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01 | สารจากคณบดี 

 

ปีงบประมาณ 2557 เติบโตสู่บ้านหลังใหม่ 
เพ่ือขับเคล่ือนการศึกษาแบบศิลปศาสตร์ 

ในมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารสิริวิทยา 

ปีงบประมาณ 2557 เป็นปีแห่งการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงก้าวส าคัญ
ของคณะศิลปศาสตร์ กล่าวคือ คณะฯ ได้ย้ายที่ท าการจากอาคารที่ท าการ 
(ชั่วคราว) มาอยู่ที่อาคารปฏิบัติการเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็น
อาคารสูง 7 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ 
ห้องสมุด และห้องส านักงาน เพ่ือจัดการเรียนการสอนรายวิชาทางด้าน    
ศิลปศาสตร์ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคณะและนักศึกษาใน
หลักสูตรศิลปศาสตร์  

คณะฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม 
“สิริ วิทยา” และเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่  24 
กรกฎาคม  2557 นับเป็นขวัญก าลังใจให้ชาวศิลปศาสตร์มุ่งมั่นท างานเพ่ือ
สร้างบัณฑิตมหิดลให้เป็นปัญญาของแผ่นดินอย่างสุดก าลังความสามารถ 

ในนามของผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และศิษย์เก่าที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคณะในทุกด้านอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน 
และชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ
ด้วยดีมาตลอด คณะศิลปศาสตร์จะยังคงมุ่งมั่นที่จะท าหน้าที่จัดการศึกษา
ที่ “การศึกษาที่ เน้นคุณค่าของความเป็นคน” และผลิตผลงานที่ เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประชาคมโลกสืบต่อไป 

                                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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03 | บทสรุปผู้บริหาร 

 
 ในปีงบประมาณ 2557 คณะศิลปศาสตร์ ได้ขับเคลื่อน “การศึกษาแบบศิลปศาสตร์ในศตวรรษที่ 21” 
(21 st Century Liberal Arts Education) ในมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
 
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ 

ด้านการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์จ านวน 3 หลักสูตร และ
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาแกน ได้แก่ วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระดับ 1-4 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยมหิดล 
รวมทั้งรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและหมวดเลือกเสรีในหมวดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติวิทยาเขตต่างๆ นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการห้องสมุด  
คณะศิลปศาสตร์ที่อาคารสิริวิทยาและศูนย์การเรียนรู้ภาษา (Language Learning Center – LLC) ที ่     
ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย 

ปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตรรวม 461 คน นักศึกษา
ระดับปริญญาโททั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวม 51 คน มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปทั้งกลุ่มวิชาแกนและวิชาเลือกตลอดปีการศึกษา รวม 14,349 คน และหมวดวิชาเลือกเสรี รวม
1,711 คน คณะฯ ได้เปิดรายวิชาโทเพ่ิมเติมส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรศิลปศาสตร์ เปิด
รายวิชาเลือกเสรีใหม่ อาทิ พุทธมณฑลศึกษา และเปิดสอนวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและเลือกเสรีส าหรับวิทยา
เขตพญาไท บางกอกน้อยและกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังได้จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน 
การสอนภายในอาคารสิริวิทยาให้แก่นักศึกษาด้วย 

ด้านการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
การอบรม บรรยาย เสวนา การผลิตหนังสือ วารสาร ให้บริการแหล่งค้นคว้า และบริการการแปล นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้บุคลากรไปให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมุ่งเน้น
การให้บริการวิชาการเพ่ือบริการชุมชน  

ในปีงบประมาณ 2557 คณะฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้ง แบบไม่มีรายได้ อาทิ 
กิจกรรมโครงการเล่าขานต านานศาลายา ครั้งที่ 8 ตอน "พญากง พญาพาน : สืบต านาน สานความรู้ สู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์” โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรม TIC Forum (เสวนาการแปล) และ แบบมี
รายได้ อาทิ การอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ TOEIC และการจัดสอบ TOEIC ร่วมกับศูนย์ TOEIC แห่ง
ประเทศไทย การอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและการท างาน การอบรมมัคคุเทศก์
ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 5 นอกจากนี้ยังมีการจัดพิมพ์หนังสือเพ่ือเผยแพร่ความรู้ต่างๆ จ านวน 10 เล่ม  
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สร้างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
 คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยได้ก าหนดแนวทางการสนับสนุน
การวิจัยมุ่งเป้า 5 ด้าน คือ 1) งานวิจัยเกี่ยวกับLiberal Arts Education 2) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 3) การวิจัยทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 4) การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาชุมชน 5) การวิจัยที่เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์  

ปีงบประมาณ 2557 คณะศิลปศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ที่มีความรู้ ความสามารถ
ทางด้านการวิจัยได้มาได้ร่วมแบ่งปันความรู้ อาทิเรื่อง The Workshop on “Prosody (Suprasegmentals) 
แนวทางการวิจัยชนชาติไทย ในประเทศอินเดีย A corpus-based study of connectors and thematic 
progression in the academic writing of Thai EFL students แนวทางการศึกษาวิจัย เรื่อง The Use of 
Connectors in the Academic Theses of Thai EFL students 
 มีการจัดประชุมวิชาการชาติ หัวข้อ “ดิน” สร้างโลก “ดิน” เปลี่ยนโลก เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับยกย่องเป็น “นักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือ
มนุษยชาติ” และจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Tri-ELE International Conference ครั้งที่ 1 เป็นการ
จัดงานร่วมกัน 3 สถาบัน คือ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยทางภาษาอังกฤษ 
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการศึกษาภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเรื่อง “Toword 
Grobal English Horizons” 
 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ 4 เรื่อง ระดับนานาชาติ 5 เรื่อง คณะฯ ได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่บุคลากร
ภายในจ านวน 3 ทุน เป็นเงิน 291,460 บาท และได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 1 ทุน เป็นเงิน 
200,000 บาท  
 
สร้างเครือข่ายและความเป็นสากล 

ปีงบประมาณ 2557 คณะฯ ได้ด าเนินการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ิมขึ้น อาทิ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันนักแปลและล่ ามแห่งประเทศไทย สถาบันต่างประเทศ 
อาทิ University of Canterbury in Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์ Ritsumeikan University ประเทศ
ญี่ปุ่น Victoria University ประเทศนิวซีแลนด์ และ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น   

ผลจากการด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในปีที่ผ่านๆ มา ท าให้คณะมีนักศึกษาต่างประเทศ 
ในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น จ านวน 15 คน และมีนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนใน
ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และนิวซีแลนด์ 
รวม 28 คน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์จ านวน 2 คน ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนในฐานะศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
(Visiting Professor) ไปสอนและท าวิ จั ย ที่  Can Tho University ป ระเทศ เวี ยดน าม และ Kyushu 
University ประเทศญี่ปุ่น 
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สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 ปีงบประมาณ 2557 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดการอบรม เรื่อง “ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ 
EdPEx”  โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากร รวมถึง
การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเกณฑ์ดังกล่าวตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดให้เป็นระยะๆ  เนื่องด้วยใน
ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยมหิดลจะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทุกส่วนงานด้วยเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) หรือเกณฑ์ 
EdPEx ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร 
 คณะศิลปศาสตร์มีบุคลากรรวม 143 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557) แบ่งเป็นบุคลากรสาย
วิชาการ จ านวน 61 คน (ร้อยละ 43.00) บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน 82 คน (ร้อยละ 57.00)  
ประกอบด้วยผู้ช่วยอาจารย์ ผู้ช่วยสอน (TA) ซึ่งปฏิบัติงานวิชาการ จ านวน 16 คน และเจ้าหน้าที่ จ านวน 66 
คน ในจ านวนนี้มีข้าราชการ 113 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 109 คน และลูกจ้าง 20 คน 

ส าหรับบุคลากรประเภทวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ 2 คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน และอาจารย์ 45 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2556 พบว่า มีจ านวนอาจารย์ที่จบ
ระดับปริญญาเอกเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม 3 คน และบุคลากรได้รับต าแหน่งทางวิชาการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เพ่ิมข้ึน 1 คน และมีบุคลากรที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จ านวน 12 คน 

คณะศิลปศาสตร์มุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในปีงบประมาณ 2557 คณะฯ ได้ก าหนดประเด็น
ความรู้ ตลอดจนค้นหา ถ่ายทอด แบ่งปัน และจัดเก็บองค์ความรู้ ทั้งในด้านการวิจัย การศึกษา และด้าน
ระบบงานสนับสนุนต่างๆ จนเกิดเป็นสินทรัพย์ทางความรู้เพิ่มขึ้นจ านวน 20 เรื่อง  

อนึ่ง ปีงบประมาณ 2557 คณะศิลปศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 57,391,017 
บาท และงบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 28,187,600 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 85,578,617 บาท  
 
สร้างความเป็นเลิศในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 คณะศิลปศาสตร์มุ่งมั่นใช้องค์ความรู้ด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 
คณบดี ได้จัดและเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถให้กับชุมชนบริเวณมหาวิทยาลัย เช่น ชุมชนศาลายา ชุมชน
คลองโยง และยังสนับสนุนให้นักศึกษามีจิตอาสา เช่น กิจกรรมเกี่ยวข้าวหนีน้ า เป็นต้น 
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04 | ประวัตคิณะศิลปศาสตร์ 
 

คณะศิลปศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้จัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ขึ้น
ในก ากับมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546 โดยใช้ชื่ อภาษาอังกฤษว่า Faculty of Arts ท า
หน้าที่ “...ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกด้านภาษาและมนุษยศาสตร์สาขา
ต่างๆ” 1  

ในระยะแรกได้มีการโอนย้ายบุคลากรจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาชนบท  
(ชื่อเดิมในขณะนั้น) และภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มาสังกัดโครงการจัดตั้งฯ รวมทั้งรับ
บุคลากรเพ่ิมเติม จนกระทั่งสามารถเริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาไทยรุ่นแรกได้ในปีการศึกษา 2547 และได้รับอนุมัติให้โอนย้าย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์มาจัดการเรียนการสอนที่คณะศิลปศาสตร์ 
ในปี 2548 

ต่อมาในปี 2552 ภายหลังจากมหาวิทยาลัยมหิดลปรับเปลี่ยนสถานภาพจากส่วนราชการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนชื่อของส่วนงานจากโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์
เป็น “คณะศิลปศาสตร์” และเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น Faculty of Liberal Arts เพ่ือให้ท า
หน้าที่จัดการศึกษาทางด้านศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education)2 ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดย
มอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการให้คณะศิลปศาสตร์ “...เป็น Faculty of Liberal Arts 
อย่างสมบูรณ์”3 

ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักศึกษาจ านวน 3 หลักสูตรคือ หลักสูตร      
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ
ระดับ 1-4  และรายวิชาอ่ืนๆ ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรีให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ 
ในมหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ ให้บริการวิชาการทางด้านศิลปศาสตร์ ตลอดจนมีผลงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 
 
 

                                                           

1 มติสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
2 "The Association of American Colleges and Universities defines a truly Liberal education as one which "prepares 

people to live responsible, productive and creative lives in a dramatically changing world". It is an education that 
fosters a well-grounded intellectual resilience, a disposition towards lifelong learning and an acceptance of 
responsibility for the consequences of our ideas and actions." 
3 มติสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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05 | ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
การศึกษาท่ีเน้นคุณค่าของความเป็นคน4 
 

ปณิธาน (Determination) 
คณะศิลปศาสตร์สร้างคนดี มีคุณธรรม น าความรู้ สู่สังคม 
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ชั้นน าของประเทศไทย  
 

พันธกิจ  (Mission) 
1. ขับเคลื่อนการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ (Liberal  Arts  Education) ในมหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตบัณฑิต 

ศิลปศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะตามค่านิยมและอัตลักษณ์ขององค์กร  เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

2. วิจัย ผลิตผลงานวิชาการ  และให้บริการวิชาการด้านศิลปศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและ 
เชิงพาณิชย์ เสริมสร้างทุนมนุษย์ ทุนสังคม และทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษา วิจัย วิชาการ การบริหาร และศิลปวัฒนธรรม 
กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นสากล 

4. เป็นต้นแบบของการด าเนินงานด้านการสืบสานท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับชุมชน 

5. ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นสากล มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษา  วิจัย  
วิชาการ การบริหาร  และศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

6. มีการบริหารงานจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy  Workplace)  
และขับเคลื่อนพันธกิจทุกด้านโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 
 

                                                           
4 ท่ีมา: “การศึกษาเป็นงานท่ีมี ‘คน’ เป็นหัวใจหรือปัจจัยส าคัญการจัดการศึกษาจึงต้องเน้นคุณค่าของความเป็นคนให้เป็นคนก่อนท่ี 
จะเข้าสู่อาชีพ” (ลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก ถึง นายซุ่นใช้ แม้นมาษ ลงวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2472) 
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06 | เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และสัญลักษณ์ 
 

เอกลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล: 
การบูรณาการข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary/ Knowledge beyond disciplines) 
 

อัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล: 
การศึกษาและวิจัยทางศิลปศาสตร์เพ่ือสร้างสุขภาวะทางสังคม 
 

ค่านิยมหลัก  
LA เป็นเลิศด้วยการเรียนรู้และมุ่งผลเพื่อผู้อ่ืน 

L - Learning  for  Excellence เป็นเลิศด้วยการ
เรียนรู้  หมายถึง มีทั กษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
คิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถเรียนรู้และ
ปรับตัวเข้ากับพลวัตการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกด้าน 
 

A – Altruism มุ่งผลเพื่อผู้ อ่ืน หมายถึง เอาใจเขา 
มาใส่ใจเรา ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีจิตส านึก
และรับผิดชอบต่อสังคม ใช้ความรู้เพ่ือประโยชน์ของ
มนุษยชาติ 

 
 

สีประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
สีขาวนวล (Ivory) หมายถึง ความสว่างและความอบอุ่น เปรียบได้กับ “ความรู้” (แสงสว่างทางปัญญา) ที่
เป็นไปเพ่ีอประโยชน์สุขของผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไม้ประจ าคณะศิลปศาสตร ์
ดอกโมก มาจากค าว่า “โมกฺษ” คือความหลุดพ้น (freedom, liberty) หมายถึงการใช้ความรู้ศิลปศาสตร์ เพ่ือ
ความเป็นอิสระจากอวิชชา 
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07 | รายนามคณบดี 
คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน) 

 

     ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุริยา รัตนกุล 
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
17 ธันวาคม 2546  -  30 กันยายน 2548 

 

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ 
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
1 ตุลาคม 2548 - 16 มีนาคม 2550 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศพินทุ์ ภูมิรัตน 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
17 มีนาคม 2550  -  31 มีนาคม 2554 

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
1 เมษายน 2554 - 8 ธันวาคม 2554 

 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ 
รักษาการแทนคณบดี  
9 ธันวาคม 2554 – 8 มิถุนายน 2555 
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 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปรียานุช แย้มวงษ์ 
รักษาการแทนคณบดี 
9 มิถุนายน – 21 พฤศจิกายน 2555 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 
คณบดี 
22 พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน 
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08 | คณะผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

