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01 | สารจากคณบดี 

 

ปีงบประมาณ 2558 เป็นปีท่ีคณะศิลปศาสตร์ 

ได้เดินหน้าขับเคล่ือน การศึกษาแบบศิลปศาสตร ์
ในมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเต็มก าลัง 

 

ปีงบประมาณ 2558 คณะได้ใช้ “อาคารสิริวิทยา” เพ่ือจัดการเรียนการสอน
รายวิชาทางด้านศิลปศาสตร์ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคณะ
และนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์ของคณะเองเป็นปีแรก รวมทั้งได้ใช้
ทรัพยากรและเครือข่ายความร่วมมือที่ เตรียมไว้ เดินหน้าขับเคลื่อน
การศึกษาแบบศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเต็มก าลัง โดยได้รับ
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ อย่างเต็มที่  

จากการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ได้สร้างหมุดหมายที่
ส าคัญในด้านวิชาการและงานชุมชนจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 
รวมทั้งยังมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญอ่ืนๆ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ซึ่ง
ได้รวบรวมไว้ในรายงานประจ าปีฉบับนี้ 

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

 

                                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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03 | บทสรุปผู้บริหาร 

 
 ในปีงบประมาณ 2558 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 นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการห้องสมุดคณะ
ศิลปศาสตร์ที่อาคารสิริวิทยาและศูนย์การเรียนรู้ภาษา (Language Learning Center – LLC) ที่ศูนย์การ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย 

ปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตรรวม 475 คน นักศึกษา
ระดับปริญญาโททั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวม 47 คน มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปทั้งกลุ่มวิชาแกนและวิชาเลือกตลอดปีการศึกษา รวม 14,884 คน และหมวดวิชาเลือกเสรี รวม
2,183 คน คณะฯ ได้เปิดรายวิชาโทเพ่ิมเติมส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรศิลปศาสตร์ เปิด
รายวิชาเลือกเสรีใหม่ อาทิ พุทธมณฑลศึกษา และเปิดสอนวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและเลือกเสรีส าหรับวิทยา
เขตพญาไท บางกอกน้อยและกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังได้จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน 
การสอนภายในอาคารสิริวิทยาให้แก่นักศึกษาด้วย 

โครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่ส าคัญในปีงบประมาณ 2558 ได้แก่ โครงการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Levels) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือ English Reform เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สนองตอบต่อความต้องการของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรต่างๆ โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวนเงิน 6,000,000 บาท โครงการค่าย
อาสาพัฒนาชนบท โครงการ LA Festival ครั้งที่ 1 กิจกรรมสถานีปัญญา (Book Talk) และกิจกรรมสโมสร
นักศึกษา เป็นต้น 

ด้านการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
การอบรม บรรยาย เสวนา การผลิตหนังสือ วารสาร ให้บริการแหล่งค้นคว้า และบริการการแปล นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้บุคลากรไปให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
และมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการเพ่ือบริการชุมชน  
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ในปีงบประมาณ 2558 คณะฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้ง แบบไม่มีรายได้ อาทิ 
กิจกรรมโครงการเล่าขานต านานศาลายา ครั้งที่ 9 ตอน "ร.ศ.160 ไขรหัสลับเสรีไทยที่ศาลายา" กิจกรรม 
ทัศนศึกษาตามรอยนิราศวัดเจ้าฟ้าของสุนทรภู่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรท้องถิ่น ปาฐกถาพิเศษ 
เรื่อง "เมืองเก่าในเขตกรุงเทพมหานคร: การเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการท ามรดกวัฒนธรรมให้
เป็นสินค้า" การบรรยาย เรื่อง “เที่ยวญี่ปุ่นอย่างไรให้มีวัฒนธรรม” การเสวนา หัวข้อ "มองภาษาไทยในระดับ
อุมศึกษา เขาเรียนเขาสอนกันอย่างไร?" กิจกรรม TIC Forum (เสวนาการแปล) และ แบบมีรายได้ อาทิ การ
อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ TOEIC และการจัดสอบ TOEIC ร่วมกับศูนย์ TOEIC แห่งประเทศไทย  
การอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ IELTS (International English Language Testing System) การอบรม
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การอบรมมัคคุเทศก์ท่ัวไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6 นอกจากนี้ยังมีการ
จัดพิมพ์หนังสือจากงานวิจัยชุมชน 2 เล่ม งานแปลหนังสือไทย -อังกฤษ 3 เล่ม และอังกฤษ-ไทย 1 เล่ม  
และจัดพิมพ์วารสารวิชาการ The Journal (ปีที่ 9 ฉบับที่ 1) 1 ฉบับ 

