –
สิงหาคม 2563 

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ
แนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

สุภาพร คงศิริรัตน์ วิวิธวรรณสาร ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม 
– เมษายน 2563 

Thai Cultural Representation through 
Thai Cooking in France: A Case of 
Atelier Thai Cooking School 

ซอทอง บรรจงสวัสดิ์ Journal of the Faculty of Arts, 
Silpakorn University ปีท่ี 42 ฉบับท่ี 
1 มกราคม – มิถุนายน 2563 

อ านาจการให้กับการรับ : กรณีศึกษาบทละคร
นอกเรื่องสังข์ทอง 

กาญจนา วิชญาปกรณ์ วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ปี
ที่ 11 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม 2563 

เทคนิคการผันคอร์ดเมเจอร ์เพื่อการพัฒนา
ทักษะการสะกดคอรด์และการสรา้งคอร์ด 

ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์ วารสารมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยั
นเรศวร ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 2 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 
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การสอนวรรณกรรมแนวนิเวศ: การเล่าเรื่อง
ใหม่ผ่านมมุมองของสัตว ์

วศินรัฐ นวลศิริ วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 
2563) 

 

ผลงานวิจัยทีน่ าเสนอในการประชุมหรือสัมมนาในประเทศ ระดับชาติ และนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ชื่อผลงาน ชื่อนักวจิัย การน าเสนอ 

ภายในประเทศ 
An analysis of Syntactic Errors in Thai 
to English translation made by the 
English major student 

รุจิรัตน์ ชัยแสง การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติเครือข่ายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ครั้งท่ี 12 ระหว่างวันท่ี 23-
26 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวโิรฒ 

วิเคราะห์วจันกรรมผูกมัดที่ปรากฏในข้อความ
ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผูส้มัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพษิณุโลกเขต 
1 ปี พ.ศ. 2562 

สุทิพวรรณ พุทธจร และสุภาพร คงศิริรัตน์. การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ระดับชาติ
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 ธันวาคม 2562 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 

ค าเรียกช่ือสยี้อมผมในผลติภณัฑ์เบอริน่า ณรงคก์รรณ รอดทรัพย์, ปฐมพงษ์ สุขเล็ก 
และดารณ ีพุกสุข 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติเครือข่ายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ครั้งท่ี 12 ระหว่างวันท่ี 23-
26 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวโิรฒ 

Reading into a zombie apocalypse: 3 
ways to present a dystopia of lies and 
laughter 

Padgate, U., Simpson, J. & 
Kongmee, I 

34th AUAP Annual Conference 
2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร วันท่ี 10-14 
พฤศจิกายน 2563 

Testing the post-colonial climate: 
Deconstructing the binary oppositions 
of the male protagonists in J. M. 
Coetzee’s Disgrace 

Sangkawadee, R. & Padgate, U. 34th AUAP Annual Conference 
2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร วันท่ี 10-14 
พฤศจิกายน 2563 

University students’ opinion towards 
learning English language through 
online games 

Phadreung, T., Suwannasom, T., & 
Norach, C. 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติเครือข่ายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ครั้งท่ี 12 ระหว่างวันท่ี 23-
26 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวโิรฒ 

The Hin-Le-Le song of Wat bot district, 
Phitsanulok province: 
From The Traditional Vocal Music to 
NU Choir 

ศศิณัฐ พงษ์นิล การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติเครือข่ายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ครั้งท่ี 12 ระหว่างวันท่ี 23-
26 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวโิรฒ 
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ชื่อผลงาน ชื่อนักวจิัย การน าเสนอ 

An analysis of the syntactical parallel 
structure and the flouting of the 
parallel structure in the U.S. 
presidents’ inaugural speeches 

Inpon, T. & Padgate, U. งานประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับบณัฑติศึกษาแห่งชาต ิในระหว่าง
วันท่ี 6-7 มิถุนายน 2563 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

Exploring Male Homosocial Desires in 
Hanya Yanagihara’s A Little Life 

Sittisak, C. & Padgate, U. งาน 16th NU Research: Foresight 
Beyond 30 Years วันท่ี 4 กันยายน 
2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การใช้กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นิสิตไทยวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

ภาคิน ศรสี าราญ และ จันทิมา ซิมป์สัน งาน 16th NU Research: Foresight 
Beyond 30 Years วันท่ี 4 กันยายน 
2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในบทเพลงในรั้ว
มหาวิทยาลยัของไต้หวัน 

จิรานุวฒัน์ สวัสดิ์พิชญสกุล งานประชุมวิชาการระดับชาติ ของ
เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจยั ครั้งท่ี 
14 วันท่ี 17-18 กันยายน 2563  

Exploring the Role of English in 
Shaping the Linguistic Landscape: A 
Case Study of the Metropolitan area of 
Chiang Mai, Thailand 

Sutinee Potisuwan, Phongsakorn 
Methitham, Apichai Rungrueng 

11th International Academic 
Conference "Global Goals, Local 
Actions: Looking Back and Moving 
Forward 2020" 

ภาพสะท้อนของแม่ที่ปรากฏในเพจค าคม
มนุษย์แม่. 