 
อาจารย์วิภา งามฉันทกร 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

 
อาจารย์ ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร 

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนา 
หลักสูตรศิลปศาสตร์ 

 
อาจารย์พิกุลกานต์ รุจิราภา 

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
 

 
อาจารย์วศวรรษ สบายวัน 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และกิจกรรมพิเศษ 

 
อาจารย์ชนกพร พัวพัฒนกุล 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสื่อสารองค์กร 

http://www.la.mahidol.ac.th/th/staff/expertise/wipa.htm
http://www.la.mahidol.ac.th/th/staff/expertise/chirasiri.htm
http://www.la.mahidol.ac.th/th/staff/expertise/pikulkarn.htm
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อาจารย์เขมฤทัย บุญวรรณ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 
อาจารย์ธนวัฒน์ นุตยางกูล 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

 
Mr.Brian Wadman 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 

 
 
 

  



 

รายงานประจ าปีคณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ประจ าปี 2557  ( 13 ) 
 

09 | แผนผังโครงสร้างองค์กร 
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10 | แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 

ภายในคณะศิลปศาสตร์ 
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11 | ผลงานดีเด่นของนักศึกษา 
 

ปีงบประมาณ 2557 คณะศิลปศาสตร์ มีนักศึกษาของคณะฯ ที่ได้รับรางวัล และน าชื่อเสียงมาสู่
องค์กร ดังต่อไปนี้  

1. นางสาวปัทมพร ชัยศุภกิจสินธ์  เข้าพิธีมอบรางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจ าปี  2557           
“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 11 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวด นิยายภาพ 
(การ์ตูน) เรื่อง "Green Project” ภายใต้หัวข้อ สิ่งแวดล้อม 

2. นางสาวขนิษฐา สุทธิโสม, นางสาวฉัตรไฉไล บัวศรี และนางสาวพิชญ์สินี แพ้วสกุลพันธ์ เป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการโต้วาทีในการประชุมวิชาการประเพณีมหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15   

3. นางสาวณัฐยา  ศรีสุว, นางสาวพรพิมล  ชูนิกร, นางสาวปภัสรา  เลผล, นางสาวเมวิการ์  กสิกร
รังสรรค์, นางสาวสุนิดา  เพ็งลี และนางสาวสุภัทรา  มิกานนท์ เข้ารอบแรกของโครงการแข่งขันการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครปฐม  

4. นายปิยวัฒน์  ดีเหลือ, นางสาวรุจิราวรรณ  ขันทอง, นางสาวนภัสนันท์  ภาสน์พิทักษ์, นางสาวพรรณ
วิภา  ราษฎรนิยม, นางสาวพิชญา  ม่วงสีงาม, นางสาวมณีรัตน์  แข็งฤทธิ์,  นางสาวรัตนบงกช          
กิจรัตนา, นางสาวพจนา  บุญปลูก, นางสาวอภิญญา  แสงสุข และนายธีรเดช  สุทธิเวชกุล ร่วมแสดง
ล าตัดในงานรวมรุ่น รวมใจ สานสายใยมหิดล ครั้งที่ 2 (MU Executives Family Reunion # 2) 

5. นางสาวมณีรัตน์ แข็งฤทธิ์ เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โครงการ “สรรเสริญพระบารมี 100 ปีร่วมใจไทย” 

6. นายโจนัส  สุขกุล และนายวิชย  วงศ์สุริยัน เป็นผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติหน้าที่ MU 
Guide  เพ่ือเป็นผู้แทนนักศึกษาในการต้อนรับอาคันตุกะของมหาวิทยาลัยมหิดลและเข้าร่วมกิจกรรม
ศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ 

7. นายญาณารณพ  พรมสุข ผู้แทนเยาวชนไทยในการเข้าร่วมกิจกรรม The ASEAN Plus Three Youth 
Leaders' Symposium 

8. นายอรรถวิทย์  อัศวิษณุ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Mobility Program  ณ Panasastra  
University ราชอาณาจักรกัมพูชา 

9. นายฮามิช  มัสอิ๊ด และนางสาวสิตานัน  ปิ่นสุวรรณ 
ได้รับคัดเลือกเป็น Mahidol University 
International Relation Ambasadors 2012   
(MU - IR Ambassadors 2012) 
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10. นางสาววรางรัตน์  ดวงแสง เข้าร่วมการเสวนาในโครงการเสวนานักศึกษาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ     
"เล่า เรื่องเมืองนอก" และ "ตามล่า...หาทุน" Season II 

11. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพานไหว้ครู
ประเภทพานสวยงาม ในพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา 2557 
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12 | สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ 
 
คณะศิลปศาสตร์มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ชั้นน าระดับประเทศ ความเป็น

เลิศทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ของคณะฯ ครอบคลุมการด าเนินงานในพันธกิจที่ส าคัญ 2 ด้านคือ  
ด้านการศึกษา และด้านบริการวิชาการ 
 

ด้านการศึกษา 
ปัจจุบัน ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์ แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ การจัดการ

ศึกษาแบบศิลปศาสตร์ หมายถึง การจัดการเรียนสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาแกน ได้แก่ วิชา
ภาษาไทยพ้ืนฐาน และภาษาอังกฤษระดับ 1-4 และวิชาเลือก อาทิ มนุษย์กับความชื่นชมศิลปะ รวมทั้งรายวิชา
ในหมวดวิชาเลือกเสรีให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล และ การผลิตบัณฑิต
ศิลปศาสตร์ ซึ่งหมายถึงการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาจ านวน 3 หลักสูตรคือ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

 

ก. การจัดการศึกษาแบบศิลปศาสตร์ 
ในปีงบประมาณ 2557 (ปีการศึกษา 2556) คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดสอนรายวิชาทางด้านศิลปศาสตร์

ให้แก่นักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งเป็นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาแกน ซึ่งเป็นวิชา
บังคับส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ทุกหลักสูตร มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
รวม 14,349 คน รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเลือก และรายวิชาเลือกเสรี มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
รวม 1,711 คน มรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (บังคับ) ปีการศึกษา 2556 
รหัสวิชา วิชาหมวดศึกษาทั่วไป (บังคับ) จ านวนนักศึกษา (คน) 
LAEN103 ENGLISH LEVEL I 1,965 

LAEN104 ENGLISH LEVEL II  2,960 
LAEN105 ENGLISH LEVEL III 1,695 
LAEN106 ENGLISH LEVEL IV 548 
LATH100 ART OF USING THAI LANG IN COM 7,181 

รวม 14,349 
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ตารางที่ 2 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) และเลือกเสรี ปีการศึกษา 2556 
รหัสวิชา วิชาเลือกเสรี จ านวนนักศึกษา (คน) 
LACH171  CHINESE I 207 
LACH172  CHINESE II 24 
LACH173  CHINESE III 11 
LACH209  CHINESE CALLIGRAPHY 4 
LAFE111  MAN & ARTS APPRECIATION 50 
LAFE141 PRIN OF MANAGE FOR SELF DEVELO 154 
LAFE144 CRITICAL THINKING & ANALYSIS 146 
LAFE145 SELF-LEARNING TECHNIQUES 6 
LAFE146 PERSONALITY DEVELOPMENT 355 
LAFE147 PSYCHOLOGY FOR QUALITY OF LIFE 27 
LAFE155 PHILOSOPHY & HUMAN BEING 109 
LAFR141 ELEMENTARY FRENCH I 125 
LAFR142 ELEMENTARY FRENCH II 14 
LAFR150 WINDOW TO FRANCE 92 

 LAGM191 ELEMENTARY GERMAN I 40 
LAJP161 ELEMENTARY JAPANESE I 279 
LAJP162 ELEMENTARY JAPANESE II 53 
LAJP163 ELEMENTARY JAPANESE III 6 
LAJP165 JAPANESE STUDIES 2 
LAJP166 INTENSIVE JAPANESE FOR COMMUN 6 
LATH103 PHUTTHAMONTHON STUDIES 1 

รวม 1,711 
 

 บริการศูนยก์ารเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง 
คณะศิลปศาสตร์ให้บริการ Language Learning Center (LLC) หรือศูนย์การเรียนรู้ภาษาส าหรับ

นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงบุคคลภายนอกที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้
ด้านภาษาด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจและเหมาะสมกับ
ระดับความรู้ด้านภาษาของตนเอง นอกจากนี้ยังบริการให้ค าปรึกษาการเรียนรู้ภาษาแบบกลุ่มหรือส่วนบุคคล 
โดยคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ อีกท้ังยังช่วยนักศึกษาก าหนดทิศทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ภาษาคณะศิลปศาสตร์มีสื่อสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ 
อาทิ พจนานุกรม หนังสือฝึกทักษะทางภาษา หนังสืออ่านนอกเวลา นิตยสาร เกม ภาพยนตร์และเพลง
ต่างประเทศ โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าเร็จรูป (CD-ROM) และมุมแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ  

ในปีงบประมาณ 2557 ทางศูนย์ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดูทันสมัยและน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น เช่น 
จัดซื้อโทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดีและโฮมเธียเตอร์ ตลอดปีมีนักศึกษาเข้าใช้บริการเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ  
รวม 304 ครั้ง นอกจากนี้ทางศูนย์ ยังได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ที่เน้นความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้รับ
สาระความรู้และการใช้ภาษาเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง เช่น  Conversation Club, Fun & 
Games, Contest และ Workshop เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

 
ข. การผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์ 
 ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับ ปริญญาตรี  
2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ประยุกต ์(หลักสูตรนานาชาติ)   
 

การรับนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์จัดแบ่งกลุ่มเป้าหมายของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

มหิดล ดังนี้  
ระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ ในระบบโควตา 

ประกอบด้วย กลุ่มโควตาวิทยาเขตกาญจนบุรี อ านาจเจริญ นครสวรรค์ และกลุ่มโควตาส่งเสริมความถนัดทาง
วิชาชีพ กลุ่มที่ 2 คือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยตามระบบแอดมิชชั่นกลาง 

ระดับปริญญาโท  ได้แก่ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งท่ีมีและไม่มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ 3 จ านวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 
หลักสูตร 

 
เป้าหมาย (คน) เข้าศึกษา (คน) 

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 95 51 

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอังกฤษ 95 68 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

20 7 

 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์มีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 461 คน ระดับ

ปริญญาโทจ านวน 51 คน ระดับปริญญาตรีสามารถจ าแนกตามหลักสูตรได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ าแนกตามหลักสูตรและชั้นปี ปีการศึกษา 2557 
หลักสูตร ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 รวม 

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 51 56 40 42 189 

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอังกฤษ 68 65 79 60 272 

 
การส าเร็จการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ รวม 116 คน 
แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 100 คน ระดับปริญญาโท 16 คน จ าแนกตามหลักสูตรได้ดังตารางต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 5 ผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
หลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย 41 
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 59 
ปริญญาโท 16 
   รวม 3 หลักสูตร 116 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ภาษาไทย และมีทักษะ
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมแก่ยุคสมัย มีความรอบรู้ ใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง
ตลอดชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ไปใช้ในสังคมได้ ตลอดจน  
เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นก าลังส าคัญ  
ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับสังคมปัจจุบัน 
2. มีความรู้ด้านภาษาไทยอย่างชัดแจ้งและสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. มีความสามารถในการปรับประยุกต์การใช้องค์ความรู้วิชาภาษาไทยให้เป็นประโยชน์ในอาชีพต่างๆ 
4. สามารถศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยในระดับสูงต่อไปได ้

ผลงานนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
1. นางสาวขนิษฐา สุทธิโสม, นางสาวฉัตรไฉไล บัวศรี และนางสาวพิชญ์สินี แพ้วสกุลพันธ์ เป็นตัวแทน

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการโต้วาที ในการประชุมวิชาการประเพณีมหิดล -กองทัพเรือ-
ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15   

2. นางสาวณัฐยา  ศรีสุว, นางสาวพรพิมล  ชูนิกร, นางสาวปภัสรา  เลผล, นางสาวเมวิการ์  กสิกร
รังสรรค์, นางสาวสุนิดา  เพ็งลี และนางสาวสุภัทรา  มิกานนท์ เข้ารอบแรกของโครงการแข่งขันการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครปฐม  

3. นายปิยวัฒน์  ดีเหลือ, นางสาวรุจิราวรรณ  ขันทอง, นางสาวนภัสนันท์  ภาสน์พิทักษ์, นางสาวพรรณ
วิภา  ราษฎรนิยม, นางสาวพิชญา  ม่วงสีงาม, นางสาวมณีรัตน์  แข็งฤทธิ์,  นางสาวรัตนบงกช     
กิจรัตนา, นางสาวพจนา  บุญปลูก, นางสาวอภิญญา  แสงสุข และนายธีรเดช  สุทธิเวชกุล ร่วมแสดง
ล าตัดในงานรวมรุ่น รวมใจ สานสายใยมหิดล ครั้งที่ 2 (MU Executives Family Reunion # 2) 

4. นางสาวมณีรัตน์ แข็งฤทธิ์ เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โครงการ “สรรเสริญพระบารมี 100 ปีร่วมใจไทย” 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา ปลูกฝังคุณค่าแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นสากลด้วยภาษา วัฒนธรรม และงานวิจัยคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ รอบรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี

ทักษะการเรียนรู้ เพ่ือศึกษาต่อและประกอบอาชีพทั้งในและนอกประเทศได้หลากหลาย 
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2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  และการวิจัยทางภาษาอังกฤษ วรรณคดี  และการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยมหิดลและภูมิภาค   

ผลงานนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1. นางสาวปัทมพร ชัยศุภกิจสินธ์  เข้าพิธีมอบรางวัลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจ าปี  2557           

“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 11 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวด นิยายภาพ 
(การ์ตูน) เรื่อง "Green Project” ภายใต้หัวข้อ สิ่งแวดล้อม 

2. นายโจนัส  สุขกุล และนายวิชย  วงศ์สุริยัน เป็นผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติหน้าที่ 
MU Guide  เพ่ือเป็นผู้แทนนักศึกษาในการต้อนรับอาคันตุกะของมหาวิทยาลัยมหิดลและเข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ 

3. นายญาณารณพ  พรมสุข ผู้แทนเยาวชนไทยในการเข้าร่วมกิจกรรม The ASEAN Plus Three 
Youth Leaders' Symposium 

4. นายอรรถวิทย์   อัศวิษณุ  ได้ รับคัด เลื อกเข้ าร่วมกิจกรรม ASEAN Mobility Program  ณ 
Panasastra University ราชอาณาจักรกัมพูชา 

5. นายฮามิช  มัสอ๊ิด และนางสาวสิตานัน  ปิ่นสุวรรณ  ได้รับคัดเลือกเป็น Mahidol University 
International Relation Ambasadors 2012 (MU - IR Ambassadors 2012) 

6. นางสาววรางรัตน์  ดวงแสง เข้าร่วมการเสวนาในโครงการเสวนานักศึกษาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "เล่า
เรื่องเมืองนอก" และ "ตามล่า...หาทุน" Season II 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. ให้ความรู้ภาษาอังกฤษและแนวทางการเรียนการสอนภาษา โดยใช้ทฤษฎีจากศาสตร์ต่างๆ 
3. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้น า และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า และ

ประมวลผลจากสื่อต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 6 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2556 
รหัส