ปี 2558 คณะฯ ยังได้ริเริ่มน าจุดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและความได้เปรียบด้านที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยมาบูรณาการและพัฒนาเป็นโครงการบริการวิชาการใหม่ๆ จนเกิดเป็น โครงการน าร่องหลักสูตร
มัคคุเทศก์เชิงวัฒนธรรมสุขภาพและหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะพ้ืนที่ จังหวัดนครปฐมขึ้นเป็นครั้งแรก 

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

ปีงบประมาณ 2558 คณะได้ปรับปรุงเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัย จัดหาหนังสือ วารสาร และจัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย โดยเชิญวิทยากรคือ Associate Professor Dr. 
Robert C. Kleinsasser จากมหาวิทยาลัย Arizona State ประเทศสหรัฐอเมริกา มาบรรยายในหัวข้อ 
“Writing for Publication: Building Your Career Path” แ ล ะ  “Language and assessment in the 
21st Century” และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่
ค ณ ะฯ  มี เค รื อ ข่ า ย  คื อ  Professor Malachi Edwin Vethamani จ าก  University of Nottingham 
Malaysia Campus ในหัวข้อ “Research Talk on Research Topics in Language Teaching” 
 มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ร่วมกันระหว่าง 3 สถาบัน (The First Tri-ELE 
International Conference on English Language Education) ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านพิพิธภัณฑ์ ร่วมกับมิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปาฟา) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาและวรรณคดีไทย
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ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
ซึ่งเป็นผลมาจากเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยที่คณะฯ ได้สร้างไว้ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

คณะศิลปศาสตร์มีผลงานตีพิมพ์ 7 เรื่อง แบ่งเป็นระดับชาติ 5 เรื่องและระดับนานาชาติ 2 เรื่อง 
คณะฯ ได้สนับสนุนทุนวิจัยภายในแก่บุคลากร 1 ทุนเป็นเงิน 97,500 บาท และได้รับเงินทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก 2 ทุน ได้แก่ ทุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นเงิน 412,000 บาท และทุนจาก 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) เป็นเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
นอกจากนี้คณะฯ ยังมอบเงินรางวัลสนับสนุนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล และสนับสนุนทุนให้บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประขุมระดับชาติ 1 เรื่อง 
และระดับนานาชาติ 15 เรื่อง 
 
สร้างเครือข่ายและความเป็นสากล 

ปีงบประมาณ 2558 คณะฯ ได้ด าเนินการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ิมขึ้น อาทิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Ritsumeikan University ประเทศ
ญี่ปุ่น และบริษัท NAVER ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น Line และ Line Dictionary    
อีกทั้งยัง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพ่ือจัดตั้งสภาคณบดีคณะวิชามนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีคณบดี
จากคณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และมนุษศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. (ท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย) เข้าร่วมจ านวน 21 มหาวิทยาลัย 

ผลจากการด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในปีที่ผ่านๆ มา ท าให้คณะมีนักศึกษาต่างประเทศ 
ในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น จ านวน 17 คน และมีนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนใน
ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และนิวซีแลนด์ 
รวม 41 คน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนในฐานะศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting 
Professor) ไปสอนและท าวิจัยที ่Can Tho University ประเทศเวียดนาม จ านวน 2 คน 
 
สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 ปีงบประมาณ 2558 เป็นปีแรกที่คณะศิลปศาสตร์รับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) หรือเกณฑ์ EdPEx ท าให้
เกิดการทบทวนและปรับปรุงระบบงานภายในคณะหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่ให้ความส าคัญแก่
พันธกิจการจัดการศึกษาแบบศิลปศาสตร์ให้แก่หลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และได้เสนอขอปรับโครงสร้าง
การบริหารงานภายใน เพ่ือให้การด าเนินการมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 คณะศิลปศาสตร์มีบุคลากรรวม 144 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) แบ่งเป็นเพศชาย 37 
คน เพศหญิง 107 คน อายุเฉลี่ย 38 ปี อายุงานเฉลี่ย 8.5 ปี แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 60 คน 
(ร้อยละ 45.83) บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 84 คน (ร้อยละ 55.33) ประกอบด้วยผู้ช่วยอาจารย์  
ผู้ช่วยสอน (TA) ซึ่งปฏิบัติงานวิชาการ จ านวน 18 คน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานสนับสนุน จ านวน 66 คน  
ในจ านวนนี้มีข้าราชการ 11 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 112 คน และลูกจ้าง 21 คน 

ส าหรับบุคลากรประเภทวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ 1 คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน และอาจารย์ 45 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2557 พบว่ามีรองศาสตราจารย์
ลดลง 1 คน เนื่องจากเกษียณอายุ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้น 1 คน มีผู้เสนอขอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 3 คน และมีบุคลากรที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 13 คน 

คณะศิลปศาสตร์มุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในปีงบประมาณ 2558 คณะฯ ได้ก าหนดประเด็น
ความรู้ ตลอดจนค้นหา ถ่ายทอด แบ่งปัน และจัดเก็บองค์ความรู้ ทั้งในด้านการวิจัย การศึกษา และด้าน
ระบบงานสนับสนุนต่างๆ จนเกิดเป็นสินทรัพย์ทางความรู้เพ่ิมข้ึนจ านวน 23 เรื่อง  

อนึ่ง ปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 63,149,090.32 
บาท และงบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 38,423,644.96 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 101,572,735.28 บาท 
(เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2557 จ านวน 15,994,118.28 บาท) 
 
สร้างความเป็นเลิศในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 คณะศิลปศาสตร์มุ่งมั่นใช้องค์ความรู้ด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ในปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ น าโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดี ได้จัดและเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ “ศาลายา” บูรณาการงานชุมชนกับการเรียน
การสอน ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่ชุมชนพุทธมณฑลและจ.นครปฐมในโอกาสต่างๆ  รวมทั้งได้ติดตามการ
น าความรู้ที่ได้ถ่ายทอดแก่ชุมชนไปใช้ประโยชน์ เช่น การเยี่ยมเยือนคณะครูที่ เคยเข้าร่วมโครงการหลักสูตร
ท้องถิ่น: การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนในปีงบประมาณ 2557 เป็นต้น 
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04 | ประวัตคิณะศิลปศาสตร์ 
 

คณะศิลปศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้จัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ขึ้น
ในก ากับมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่  17 ธันวาคม 2546 โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Faculty of Arts         
ท าหน้าที่ “...ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกด้านภาษาและมนุษยศาสตร์      
สาขาต่างๆ” 1  

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

ต่อมาในปี 2552 ภายหลังจากมหาวิทยาลัยมหิดลปรับเปลี่ยนสถานภาพจากส่วนราชการ  
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนชื่อของส่วนงานจากโครงการจัดตั้งคณะ  
ศิลปศาสตร์เป็น “คณะ    ศิลปศาสตร์” และเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น Faculty of Liberal 
Arts เ พ่ื อ ให้ ท า ห น้ า ที่ จั ด ก า รศึ ก ษ าท า งด้ า น ศิ ล ป ศ าส ต ร์  (Liberal Arts Education)2 ภ าย ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมอบหมายให้อธิการบดี เป็นผู้ รับผิดชอบด 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  
ธันวาคม 2554 – มิถุนายน 2555 
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 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปรียานุช แย้มวงษ์ 
รักษาการแทนคณบดี 
มิถุนายน - พฤศจิกายน 2555 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 
คณบดี 
พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน 
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08 | คณะผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 

 
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 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสื่อสารองค์กร 

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 

 
อาจารย์ ดร.จิราธร ชาติศิริ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 
Mr.Brian Wadman 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 

 
 
 

  

http://www.la.mahidol.ac.th/th/index.php/staff
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09 | แผนผังโครงสร้างองค์กร 
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10 | แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 

ภายในคณะศิลปศาสตร์ 
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11 | ผลงานดีเด่นของบุคลากรและนักศึกษา 

 

ปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ มีบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ที่ได้รับรางวัล และน า
ชื่อเสียงมาสู่องค์กร ดังต่อไปนี้  
บุคลากร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้ารับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น

ประจ าปี พ.ศ. 2557 เนื่องในวันครูแห่งชาติ ณ คุรุสภา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 
2. อาจารย์ศุภชัย ชาญวรรณกุล  อาจารย์ประจ าสาขาภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์ ได้รับมอบใบ

ประกาศนียบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี วันพระราชทานนาม และ 127 
ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 

3. อาจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ  อาจารย์ประจ าสาขาภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์ ได้รับมอบใบ
ประกาศนียบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี วันพระราชทานนาม และ 127 
ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 

4. คุณสิรินิภา พลอยเพ็ชร เจ้าหน้าที่หน่วยทรัพยากรบุคคล คณะศิลปศาสตร์ ได้รับมอบใบประกาศนียบัตร
รางวัล "แม่ดี" บุคลากรเด่น ระดับส่วนงาน ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี วันพระราชทานนาม และ 
127 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
2558 

5. อาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมตอบ “แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูล – ข่าวสารและรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ ของงานประชาสัมพันธ์ 
กองบริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล” ในวันที่ 3 มีนาคม 2558  
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นักศึกษา 
1. นายสิรภพ ว่องสนองกิจ นายเสกข์ ปาลวัฒน์วิไชย และ น.ส.สุทัศตา รังสาคร ผลงาน "รักษ์อาหาร

ไทย" ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดสื่อดิจิทัลเพ่ือรณรงค์การสร้างจิตส านึกรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย (ME Thai Contest 2015) 

2. นางสาวเอธิกา เอกวารีสกุล รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา จากการประกวดบทความเผยแพร่เกียรติคุณ 
เรื่อง “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส าคัญของโลก กับงานพัฒนาสังคม" ในงานฉลองครบ 100 ปี  
ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส าคัญของโลก ปี 2558 

3. นางสาวอรอุมา ศิลป์วัฒนานุกูล ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบางจากสร้างนักเขียนเยาวชน ปี 3  
จัดโดยส านักพิมพ์สารคดี 

4. นางสาว นภัสวรรณ แสงพุฒ นายธัชพงศ์ เวศย์วรุตม์ และนายธัชพล ศิลปี  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ สวัสดี บัดดี้ ณ กาญจนบุรี ระหว่างวันที่  24-25 มกราคม 2558 เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นพ่ี
เลี้ยงให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ 

5. นายณัฐดนัย พรประเสริฐ นางสาวนันทนัท สุวรรณชัย และนางสาวพชรภรณ์  เปาอินทร์   
เจริญฤทธิ์  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้น าสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 " ระหว่างวันที่   
17- 22 มิถุนายน 2558  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ และ 
ลงพื้นที่ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน ณ โรงเรียนบ้านใหม่ส าโรง จ.นครราชสีมา 
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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 และหลั กสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

 

ก. การจัดการศึกษาแบบศิลปศาสตร์ 
ในปีงบประมาณ 2558 (ปีการศึกษา 2557) คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดสอนรายวิชาทางด้านศิลปศาสตร์

ให้แก่นักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งเป็นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาแกน ซึ่งเป็นวิชา
บังคับส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ทุกหลักสูตร มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
รวม 14,884 คน รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเลือก และรายวิชาเลือกเสรี มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
รวม 2,183 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (บังคับ) ปีการศึกษา 2557 
รหัสวิชา วิชาหมวดศึกษาทั่วไป (บังคับ) จ านวนนักศึกษา (คน) 
LAEN103 ENGLISH LEVEL I 2,627 

LAEN104 ENGLISH LEVEL II  2,495 
LAEN105 ENGLISH LEVEL III 1,141 
LAEN106 ENGLISH LEVEL IV 1,078 
LATH100 ART OF USING THAI LANG IN COM 7,543 

รวม 14,884 
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ตารางที่ 2 จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) และเลือกเสรี ปีการศึกษา 2557 
รหัสวิชา วิชาเลือกเสรี จ านวนนักศึกษา (คน) 
LACH171 CHINESE I 217 
LACH172 CHINESE II 37 
LACH173 CHINESE III 5 
LACH212 CHINESE STUDIES  10 
LADA112 BASIC ACTING   17 
LAEN280 SCIENCE FICTION & SOCIETY   3 
LAFE111 MAN & ARTS APPRECIATION   116 
LAFE141 PRIN OF MANAGE FOR SELF DEVELO 128 
LAFE144 CRITICAL THINKING & ANALYSIS 177 
LAFE146 PERSONALITY DEVELOPMENT 366 
LAFE147 PSYCHOLOGY FOR QUALITY OF LIFE 46 
LAFE150 THAI SOCIETY AND CULTURE   50 
LAFE155 PHILOSOPHY & HUMAN BEING 53 
LAFR141 ELEMENTARY FRENCH I 185 
LAFR142 ELEMENTARY FRENCH II 18 
LAFR150 WINDOW TO FRANCE 104 
LAGM191 ELEMENTARY GERMAN I 40 
LAJP161 ELEMENTARY JAPANESE I 345 
LAJP162 ELEMENTARY JAPANESE II 85 
LAJP163 ELEMENTARY JAPANESE III 7 
LAJP165 JAPANESE STUDIES 46 
LAJP166 INTENSIVE JAPANESE FOR COMMUN 8 
LATH103 PHUTTHAMONTHON STUDIES 51 
LATH115 ACADEMIC LISTEN & ORAL PRESENT 30 
LATH116 THAI LITERARY WORKS & FILMS  20 
LATH118  SPORTS & RECREAT AS FOKLORE  19 