สุภาพร คงศิริรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติการประชุม
วิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัยทกัษิณ 
ครั้งท่ี ๓๐ประจ าปี ๒๕๖๓ และการ
ประชุมวิชาการระดับชาตคิณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ที่ ๑ 

กลวิธีทางภาษาเพื่อสื่ออุดมการณ์เด็กใน
หนังสือแบบเรียนการอ่านภาษาพม่า 

วิจิตร คริเสถียร การประชุมระดับชาต ิสรรพศาสตร์ สรรพ
ศิลป์ วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2563 ณ 
คณะศลิปศาสตร์ หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(ท่าพระจันทร์) น าเสนอผลงานในรูปแบบ
ออนไลน ์

ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของประเพณีแลแห่
นาค อ าเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

แก้วตา สาลีโภชน ์ การประชุมระดับชาต ิสรรพศาสตร์  
สรรพศลิป์ วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2563 
ณ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) น าเสนอ
ผลงานในรูปแบบออนไลน ์

กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในนิทานพ้ืนบ้าน
เกาหลีแนวเชาวน์ปญัหา 

ศิวัสว์ สุรกิจบวร การประชุมระดับชาต ิสรรพศาสตร์  
สรรพศลิป์ วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2563 
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) น าเสนอ
ผลงานในรูปแบบออนไลน ์

อุดมการณ์ความเป็นเด็กและวัยรุน่ในหนังสือ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ : ตามแนวคิดวาท
กรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 

ไอยดา กลิ่นอ้น และ ชมนาด  
อินทจามรรักษ ์

การประชุมระดับชาต ิสรรพศาสตร์  
สรรพศลิป์ วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2563 
ณ คณะศิลปศาสตร์ 
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ชื่อผลงาน ชื่อนักวจิัย การน าเสนอ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 
น าเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ 

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศนเ์กี่ยวกับความตายใน
ภาษาเขมร 

Sopheaktra Hien และ  
อรทัย ชินอัครพงษ ์

การประชุมระดับชาต ิสรรพศาสตร์  
สรรพศลิป์ วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2563 
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) น าเสนอ
ผลงานในรูปแบบออนไลน ์

การศึกษาความพึงพอใจและแนวทางการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
ให้ตรงใจผู้รับบริการ กรณีศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พรภุทชรี โพธิ์ทอง และ  
จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล 

การประชุมระดับชาต ิสรรพศาสตร์ 
สรรพศลิป์ วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2563 
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) น าเสนอ
ผลงานในรูปแบบออนไลน ์

การตอบรับค าชมภายใต้เจตนาเสยีดสี : 
กรณีศึกษานสิิตมหาวิทยาลยันเรศวร 
Compliment Responses under the 
Condition of Sarcastic Intention: A case 
study of Naresuan University Students 

นพรัตน์ จันทรืโสภา การประชุมวิชาการระดับชาต ิราชภัฎเลย
วิชาการ ครั้งท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
(หน้า 170-175) 

ต่างประเทศ 
Tai Yai Identity in Arunothai, Mueang 
Na, Chiang Dao, Chiangmai 

Su Su Khin, Natnarin Methivuthinan 
Phanuphatharathanavat,  
Catthaleeya Aungthongkamnerd, 
Troung Thi Hang 

The 1st International Conference 
on Languages and Humanities 2020. 
Yangon: Myanmar 

A COMPARATIVE ANALYSIS ON IDIOMS 
ABOUT COLORS IN VIETNAMESE , THAI 
AND INDONESIAN LANGUAES. 

ธนัฏฐา จันทร์เต็ม 2019 INTERNATIONAL GRADUATE 
RESEARCH SYMPOSIUM (GRS) ณ 
เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่าง
วันท่ี 25 – 26 ตุลาคม 2562  

THE VOCAL MUSIC TRADITIONAL OF 
PHITSANULOK PROVINCE AND NU 
CHAIR. 

ศศิณัฐ พงษ์นิล การประชุมวิชาการ THE 2019 WENZO 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
SOUSTHEAST ASIA STUDIES (2019 
WENZO ICSEAS) ณ เมืองเกาสง 
ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันท่ี 17 – 19 
ตุลาคม 2562  
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การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

    ผลการด าเนินการบริหารคณะในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การบริการวิชาการแก่สังคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนหยัดในการให้บริการที่ตอบสนองความ

ต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นอย่างตรงประเด็น จากนโยบายดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ งานวิจัยและ
บริการวิชาการ จึงมุ่งเน้นให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนให้ตรงประเด็น และบูรณาการการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเป้าในประเด็นการให้ความรู้แก่
ชุมชนที่มีความต้องการรับบริการวิชาการในพ้ืนท่ีเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นหลักส าคัญ  

ในการจัดโครงการและกิจกรรมตามแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการมีการจัดโครงการ
บริการวิชาการที่ช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับคณะฯ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ตามที่ทางโรงเรียนได้ขอ
ความอนุเคราะห์เพื่อสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นให้กับนักเรียน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
และการด าเนินชีวิตได้ต่อไป  
 ในส่วนของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการบริการวิชาการแบบให้เปล่าโดยไม่ได้แสวงหา
ผลประโยชน์หรือผลก าไรแต่อย่างใดนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ งานวิจัยและบริการวิชาการมีกิจกรรมที่ โดดเด่นและ
น่าสนใจเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่กิจกรรมที่ 1 นเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน เป็นโครงการที่จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยออกให้บริการ
ยังชุมชน โดยมีการส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนก่อนลงพื้นท่ี ซึ่งคณะได้ส่งกิจกรรมเข้าร่วมถึง 2 กิจกรรมด้วยกัน 
ได้แก่ กิจกรรมดนตรีบ าบัดในผู้สูงอายุ เพื่อแก้ปัญหาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ และกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่น 
ต าบลพันชาลี อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ปัญหาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกลืมตามข้อมูลที่ได้ด าเนินการส ารวจจาก
ชุมชนมามาแล้ว  