นักศึกษา 
ชื่อนักศกึษา วิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ 

5236101 น.ส.นทีพร แก้วคง A TALE OF TECHNICAL CULTURE : REVEALING THAI 
UNIVERSITY FOREIGN LANGUAGE TEACHERS' PERCEPTIONS 

ตีพิมพ์ในวารสาร Australian Journal of Teacher Education  
ฉบับท่ี 5 ปี 2557 หัวข้อ School Culture: Teachers' Beliefs, 
Behaviors, and Instructional Practices 

5238015 น.ส.นวิยา จันจุฬา THE ENGLISH-THAI ADDRESS TERMS USED BY THAI-EFL 
LEARNERS 

น าเสนอในที่ประชุม 
International Symposium on Bilingualism 

5238019 น.ส.ดวงจิตร สุขภาพสุข STUDENTS' MISBEHAVIOR IN COLLEGE EFL CLASSES : 
STUDENTS' AND TEACHERS' PERSPECTIVES 

น าเสนอในที่ประชุม 
Applied Linguistics Australia National Conference 
November 2012 

5238020 น.ส.ญาณินท์ สายหยุด GOOD UNIVERSITY EFL TEACHERS : HOW STUDENTS IN 
ONE THAI UNIVERSITY CONTEXT DEFINE THEM 

น าเสนอในที่ประชุม 
33rd Thailand TESOL International Conference "E" 
novation and Communities in ELT 

5238021 นายนิชฌาน นอ้ยพินิจ PRACTICAL CURRICULUM INQUIRY : STUDENTS' VOICES OF 
THE FOUR COMMONPLACES 

น าเสนอในที่ประชุม 
AAAL Conference 2013 

5336215 นายพรหมมินทร ์
ซ่งสิริศักดิ ์

STUDENTS' PERCEPTIONS OF THAI TEACHERS IN AN 
INTERNATIONAL PROGRAM AT A PUBLIC THAI UNIVERSITY 

ตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยกาสะลองค า ฉบับที่ 2 ปี 2557 
หัวข้อ ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์คนไทยผู้สอน
ในหลักสูตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของรัฐ 

5337687 น.ส.ศิรินันท์ นุยภูเขียว A STUDY OF CLASSROOM ACTIVITIES AND LANGUAGE 
ANXIETY BETWEEN HIGH AND LOW ACADEMIC 
PERFORMANCE TEACHER STUDENTS AT RAJABHAT 

น าเสนอในที่ประชุม 
The 2nd National Graduate Conference 
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รหัส
นักศึกษา 

ชื่อนักศกึษา วิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ 

UNIVERSITIES 
5436008 MR.WEIJIAN DONG THE RELATIONSHIP BETWEEN CHINESE ENGLISH TEACHERS' 

CLASSROOM INSTRUCTIONAL PRACTICES AND STUDENTS' 
SELF-EFFICACY IN THEIR ENGLISH STUDY 

น าเสนอในที่ประชุม 
The 1st International Conference on Language 
Literature and Cultural Studies (ICLLCS) 

5437099 น.ส.คณิตา ลิ่มหัน ENGLISH-THAI TIME EXPRESSIONS USED BY THAI EFL 
LEARNERS 

น าเสนอในที่ประชุม 
The 9th International Symposium on Bilingualism 
(ISB9). 

5437515 นายยศศิร ิยศธร THE PRODUCTION OF ENGLISH AND THAI VELAR STOPS BY 
THAI UNIVERSITY STUDENTS 

น าเสนอในที่ประชุม 
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 

5437554 น.ส.วิลาวลัย์ ทิพย์โสดา A STUDY OF LANGUAGE LEARNING STRATEGIES USED AND 
SELF-EFFICACY BELIEFS HELD BY HIGH - AND LOW - 
ACHIEVING ENGLISH MAJOR STUDENTS 

น าเสนอในที่ประชุม 
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 

5437555 น.ส.ศิรประภา  
โคตรมุงคุณ 

A STUDY OF LANGUAGE ANXIETY, SELF-ESTEEM, AND 
ACADEMIC ABILITY AMONG THAI EFL TEACHER TRAINEES 
AT RAJABHAT UNIVERSITIES 

น าเสนอในที่ประชุม 
การประชุมวิชารการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 

5437557 น.ส.เนรญัชลา       
จารุจิตร 

A STUDY OF PROBLEMS, NEEDS, AND WANTS OF A 
PRACTICUM COURSE PROVIDED FOR EFL STUDENT 
TEACHERS AT NAKHONSAWAN RAJABHAT UNIVERSITY 

น าเสนอในที่ประชุม 
การประชุมวิชารการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 

5437561 น.ส.ศิริพร เขียนวงศ ์ A STUDY OF TEXTBOOKS AND CLASSROOM ACTIVITIES AS 
PERCEIVED BY TEACHERS AND STUDENTS 

น าเสนอในที่ประชุม 
The 9th International Symposium on Bilingualism 
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รหัส
นักศึกษา 

ชื่อนักศกึษา วิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ 

(ISB9). 
5437564 น.ส.ทักษพร สูงห้างหว้า ENGLISH AND THAI CONSONANT CLUSTERS PERCEIVED BY 

THAI EFL LEARNERS 
น าเสนอในที่ประชุม 
The 9th International Symposium on Bilingualism 
(ISB9). 

5437565 นายวรเวทย์พิสิษ ยศศิร ิ THE PERCEPTION OF ENGLISH EUPHEMISM AND SLANG 
TERMS BY THAI EFL LEARNERS 

น าเสนอในที่ประชุม 
The 9th International Symposium on Bilingualism 
(ISB9). 
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ทุนการศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา ซึ่งในสภาวะปัจจุบันทุนการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ

ส าหรับการเรียนรู้และเป็นอีกปัจจัยที่เป็นแรงสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ คณะฯ จึงได้
จัดหาทุน ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขสามารถรับทุนการศึกษา รวมทั้ง
การสนับสนุนให้นั กศึกษาได้ รับการทุนแลกเปลี่ ยนจากโครงการต่างๆ ทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ได้รับทุนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 7 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

ล าดับ ผู้รับทุน ชื่อทุน จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 นางสาวจันทร์จิรา  เลไธสง ทุนสาธิตสัมพันธ์ 3,500 

2 นายอานนท์  นันตสุคนธ์ ทุนสาธิตสัมพันธ์ 3,500 

3 นายเปรมวุฒิ  จตุรงคสัมฤทธิ์ ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 5,000 

4 นางสาวฉัตรดนัย  บัวศรี ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 5,000 

5 นางสาวญาณิน เลิศรัตนกิจ ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 5,000 

6 นางสาวณัฏฐณิชา  รัตนวุฒิรตัน์ ทุนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต  พรหมรังสี 5,000 

7 นางสาวกมลวรรณ  วิชัยรัตน์ ทุนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต  พรหมรังสี 5,000 

8 นางสาวปาริฉัตร  ภูประวิง ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 6,000 

9 นางสาวณิชภัสร์ รักษา ทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (ทุนต่อเนื่อง) 7,000 

10 นางสาววันทกาญจน์ เวชกิจ ทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (ทุนต่อเนื่อง) 7,000 

11 นางสาวพิชยา  ม่วงสีงาม ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 10,000 

12 นางสาวอชิรญา  ชัยนันทนาพร ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 10,000 

13 นางสาวนนทลี  หยกสุวรรณกุล ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 10,000 

14 นายวุฒิพล  พิศปั้น ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 10,000 

15 นางสาวปณิดา  มานุช ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 10,000 

16 นางสาวพรรณวิภา  ราษฎรนิยม 
 

ทุนการศึกษา"เทสโก้โลตัสเพื่อนิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัย" 

10,000 

17 นางสาววิกัญดา  เพียรประเสริฐ ทุนการศึกษา"เทสโก้โลตัสเพื่อนิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัย" 

10,000 
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์ ทั้งที่เป็น กิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้านวิชาการ อาทิ โครงการเรียนรู้ภาษาไทยและน าไปใช้อย่าง
ถูกต้อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าหน้าที่พิธีกรประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่2 (LA MC : เวที     
แจ้งเกิดครั้งที่ 2) กิจกรรมทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมของนักศึกษา ระดับ
นานาชาติ กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อาทิ โครงการ LA ACTIVITIES PASSPORT
โครงการเตรียมพร้อมบัณฑิตสู่ชีวิตการท างาน กิจกรรมอบรมทักษะคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานส าหรับคนท างาน
ออฟฟิศ กิจกรรมอบรมการแต่งหน้าเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพ และกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
อาทิ โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม "บัณฑิตไทยไม่โกง" โครงการ 
กิจกรรมสานสัมพันธ์อักษร-ศิลป์ ประจ าปี2557 (One Arts 2014) โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ
บัณฑิต โครงการวันไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์และเบิกฟ้ากิจกรรม ประจ าปี 2557 โครงการ 10 ปี ศิลปศาสตร์
สร้างฝันบันดาลใจ:ค่ายอาสาพัฒนาชนบทและศึกษาวัฒนธรรม "บ้านแม่อ้อใน" อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ 

 
  
 

ล าดับ ผู้รับทุน ชื่อทุน จ านวนเงิน 
(บาท) 

18 นายเปรมวุฒิ  จตุรงคสัมฤทธิ์ อาจารย์วศวรรษ  สบายวัน 10,000 

19 นางสาวฉัตรไฉไล  บัวศรี ทุนเชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด 15,000 

20 นายสหรัฐ  สิงห์ยบุศย์   ทุนการศึกษาโครงการ 1 มหาวิทยาลัย    
1 ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร     
(ทุนต่อเนื่อง) 

20,000 

21 นางสาวประกายดาว แสงนิล ทุนโครงการการศึกษาสมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร 

20,350 

22 นายชัชวัฏ  ตรีจักรสังข์ ทุนบุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด (ทุนต่อเนื่อง) 25,000 

23 นางสาวเยาวเรศ  แซ่หลิม  คุณพชศักดิ์  วิสุทธากุล 40,000 

24 นายไพโรจน์  คุณานุปถัมภ์ คุณสุพัชรา  วิสุทธากุล 40,000 
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ปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษา 

นอกเหนือจากการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน
การสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เป็นต้น  

อาคารสถานที่ คณะศิลปศาสตร์ มีที่ท าการอยู่ที่อาคารปฏิบัติการเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ 
“อาคารสิริวิทยา” ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 7 ชั้น ประกอบด้วย พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 24,519 
ตารางเมตร พ้ืนที่ก่อสร้าง 32,451 ตารางเมตร พ้ืนที่หลักประกอบด้วย 

 ห้องส านักงานคณบดี  
 ห้องพักอาจารย์  
 ห้องเรียนขนาด 60 ที่นั่ง 15 ห้อง  
 ห้องเรียนขนาด 120 ที่นั่ง 5 ห้อง  
 ห้องเรียนขนาด 365 ที่นั่ง 3 ห้อง  
 ห้องประชุม 16 ที่นั่งและ 40 ที่นั่ง รวม 2 ห้อง  
 ห้องบริการและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวม 6 ห้อง  
 ห้องสมุด  
 ห้องสโมสรนักศึกษา  
 ลานกิจกรรม  
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ด้านการบริการวิชาการ 
ในปีงบประมาณ 2557 คณะศิลปศาสตร์จัดการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลายหลาย เช่น การ

จัดพิมพ์หนังสือ การจัดโครงการบริการวิชาการ ทั้งแบบมีรายได้และไม่มีรายได้ การให้บริการด้านการแปล
และล่าม รวมถึงการให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามรถ ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ สามารถไป
ให้บริการด้านวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย  

การจัดพิมพ์หนังสือ 
ในปี พ.ศ.2557 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดพิมพ์หนังสือ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในด้านต่างๆ  

 
110 ปี สถานีรถไฟศาลายา 

ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และวัฒนธรรมว่าด้วย
วิวัฒนาการการเดินทางและการขนส่งจาก 

บางกอก – ศาลายา 

 
บทความคัดสรรในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง 
ทีทรรศน์ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม การสื่อสาร  

ในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน 

 
สยามปกรณ์ปริวรรต 

ปริทรรศน์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง เล่ม 3 
 

 
พิมุขสถานสรรพการพิสิฐ : สรรพ์นิพนธ์ประวัติศาสตร์

ว่าด้วย “วังหลัง” 
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จดหมายข่าวไทยศึกษา ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สยามปกรณ์ปริวรรต 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พุทธมณฑลวัฒนา: 60 ปี 
นายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม 

คลังปัญญาแห่งชาวพุทธมณฑล 

ท้องถิ่นนิทรรศน์ รวมหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
คัดสรรจากโครงการ 

“หลักสูตรท้องถิ่น: การบูรณาการความรู้สู่ชุมชน” 

 

 
ที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยมหิดล          

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
The Journal Vol.8 No.2 2012 
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โครงการบริการวิชาการ 
ในปีงบประมาณ 2557 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการทั้งแบบมีรายได้และไม่มีรายได้ 

โดยใช้สมรรถนะหลักด้านสื่อสาร สร้างสรรค์ และบูรณาการของคณะ จนเกิดเป็นโครงการต่อเนื่องและ
โครงการใหม่ ดังต่อไปนี้ 
โครงการแบบมีรายได้ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรมัคคุ เทศก์เชิงวัฒนธรรมสุขภาพ  ระยะเวลาของโครงการตลอด
ปีงบประมาณ 2557(ต.ค.56 – ก.ย.57) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสุขภาพแก่
สังคมไทย เป็นการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะด้าน เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจในเรื่องของ
สุขภาพมากขึ้น  

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและการท างาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและการท างาน   เพ่ือเน้นการฝึกทักษะการ
พูดและการฟังในสถานการณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันและการท างานผ่านสถานการณ์จ าลองต่างๆ 
พร้อมทั้งฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เป็นการสร้างความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
เช่น การเรียน การท างาน การเดินทางไปต่างประเทศ และพูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติ ในปีงบประมาณ 2557 
ได้จัดอบรมจ านวน 4 รุ่น  

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC เป็นการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ TOEIC 
เหมาะส าหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานและการสื่อสาร การเตรียมตัว
ส าหรับการท างานในองค์กรระดับนานาชาติ การทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษและปูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
ทักษะการฟัง อ่าน และเขียน จัดอบรมจ านวน 5 รุ่น 

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 5 ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น เปิดอบรม
ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2556 - 15 มิถุนายน 2557 การฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานการฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ท่ัวไป (ต่างประเทศ) ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือให้ผู้ผ่านการอบรม
มีคุณสมบัติและคุณภาพที่ดี รวมทั้งมีความพร้อมที่จะให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ ในด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยแก่ผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้มข้น รุ่นที่  1 (Intensive English Course) วันที่             
3 มีนาคม – 24 เมษายน 2557  เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด วัตถุประสงค์เพ่ือจัดสอนภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้เรียนที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลัก หรือเพ่ือสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโทและเอก   เน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด      
การอ่าน และการเขียน ไวยากรณ์ โครงสร้างที่จ าเป็นต่อการเรียนในระดับสูง ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการท าข้อสอบ
แบบ IELTS และ TOEFL ด้วย         

โครงการอบรมความรู้ด้านภาษาแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน -  31 
สิงหาคม 2557 โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2556 เป็นการอบรมภาษาต่างประเทศและความรู้ด้าน
วัฒนธรรมให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และ
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ประวัติศาสตร์ มีบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อาทิ มัคคุเทศก์ พนักงานบริษัททัวร์ พนักงานโรงแรม รวมถึง
บุคคลทั่วไป สนใจเข้าร่วมโครงการ 