รวม 2,183 
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โครงการและกิจกรรมที่ส าคัญ 
 โครงการปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา (English 

Levels) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์ได้รับ งบประมาณสนับสนุนจากกองวิ เทศสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเงิน 6,000,000 บาท เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับ 1-4 ซึ่งเป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาแกน (บังคับ) ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับ 
ปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ทุกหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเพ่ือเป็นการเตรียมนักศึกษาเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC) และเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันในตลาดแรงงานสากลแก่นักศึกษา โครงการดังกล่าวได้เริ่ม
ด าเนินการในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ปรับลดจ านวนนักศึกษาต่อห้องลงคือ จากเดิมที่เป็นการเรียนการสอนห้องใหญ่ มีนักศึกษาประมาณ  

60 คน/ห้อง เหลือประมาณ 30 คน/ห้อง เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึง ช่วยให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนทักษะการฟังและพูดเป็นรายบุคคล 

2. ปรับเนื้อหาการเรียนการสอน จากเดิมที่เน้นไวยากรณ์ การอ่าน และการเขียน มาเป็นการเรียนการสอนที่
เน้นความสามารถในการสื่อสารตามแนวการเรียนการสอนแบบ Communicative Language Teaching 
(CLT) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ
เพ่ิมเติม 

3. เพ่ิมเวลาในการเรียนทักษะการพูดและการฟัง ท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง 
 การพูด และการใช้ภาษาภาษาในสถานการณ์เสมือนจริงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เน้นใช้สื่อ 
การสอนประเภทสื่อจริงในชีวิตประจ าวันมาประกอบการสอน เช่น วิดีโอคลิป ภาพยนตร์ และเพลง  
ซึ่งนอกจากจะท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาตามการใช้จริงแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจและ 
เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนด้วย 

4. ใช้สื่อสอนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในการเรียนการสอน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ เกิดปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกัน
มากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนเมื่อมีเวลาว่างได้ด้วยตนเอง 

 

 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 2558 ทางศูนย์ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดูทันสมัยและน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น เช่น 
จัดซื้อหมอนถุงขนาดใหญ่ หมอนรองนั่ง และโต๊ะญี่ปุ่น ตลอดปีมีนักศึกษาเข้าใช้บริการเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ  
รวม 2,124 ครั้ง นอกจากนี้ทางศูนย์ ยังได้จัดโครงการเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเพ่ือการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้ที่สนใจ อาทิ โครงการ . LLC Valentine’s Day (11 กุมภาพันธ์ 2558) และ 
Conversation Club Summer Semester 2015 (15 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2558)  
 

  

 
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 2557 
หลักสูตร 

 
เป้าหมาย (คน) เข้าศึกษา (คน) 

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 95 56 

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอังกฤษ 95 77 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

20 11 

 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์มีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 475 คน ระดับ

ปริญญาโทจ านวน 47 คน ระดับปริญญาตรีสามารถจ าแนกตามหลักสูตรได้ดังตารางต่อไปนี้ 

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

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 56 40 56 40 192 

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอังกฤษ 77 62 65 79 283 

 
การส าเร็จการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ รวม 127 คน 
แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 115 คน ระดับปริญญาโท 12 คน จ าแนกตามหลักสูตรได้ดังตารางต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 5 ผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
หลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย 39 
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 76 
ปริญญาโท 12 
   รวม 3 หลักสูตร 127 
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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. นางสาวเอธิกา เอกวารีสกุล รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา จากการประกวดบทความเผยแพร่เกียรติ

คุณ เรื่อง “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส าคัญของโลก กับงานพัฒนาสังคม" ในงานฉลองครบ 
100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส าคัญของโลก ปี 2558 

2. นางสาวอรอุมา ศิลป์วัฒนานุกูล ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบางจากสร้างนักเขียนเยาวชน ปี 3 
3. นางสาวภคนันท์   แววจินดา นางสาวเมธาวี  สิมมา นางสาวเอธิกา เอกวารีสกุล  นางสาว

กาญจนา  แซ่ฮึง ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ซึ่งมอบให้แก่นิสิตนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทยที่มีผลการเรียนโดดเด่นและมีความประพฤติดี 

 

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

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ รอบรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี

ทักษะการเรียนรู้ เพ่ือศึกษาต่อและประกอบอาชีพทั้งในและนอกประเทศได้หลากหลาย 
2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  และการวิจัยทางภาษาอังกฤษ วรรณคดี  และการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยมหิดลและภูมิภาค 
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ผลงานนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1. นายสิรภพ ว่องสนองกิจ นายเสกข์ ปาลวัฒน์วิไชย และ น.ส.สุทัศตา รังสาคร ผลงาน "รักษ์อาหาร