กิจกรรมที่ 2 อบรมภาษาอังกฤษส าหรับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคม
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย และสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจ าประเทศไทย โดยการจัดกิจกรรมเป็นไปตามเง่ือนไข
เพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดกับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างได้อย่างครอบคลุมครบทุกพื้นที่ ซึ่งแบ่ง 
การจัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วง และได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่สมาคมฯ 
ก าหนดไว้ทุกประการ แต่ส าหรับกิจกรรมในส่วนของครูระดับประถมศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จึงมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการเลื่อนไปจัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แทน  

กิจกรรมที่ 3 เสวนาหนังสือ Best Seller จากส านักพิมพ์ยิปซี เป็นกิจกรรมถ่ายทอดและพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
จากหนังสือขายดีที่สุดของส านักพิมพ์ที่เรื่องราวในหนังสือได้สร้างชุดความรู้ใหม่ รวมถึงต่อยอดความรู้เดิมของผู้เข้าร่วมได้เป็น
อย่างดี อีกทั้งมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงผู้แปลหนังสือท่ีให้เกียรติมาร่วมเสวนา นับเป็นประสบการณ์ใหม่ และกิจกรรมที่ดี
ที่ผู้เข้าร่วมให้การตอบรับและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการจัดบูธจ าหน่ายหนังสือภายในบริเวณงาน เพื่อให้  
ผู้รักการอ่านมีโอกาสเลือกหนังสือท่ีถูกใจไปอ่านได้ในราคาพิเศษ  

นอกจากนี้ยังได้มีบริการแปลเอกสาร ภายใต้โครงการบริการวิชาการเสริมสร้างรายได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 นี้
สามารถสร้างรายได้จากการให้บริการแปลเอกสาร จ านวน 12,000 บาท โดยงานวิจัยและบริการวิชาการได้ด าเนินการจัดสรร
รายได้ดังกล่าวเข้ามหาวิทยาลัยและคณะฯ และจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับผู้แปลตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง     
การจัดสรรเงินรายได้ และก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้แปลจากการให้บริการแปลเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์  

ส าหรับกิจกรรมระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรของกวี นักเขียน และนักวิชาการไทย – เนปาล 
ก่อให้เกิดกิจกรรม“เสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม ไทย – เนปาล” มีก าหนดการ               
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2563 โดยเปิดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการในการถ่ายทอดทางวรรณกรรม 
และวัฒนธรรม ไทย – เนปาล รวมถึงคณาจารย์ได้รับความรู้ เทคนิค การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านศาสตร์ที่ตนเองมีความถนัด                    
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ผ่านกระบวนการทางวรรณกรรม หรือวัฒนธรรม และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคมในพ้ืนท่ีเป้าหมายได้
อีกด้วย ซึ่งได้มีการเตรียมการไว้แล้วเป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถด าเนินงานได้และจ าเป็นต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างรุนแรง  

งานวิจัยและบริการวิชาการจึงไดห้ารือและวางแผนถึงทิศทางการด าเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าว และได้ปรับ
แผนการด าเนินงานในการจดักิจกรรมเป็นแบบ New Normal จึงเกิดกิจกรรมที่ 5 ข้ึน ภายใต้ช่ือกิจกรรม “บริการวิชาการส่ง
ต่อองค์ความรู้ผา่นบทสัมภาษณจ์ากผู้เช่ียวชาญ” การเผยแพร่องค์ความรู้ของบุคลากรในสังกัดไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ด้าน
บริการวิชาการ ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัยท่ีมีหัวข้อและมมุมองที่น่าสนใจ โดยจัดท าเป็นคลปิวีดิโอในรูปแบบการให้
สัมภาษณ์ และได้น าไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของคณะฯ ซึ่งก็ไดร้ับการตอบรับที่ดีพอสมควร 

 
โครงการบริการวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณ(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ(คน) ต้ังไว้ ใช้ไป 

งบประมาณรายได้ (รับฝาก) 
โครงการบริการวิชาการ 
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนห้องเรยีน
พิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แกโ่รงเรยีน
ศรีสวสัดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 

ห้อง HU 1103 
คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

24,000  15,000  
9 - 10 

พฤศจิกายน  
2562 

68 

งบประมาณรายได้ 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
กิจกรรมที่ 1 นเรศวรสัญจร เอื้ออาทร
ชุมชน 
 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลพันชาลี  
อ าเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก 

10,000 0 
17 กุมภาพันธ์ 

2563 
375 

กิจกรรมที่ 2 อบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับ ครูอาจารย์ระดับประถมศกึษา
และมัธยมศึกษา 

HU 6109 - HU 
6110  

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเรศวร 

25,000  25,000  29 กุมภาพันธ์ 
2563 

63 

กิจกรรมที่ 3 เสวนาหนังสือ Best 
Seller จากส านักพิมพ์ยิปซ ี

ห้อง HU 1103 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเรศวร 

10,000 8,046  23 มกราคม 
2563 

185 

กิจกรรมที่ 4 เสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวรรณกรรม ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ไทย – เนปาล 
*ยกเลิกจากสถานการณ์ Covid-19 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเรศวร 

50,000 0 
25 - 27 มีนาคม 

2563 
0 

กิจกรรมที่ 5 
บริการวิชาการส่งต่อองค์ความรู้ผ่านบท
สัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญ 
 
 
 

 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเรศวร 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
18 พฤษภาคม  
ถึง 15 กันยายน 

2563 

 
- 
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โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณ(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ(คน) ต้ังไว้ ใช้ไป 