 
โครงการแบบไม่มีรายได้ 

โครงการ “ศิลปศาสตร์อาสา: มองไปข้างหน้านราภิรมย์” ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 หน่วยวิชาการ
เชิงสร้างสรรค์และชุมชนสัมพันธ์ ได้ประสานความร่วมมือกับสภาลุ่มน้ าท่าจีนนครปฐม และภาคีเครือข่ายใน
การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “มองไปข้างหน้านราภิรมย์” ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ อาคารศูนย์การ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าท่าจีน
กรณีศึกษาคลองนราภิรมย์ และสรุปแผนงานเป็นเชิงนโยบาย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

โครงการ “เสน่ศาสตรา แห่งอุษาคเนย์” วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2556 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา
ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานด้านไทยศึกษา จัดแสดงนิทรรศการศาสตราวุธของไทยและของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ณ ห้องนิทรรศการ กิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการหัวข้อ  “ศาสตราวุธวังหลัง - มหิดล” 
และการเสวนาเรื่อง “สุนทรียศาสตรา: ศาสตรากับสุนทรียะ” รวมถึงเตรียมการและเตรียมองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับอาวุธในอุษาคเนย์ อันเป็นรากฐานทางประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาค ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

โครงการ “เล่าขานต านานศาลายา” ครั้งที่ 8 ตอน พญากง พญาพาน: สืบต านาน สานความรู้   
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้รับเกียรติจากคุณวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม มาเป็นองค์ปาฐก ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน” และมีพิธีมอบรางวัล “ศาลายาสดุดี” ครั้งที่ 4 แก่ “กลุ่มบ้านดอกบัว” น าโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
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แพทย์หญิง คุณสาคร ธนมิตต์ และดร.สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ ผู้ท าคุณประโยชน์แก่อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “พญากง - พญาพาน จากต านานสู่การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม” การแสดงละครสร้างสรรค์ เรื่อง “พญากง-พญาพาน” จากยุวมัคคุเทศก์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้าน
วัดมะเกลือ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชุมชนศาลายา 
ปราชญ์ชาวบ้าน และเป็นการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ ด้าน “ไทยศึกษา” อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

"สนทนาประสาซีไรต์ ...ก้าวต่อไปสู่อนาคต" เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2557 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการซีไรต์
และองค์กรภาคี ร่วมกันจัดงาน "สนทนาประสาซีไรต์...ก้าว
ต่อไปสู่อนาคต" ทั้ งนี้ ได้รับเกียรติจาก ม.ร .ว.สุขุมพันธุ์ 
บริพัตร ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และประธาน
คณะกรรมการด าเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอด
เยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรต์) เป็นประธานเปิดงาน "สนทนา
ประสาซีไรต์ ก้าวต่อไปสู่อนาคต" ตามโครงการรณรงค์ให้
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน ซึ่งงานดังกล่าวถือเป็นโอกาสอันดีที่จะท าให้กวีซีไรต์ได้ร่วมเสวนา
พูดคุยถึงแนวทางการสร้างนักกวีซีไรต์รุ่นใหม่และการประกวด “รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน
ส าหรับนักเขียนรุ่นใหม่” (Young S.E.A. Write Award ) เพ่ือแรงผลักดันให้เยาวชนแห่งภูมิภาคอาเซียนก้าวสู่
การเป็นกวีซีไรต์ในอนาคต 

โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากมัคคุเทศก์มืออาชีพ  เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2557 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือให้มัคคุเทศก์มืออาชีพได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานจริง    
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมไปถึงถ่ายทอดความรู้และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ท่ีดี วิทยากรโดยคุณขจร 
วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บรรยายหัวข้อ  “ทิศทางการท่องเที่ยวไทยในบริบทของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  

โครงการหลักสูตรท้องถิ่น: การบูรณาการความรู้สู่ชุมชน  ระหว่างวันที่  7 - 9 และ 12 พฤษภาคม 
2557 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษาและหน่วยวิชาการเชิงสร้างสรรค์และชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับกลุ่มภารกิจวิจัยและ
พัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “หลักสูตรท้องถิ่น: การบูรณาการ
ความรู้สู่ชุมชน” โดยจัดการอบรมให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้น าชุมชน และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดท า
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หลักสูตรท้องถิ่น หัวข้อเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การเก็บข้อมูลเชิงวัฒนธรรม การบูรณาการองค์
ความรู้ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นระหว่างสถานศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ข้อคิดเห็น สภาพปัญหา และความต้องการปัจจัยสนับสนุนในการจัดหลักสูตรท้องถิ่น  
 

โครงการเสวนา ชุด "การท่องเที่ยวไทยในศตวรรษที่ 21" ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2557 
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทย เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้
ในระดับนานาชาติ โดยจัดขึ้นทั้ งหมด 10 ครั้ง 
หลังจากเสร็จสิ้นการเสวนาจะมีการจัดพิมพ์หนังสือ
เพ่ือเผยแพร่เป็นความรู้ต่อไป ผู้ เข้าร่วม ได้แก่ 
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วม อาทิ มัคคุเทศก์ 
ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว รวมถึงอาจารย์ 
และนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านการท่องเที่ยว 

โครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ เช่น คุณปองพล อดิเรกสาร เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
ในต่างประเทศและบทเรียนส าหรับประเทศไทย” อาจารย์ ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยากร ในหัวข้อ “แผนพัฒนาชุมชนกับการท่องเที่ยว” เป็นต้น 

การเสวนา “ASEAN Young Writers Award ประตูสู่การเป็นนักเขียนระดับอาเซียน เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2557 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะกรรมการ
ด าเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ง
อาเซียน  (ซี ไรต์ ) เครือข่ายซีไรต์  และคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลั ยมหิ ดล  ริ เริ่ม โครงการประกวด  “รางวัล
วรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียนส าหรับนักเขียนรุ่นใหม่” 
ห รื อ  ASEAN Young Writers Award ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก      
นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร      
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เป็นประธาน โดยมีวิทยากรคนดังจากแวดวงวรรณกรรมมาร่วมสนทนา ได้แก่ คุณชมัยภร แสงกระจ่าง       
อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย คุณวุฒิชาติ ชุ่มสนิท (บินหลา สันกาลาคีรี) นักเขียนรางวัล           
ซีไรต์  ประจ าปี  พ.ศ. 2548 รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์  รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะ                
อักษรศาสตร์ และประธานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อจัดท าแผนพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยว เมื่อ
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว
โดยชุมชน และการเขียนแผนพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยว 
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวยังชุมชนของตนเอง   

มีการประกวดแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ทีมตลาดเก่าก๊กพระยา ตั้งอยู่ที่ อ าเภอ    
บางเลน จังหวัดนครปฐม 

โครงการ TIC FORUM ครั้งที่  1 เมื่ อวันที่  9 กรกฎาคม 2557 ศูนย์การแปลและการล่ าม            
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ท างาน  เรื่อง “บทบาทด้านการแปลและการล่ ามของกระทรวงการต่าง ประเทศ ” วิทยากรโดย                    

คุณธาตรี  เชาวชตา ผู้อ านวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้อง 
324 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

วันภาษาไทยแห่งชาติ  วันที่ 31 กรกฎาคม 
2557 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดงาน
วันภาษาไทยแห่งชาติ  โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน
โต้วาทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และฟังการเสวนา
เรื่อง "ภาพสะท้อนภาษาไทยในสื่อใหม่" ณ ห้อง 129 
อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ ในงานวันที่ระลึกการเปิดคลองนราภิรมย์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 
2557 หน่วยวิชาการเชิงสร้างสรรค์และชุมชนสุมพันธ์ ได้จัดท านิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ท้องถิ่น เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนริมคลองนราภิรมย์ และฝึกสอนการแสดงหุ่นเงาให้แก่กลุ่มละครเยาวชนบ้ าน
วัดมะเกลือ ในหัวข้อ “หุ่นเงาเล่าเรื่องคลองนราภิรมย์” เพ่ือแสดงในงานวันที่ระลึกการเปิดคลองนราภิรมย์ ณ 
ศาลาการเปรียญบ้านวัดมะเกลือ 

โครงการ TIC FORUM ครั้งที่  2 เมื่ อวันที่  10 
กันยายน 2557 ศูนย์การแปลและการล่ามได้จัดเสวนาทาง
วิชาการ เรื่อง “แปลหนังสือไปท าไม...ท าไมต้องแปล” 
วิทยากร คุณมกุฏ  อรฤดี  ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 
(นวนิยายและเรื่องสั้น)  พุทธศักราช 2555  

บริการการแปลและการล่าม 
ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการงานแปล อาทิ ประวัติ

บุคคลส าคัญ ประวัติหน่วยงานราชการและเอกชน เอกสารเพื่อขอใบอนุญาตองค์การอาหารและยา บทสารคดี 
ข้อความป้ายประกาศ คู่มือ แบบสอบถาม บทคัดย่อสารนิพนธ์ ฯลฯ  งานล่าม อาทิ ล่ามในบริษัท ล่ามงาน
จับคู่ธุรกิจ (อุตสาหกรรมการผลิต , ท่องเที่ยว, อาหาร เป็นต้น) ติดต่อสถานที่ราชการ ล่ามสัมภาษณ์รับ
พนักงาน ฯลฯ และงานตรวจเอกสารแปล อาทิ เอกสารทางราชการ คู่มือ สัญญาต่างๆ ศูนย์การแปลและ    
การล่าม ได้ด าเนินงานรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. ตราสัญลักษณ์ บริษัท ประเสริฐ เฮลแคร์ พลัส 
3. MODERN THAI CUISINE มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
4. ประวัติเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
5. จดหมายข่าวโตโยต้า บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พลับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
6. หลวงปู่โต๊ะ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พลับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
7. “MamuangMan Salaya” (Mango-Salaya; Manaifera indica Linn, Anacardiaceae)      

ป้ายต้นมะม่วงพระราชทาน 
8. คู่มือ เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ของ ดร. อุดม หงส์ชาติกุล 
9. งานแปลเรื่อง รายงานสถานการณ์มลพิษ ปี  2556 ผู้จ้างแปล กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. งานแปลเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอ

นามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 และเรื่อง นโยบายการจัดการของเสียสารเคมี พ.ศ. 2555   ผู้จ้าง
แปล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล     
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11. โครงร่างงานวิจัยเรืองการพัฒนาอาหารฮาลาลเพ่ือสุขภาพของนางสาวณัฐภัสสร แก้วรัตนอัมพร 
12. การดูแลรักษาผู้ป่วย จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมจัดท าใบรับรองค าแปล ผู้จ้างแปล คือ 

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 
13. บทสัมภาษณ์และพากย์เสียง hospice โครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบ

วงจรและบริบาลผู้ป่วย ระยะท้าย 
14. ข้อมูลส่วนบุคคลชาวพม่า ของนายเล็ก  แซ่ตั้ง 

 
นอกจากนี้ ศูนย์การแปลและการล่าม ยังเพ่ิมเติมความรู้ด้านการแปลและล่ามให้บุคลากรด้านนี้ ด้วย

การจัดโครงการอบรมดูงาน หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนี้ 

โครงการอบรมดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งที่ 1  ในวันที่ 30 กรกฎาคม  2557 เป็น
การศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือพัฒนาบุคลากรของศูนย์ฯ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน  โดย
คณะฯ ได้ไปศึกษาดูงานทีบ่ริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับ บลิชชิ้ง จ ากัด (มหาชน)  

 

   

 
 
 
โครงการอบรมดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษาและวัฒนธรรมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” วิทยากรโดย ดร.จิตริยา    
ปิ่นทอง จัดที่ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
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การให้บริการวิชาการของบุคลากร 
เนื่องด้วยบุคลากรสายวิชาการของคณะศิลปศาสตร์มีความรู้ ความสามารถที่หลายหลาย ตรงกับ

ความต้องการของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รับการรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เป็นต้น  
1. อ.ดร.กรศิริ  บุญประกอบ 

-    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 กรรมการในการตรวจการประเมินหนังสือเรียน โดยเข้าร่วมการจัดท า 
Focus group เรื่อง ความพร้อมของส านักพิมพ์เอกชนในการควบคุมคุณภาพสื่อการเรียนรู้ จัดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

-     วันที่ 28 เมษายน 2557 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. อ.ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร 

-     วันที่ 16 สิงหาคม -21 กันยายน 2557 อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา Pragmatics วัจนปฏิบัติศาสตร์ 
      จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
-     วันที่ 26 สิงหาคม 2557 กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย 
      ธรรมศาสตร์ 

3. อ.ดร.ฉันฐรัช หงส์บุญไตร 
 -     วันที่ 26 สิงหาคม 2557 กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย 
      ธรรมศาสตร์  

4. อ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ 
- วันที่ 1 มิถุนายน 2557 วิทยากรประจ ากลุ่มบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ครูยุคใหม่         

ควรทราบ  จัดโดยมหาวิทยาลัยธนบุรี 
- วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถาม เรื่อง การพัฒนา

ระบบการประเมินการสอนของครู จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

- วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ จัดโดยสมาคมสถานการณ์จ าลองและเกมเพ่ือ       
การเรียนรู้(ประเทศไทย) 

5. รศ.ดร.ทรงศรี  สรณสถาพร 
- วันที่ 6-7 มกราคม  และ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเตรียม

ตัวเป็นวิทยากรในระดับสากล จัดโดยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
- วันที่ 17 มกราคม 2557 ผู้เชี่ยวชาญร่วมสนทนากลุ่มเพ่ือพิจารณาและประเมิน(ร่าง)ระบบการ

ประเมินการสอนของครูตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือ ร่วมพลัง ส าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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- วันที่ 23-24 มกราคม 2557 วิทยากรในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเอกสาร
บทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 

- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจต้นฉบับบทความวิจัยเพ่ือลงพิมพ์ในวารสารวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) บทความวิจัย จัดโดย
มหาวิทยาลัยธนบุรี 

- วันที่ 27-28 มีนาคม 2557 วิทยากรโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง"การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพ่ือ
การพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาไทย" จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- วันที่ 24 เมษายน 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยต้นฉบับ เรื่อง "แนวทางการส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือการเตรียมความ
พร้อมส าหรับประชาคมอาเซียน" จัดโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

- วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2557 วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง การปฏิบัติการพยาบาลส าหรับผู้ใช้บริการ
ชาวต่างชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

- วันที่ 29-30 เมษายน 2557 วิทยากรอภิปราย เรื่อง ความรู้ทั่วไปและลักษณะของการเขียนบทความ
วิชาการและ เทคนิคและวิธีการเขียนบทความทางวิชาการ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

- วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยของวารสาร จัดโดยมหาวิทยาลัย
ธนบุรี 

- วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 วิทยากรประจ ากลุ่ม หัวข้อ เรื่อง นวัตกรรมการสอนส าหรับครูยุคใหม่    
จัดโดยมหาวิทยาลัยธนบุรี 

- วันที่ 1 มิถุนายน 2557 วิทยากรประจ ากลุ่มในโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาครูสู่
ประชาคมอาเซียน จัดโดยมหาวิทยาลัยธนบุรี 

- วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

- วันที่ 11-13 มิถุนายน 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2557 จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- วันที่ 26 มิถุนายน 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพบทความ(Peer Review) เรื่อง 
"การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการถามและตอบค าถามที่ขึ้นต้น
ด้วย Question Word ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) 
จังหวัดสุโขทัย" จัดโดยโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) จังหวัดสุโขทัย 

- วันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 วิทยากรฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การปฏิบัติการพยาบาล
ส าหรับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ" จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
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- วันที่ 10 -11 สิงหาคม 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร กรรมการสมาคมและเป็นกรรมการร่วมจัดการ
ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดยวิทยาลัยศรีวัฒนา 

- วันที่ 2,10,22,29 กันยายน 2557 วิทยากรฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือก้าวสู่ AEC" จัดโดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ 

6. อ.ดร.รุ่งภัทร เริงพิทยา 
- วันที่ 17-18 มกราคม 2557 กรรมการคัดกรองบทคัดย่อ จัดโดยสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่ง

ประเทศไทย 
7. ผศ.ดร.วิวรรธน์  พันธัย 

- วันที่ 24 เมษายน 2557 วิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมทางวิชาการ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

- วันที่  1 กรกฎาคม -13 ตุลาคม 2557 บรรยายกระบวนวิชา LIS 6060 จัดโดยมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

8. ผศ.ดร.โสฬส ศิริไสย์ 
- วันที่ 20-21 มกราคม 2557 วิทยากรให้ความรู้ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เรื่อง "การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือการเขียนบทความวิจัยบทความทาง
วิชาการ ในการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์" จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 

- วันที่ 12 มีนาคม 2557 วิทยากรให้ความรู้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย "การจัดการความรู้
ด้านการวิจัยและติดตามบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ เพ่ือการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่และการ
น าไปใช้ประโยชน์" จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

9. ผศ.ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล 
- วันที่ 12 กันยายน 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความวิจัย เพ่ือจัดท าวารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
-     วันที่ 18 กันยายน 2557 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
      ธรรมศาสตร์ 

10. อ.อรวี บุนนาค 
-   วันที่ 24 กันยายน 2557 น าเสนอผลการวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง “ชุมนุมงานวิจัยเพ่ือ 
    พัฒนาสู่หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมด้านสื่อมวลชน” จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
    มหาวิทยาลัย 
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13 | สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 

คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยได้ก าหนดแนวทางการสนับสนุน
การวิจัยมุ่งเป้า 5 ด้าน คือ 1) งานวิจัยเกี่ยวกับLiberal Arts Education 2) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 3) การวิจัยทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 4) การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาชุมชน 5) การวิจัยที่เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์  
 

การส่งเสริมด้านการวิจัย 
ปีงบประมาณ 2557 คณะได้ปรับปรุงเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัย จัดหาหนังสือ วารสาร และจัดการอบรม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการ
วิ จั ย ภ าย ใน ค ณ ะศิ ล ป ศ าต ร์ ม า ร่ ว ม แ บ่ งปั น ค ว าม รู้  อ าทิ เรื่ อ ง  The Workshop on “ Prosody 
(Suprasegmentals) แนวทางการวิ จั ยชนชาติ ไทย ในประเทศ อิน เดี ย  A corpus-based study of 
connectors and thematic progression in the academic writing of Thai EFL students แนวทาง
การศึกษาวิจัย เรื่อง The Use of Connectors in the Academic Theses of Thai EFL students  
 ด้านงบประมาณ คณะฯ มีทุนอุดหนุนการวิจัยสนับสนุนให้ปีละไม่ เกิน 100,000 บาท/คน 
ปีงบประมาณ 2557 คณะฯ ได้สนับสนุนทุนวิจัยภายในแก่บุคลากร 3 ทุนเป็นเงิน 291,460  บาท และได้รับ
เงินทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 1 ทุน รายละเอียดดังนี้ 

เงินทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 
1. An Investigation into the Communication Strategies Used By Thai Efl Learners to 

Manage Social Interaction หัวหน้าโครงการ MABEL VICTORIA จ านวนเงิน 93,990 บาท 
2. โครงการค่าย“Thailand ASEAN Camp 2013การศึกษาการเรียนรู้ด้วยตนเองการใช้กลยุทธ์ในการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษการสื่อสารภาษาอังกฤษและการแก้ปัญหาของนักศึกษาอาเซียนที่เข้าร่วม หัวหน้า
โครงการ อาจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ จ านวนเงิน 97,500 บาท 

3. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ อาจารย์อรวี บุนนาค จ านวนเงิน 99,970 บาท 
เงินทุนการวิจัยจากภายนอก  

1. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในการท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน: 
กรณีศึกษาของนักกายภาพบ าบัดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี 
สรณสภาพร จ านวนเงิน 200,000 บาท 
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ผลงานตีพิมพ์ 
ในปี พ.ศ.2557 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จ านวน 9  เรื่อง   

แต่ละเรื่องจะได้รับเงินรางวัลส าหรับผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ตามประกาศของคณะฯ พ.ศ.2553  มีรายนามผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ดังต่อไปนี้ 
ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ 4 เรื่อง ได้แก่ 

1. จิรสิริ  เกษมสินธ์ วิ เวกเมธากร , (2014), EFL Students’ voices on cohernce: A classroom-
based inquiry, Learn Journal language Institute Thammasat University 

2. ปณิชา  นิติสกุลวุฒิ , ทรงศรี สรณสถาพร, (2014), การใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
นั ก เรี ย น ที่ เข้ า ร่ ว ม โค ร งก ารค่ า ย อ า เซี ย น  (Language Learning Strategies of Students 
Participating in ASEAN CAM), วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี , 8(16), 39-54. และ วารสาร
วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 6(1), 12-29 

3. อรวี  บุนนาค, (2014), กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน, วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์, 14(2), 72-81. 

4. Kormsori Boonyaprakob, Prommin Songsirisak , (2014), ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
อาจารย์คนไทยผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของรัฐ, วารสารการวิจัย      
กาสะลองค า ฉบับที่ 2 

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 5 เรื่อง ได้แก่ 
1. Chantarath Hongboontri, (2014), Practical Curriculum Inquiry: Students’ Voices of their 

EFL Curriculum and Instruction, Australian Journal of Teacher Education, (11), 65-81. 
2. Chantarath Hongboontri, (2014), School Culture: Teachers’ Beliefs, Behaviors, and 

Instructional Practices, Australian Journal of Teacher Education, (5), 66-88. 
3. Duangtip Wongnak, (2014), EFL Writers’s Identities:  Interplay Between Writing 

Statements of Purpose and Presentation of Selves, Thailand TESOL Journal, 27 
4. Mabel P.Victoria, (2014), English: its role as the language of comity in an employment 

programme for Canadian immigrants, Globalisation, Societies and Education, 1-21. 
5. Rungpat  Roengpitya, (2014), An Integrated Approach  for  Teaching English 

Morphology and Syntax: The Case of the Lexeme “WATER” , The International 
Journal Of Humanities & Social Studies, (2), 103-121. 
นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้ตีพิมพ์หนังสือวารสาร The Journal Vol.8 No.2 2012 ซึ่งวารสาร 

The Journal คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น 1 ในวารสารจ านวน 8 เล่ม ที่ได้รับทุนสนับสนุน
วารสารวิชาการ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2551 ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยผลงานของบุคลากรของคณะฯ จ านวน 4 
เรื่อง ดังนี้ 
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1. น้ ามนต์ อยู่อินทร์ เรื่อง พิธีท าขวัญแม่โพสพ วัดเจ้าแปดทรงไตรย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. รังสิมา นิลรัต แนะน าหนังสือ เล่าเรื่องบางกอก ฉบับสมบูรณ์ ของ ส. พลายน้อย (2555) 
3. ยิ่งยศ กันจินะ แนะน าหนังสือ ชนิดของค าในภาษาไทย : การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์ ของ อมรา 

ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2553) 
4. รุ่ งภั ท ร เริ ง พิ ทยา Conference Report: The 5th CLaSIC 2012 Conference and The 47th 

RELC (Regional Language Centre) Seminar 
 

การน าเสนอผลงานที่ประชุมวิชาการ  
คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรไปเผยแพร่งานวิจัยในแวดวงวิชาการ ทั้งในรูปแบบ

การน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในปี 2557 มีบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้ไป
น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 11 เรื่อง ดังนี้ 
การน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติ จ านวน 11 เรื่อง  

1 Ladawan. 2013. Beliefs and Practices: Revealing their Intertwined Relationship.  
ALANZ&ALAA Conference 2013. New Zealand. November 27-29, 2013. (Poster). 

2 Khampeerpat, T. 2013. Well-being, and Professional Development: Revealing Thai   
University EFL Teachers'sPerceptions. ALANZ&ALAA Conference 2013. New Zealand. 
November 27-29, 2013. (Poster).  

3 Keawkhong, N. & Hongboontri, C., Kleinsasser, R.C. 2014. Voices of University FL 
Teachers in a Thai Context: Their Perceptions of Thailand’s FL Education. 17th World 
Congress of the International Association of Applied Linguistics (AILA). Australia. 
(Poster).  

4 Watcharenwong, P. & Hongboontri,C. 2014. Lifelong Learning: EFL Teachers' 
Conceptualizations and Their Practical Understanding. 17th World Congress of the 
International Association of Applied Linguistics (AILA). Australia. (Poster).  

5 Wongnak, D. 2014. An Analysis of Writers' Identities in Statements of Purpose. 
Thailand TESOL International Conference. Thailand. (Poster).  

6 Kaewbangpood, K. 2014.  EFL College Writing Students' Perceptions of Coherence. 
Thailand TESOL International Conference. Thailand. (Poster). 

7 Wana, W. & Boonyaprakoob, K. 2014. Thai EFL Learners' Learning Style Preferences in 
Thai University Contexts. Thailand TESOL International Conference. Thailand. (Poster). 

8  Jitlada,J. 2014. The What and The How of Feedback in ESL and EFL writing: What 
Research Says. International Conference on English Language Studies in The Context 
of ASEAN (ELSCA). Thailand. (Poster). 



 

รายงานประจ าปีคณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ประจ าปี 2557  ( 44 ) 
 

9   Wichuta, C. & Chirasiri, K.V. 2014. Feedback From Writing Teachers: What Students 
Think. International Conference on English Language Studies in The Context of ASEAN 
(ELSCA). Thailand. (Poster).    

10  Saichan, S. 2014. The Interplay between EFL Teachers’ Beliefs and Instructional 
Practices. Global Curriculum & Instruction Network Conference (GCIN) 2014. Hong 
Kong. (Poster).    

11 Saichan, S. 2014. Teachers’ Beliefs and Instructional Behaviours: Their Parallel 
Relationships. The 1st TRI-ELE International Conference on English Language 
Education. Thailand. (Poster). 

 

การจัดประชุมวิชาการ 
ในปีงบประมาณ 2557 คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับสถาบันเครือข่ายต่างๆ ได้จัดการประชุมระดับชาติ

และระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ดิน” สร้างโลก “ดิน” เปลี่ยนโลก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ 
โรงแรมรอยัลริ เวอร์  กรุงเทพฯ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาส
ที่ทรงได้รับยกย่องเป็น “นักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยชาติ” 
โดยทูลเชิญหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานโครงการมูลนิธิ
โครงการหลวง เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิด และมีการ
บรรยายเรื่อง “ดิน” ในมิติต่าง ๆ ครอบคลุมองค์ความรู้ทั้ง
ในแง่ของมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
บทสรุปของดินในด้านวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่า มนุษย์พ่ึงพาธรรมชาติด้วยการน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการ
ด ารงชีวิต เหตุดังกล่าวน ามาซึ่งมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม แต่ในขณะเดียวกัน ดินในแง่ของ
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่า มนุษย์กับธรรมชาติมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ่งในทางจิตใจ ซึ่ง
ก่อเกิดเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือสื่อสารอารมณ์ แสดงออกถึงความเคารพธรรมชาติไปจนถึง
การอธิบายเหตุที่มาของตนเอง และยังได้รับเกียรติจากอาจารย์วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร ศิลปินอิสระผู้สร้าง
ผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ มาให้ความรู้เรื่อง ดิน ในแง่ความเป็นศิลปะ โดยอาจารย์ได้เชิญทุกคน
ในงานร่วมท าภาพพิมพ์ลงผ้าเป็นรูป เฉลว หรือตาเหลว ในภาษาถิ่นพายัพ โดยท าเป็นเฉลว 5 แฉก ซึ่งหมายถึง
การลงอักขระพระเจ้า 5 พระองค์ คือ นะ โม พุท ธา ยะ 
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 การประชุมวิชาการนานาชาติ Tri-ELE International Conference ครั้งที่  1 ระหว่างวันที่        
20-21 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมดิแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ซึ่ง
เป็ นการจัด งานร่วมกัน  คือ  สถาบั นภาษา มหาวิทยาลั ย 
ธรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัยทางภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ และการศึกษาภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเรื่อง 
“Toword Grobal English Horizons” รวมทั้ ง เปิ ด โอกาส ให้

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้แลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น ซึ่งจะน าไปสู่การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับ
การเรียนการสอนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจ าปีคณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ประจ าปี 2557  ( 46 ) 
 

14 | สร้างเครือข่ายและความเป็นสากล 

  
ตลอดปีงบประมาณ 2557 หน่วยวิเทศได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย เช่น สถาบันการศึกษา องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรวิชาชีพ โดยก าหนดให้มีการจัด
กิจกรรมในหลายรูปแบบ อาทิ การจัดประชุมวิชาการ การศึกษาดูงาน การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย      
การแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

การศึกษาดูงาน และร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลกับสถาบันภายในประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย สถาบัน
ต่ า งป ระ เท ศ  อาทิ  University of Canterbury in Christchurch ประ เท ศนิ วซี แลนด์  Ritsumeikan 
University ประเทศญี่ปุ่น Victoria University ประเทศนิวซีแลนด์ และ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น   

 
 
 
 
 
  
 

ตารางที่ 8  บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ที่เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการ 

รายชื่อ สถาบันที่ไป ระยะเวลา 
ผศ.ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล 
ดร.ฉันฐรัช  หงษ์บุญไตร 

VNU University of Social 
Sciences and Humanities, 
Vietnam 

3 – 6 มิ.ย. 2556 

อ.อุไรพร  เวทสรณสุธี Kyushu University, Japan  17 - 24 ส.ค.2556 
ดร.ฉันฐรัช  หงษ์บุญไตร Queensland University, 

Australian Catholic University, 
Griffith University, Australia  

31 ส.ค. – 6 ก.ย. 2556 

ดร.ฉันฐรัช  หงษ์บุญไตร University of Canterbury in 
Christchurch, New Zealand 

15 - 21 มี.ค. 2557  
24 เม.ย. – 14 พ.ค. 2557 
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โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา   
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันต่างประเทศ 