ไทย" ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดสื่อดิจิทัลเพ่ือรณรงค์การสร้างจิตส านึกรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย (ME Thai Contest 2015) 

2. นางสาว นภัสวรรณ แสงพุฒ นายธัชพงศ์ เวศย์วรุตม์ และนายธัชพล ศิลปี ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ สวัสดี บัดดี้ ณ กาญจนบุรี ระหว่างวันที่  24-25 มกราคม 2558 จัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ 

3. นายณัฐดนัย พรประเสริฐ, นางสาวนันทนัท สุวรรณชัย และนางสาวพชรภรณ์  เปาอินทร์          
เจริญฤทธิ์  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้น าสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 " ระหว่างวันที่  
17- 22 มิถุนายน 2558  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ และ
ลงพื้นที่ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน ณ โรงเรียนบ้านใหม่ส าโรง จ.นครราชสีมา 

 

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 2557 
รหัส

นักศึกษา 
ชื่อนักศกึษา วิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ 

5236100 น.ส.แก่นกานต์ แก้วบางพูด EFL Students' Voices on Coherence : A classroom-Based 
Inquiry 

ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม 1 LEARN Journal: 
Language Education and Acquisition Research Network 

5238013 น.ส.วริษฐา วะนา Thai EFL Learners' learning style preferences in Thai 
university contexts 

ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม 2 Veridian E-Journal.  
ปีท่ี 7 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557  

5336211 น.ส.ภรูิสา วัชเรนทร์วงศ์ LIFELONG LEARNING IN A THAI EFL CLASSROOM : 
REVEALING TEACHERS' CONCEPTUALIZATIONS AND 
PRACTICES 

น าเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ The 17th World Congress of 
the International Association of Applied Linguistics. 10 Aug 
2014 at The Brisbane Conversation & Exhibition Centre, 
Australia   

5336217 น.ส.ธรรมภรณ์ คมัภีรภ์ัทร THE INTERPLAY OF TEACHER WORKLOAD, TEACHER WELL 
- BEING, AND TEACHER ATTRITION : REVALING TEACHERS' 
PERCEPTIONS 

น าเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ Teacher Workload factors: 
Revealing Thai University EFL Teachers Perceptions. 
ALAZ&aLAA Conference 2013. 27 Nov 2013 at Victoria 
University of Wellington, New Zeland 

5336224 น.ส.มนันยา จันทะยาสาคร CULTURE OF TEACHING AND ITS EFFECTS ON TEACHER 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

น าเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ The Professional 
Development of university FL Teachers: Looking Throungh 
the Lenses of cultures of Teaching. The 33rd Annual Thailand 
FESOL International Conference. 26 Jan 2013 at Khon Kaen, 
Thailand 

5336232 น.ส.ธนวรรณ คงขาว THE RETICENCE OF EFL/ESL STUDENTS IN AN ASIAN 
CONTEXT : UNCOVERING ITS MYTH 

Poster Presentation น าเสนอในท่ีประชุมระดับนานาชาต ิ 
4th International Conference on Language, Literature, and 
Culture-B/Orders Unbound: Transgressing the Limit in Arts 
and Humanities. 7 May 2017 at the Department of English 
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รหัส
นักศึกษา 

ชื่อนักศกึษา วิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ 

Language and Literature at Suleyman Demirel University, 
Isparta-Turkey, Turkey 

5337678 น.ส.ดวงทิพย์ วงศ์นาค EFL Writers' Identities : Interplay between Writing 
Statements of Purpose and Presentation of Selves.  

ตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ THAITESOL Journal. Vol.27,  
No.1, Jun 2014.  

5337680 น.ส.วิชุตา ชมภูราษฏร ์ EFL STUDENTS' VIEWS ON FEEDBACK น าเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ Feedback from Writing 
Teachers: What Students Think. 2014 International 
conference on English Language Studies in the Context of 
ASEAN (ELSCA). 29 Mar 2014 at Faculty of Liberal Arts,  
Ubon Ratchathani University, Thailand 

5337681 น.ส.จิตรลดา จุดโต DOCUMENT ANALYSIS OF RESEARCH ON WRITING 
FEEDBACK IN ESL AND EFL WRITING 

น าเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ The What and The How of 
Feedback in ESL and EFL Writing: What Research Says. The 
2014 International Conference on English Language Studies 
in the Context of ASEAN (2014 ELSCA) 29 Mar 2014 at  
Ubon Ratchathani University Thailand 