โครงการบริการวิชาการแบบเสริมสร้างรายได้ 
กิจกรรม ให้บริการแปลเอกสาร 

คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเรศวร 

50,000 8,640 
1 ตุลาคม 2562 
ถึง 30 กันยายน 

2563 

1 คน  
1 องค์กร 
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

 ผลการด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ในปีงบประมาณ 2563 คณะมนุษยศาสตร์ มีการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็น
รูปธรรม สอดคล้องกับบริบทของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมหรือพัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และเพ่ือความเป็นผู้น าในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มีโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เน้น
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างต่อหลักสูตร จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม มีการจัดท าหรือพัฒนาฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนล่างเพ่ือเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมี Facebook ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส าหรับเผยแพร่ และมี
เว็บไซด์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ ส าหรับใช้เก็บฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีการจัดพ้ืนที่ให้บริการหรือจัดแสดงหรือจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมุ่งเน้นภาคเหนือตอนล่างและ/หรือมีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย
ในช่องทางต่างๆ จ านวน 5 กิจกรรม ต่อปี มีการร่วมจัดกิจกรรม ประกวด/ สาธิตและน าเสนอศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ โดยร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี มีโครงการ/กิจกรรม ที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการสร้างเครือข่ายด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง หรือการเป็นที่ปรึกษา หรือการมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมส าคัญทางศิลปวัฒนธรรม 
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง จ านวน 6 เครือข่าย และมีกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงาน
ภายนอกต่อปีจ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม  

 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณ(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผลประเมิน 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ(คน) ต้ังไว้ ใช้ไป 

งบประมาณรายได้ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
มิ่งขวัญประชา 

คณะมนุษยศาสตร์               
10,000  

5,950 23-ก.ค.-63 92.72  

โครงการ Shilling Day คณะมนุษยศาสตร์               
50,000  

16,900 25 พ.ย.-30 
ก.ย.63 

89.41  

โครงการเข้าร่วมลอย
กระทงมหาวิทยาลยั
นเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร                 
5,000  

5,000.00 11 พ.ย. 62 80.00  

โครงการมนุษยศาสตร์
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
ไทย  

คณะมนุษยศาสตร์ - ยกเลิก - 

โครงการไหว้ครูคณะ
มนุษยศาสตร์ 

อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร     

- ยกเลิก - 

โครงการถวายราช
สักการะพระบรมราชานุ
สาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
หรือคณะมนุษยศาสตร์ 

              
30,000  

30,000 17-ก.ย.-63 91.20  
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โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณ(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผลประเมิน 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ(คน) ต้ังไว้ ใช้ไป 

โครงการน า
ศิลปวัฒนธรรมสู่กิจกรรม 
Power Cheer 

- ยกเลิก - 
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การบริหารจัดการ 
 

   ผลการด าเนินการในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
          ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการ ดังนี ้

1. ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสู่องค์กรแห่งความสุข และวัฒนธรรมองค์กรที่
เข้มแข็งมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายบริการ หรือสนับสนุนให้
ไปอบรมพัฒนาตนเองตามสายงาน จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม ส่วนการด าเนินงานด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตาม
โมเดลการสร้างองค์กรแห่งความสุข จ านวน 22 โครงการ/กิจกรรม 

2. ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดาเนินงานของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดท า
แผนพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญ 
ส าหรับบริหารจัดการ และเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์สากล 

3. มีการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวางเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office)  และอยู่ระหว่างการเริม่
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียวจึงยังไม่มีการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ Green Office  มีการก าหนด
แนวปฏิบัติตามมาตรฐานรักษาความปลอดภัย การประหยัดพลังงานและทรัพยากร ในปีนี้ได้เริ่มจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ   
เพื่อเตรียมจัดท าแผนบริหารจัดการด้านกายภาพ และแผนการด าเนินงานด้านการประหยัด 

4. พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ มีการด าเนินการสื่อสารภายในโดย
ผู้บริหาร บุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายในทุกระดับ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมการด าเนินงานของคณะ                        
ให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ แต่ยังไม่ได้จัดท าแผนการสื่อสารเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์แต่อย่างไรก็ตาม การจัดท าความ
ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ เป็นการเสริ มสร้างภาพลักษณ์ของ                    
คณะมนุษยศาสตร์ 

 
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
อาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563) 

ชื่อ-สกลุ ระดับ สาขาวิชาท่ีจบ สถาบัน/ประเทศ แหล่งทุนสนบัสนนุ 

ต่างประเทศ 

นางสาวหรินฟ้า พัฒ
นพงศ์พิทักษ์ 

ป.เอก Integrated PhD Applied 
Linguistics for English 
Language Teaching 

University of  
Southampton  
ประเทศอังกฤษ 

ทุนพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2544 และทุน
ส่วนตัว 

ภายในประเทศ 

นางสาวอรจิรา  อัจฉริย
ไพบูลย ์

ป.เอก สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยันเรศวร ทุนอุดหนุนบุคลากร 
พ.ศ.2536 

ว่าท่ีร้อยตรโีสภณ  
ลาวรรณ ์

ป.เอก ดุริยางคศลิป์   คณะศลิปกรรม
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ทุนอุดหนุนบุคลากร 
พ.ศ.2536และทุน
ส่วนตัว 
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อาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563) 
ชื่อ-สกลุ ระดับ สาขาวิชาท่ีศึกษาต่อ สถาบัน/ประเทศ แหล่งทุน

สนับสนุน 

ต่างประเทศ 

- - - - - 
ภายในประเทศ 

นางสาวประภาศรี ศรีประดิษฐ์ ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน แบบ 2.1 

คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร ทุน คปก. 