อาทิ  Victoria University ประเทศนิ วซีแลนด์ , University of Canterbury in Christchurch ประเทศ
นิวซีแลนด์, Fukuoka Women’s University ประเทศญี่ปุ่น และ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 คณะศิลปศาสตร์ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Victoria 
University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ ที่เข้ามาเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ทั้งนี้
คณะนักศึกษาจากต่างประเทศได้มีโอกาสท่องเที่ยวในเขตชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ โดยได้เรียนรู้วิธีท าข้าวตัง
จากเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล เยี่ยมชมสวนกล้วยไม้และนาบัว และทดลองนั่งรถอีแต๋นชมสวน ซึ่ง
คณาจารย์และนักศึกษาจากต่างประเทศมีความประทับใจอย่างมากที่ได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นจากนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และได้เรียนรู้วิถีชุมชนชาวริมคลองมหาสวัสดิ์ 

ปีการศึกษา 2556 นักศึกษาจาก Kyushu University ระดับปริญญาตรี ได้เดินทางมาศึกษาและร่วม
ท ากิจกรรม ณ คณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2556 – 7 กันยายน 2556 จ านวน 15 คน ดังมี
รายชื่อดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 9 รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา เพศ  
1. MANAMI SUZUKI หญิง 

2. MAO MIYAZAKI หญิง 

3. MASASHI SONODA ชาย 

4. TOMOYUKI YAMAKI ชาย 

5. GO NAKANO ชาย 

6. YOSUKE NAGANO ชาย 

7. ASUKA ONO หญิง 

8. AI SAWAZAK หญิง 

9. KANA YOSHIMITSU หญิง 

10. ASAKO HIRAO หญิง 

11. SATOMI MADA หญิง 

12. MASATO HAMASAKI ชาย 

13. FUMI MATSUURA หญิง 

14. MASUMI HIRAYOSHI หญิง 

15. KIHEI KATAYAMA ชาย 
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นักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน 
ในปีงบประมาณ 2557 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลไปศึกษา

หรือฝึกงานในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยมีสถานภาพเป็น 
Exchange Students จ านวน 28 คน มีรายนามดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 10 รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะศิลปศาสตร์ไปยังสถาบันต่างประเทศ 
รายชื่อ สถาบันที่ไป ระยะเวลา 

1. นายธวัชชัย  แซ่ถ่อง 
2. น.ส.พัทธนันท์  ค าขันติ 
3. น.ส.เยาวเรศ  แซ่หลิม 

National Chung Hsing University 
ไต้หวัน 

ก.ย.2556-ม.ค.2557 

4. นายพัฒนะ  จริตควร HUSTEP   Hokkaido University 
ญี่ปุ่น 

27 ก.ย.2556-31 ส.ค.
2557 

5. น.ส.พาขวัญ ปัญญาโตนะ 
6. น.ส.จริตดรานุช สมพงษ์ 

Kyushu University ญี่ปุ่น 1 ต.ค.2556-25 ก.พ.
2557 

7. น.ส.ธนารีย ์ รังสิมันตศิริ 
8. น.ส.วรวฤนท์  กองพลพรหม 
9. น.ส.พักชณนันท์  งามจิต 
10. น.ส.ธนพร  ฉัตรศรีวิเศษ 
11. น.ส.ลลิตา  บุญมีลาภ 
12. น.ส.ธัณลัลรัตณ์  สริิวัฒนเกตุ 
13. น.ส.นีฤนาท  วงศ์สวัสดิ ์
14. น.ส.กาญจนา  จึงมานะกิจ 
15. น.ส.ภริศรา  นวนิธิกุล 
16. น.ส.มัญฑกาญ  อึ้งตระกูล 
17. น.ส.วิกัญดา  เพียรประเสริฐ 
18. นายปธานิน  ปาณะศรี 
19. นายวิศรุต  สุจริต 

Universitas Indonesia  16-31 ต.ค.2556 

20. นายสิรภพ  ว่องสนองกิจ Kyushu University ญี่ปุ่น 28 มี.ค.-31 ก.ค.2557 
21. น.ส.พิชามญซุ์  บุญช่วย 
22. น.ส.แก้มกานดา  อินทนิล 
23. น.ส.ธชัพรรณ  ศาสนวิสุทธิ์ 
24. น.ส.ฐิติรัตน์  จิรบันดาลสขุ 
25. นายฐิติพงษ์  พูนสกุลทิพย์ 
26. นายภาวิน  เบญจวิทยากุล 

University of Canterbury 
นิวซีแลนด์ 

28 เม.ย.-8 ส.ค.2557 
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รายชื่อ สถาบันที่ไป ระยะเวลา 
27. นายรณกฤต  รังสฤษติกุล 
28. นายเปรมวุฒิ  จตุรงคสัมฤทธิ์ 

 
ในปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์ มีอาจารย์ที่เดินทางไปเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศในฐานะศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการสอนและ
เรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ในโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
และสถาบันต่างประเทศ อาทิ Kyushu University โดยมีอาจารย์อุไรพร เวทสรณสุธี เข้าร่วมโครงการฯ และ 
Can Tho University โดยมีอาจารย์ ดร. สุธาทิพย์ เหมือนใจ เข้าร่วมโครงการฯ   
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15 | สรา้งระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

การบริหารงาน 
ในปีงบประมาณ 2557 การบริหารคณะศิลปศาสตร์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์      

เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ให้แก่คณะผู้บริหาร  เพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจในด้านการบริหาร การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ  และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.
คุณหญิงสุริยา  รัตนกุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์และอดีตรักษาการคณบดีให้เป็นที่ปรึกษา  นอกจากนี้
ยังได้แต่งตั้งประธานหลักสูตรฯ  หัวหน้างาน  และเลขานุการคณะ  รวมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทน
คณาจารย์ประจ าเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

เพ่ือให้การด าเนินงานตอบสนองต่อเป้าหมายของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ จึงได้มี
การสื่อสารให้บุคลากรทั้งหมดเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ตรงกัน ดังนี้ 

1) การถ่ายทอดผ่านประธานหลักสูตรฯ หัวหน้างาน และผู้แทนคณาจารย์ ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ไปสู่บุคลากรในการประชุมระดับหน่วย ระดับงาน และระดับหลักสูตรฯ 

2) การประชุม Meet the Dean (ผู้บริหารพบประชาคม) สายวิชาการ ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง  
สายสนับสนุน เดือนละ 1 ครั้ง  

3) กิจกรรมคณบดีพบคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ  
4) การประชุมคณะกรรมการต่างๆ  
5) สื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารภายในคณะฯ อาทิ การออกหนังสือเวียน อีเมล เว็บไซต์ 

(อินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ต) Social media สื่อสิ่งพิมพ์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

การเงินและงบประมาณ 
คณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณในการด าเนินการทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และงบอุดหนุนจาก

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะฯ ได้ตั้งงบรายได้ของคณะฯ เพ่ือสมทบให้การด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังมีรายละเอียดของงบประมาณที่ขอตั้งและงบประมาณรายจ่าย
ดังต่อไปนี้   
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ตารางที่ 11 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2557 
จ าแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน 

หมวดรายจ่าย       เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม (บาท) 
1. งบบุคลากร 39,143,154 7,392,800 46,535,954 
    - เงินเดือน 36,971,904 6,840,100 43,812,004 
    - ค่าจ้างประจ า 638,900 552,700 1,191,600 
    - ค่าจ้างชั่วคราว 1,532,350 - 1,532,350 
2. งบด าเนินงาน 2,034,863 10,764,800 12,799,350 
    - ค่าตอบแทน 719,750 1,073,600 1,793,350 
    - ค่าใช้สอย 476,313 6,699,200 7,175,513 
    - ค่าวัสดุ 434,400 2,285,000 2,719,400 
    - ค่าสาธารณูปโภค 404,400 707,000 1,111,400 
3. งบลงทุน - - - 
    - ค่าครุภัณฑ์ - - - 
    - ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
- - - 

4. งบเงินอุดหนุน 16,213,000 9,030,000 25,243,000 
5. งบรายจ่ายอื่น - 1,000,000 1,000,000 

รวมทั้งสิ้น 57,391,017 28,187,600 85,578,617 
 

ตารางที่ 12 รายจ่ายจริงประจ าปีงบประมาณ  2557 จ าแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน 
หมวดรายจ่าย       เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม (บาท) 

1. งบบุคลากร 38,456,606.15 8,873,387.26 47,329,993.41 
    - เงินเดือน 37,455,941.11 8,407,570.60 45,863,511.71 
    - ค่าจ้างประจ า 633,810.00 465,816.66 1,099,626.66 
    - ค่าจ้างชั่วคราว 366,855.04 - 366,855.04 
2. งบด าเนินงาน 13,047,965.22 12,441,610.99 25,489,576.21 
    - ค่าตอบแทน 2,478,604.96 2,056,840.44 4,535,445.40 
    - ค่าใช้สอย 8,348,531.90 9,594,999.78 17,943,531.68 
    - ค่าวัสดุ 1,773,150.90 355,200 2,128,350.90 
    - ค่าสาธารณูปโภค 447,677.46 434,570.77 882,248.23 
3. งบลงทุน - 66,200 66,200 
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หมวดรายจ่าย       เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม (บาท) 
    - ค่าครุภัณฑ์ - 66,200 66,200 
    - ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
- - - 

4. งบเงินอุดหนุน 2,595,966.02 5,652,667.68 8,248,633.70 
5. งบรายจ่ายอื่น - - - 

รวมทั้งสิ้น 54,100,537.39 27,033,865.93 81,134,403.32 

อัตราก าลัง 
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ในปีงบประมาณ 2557 จ านวนบุคลากรทั้งหมด 143 คน แบ่งเป็นสาย

วิชาการ  61 คน และสายสนับสนุน (ผู้ช่วยอาจารย์, ผู้ช่วยสอน, เจ้าหน้าที่)  82 คน เมื่อพิจารณาคุณวุฒิ
บุคลากรสายวิชาการเทียบกับปีงบประมาณ 2556 พบว่า มีจ านวนอาจารย์ที่จบระดับปริญญาเอกเพ่ิมมากข้ึน
จากเดิม 3 คน และบุคลากรได้รับต าแหน่งทางวิชาการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้น 1 คน ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนาไปในแนวทางท่ีดีขึ้น 

ตารางที่ 13 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสถานภาพและประเภทการจ้าง 

อัตราบุคลากร 

ประเภทการจา้ง 
ข้าราชการ พม. 

(เงิน
อุดหนุน) 

ลูกจ้าง 
ประจ า 
(เงิน

งบประมาณ) 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

(เงิน
อุดหนุน) 

พม. 
(เงิน

รายได้) 

ลูกจ้าง 
ประจ า 
(เงิน

รายได้) 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

(เงินอุดหนุน
โครงการ) 

รวม
ทั้งสิ้น 

รอง
ศาสตราจารย ์

2 - - - - - - 2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

6 2 - - - - - 8 

อาจารย ์ 3 42 - - - - - 45 
อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 

- - - 6 - - - 6 

ผู้ช่วยอาจารย ์ - 12 - - - - - 12 
ผู้ช่วยสอน(TA) - - - - - - 4 4 
เจ้าหน้าที ่ 2 21 3 - 32 3 5 66 

รวม 13 77 3 6 32 3 8 143 
ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2557 
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ตารางที่ 14 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
อัตราบุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ ากว่า

ปริญญาตร ี
รวมทั้งสิ้น

(คน) 
รองศาสตราจารย ์ 2    2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 4 4   8 
อาจารย ์ 17 28   45 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 1 4 1  6 
ผู้ช่วยอาจารย ์  12   12 
ผู้ช่วยสอน (TA)   4  4 
เจ้าหน้าที ่  9 41 16 66 

รวม 24 57 45 16 143 
ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2557 
 

การพัฒนาบุคลากร 
 คณะศิลปศาสตร์มีการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากรทุกสายงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกต าแหน่งในแต่ละสายงานเข้ารับการ
พัฒนาในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน เสนอผลงานทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนให้
อาจารย์ ขอรับทุนการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมทั้ งทุน
ต่างๆ จากหน่วยงานอื่น  
กิจกรรมและโครงการพัฒนาบุคลากร 
 ในปีงบประมาณ 2557 คณะฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านกิจกรรมและโครงการดังต่อไปนี้ 

โครงการ LA Clinic (คลินิกของคนรักความก้าวหน้า) ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน 
กันยายน 2557 คณะศิลปศาสตร์ให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนคณะฯ 
และมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ และผลักดันให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนขอต าแหน่งตามความ
เหมาะสมกับศักยภาพ โครงการนี้มีผู้เข้าร่วม 30 คน  

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 และวันที่  14 สิงหาคม 2557  
เป้าหมายของโครงการ คือ กลุ่มบุคลากรที่เริ่มเข้ามาท างานในคณะศิลปศาสตร์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 
เป็นต้นไป เพ่ือรับรู้นโยบาย เป้าหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้าและระบบการบริหารงาน
ของคณะศิลปศาสตร์ และเพ่ือสร้างสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรอันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2557 คณะศิลปศาสตร์มีบุคลากรที่เพ่ิงเริ่มปฏิบัติงานกับคณะฯ 
ประเภทสายวิชาการจ านวน 8 คน และสายสนับสนุนจ านวน 13 คน ซึ่งทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ 
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กิจกรรม Meet the Dean เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
จัดกิจกรรม Meet the Dean (สายวิชาการ) ครั้ งที่  1/2557 ได้ รับ เกียรติ จากท่ านรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐน์ มาบรรยายเรื่อง MU Work 
Point และE-HR เพ่ือพัฒนาการประเมินผลงานด้วยระบบออนไลน์และการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการท างานของบุคลากร “การพัฒนาบุคลิกภาพในการท างาน”  

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เพ่ือให้บุคลากรได้รับการสร้างเสริมศักยภาพการท างาน วิทยากรโดย คุณ
สุวรรณา สรรสุนทรเทพ เลขานุการคณะฯ บรรยายเรื่อง “การเขียนผังงาน (Flowchart)” และเชิญวิทยากร 
อาจารย์เนตรา เทวบัญชาชัย จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การ
พัฒนาบุคลิกภาพในการท างาน” เพ่ือการให้บริการด้วยท่าทางที่ถูกต้องและเป็นที่ประทับใจของผู้รับบริการ 
เช่น การยืน การไหว้ การส่งของ และการพูดจา เป็นต้น อันจะน าไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเองและคณะฯ 

 
 
 
 
 

โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการท างานของบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ MIND 
MAP เพื่อวิเคราะห์งานและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 คณะ     
ศิลปศาสตร์จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้มี โอกาสเรียนรู้เทคนิค
การใช้ MIND MAP ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร ออกแบบระบบงานภายในคณะฯ 
โดยเชื่อมโยงทุกหน่วยงานย่อยรวมเป็นคณะศิลปศาสตร์ สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยเชิญวิทยากร คุณอชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้ Mind Map”   
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การสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรม/พัฒนา 

คณะศิลปศาสตร์เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
คณะฯ ทั้งแบบมีและไม่มีค่าใช้จ่าย เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ความสามารถของตัวบุคลากร ความสามารถในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพหรือเป็นการตอบสนองเป้าหมายของคณะฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีงบประมาณ 
2557 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม มีดังนี้ 
บุคลากรสายวิชาการและผู้ช่วยอาจารย์ 
1. อาจารย์ ดร.กรศิริ  บุญประกอบ 

- วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรบุคคลต้นแบบ (MU 
Brand Ambassador) จัดโดย กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมประชุม "การพัฒนาแนวทางการด าเนินงานมาตรฐานของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" จัดโดย คณ ะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. อาจารย์เก๋  แดงสกุล 
- วันที่ 22 – 26 เมษายน 2557 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล       

ด้านการจัดการเรียนการสอน จัดโดย กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. อาจารย์ ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร 

- วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่  21 และถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยมหิดล” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 
2557 จัดโดย กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. อาจารย์ ดร.ชนกพร  พัวพัฒนกุล 
- วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ประชุมเรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556 -

2559 จัดโดย กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล 



 

รายงานประจ าปีคณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ประจ าปี 2557  ( 56 ) 
 

- วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย (รอบ2) กลุ่มเรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลป์ 
และการสร้างการรับรู้ภาษาไทยในสังคมไทยและโลก ประจ าปีงบประมาณ 2557 จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

- วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 
2557 จัดโดย กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 24 - 25 สิงหาคม2557 เข้าร่วมโครงการสัมมนา "Blossom PR MU 2014" จัดโดย กอง
บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์  จันทร์อยู่ 
- วันที่ 11 มิถุนายน 2557 การประชุมเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัย “ชุดโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ” จัดโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
- วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เข้าร่วมการสัมมนา การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ จัด

โดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
- วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือ

เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่  21 และถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยมหิดล” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 
2557 จัดโดย กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี  สรณสถาพร 
- วันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2557 ประชุมวิชาการ โครงการ Research Zone 2014 : Phase 88 จัด

โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
- วันที่  5-6 สิงหาคม 2557 ประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิจัยเพ่ือน าเสนอในการประชุม

นานานชาติ ด้านอีเลิร์นนิ่ ง ปี  2557 The Fifth TCU International E-Leaning Conference 
2014 ในหัวข้อ Overcome the Uncertainty of Technology in Education จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ประชุมเพ่ือพิจารณาจัดท ายกร่างข้อบังคับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

7. อาจารย์นิธินา ปรีชาทวีกิจ 
- วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล      

ปี 2557 จัดโดย กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
8. อาจารย์ ดร.น้ ามนต์  อยู่อินทร์ 

- วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล      
ปี 2557 จัดโดย กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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9. อาจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ 
- วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล     

ปี 2557 จัดโดย กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
10. อาจารย์ ดร.ปวลักขิ์  สุรัสวดี 

- วันที่ 22 – 26 เมษายน 2557 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านการจัดการเรียนการสอน จัดโดย กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

11. อาจารย์พิกุลกานต์  รุจิราภา 
- วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ ของ

ต าแหน่งในสายวิชาการ จัดโดย กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 
12. อาจารย์พีรยา  อุตสาห์จิต 

- วันที่ 22 – 26 เมษายน 2557 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด้านการจัดการเรียนการสอน จัดโดย กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

13. อาจารย์ ดร.ภัททิยา  ยิมเรวัต 
- วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมครั้งที่ 5/2557 จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมครั้งที่ 4/2557 จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
14. อาจารย์ยิ่งยศ  กันจินะ 

- วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย (รอบ2) กลุ่มเรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลป์ 
และการสร้างการรับรู้ภาษาไทยในสังคมไทยและโลก ประจ าปีงบประมาณ 2557 จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

15. อาจารย์ ดร.รุ่งภัทร เริงพิทยา 
- วันที่  15 – 18 กรกฎาคม 2557 สัมมนา Lecture & Workshop on Discourse Analysis by 

Ingrid de Saint-Georges, Ph.D. จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมงาน Meet the President ประชาคมพบอธิการบดี ครั้งที่ 

2/2557 จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วันที่  30 กรกฎาคม 2557 สัมมนา CULI Research Seminar 2014 จัดโดยสถาบันภาษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
16. อาจารย์วิภา  งามฉันทกร 

- วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ ของ
ต าแหน่งในสายวิชาการ จัดโดย กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรรธน์  พันธัย 
- วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ประชุม "การพัฒนาแนวทางการด าเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

18. อาจารย์ศราภรณ์  คุณะวัฒน์สถิต 
- วันที่ 5 และ 8 กันยายน 2557 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2557 จัดโดย         

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 
19. อาจารย์ศฬิษา  วิทยาศรัย 

- วันที่  12 – 14 มิถุนายน 2557 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Doing Research in Applied 
Linguistics 2   จัดโดย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

20. อาจารย์ศิธรา  จุฑารัตน์ 
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย (รอบ2) กลุ่มเรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลป์ 

และการสร้างการรับรู้ภาษาไทยในสังคมไทยและโลก ประจ าปีงบประมาณ 2557 จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

21. อาจารย์สิรารุจ  กิตติวรเชฏฐ์ 
- วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล     

ปี 2557 จัดโดย กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสฬส ศิรืไสย์ 

- วันที่ 3 สิงหาคม 2557 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการความมั่นคงทางอาหารของประชากรเขตชานเมือง 
ภายใต้ชุดโครงการภาษาและวัฒนธรรมคือพลังเสริมสร้างสุขภาวะ จัดโดย สภาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2557 โครงการความมั่นคงทางอาหารของประชากรเขตชานเมืองภายใต้
ชุดโครงการภาษาและวัฒนธรรมคือพลังเสริมสร้างสุขภาวะ จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

23. อาจารย์ ดร.อนวัช  บุนนาค 
- วันที่ 14 สิงหาคม 2557 การฝึกอบรม หัวข้อ “การใช้งานระบบบันทึกภาระงานของบุคลากรสาย

วิชาการ (MU Work Point) ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent management 
& Research Reward จัดโดย กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 15 สิงหาคม 25.57 ร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความจ าเป็นของการแปลหนังสือในประเทศ
ที่มีภาษาประจ าชาติ เช่น ประเทศไทย” จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- วันที่ 18 สิงหาคม 2557 การอบรมปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย (Proposal Writing Workshop) จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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- วันที่ 5 และ 8 กันยายน 2557 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2557 จัดโดย 
กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

24. อาจารย์อรภาริน  อ่อนกอ 
- วันที่ 22 – 26 เมษายน 2557 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้านการจัดการเรียนการสอน จัดโดย กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
25. อาจารย์อรวี  บุนนาค 

- วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย (รอบ2) กลุ่มเรื่อง การสร้างสรรค์งานศิลป์ 
และการสร้างการรับรู้ภาษาไทยในสังคมไทยและโลก ประจ าปีงบประมาณ 2557 จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ  พลเดช 
- วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2557 ประชุมวิชาการ เรื่อง  “Toward Global English Horizons” จัดโดย TRI 

– ELE Organization 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล 

- วันที่ 17 พฤษภาคม 2557  เข้าร่วมล่องเรือเรียนรู้วิถีชีวิต เชื่อมร้อยสายใยมหิดล ชุมชนพุทธมณฑล      
จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมสัมมนาเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย
และภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- วันที่7 กันยายน 2557 สัมมนาเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทยและภาษาไทย
ประยุกต์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

28. อาจารย์ ดร.อัญชลี  ภู่ผะกา 
- วันที่ 7 สิงหาคม 2557 โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยทางการศึกษา โอกาสใหม่ของการ

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” จัดโดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วันที่ 14 สิงหาคม 2557 การฝึกอบรม หัวข้อ “การใช้งานระบบบันทึกภาระงานของบุคลากรสาย

วิชาการ (MU Work Point) ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent management 
& Research Reward จัดโดย กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

29. Mr.Brian Wadman 
- วันที่ 26 กันยายน 2557 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรชาวต่างประเทศ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล 

30. Mrs.Elizabeth Mary Wohlers 
- วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2557 ประชุมวิชาการ เรื่อง  “Toward Global English Horizons” จัดโดย TRI 

– ELE Organization 
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บุคลากรสายสนับสนุน 
1. น.ส.ธันย์นิชา  จิรฐาธนะพงศ์ 

- วันที่ 5 และ 8 กันยายน 2557 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2557 จัดโดย กอง
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. นางนิศา  แดงสอน     
- วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโดย กอง

ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วันที่ 12 – 30 กันยายน 2557 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล  รุ่นที่ 13   

จัดโดย กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. น.ส.เนริสา  ลิปิสุนทร 

- วันที่ 5 และ 8 กันยายน 2557 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2557 จัดโดย กอง
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. น.ส.พรพรรณ รูปกลม 
- วันที่ 5 และ 8 กันยายน 2557 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2557 จัดโดย กอง

ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. น.ส.พนิดา  หนูทวี 

- วันที่  22 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมงาน Meet the President ประชาคมพบอธิการบดี ครั้งที่ 
2/2557 จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. นางมารศรี  โฉมปรางค์ 
- วันที่  22 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมงาน Meet the President ประชาคมพบอธิการบดี ครั้งที่ 

2/2557 จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
7. น.ส.สายพิณ  หมอนวดดี 

- วันที่ 21 มีนาคม – 2 เมษายน 2557 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 
12  จัดโดย กองทรพัยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

8. นางสิรินิภา  พลอยเพ็ชร 
- วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโดย กอง

ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 
9. น.ส.สุดารัตน์ ศักดี 

- วันที่  24 – 25 กันยายน 2557 ประชุมวิชาการ Thailand Quality Conference & The 15th 
Symposium on TQM-Best Practices in Thailand จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 

10. น.ส.อรพรรณ  ลิ้มติ้ว 
- วันที่  22 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมงาน Meet the President ประชาคมพบอธิการบดี ครั้งที่ 

2/2557 จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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11. นายอนุชิต นิธิมงคลทรัพย์ 
- วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2557 เข้าร่วมโครงการสัมมนา "Blossom PR MU 2014" จัดโดยกอง

บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

การลาศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ 

 โดยในปีการศึกษา 2556(1 ส.ค.56 – 31 ก.ค.57)  คณะฯ มีบุคลากรที่อยู่ระหว่างการลาศึกษา
จ านวน 12 คน ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 15 รายนามอาจารย์ที่ลาศึกษาระดับปริญญาเอก 
ระยะเวลา ชื่อ – สกุล รายละเอียด 

1 ต.ค.51 – 20 ม.ค.58 นางสาววิภาพรรณ   
งามประมวล 

ปริญญาโท-เอก Applied 
Linguistics/English 
ณ The Open University และ The 
University of Nottingham 
ประเทศสหราชอาณาจักร 
โดยทุน The Open University 
Studentship และ ทุนการศึกษาขั้นสูงเชิงกล
ยุทธ์เพื่อสร้างนักวิจัยระดับแนวหน้า 

1 ก.ค.53 – 30 มิ.ย.58  นางสาวเขมฤทัย  บุญวรรณ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

26 ส.ค.53 – 1 ก.ย.58 นางสาวสุนันทา  วิไลศิลป์ สาขาภาษาศาสตร์ 
ณ Seoul National University 
ประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี 
โดยทุน SBS Foundation (Silk-Road 
Scholarship) และทุนพัฒนาอาจารย์ 

1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.58 นางสาวณัฐกาญจน์   
นาคนวล 

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 มิ.ย.54 – 5 มิ.ย.58 นางสาวสิรินิธิ์  ชนะวงศ์ 
 

สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ  
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15 ส.ค.54 – 14 ส.ค.58 
 

นางสาวสุธาทิพย์   
ถิรคุณโกวิท 
 

สาขา Second Language Studies with 
the Concentration in Language 
Testing and Course Evalution ณ 
Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ระยะเวลา ชื่อ – สกุล รายละเอียด 
โดยทุนมหิดล 

1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.58  
 

นายสมบูรณ์   
พจน์ประสาท 

สาขา English Literature  
ณ The University of Bristol ประเทศส
หราชอาณาจักรบรเิตนใหญ่และไอร์แลนด์
เหนือ  
โดยทุนมหิดล 

26 ต.ค.54 – 25 ต.ค.58 นางสาววรรณพร   
พงษ์เพ็ง 

สาขาวิชาไทยศึกษา  
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยทุนพัฒนาอาจารย์ 

11 มิ.ย.55 – 10 มิ.ย.58  นางพิชณี  โสตถิโยธิน สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

21 ส.ค.55 – 27 ก.ย.59 
 

นายพยุงศักดิ์  แก่นจันทร์ 
 

สาขา Curriculum and Teaching 
Specializing in Educational Media and 
Technology ณ Boston University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
โดยทุนมหิดล 

13 ต.ค.55 – 30 ก.ย.59 นางสาวกรกช   
แพทย์สาสดี 

ปริญญาโท-เอก สาขาวิชา English 
Literature ณ University of Leed และ 
Lancaster University  
ประเทศสหราชอาณาจักร 
โดยทุนส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3 มิ.ย.56 – 2 มิ.ย.59 นางสาวฐิติภา  คูประเสริฐ สาขาวิชาภาษาไทย 
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยทุนพัฒนาอาจารย์ 

 

สวัสดิการ 
คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายในการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร เพ่ืออ านวยประโยชน์ สร้างขวัญและ

ก าลังใจให้แก่บุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่ดี เสริมสร้างความสามัคคี เพ่ิมพูนทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม 
ในปีงบประมาณ 2557 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
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โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ประจ าปี 2557         
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานบุคลากรสัมพันธ์สังสรรค์วันขึ้นปี
ใหม่ให้กับบุคลากร ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ ห้อง SC1-
LA-133 คณะศิลปศาสตร์ โดยมีการแสดง ร้องคาราโอเกะ   
จับรางวัล จับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ และรับประทาน
อาหารกลางวันร่วมกัน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคลากรของคณะฯ สร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
บุคลากร 

โครงการการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2557 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประจ าทุกปี   ซึ่ง
ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 31 กุมภาพันธ์ 2557    
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา โดยมีกีฬาทั้งหมด 21 ประเภท  เพ่ือเป็นสวัสดิการและนันทนาการ
แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงเพ่ือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล และเพ่ือค้นหาบุคคลในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปร่วมแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน
ต่อไป ซึ่งคณะฯ ได้ส่งบุคลากรที่มีความถนัดหรือสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น กีฬาประเภทลู่และลาน ฟุตซอล 
และวอลเล่ย์บอล เป็นต้น 
 
  
 
 
 
 
 

 
ตรวจสุขภาพประจ าปี 2557 คณะศิลปศาสตร์ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการมีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความรู้ ความสามารถ จึง
จัดบริการการตรวจสุขภาพประจ าปี 2557 ให้แก่บุคลากรของคณะฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยผู้เข้ารับ
การตรวจสุขภาพจะได้รับการแจ้งผลการตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นกรณีที่ต้องการรับการ
ตรวจนอกเหนือจากรายการท่ีก าหนดไว้  
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การจัดการความรู้ 
คณะศิลปศาสตร์มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ มีรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

และสื่อสารองค์กร และหน่วยจัดการความรู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานแผนและพัฒนาคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการด าเนินงาน มีคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ ท าหน้าที่วางแผนงาน พิจารณา
โครงการ-กิจกรรม และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

ในปีงบประมาณ 2557 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมในหัวข้อต่างๆ เพ่ือเป็นการแบ่งปันความรู้ของ
บุคคลากรภายในคณะฯ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านอ่ืนๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานหรือการด าเนินชีวิตประจ าวัน ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 16 กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ ในปีงบประมาณ 2557 
วันที่ หัวข้อ วิทยากร 