5337683 น.ส.ลดาวัลย์ จันทวงค์ BELIEFS AND INSTRUCTIONAL PRACTICES OF THAI ENGLISH 
AS A FOREIGN LANGUAGE (EFL) STUDENT-TEACHERS 

Poster Presentation น าเสนอในท่ีประชุมระดับนานาชาต ิBeliefs 
and Practices: Ravealing their Intertwined Relationship. 
ALANZ and ALAA Conference (Knowing, Being, Doing in 
Applied Linguistics). 27 Sep 2013 at Victoria University of 
Wellington, New Zeland 

5337685 น.ส.ธัชพรรณ เกษรสิทธ์ิ FACTORS ATTRIBUTING TO TEACHER ATTRITION IN 
FOREIGN LANGUAGE TEACHERS 

Poster Presentation น าเสนอในท่ีประชุมระดับนานาชาติ Attrition 
Among Thai EFL Teachers: Its Reasons. The 17th World 
Congress of the International Association of Applied 
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รหัส
นักศึกษา 

ชื่อนักศกึษา วิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ 

Linguistics. 10 Aug 2014 at The Brisbane Conversation & 
Exhibition Centre, Australia   

5537401 น.ส.มสัลิน นาสาทร AN INVESTIGATION OF CLASSROOM ACTIVITIES , 
MOTIVATION , AND ENGLISH LANGUAGE LEARNING 
STRATEGIES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN 
KALASIN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA  
OFFICE 2 

Poster Presentation น าเสนอในท่ีประชุมระดับนานาชาต ิAn 
Investigation of Classroom Activities Provided for Secondary 
School Students in Thailand. 2014 Asian Symposium on 
Equity and Social Justice. 26 Oct 2014 at KKR Hotel 
Hiroshima, Hiroshima, Japan 
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ทุนการศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา ซึ่งในสภาวะปัจจุบันทุนการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ

ส าหรับการเรียนรู้และเป็นอีกปัจจัยที่เป็นแรงสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ คณะฯ จึงได้
จัดหาทุน ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขสามารถรับทุนการศึกษา รวมทั้ง
การสนับสนุนให้นั กศึกษาได้ รับการทุนแลกเปลี่ ยนจากโครงการต่างๆ ทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ได้รับทุนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 7 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557  

ล าดับ ผู้รับทุน ชื่อทุน จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 นายเปรมวุฒิ จตุรงคสัมฤทธิ์ ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล      7,500 

2 นายเผ่าพงศ์ ศรีเพชร ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล      7,500 

3 นายวุฒิพล พิศปั้น ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล      8,000 

4 นางสาวน้ าทิพย์ ตั้งเต็มเจริญ ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล      8,000 

5 นางสาวญาณิน เลิศรัตนกิจ ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล      8,000 

6 นางสาวกมลวรรณ วิชัยรัตน์ ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล     10,000 

7 นางสาวฉัตรไฉไล บัวศรี ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล     10,000 

8 นางสาวมุทิตา เจริญศักดิ์ ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล     10,000 

9 นางสาวทัดดาว แก้วถิ่นดง ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล     12,000 

10 นายวัชรินทร์ กกสันเทียะ ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล     12,000 

11 นางสาวกานติมา ต้นกันยา ทุนเทสโก้โลตัส เพ่ือนิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล 

        15,000 

12 นายฉัตรดนัย บัวศรี ทุนเทสโก้โลตัส เพ่ือนิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล 

        15,000 

13 นางสาวอชิรญา ชัยนันทนาพร ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (โครงการสนับสนุนเงิน
ทุนการศึกษาในทุกระดับปีสุดท้ายแก่นักเรียน) 

 20,000 

14 นางสาวกัลยกร สกุลพราหมณ์ ทุนมูลนิธิศรีวิสารวาจา      20,000 

15 นางสาวภคนันท ์ แววจินดา ทุนการศึกษาสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส  20,000 