นางสาวอุบลวรรณ  โตอวยพร ป.เอก สาขานาฏยศิลป ์ คณะศลิปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ทุนคณะ
มนุษยศาสตร ์

นางสาวคณติา  หอมทรัพย ์ ป.เอก สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลยันเรศวร ทุนคณะ
มนุษยศาสตร ์

นายพรชัย ผลนโิครธ ป.เอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ทุนคณะ
มนุษยศาสตร ์

นางสาวบุตรี สุขปาน ป.เอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ทุนคณะ
มนุษยศาสตร ์

 
 
อาจารย์ท่ีได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รายชื่อ ต าแหน่งท่ีได้รับ สังกัดภาควิชา อนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง 
1. ดร.ฐิติรัตน์  สุวรรณสม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภาษาอังกฤษ 26 ก.ค.2562 
2 ดร.สุทธาวรรณ  ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภาษาอังกฤษ 11 ก.ย.2561 
3. อ.นพรัตน์  จันทร์โสภา  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภาษาอังกฤษ 16 ก.ค.2561 
4. ว่าที่ร้อยตรี ดร.โสภณ  ลาวรรณ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดนตร ี 16 ต.ค.2561 
5. ผศ.ประภาศรี  ศรีประดิษฐ ์ รองศาสตราจารย ์ ศิลปะการแสดง 24 ต.ค.2561 
6. อ.บุตรี  สุขปาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดนตร ี 17 ต.ค.2561 
7. อ.พรชัย  ผลนิโครธ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดนตร ี 24 ต.ค.2561 
8. ดร.ภาคภูมิ  สุขเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภาษาไทย 22 ส.ค.2561 
9. อ.พิมพ์นภัส  จินดาวงศ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภาษาไทย 24 ต.ค.2561 
10. ดร.อัจฉรา  อึ้งตระกลู ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภาษาตะวันออก 16 ก.ค.2561 

 
อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายชื่อ ต าแหน่ง สังกัดภาควิชา เมื่อวันที่ 
นาวาโท ดร.วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง รองศาสตราจารย ์ ภาษาไทย 1 ตุลาคม 2563 
ดร.ดุษฎี  รุ่งรัตนกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภาษาอังกฤษ 1 ตุลาคม 2563 
อ.วิรัช  นิยมธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภาษาตะวันออก 1 ตุลาคม 2563 
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โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) 

โครงการส่งเสริมการเข้าสูต่ าแหนง่ทาง
วิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์  
HU 1103 

16,370 วันพฤหัสบดีที่ 30 
กรกฎาคม 2563  
เวลา 13.00 – 16.30 น. 

56 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
“ส่งเสรมิการจดัท าผลงาน 
วิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ”   

คณะมนุษยศาสตร ์
HU 4103 

 วันพฤหัสบดีที่ 12  
มีนาคม 2563  
เวลา 13.30 – 15.30 น. 

58 

 
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ 
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่จัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

1 โครงการถ่ายทอดความรู้อาจารยผ์ู้เกษียณอายุ
ราชการ 

24 ก.ย.63 25,000 คณะมนุษยศาสตร ์

2 โครงการสัมมนาความก้าวหน้าในการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการสายสนับสนุน หัวข้อ การน างานประจ า
มาท าวิจัย (R2R) และ การเตรียมความพร้อมในการ
ขอต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

23 ส.ค.63 - อบรมออนไลน ์

3 โครงการสัมมนาความก้าวหน้าในการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการสายสนับสนุน หัวข้อ เทคนิคการเขียน
คูม่ือปฏิบัติงาน 

30 ส.ค.63 - อบรมออนไลน ์

4 สนับสนุนค่าตรวจสุขภาพประจ าป ีให้กับบุคลากรของ
คณะ (พนักงานและลูกจ้างช่ัวคราว) 159 ราย  

ตลอด
ปีงบประมาณ 

รายละไม่เกิน 
1,000 บาท 

คณะมนุษยศาสตร ์
 

5 จัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนเขา้รบัรางวัลบุคลากร
ดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร  

29 ก.ค.63 - มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

 
การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศกึษา/หนว่ยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งด าเนินการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะให้มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรได้รับการพัฒนา โดยในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา           
มีกิจกรรมเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้ 
      ต่างประเทศ 
 ด าเนินการแล้ว 

1. Confucius Institute at Burapha University (MoA เรียบร้อยแลว้) 
2. Wenzhou University, Republic of China (MoU เรียบร้อยแล้ว)  
3. National University of Laos, Lao People's Democratic Republic (MoU เรียบร้อยแล้ว)  

อยู่ระหว่างเสนอลงนาม 
1.  National Chi Nan University, Republic of China (Taiwan) (MoU ก าลังเสนอลงนาม) 
2.  Fo Guang University, Republic of China (Taiwan) (MoU ก าลังเสนอลงนาม) 
3.  Cyber Hankuk University of Foreign Studies, South Korea (MoU ก าลังเสนอลงนาม) 
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4.  Chungnam National University, South Korea (MoU ก าลังเสนอลงนาม) 
    ในประเทศ 
 เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการ
ออกแบบ ประกอบด้วย  

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นอกจากน้ัน ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในปีงบประมาณ 2563 นี้ ได้รับทุนสนับสนุนผู้เช่ียวชาญด้านการสอน
ภาษาอังกฤษจากสถานทูตอเมริกาเป็นระยะเวลา 10 เดือน โดยจะเริ่มโครงการในภาคเรียนที่2/2563 โดยมี Mr.Chad 
Whitney Miles จาก Seattle Central College Institute of English, Washington เป็นผู้สอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ 
ให้กับนิสิตปริญญาโท-เอกและอาจารย์ เรื่องการน าเสนอผลงานทางวิชาการ การตีพิมพ์บทความ การบรรยายด้านการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรม และสอนการสนทนาให้กับนิสิตปริญญาตรี 