ด้านการศึกษา 
27 มี.ค.57 การพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษา (มคอ. 5) 
อ.ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล 

25 เม.ย.57 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
และพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 

อ.ศวรรษ สบายวัน 
อ.ดร.จิรสิริ  เกษมสินธุ์  
วิเวกเมธากร 

24 มิ.ย.57 ลับ ลวง พราง ในการเดินทางไปเมืองแกลง
ของสุนทรภู่ 

ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 

ตามรอยนิราศเมืองแกลง : การพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

อ.ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล 

ด้านการวิจัย 
27 พ.ค.57 แนวทางการวิจัยชนชาติไทในประเทศอินเดีย ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 

ด้านอ่ืนๆ 
21 ต.ค.56 การเขียนบันทึก และจดหมายติดต่องานผ่าน

อีเมล์ 
อ.ดร.ชนกพร พัวพัฒนกูล 
น.ส.พัทนินทร์ พรหมมิ 
น.ส.พนิดา หนูทวี 

27 พ.ย.56 จัดเก็บและแบ่งปันเอกสารบนระบบ Cloud 
Internet ด้วย Dropbox และ Google 
Drive 

อ.ดร.ชนกพร พัวพัฒนกูล 
น.ส.พนิดา หนูทวี 

13 ม.ค.57 การเบิกจ่ายพัสดุและเงิน น.ส.ประภา งามสามพราน  
นางมารศรี โฉมปรางค์ 
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วันที่ หัวข้อ วิทยากร 
10 ก.พ.57 การเบิกเงินทดรองจ่ายและการจัดซื้อ 

จัดจ้าง 
น.ส.ฐิติวรดา วัฒนากร  
นางมารศรี โฉมปรางค์  
นายเดโชพล บุนนาค 

21 เม.ย.57 การจดบันทึกการประชุม น.ส.พิณรัฏ  ไชยปาล 
บทบาทของนักทรัพยากรบุคคลในการสื่อสาร 
เพ่ือการสร้างความเข้าใจที่ดี ในกรณีพนักงาน
กระท าความผิดวินัย 

นายธัชนันท์  เครือทองจันทร์ 

2 พ.ค.57 การใช้งาน Windows 8.1 รุ่นที่ 1 นายเกษมสันต์  ศรีลาจันทร์ 
16 พ.ค.57 การใช้งาน Windows 8.1 รุ่นที่ 2 นายเกษมสันต์  ศรีลาจันทร์ 
30 พ.ค.57 การใช้งาน Windows 8.1 รุ่นที่ 3 นายเกษมสันต์  ศรีลาจันทร์ 
9 มิ.ย.57 การออมเงิน น.ส.ปรีญาณัฏฐ์ โอวานนท์ชัย 

เทคนิค/วิธีการเลือกประกันภัยรถยนต์ 
ประเภทต่างๆ 

นายพงษ์เทพ กองชัย  
นายสุรชัย รัศมีแก้ว 

7 ก.ค.57 ถ่ายภาพกิจกรรมอย่างไรให้เป็นข่าว นายอนุชิต นิธิมงคลทรัพย์ 
พิธีกร อีเวนท์” ใครๆ กเ็ป็นได้.....ง่าย 
นิดเดียว 

อ.ดร. ชนกพร พัวพัฒนกุล 

สร้างสรรค์สื่อสวยด้วยไฟล์ภาพดิจิตอล นายสุทธิพงษ์ ตะเภาทอง 
18 ส.ค.57 เสริมสร้างบุคลิกภาพ น.ส.ภารดี เสนียว์งค์ ณ อยุธยา 

น.ส.รัชน ีจันทร์ประเสริฐ 
น.ส.สายพิณ หมอนวดดี 
น.ส.นลรัตน์ นราพลหิรัญชัย 

 การต่อเติมบ้านพักอาศัยอย่างถูกวิธี นายสุพจน์ ศุภศรี 
8 ก.ย.57 การท าธุรกรรมเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ น.ส.ณัฏฐช์ญา แห่งหน 

น.ส.ดุจหทัย มาสุข 
น.ส.รัชนีกร นันทิกาญจนะ 
น.ส.กัณฐรัตน์ ตะเพียนทอง 

ระบบคุณภาพ  
 

คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของของคณะเพ่ือมุ่งสู่ วิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมาคณะศิลปศาสตร์ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และรับการตรวจประเมินตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบการประกันคุณภาพของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบการประกันคุณภาพของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
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ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เป็นประจ าทุกปี เพ่ือรับรองคุณภาพการศึกษาของคณะ 
และเพ่ือให้คณะมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตและ
ผลผลิตของคณะโดยรวม นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2558 คณะจะถูกประเมินการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria  for  Performance  Excellence  -  EdPEx) 
ดังนั้น คณะฯ จึงได้จัดการอบรม เรื่อง “ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx”  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 
2557 โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากร รวมถึง
การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเกณฑ์ดังกล่าวตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดให้เป็นระยะๆ เพ่ือความเข้าใจใน
เกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และเกิดการปรับปรุงการด าเนินงานของคณะอย่างยั่งยืน 
 เพ่ือให้หลักสูตรฯ งาน และหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์ได้เรียนรู้เรื่อง
การประกันคุณภาพและสามารถน าหลัก Plan-Do-Check-Act หรือ PDCA มาใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงาน ทั้งในด้านกระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Result) ได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในปีงบประมาณ 
2556 คณะศิลปศาสตร์จึงได้ริเริ่มน าตัวชี้วัดที่ต้องรายงานต่อมหาวิทยาลัยมหิดล สกอ. และสมศ. เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  (EdPEx) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF: HEd) เฉพาะที่สอดคล้องกับการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ในปัจจุบัน จ านวน 165 
ตัวชี้วัด มาบูรณาการกับเป้าหมายของคณะและจัดท าเป็น "ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศิลป
ศาสตร์" ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภายในคณะได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเองและประกอบการเยี่ยม
ส ารวจระดับหลักสูตรฯ งาน และหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) ให้เกิดข้ึนในองค์กร  

ส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตาม
เกณ ฑ์ ระบบประกัน คุณ ภ าพการศึ กษ าภายในคณ ะ         
ศิลปศาสตร์  ประกอบด้วย รายการค าถาม (checklist) 
จ านวน 60 ข้อ แบ่ งเป็น 9 องค์ประกอบคุณภาพตาม
แนวทางของ สกอ. เพ่ือให้สอดคล้องกับการรายงานข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมู ลด้ านการประกันคุณ ภาพ การศึ กษ า 
ระดับอุดมศึกษา หรือระบบ CHE QA Online  อนึ่ง การใช้

รูปแบบรายการค าถาม (checklist) ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและการเยี่ยมส ารวจเพ่ือให้
หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานได้ง่าย และเพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้
ความส าคัญกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ในปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 
2557 ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ จึงได้มีการเยี่ยมส ารวจหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร
ของคณะฯ จากแบบฟอร์ม รายการค าถาม (checklist) จ านวน 60 ข้อ พบว่า หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ได้ 57 ข้อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยด าเนินการตามตัวบ่งชี้ได้  55 ข้อ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ได้  53 ข้อ ท าให้คณะมองเห็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาตนเอง ก่อนที่จะรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และรับการตรวจประเมินตามระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
ต่อไป 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 คณะศิลปศาสตร์ ได้มีโอกาสต้อนรับบุคลากรจากส านักวิชา
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาหลักสูตรในสาขาต่างๆ  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ได้น าบุคลากรจากส านัก
วิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั่งรถรางของมหาวิทยาลัย พร้อมบรรยายความเป็นมา ความส าคัญ
ของแต่ละสถานในการเยี่ยมชมบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร สถาบันวิจัยต่างๆ รวมถึงหอประชุม
มหิดลสิทธาคาร    
 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ปีงบประมาณ 2557 คณะศิลปศาสตร์มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภายในคณะฯ เพ่ือก าหนดนโยบาย กรอบแนวทางก ากับดูแล และ
ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องตามบริบทของส่วนงานด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ มีการประเมินและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ มีการ
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกๆ 
6 เดือน 
  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยสารสนเทศได้ท าการปรับรูปแบบการออกแบบให้เป็น responsive design เพ่ือที่จะเข้าถึงผ่าน

อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท เช่น สมาร์ทโฟน ได้สะดวก นอกจากนี้ยังปรับเมนูให้สอคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
เว็บไซต์ที่ได้รับการปรับปรุง เช่น  
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ 
http://www.la.mahidol.ac.th  
เว็บไซต์งานการศึกษา 
http://www.la.mahidol.ac.th/education/  
เว็บไซต์หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
http://www.la.mahidol.ac.th/ir/ เป็นต้น เพ่ือเป็น
ช่องทางให้กับผู้รับบริการในการเข้าถึงข้อมูลที่สนใจได้อย่างรวดเร็ว   

 

http://www.la.mahidol.ac.th/
http://www.la.mahidol.ac.th/education/
http://www.la.mahidol.ac.th/ir/
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คณะฯ ได้น าสื่อ social media มาใช้การสื่อสารภายในองค์กร  และประชาสัมพันธ์โครงการ 
กิจกรรม  ร่ วมแสดงความยินดีกั บบุ คลากรและนั กศึกษาที่ ได้ รับ รางวัล  เช่น  Facebook คณ ะฯ 
https://www.facebook.com/LiberalArts.Mahidol หรือน า Facebook มาใช้ในการติดต่อกับนักศึกษา
ของหน่วยกิจการนักศึกษา https://www.facebook.com/lamu.students/ หรือสามารถติดตามข้อมูล
ต่างๆ ผ่านทาง twitter ได้แล้วที่ @MahidolLA หรือ https://twitter.com/MahidolLA และยังรวมถึงสื่อ
จากสถานีโทรทัศน์ เช่น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 รายการยกทัพข่าวเช้า สถานีโทรทัศน์ PPTV สัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดี อาจารย์ประจ าวิชาการละคร คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สอนการ
แสดงให้แก่เยาวชนกลุ่มมะขามป้อม ชุมชนวัดมะเกลือ ในงานที่ ระลึกการเปิดคลองนราภิรมย์ ณ ศาลาการ
เปรียญบ้านวัดมะเกลือ ต าบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LiberalArts.Mahidol
https://www.facebook.com/lamu.students/
https://twitter.com/MahidolLA


 

รายงานประจ าปีคณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ประจ าปี 2557  ( 69 ) 
 

16 | สร้างความเป็นเลิศในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

กิจกรรมท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ในปีงบประมาณ 2557 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดและเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ ดังนี้ 
วันที่ 6 ตุลาคม  2556 หน่วยกิจการนักศึกษาฯ ร่วมกับชุมชนศาลายานิเวศน์ หมู่ 6 ต าบลศาลายา 

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยและน าไปใช้อย่างถูกต้อง  ณ บ้านประธานกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ชุมชนศาลายานิเวศน์ (ร้านอาหารศรีสุวรรณ)  โดยหน่วยกิจการนักศึกษาฯ น าโดย อาจารย์วศวรรษ 
สบายวัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ  อาจารย์ยิ่งยศ กันจินะ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 
10 คน ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านภาษาไทย  และสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ภาษาไทยแก่ชุมชนและ
เยาวชน  

วันที่ 21 พฤศจิกายน  2556 คณะศิลปศาสตร์ในฐานะส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ให้ความส าคัญกับ
งานด้านท านุบ ารุงฯ จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ณ อิมแพค     
อารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยคณะศิลปศาสตร์จัดชุดการแสดงทางด้านวัฒนธรรมจ านวน  2 ชุด 
คือ ระบ ามหิดล และการแสดงเพลงฉ่อยบัณฑิตไทยไม่โกง เพ่ือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จ  
พระบรมราชบิดา ในการบ าเพ็ญประโยชน์สู่สาธารณะ  

วันที่ 10 เมษายน  2557 คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีการท าบุญถวาย
สังฆทาน ณ  วัดญาณเวศกวัน และการสรงน้ าพระพุทธรูป รดน้ า  ขอพรจากผู้ใหญ่เพ่ือความเป็นสิริมงคล          
การสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย  

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 หน่วยกิจการนักศึกษาฯ เข้าร่วมกับชุมชนวัดศรีสุดารามวรวิหาร เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวง 
เนื่องในงานวันสุนทรภู่ ประจ าปี 2557  เพ่ือแสดงความ
เคารพและร าลึกถึงพระคุณครูกวีเอกของไทย และส่ง
ตัวแทนศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมเป็นวิทยากรใน
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่  ประจ าปี  2557 ณ 
องค์การบริหารส่ วนต าบลบ้ านใหม่และพิ พิ ธภัณ ฑ์          
วัดต้นเชือก เพ่ือถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับประวัติและ
ผลงานของสุนทรภู่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์เข้า
สักการบูชารูปปั้นสุนทรภู่และน าศิษย์เก่าร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลงานของ
สุนทรภู่ให้แก่นักเรียนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมสื่อละครเพ่ือการ
พัฒนาอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ชุมชนวัดมะเกลือ เพ่ือพัฒนาการใช้กระบวนการทางศิลปะการละครผสมผสานศิลปะ
แขนงต่างๆ ทั้งดนตรีและศิลปะพ้ืนบ้าน บทกวีและวรรณกรรมร่วมสมัย ท าให้เยาวชนและคนในพ้ืนที่ชุมชนวัด
มะเกลือตระหนักถึงความส าคัญในการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนต่อไป 

 วันที่ 30 สิงหาคม 2557 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกลุ่มคนรักษ์ถิ่นบ้านวัด
มะเกลือ ได้จัดงานวันที่ระลึกการเปิดคลองนราภิรมย์ ณ 
ศาลาการเปรียญบ้านวัดมะเกลือ ต าบลคลองโยง จังหวัด
นครปฐม โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีท าบุญอุทิศส่วนกุศล
แด่ผู้มีส่วนร่วมในการขุดคลองนราภิรมย์และร่วมกันท า
ข้าวต้มมัดต ารับบ้านวัดมะเกลือ กิจกรรมในช่วงค่ า ได้มี  
น้องๆ จากกลุ่มเยาวชนวัดมะเกลือมาร่วมแสดงการเชิด   
หุ่นเงาเล่าเรื่อง คลองนราภิรมย์ โดยมีอาจารย์ ดร.ปวลักขิ์ 
สุรัสวดี อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เป็นผู้ดูแลน้อง ๆ และก ากับการแสดง ทั้งนี้การ
แสดงหุ่นละครเงาได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากและยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย 

ชมรมจิตอาสาร่วมกับสโมสรนักศึกษา และหน่วยกิจการ
นักศึกษาฯ ของคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรมอาสาเกี่ยวข้าวใน
โครงการ “เกี่ยวกันมั้ย” ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพลิน
ข้าวบ้านอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีอาสาสมัคร
เป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์จ านวน 30 คน เข้าร่วมช่วย
ชาวบ้านเกี่ยวข้าวหนีน้ า กิจกรรมด าเนินไปด้วยความสนุกสนาน
และมีโอกาสได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา การพ่ึงพิง

ธรรมชาติ โดยผู้น าวิสาหกิจชุมชน ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้คุณค่าของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมถอดบทเรียนการเป็นอาสาสมัคร  การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอีกด้วย 
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