 
ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
               

 
 
 

 
ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยเวินโจว สาธารณรัฐประชาชนจนี  

เจรจาจดัท าหลักสูตรระยะสั้นและหลักสตูรในระดับปริญญาตรี 3+1 และพบปะกับนสิิตสาขาวิชาภาษาจีน จ านวน 4 คน  
และศิษยเ์ก่าสาขาวิชาภาษาจีน 1 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน (สถาบันขงจื๊อ) เมื่อวันท่ี 10-14 ธันวาคม 2562  

 



 

 รายงานประจ าปี 2563 หนา้ 56 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณาจารย์จาก Aichi University ที่เดินทางมาเยือนคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมกับนักศึกษา
จ านวน 60 คน  ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญีปุ่่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง              

มหาวิทยาลยันเรศวรและ Aichi University ประเทศญี่ปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก College of Chinese & ASEAN Arts, Chengdu University  
ที่เดินทางมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาจีน 
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ต้อนรับ Dr. Woo  Wai Sheng จากภาควิชาภาษาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ University Of Malaya  
ประเทศมาเลเซีย และตัวแทนนักวิชาการจากประเทศเวียดนามในโครงการ MARCO POLO PROJECT TEAM  

ประจ าปี 2562 เพื่อหารือแลกเปลีย่นด้านวิชาการ การท าห้องเรียนออนไลน์ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นิสิต บุคลากร  
และการท าวิจยัร่วมกัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับ Dr.Aninditya Sri Nugraheni หัวหน้าคณะวิจัยจากมหาวทิยาลัยอิสลามแห่งรัฐยอกยาการ์ตา  
(UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) ประเทศอินโดนเีซีย  

ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและท ากิจกรรมด้านการเรียนการสอนภาษาอินโดนีเซีย 
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ต้อนรับศาสตราจารย์ชะภิพร เกยีรติคชาธาร หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือจีน-ไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ที่เดินทางมาเจรจาสานต่อความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ต้อนรับ Prof. Lee Kum-Young, Ph.D. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และหัวหน้าภาควิชา Korean Language and 
Literature, Chungnam National University เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลี  

ที่เดินทางมาขอหารือเกีย่วกับการท าข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือผลประโยชน์ระหว่างท้ังสองมหาวิทยาลัย  
พร้อมท้ังเสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้แก่คณาจารย์ และการเปิดหลักสูตร 2 ปรญิญา 

ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ของทั้งสองมหาวิทยาลยั 
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ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Kyung Hee University ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ภาควิชาศิลปะการแสดง และภาควิชาดนตรี  

ให้การต้อนรับคณะผู้แทน จากสถานทูตอินโดนีเซยี ประจ าประเทศไทย 
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ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานทูตอนิโดนีเซียประจ าประเทศไทย  
เพื่อหารือและให้การสนับสนุนด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ สาระดนตรี  
โรงเรียนพิจติรพิทยาคม กับ สาขาดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
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การสัมมนาวิชาการนานาชาติออนไลน์เรื่องการปรับตัวของอุดมศึกษาประเทศมาเลเซียและไทย 
ในสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้ความร่วมมือกับ Kulliyyah of Languages and Management,  

International Islamic University Malaysia วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563  
 
ข้อมูลการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นสิิต ปีงบประมาณ 2563 (นิสิตและเปลี่ยนระยะสัน้-ยาว ณ ต่างประเทศ) 

OUTBOUND สาขาวิชา INBOUND มหาวิทยาลัย/ประเทศ 
2 ภาษาญี่ปุ่น 1 Aichi University, Japan 
20 ภาษาเกาหล ี 1 Reitadu University, Japan 
16 ภาษาอังกฤษ 2 YUFL, Myanmar 
13 ภาษาจีน   
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การจัดการสภาพแวดล้อมภายในและภูมิทัศน์บริเวณรอบ 
คณะมนุษยศาสตร์ ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และปรับภูมิทัศน์โดยรอบคณะฯ 

เพื่อเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมของนิสิตและบุคลากรดังต่อไปนี้  
1. การจัดสรรห้องเรียน/ ห้องประชุมเพิ่มเตมิ จ านวน 54 ที่น่ัง คือ ห้อง 2303 และ 2304 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. กั้นห้องปฏิบัติงานส าหรับอาจารย ์อาคาร 3 ช้ัน 3 และอาคาร 1 ช้ัน 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การจัดห้องรับประทานอาหารส าหรับบุคลากร และการเพิ่มที่นั่งรับประทานอาหารส าหรับนิสติ 
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4. การให้บริการซุ้มอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเติมจากร้านค้าเช่าพ้ืนท่ีภายในคณะ และจัดท าส ารวจประเมนิความพึงพอใจ
ร้านค้าภายในคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อปรับปรุงบริการทุกๆ 6 เดือน 

 
5. การปรับภูมิทัศน์ทางเข้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์ (ตึก 2-3) โดยการปลูกบัวในสระ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การปรับภูมิทัศน์ ลานดอกแก้ว หน้าอาคาร 1 เพื่อเป็นบริเวณจดักิจกรรมของนิสติ 
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7. การปรับปรุงลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร 4 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 
 

8. การปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี ช้ัน 1 และ 2 อาคาร 3 (ก าลังด าเนินการ) 

 
9. การปรับปรุงห้องอเนกประสงคช้ั์น 3 อาคาร 3 (ก าลังด าเนินการ) 
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10. การจัดห้อง Studio  ส าหรับบันทึกการสอน/บรรยายออนไลน ์และบริการอุปกรณ์ส าหรับ Live ส าหรับถ่ายทอดสดการ
ประชุม/สัมมนาออนไลน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. การจัดสรรห้องพักส าหรับนิสติพร้อมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน ช้ัน 1 และ ช้ัน 2 อาคาร 6 
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12. การจัดห้องประชาสัมพันธ์ส าหรับบริการสอบถามข้อมูลคณะฯ 

 
 
13. การจัดโทรทัศน์แสดงข่าวสารโครงการ/กิจกรรม และผลงานของบุคลากรและนิสติคณะมนุษยศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. การจัดสรรคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี เพื่อการปฏิบัติงาน จ านวน 36 เครื่อง 
15. การปรับปรุงระบบสญัญานเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตภายในคณะฯ 
 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ 

จากสถานการณ์ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 คณะได้
ด าเนินการตามพันธกิจหลักทั้ง 5 ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากได้มีการจัดท าแนวทางการบริหารความต่อเนื่องในช่วงสภาวการณ์
ฉุกเฉิน และเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563  และยังได้มีการพัฒนาระบบการ
ท างานและระบบสารสนเทศ เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
 1. การพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ปรับรูปแบบในการท างานโดยใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เช่น  
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    1.1 ปฎิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยี
ในการสื่อสารโดยการใช้ระบบโปรแกรม 
Microsoft Teams เพื่อใ ช้ในการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ การสอบวิทยานิพนธ์  
เป็นต้น  
 
 
 
   
 
 
 

1.2 จัดท าระบบลงเวลาการปฏิบัตงิาน : Time 
Attendance ออนไลน์
https://mis.human.nu.ac.th/e-atten/  ซึ่ง
สามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนและที่อยู่ของ
บุคลากรได้ โดยเจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบจะจัดท า
รายงานเสนอคณะทราบ เพ่ือใช้เปน็หลักฐานทาง
ราชการและเพื่อการตรวจสอบ    

 
 
 

 
 
 
 
 

 1.3  จัดท าระบบส่งเกรดออนไลน์ 
https://mis.human.nu.ac.th/e-acad/ 
grade_index.php เพื่อเป็นเครื่องมือใน 
การปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัยส าหรับบุคลากร 
สายวิชาการ ข้อจ ากัดด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ท างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ค านึงถึง
ความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งระบบสามารถตรวจสอบได้ใน
ภายหลัง อีกท้ังเป็นการลดขั้นตอน ลดเวลา และคา่ใช้จ่าย
ทรัพยากร  
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1.4 จัดท าระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
https://mis.human.nu.ac.th/G-Dev/G-
evalua/G-reportWFH/  เพื่อให้บุคลากร
สายสนบัสนุนสามารถรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามที่มอบหมายและตามข้อตกลง
ได้สะดวก เป็นการลดการใช้กระดาษ  ซึ่ง
ข้อมูล 
ผลการปฏิบตัิงานน้ีจะสามารถน าไปใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานผา่นระบบออนไลน์
ในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี   
 
1.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อให้คณาจารย์เตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 
2563  เช่น กิจกรรมการแนะน า/อบรมการใช้สื่อออนไลน์ โปรแกรม แอพพลิเคช่ัน เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ตลอดจนจัดเตรียมห้องสตูดิโอ ส าหรับบันทึกการเตรียมสอนออนไลน์ 
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การประกันคุณภาพ 
 

  คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562  
ในวันที่ 23 กันยายน 2563 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 4 ท่าน 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์   ประธานกรรมการ  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา เอี่ยมสอาด กรรมการ  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร  กรรมการ  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม   กรรมการ  

               ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านปัจจัยน าเข้า (I) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับพอใช้ หรือ 2.67 ผลการประเมิน
ตนเองด้านกระบวนการ (P) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับดีมาก หรือ 5.00 ส าหรับผลการประเมินตนเองด้านผลผลิต (O) มีคะแนน
เฉลี่ยในระดับดีมาก หรือ 4.06 
 คณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศกึษา สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและตรวจเอกสารหลกัฐาน รวมถึง
สอบถามผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีในการด าเนินงานเพิ่มเติม สรุปผลการประเมินโดยคณะกรรมการพบว่า คณะมนุษยศาสตร์มีผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.14 คะแนน) เท่ากับผลประเมิน
ตนเอง โดยแยกองค์ประกอบการประกันคุณภาพ รายละเอียดดังนี้ 
  องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต   ระดับคุณภาพดี  3.97 คะแนน 
 องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย   ระดับคุณภาพพอใช้  3.33 คะแนน 
 องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  ระดับคุณภาพดีมาก 5.00 คะแนน 
 องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับคุณภาพดีมาก 5.00  คะแนน 
 องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  ระดับคุณภาพดีมาก 5.00 คะแนน 
 วิเคราะห์ตามมุมมองด้านปัจจัยน าเข้า (I) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับพอใช้ หรือ 2.67 ผลการประเมินตนเองด้าน
กระบวนการ (P) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับดีมาก หรือ 5.00 ส าหรับผลการประเมินตนเองด้านผลผลิต (O) มีคะแนนเฉลี่ยใน
ระดับดีมาก หรือ 4.06 
  จากผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีนั้น ตัวบ่งช้ีที่ได้ผลประเมินน้อยกว่าระดับดี หรือน้อยกว่า 3.51 คะแนน จ านวน 3 ตัว
บ่งช้ี ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒปรญิญาเอก 3.05 คะแนน ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะ
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.10 คะแนน และตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 0.52 คะแนน แต่เมื่อ
เทียบกับปีการศึกษา 2561 ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้ง 3 ตัวบ่งช้ี 
 คณะมนุษยศาสตร์ จักได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิไปวางแผนการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 
ต่อไป 
ผลการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 

บรรลุเป้าหมาย 
(/ =บรรลุ, 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมนิ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 3.01 0 / 3.65 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 3.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญา
เอก=48.789 ดังนั้นคะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ 3.049) 

/ 3.05 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 2 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
=33.564 ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 2.098) 

/ 2.10 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 5 ร้อยละ  -49.440 ค่าร้อยละที่  / 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) 

บรรลุเป้าหมาย 
(/ =บรรลุ, 
=ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมนิ 
(เกณฑ์ สกอ.) 

<= 0 คิดเป็นคะแนน  5.000 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 6 6 / 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 6 6 / 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 6 6 / 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 15,000/คน (จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรคจ์าก
ภายในและภายนอกสถาบัน =  
1,437,682.00/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 
=137.50)=10,455.87 บาทเมื่อเทียบค่าคะแนน
เต็ม 5  
= 100,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 
0.523) 

 0.52 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 4.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพรเ่ทา่กับ51.600/
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ
144.500) = ร้อยละ35.709 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 
40 เท่ากับ 5 คะแนน   
ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 4.464 

/ 4.46 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 6 6 / 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 6 6 / 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 7 7 / 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 6 6 / 5.00 
 

ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 3.28 5.00 3.65 3.97 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 2 0.52 5.00 4.46 3.33 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.67 5.00 4.06 4.14 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน 
ระดับพอใช้ 

การ
ด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน 

ระดับดี 

  

 

ผลประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์  (ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต      

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.90 2.94 2.90 3.47 3.66 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 2.52 2.78 2.81 2.87 3.05 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.73 1.63 1.69 1.84 2.10 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ย 3.69 3.73 3.73 3.86 3.97 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 0.64 1.26 0.42 0.45 0.52 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.56 4.29 4.72 4.16 4.46 

เฉลี่ย 3.07 3.52 3.38 3.20 3.33 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ      
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

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

เฉลี่ย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ      
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ ์

4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
เฉลี่ย 4.50 4.50 4.00 5.00 5.00 

ผลประเมินเฉลี่ย 3.87 3.99 3.89 4.06 4.14 
 

ผลประเมินหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

 คณะมนุษยศาสตร์ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ได้ด าเนินการทั้งในระดับคณะและระดับหลักสูตร โดยในระดับคณะมีผลการประเมินอยู่ท่ี และใน
ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการประเมินท้ังหมด 17 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 4 
หลักสูตร และปริญญาเอก 3 หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ หลักสูตร 
ผลการประเมินฯ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ระดับปริญญาตรี      

1 ศศ.บ.ภาษาไทย 3.15 3.13 3.06 3.39 3.76 
2 ศศ.บ.ภาษาเกาหล ี 3.19 3.36 3.44 3.57 3.73 
3 ศศ.บ.ภาษาจีน 2.35 2.47 3.28 3.24 3.67 
4 ศศ.บภาษาญีปุ่่น 2.86 3.20 3.31 3.43 3.43 
5 ศศ.บ.พม่าศึกษา 2.63 3.03 3.51 3.42 3.20 
6 ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส 3.14 3.22 3.52 3.43 3.58 
7 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 3.08 3.59 3.63 3.95 3.92 
8 ศศ.บ.นาฏศลิป์ไทย 2.90 3.44 3.53 3.60 3.63 
9 ศศ.บ.ดุรยิางคศาสตรไ์ทย 3.01 3.05 3.34 3.68 4.03 
10 ศศ.บ.ดุรยิางคศาสตรส์ากล 3.21 3.10 3.58 3.08 3.32 

ระดับปริญญาโท      
1 ศศ.ม.ภาษาไทย 3.00 2.95 0.00 3.60 3.97 
2 ศศ.ม.ภาษาศาสตร ์ 2.85 3.04 3.26 3.38 3.81 
3 ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ 2.77 3.25 3.33 3.43 3.50 
4 ศศ.ม.คติชนวิทยา 3.02 3.31 3.20 3.50 3.60 

ระดับปริญญาเอก      
1 ศศ.ด.ภาษาไทย 3.04 2.68 0.00 3.56 3.97 
2 ศศ.ด.ภาษาศาสตร ์ 2.89 2.79 3.25 3.13 3.70 
3 ศศ.ด.คติชนวิทยา 3.34 3.27 3.21 3.47 3.50 
 รวมระดับคณะ 2.90 2.94 2.90 3.47 3.65 
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โครงการ/กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
งบประมาณ(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ต้ังไว้ ใช้ไป 

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

1307 คณะมนุษยศาสตร ์ 40,000.00 24,713.00 23-ก.ย.-63 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ด้านการประกันคณุภาพ 

ภายในประเทศ  
ผ่านระบบออนไลน ์

50,000.00 48,418.00 1 ก.ค.-31 ส.ค.63 
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ที่ปรึกษา 

 รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์

 ผศ.ดร.ฐิตริัตน ์ สุวรรณสม  รองคณบดฝี่ายบริหาร 

 รศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม   รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

 ดร.วศินรัฐ นวลศิร ิ   รองคณบดฝี่ายวิจัยและวเิทศสัมพนัธ ์

 ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ  รองคณบดฝี่ายแผนและประกันคณุภาพ 

 ผศ.ว่าท่ีร้อยตรี ดร.โสภณ ลาวรรณ ์  รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

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 