16 นางสาวเมธาวี สิมมา ทุนการศึกษาสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส  20,000 
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งที่เป็น กิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้านวิชาการ อาทิ กิจกรรมสถานีปัญญา (Book 
Talk) ตอน Comfort women โครงการเทศกาลวันตรุษจีน โครงการห้องเรียนสาธารณะ Multi-Skilled 
Journalists การอบรมเทคนิคการเขียนบทละคร การผลิตสารคดีท่องเที่ยว กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งมรดก
โลก “ พระนครศรีอยุธยา” และเยี่ยมชมการผลิตรายการเล่าข่าว "เรื่องเล่าเช้านี้" ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 กิจกรรมเล่าสู่กันฟังกับประสบการณ์ Work and Travel: Work & Travel-worth it or worse it? 
การแสดงละครเวที เรื่อง “ฉันชื่อจ ารัส” บทละครตีความใหม่จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อาทิ 
โครงการ LA Festival ครั้งที่ 1 โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและโครงการเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา 4  
ชั้นปี คณะศิลปศาสตร์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสโมสรนักศึกษาและผู้น านักศึกษา กิจกรรม The last 
lecture เตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ชีวิตการท างาน และ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม อาทิ 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 โครงการศิลปศาสตร์สัมพันธ์  
โครงการศิลปศาสตร์อาสา “ลั้นลาภาษาไทยไปกับพ่ีๆ LA ครั้งที่ 6” โครงการสานสัมพันธ์ อักษร-ศิลป์ 
ประจ าปี 2558 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 ที่โรงเรียนวัดหนองคล้า จังหวัด
สระบุรี และ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ จังหวัดพิษณุโลก 

  

ล าดับ ผู้รับทุน ชื่อทุน จ านวนเงิน 
(บาท) 

17 นางสาวเอธิกา เอกวารีสกุล ทุนการศึกษาสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส   20,000 

18 นางสาวกาญจนา  แซ่ฮึง ทุนการศึกษาสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส   20,000 

19 นางสาวศิริพร เพียรชอบธรรม บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี จ ากัด     25,000 

20 นายไชยพฤกษ์ พฤกษ์สุนันท์ ทุนมูลนิธิชวน รัตนรักษ์      95,000 
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ปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษา 
นอกเหนือจากการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน

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  

 ในปีงบประมาณ 2558  คณะฯ ได้ปรับปรุง ห้อง 118 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือ
เป็นห้อง Study Room ส าหรับนักศึกษา ให้สามารถน าคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ท าการบ้าน ท ารายงาน 
ปรึกษางานกลุ่ม และอ่านหนังสือได้ เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 18.00 น.  และ
ด าเนินการจัดซื้อโต๊ะพร้อมที่นั่ง เพ่ือบริการแก่นักศึกษาส าหรับนั่งอ่านหนังสือ ประชุมงานกิจกรรม นั่งพักผ่อน 
รวมไปถึงรับประทานอาหารได้อย่างสะดวกมากขึ้น 
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ด้านการบริการวิชาการ 
ในปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์จัดการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลายหลาย เช่น การ

จัดพิมพ์หนังสือ การจัดโครงการบริการวิชาการ ทั้งแบบมีรายได้และไม่มีรายได้  การให้บริการด้านการแปล
และล่าม รวมถึงการให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามรถ ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ สามารถไป
ให้บริการด้านวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย  
 

การจัดพิมพ์หนังสือ 
ในปี พ.ศ.2558 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดพิมพ์หนังสือ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในด้านต่างๆ แบ่งเป็นหนังสือ

ภาษาไทย 2 เล่มคือ หนังสือก านลครูก านัลคุณ และ หนังสือพญากง พญาพาน: จากนิทานพราหมณ์สู่ชื่อ
บ้านนามเมือง และเรื่องพระปฐมเจดีย์ หนังสือภาษาไทย-อังกฤษ 3 เล่มคือ นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท 
และนิราศเมืองเพชร และหนังสือแปลภาษาอังกฤษ-ไทย 1 เล่มคือเรื่องสั้นคัดสรรของ แคเธอรีน แมนส์ฟีลด์ 
นอกจากนี้ยังได้จัดพิมพ์วารสารวิชาการ 1 ฉบับคือวารสาร The Journal (ปีที่ 9 ฉบับที่ 1) 

 

  
ก านลครูก านัลคุณ พญากง พญาพาน: จากนิทานพราหมณ์ 

สู่ชื่อบ้านนามเมือง และเรื่องพระปฐมเจดีย์ 

   
นิเราศเมืองแกลง โดย สุนทรภู่ 

(ฉบับไทย-อังกฤษ) 
นิเราศพระบาท โดย สุนทรภู่ 

(ฉบับไทย-อังกฤษ) 
นิเราศเมือเพชร โดย สุนทรภู่ 

(ฉบับไทย-อังกฤษ) 
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เรื่องสั้นคัดสรร 
ของแคเธอรีน แมนส์ฟีลด์ 

The Journal Vol.9 No.1 2013  

 

โครงการบริการวิชาการ 
 ในปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการทั้งแบบมีรายได้และไม่มีรายได้ 
โดยใช้สมรรถนะหลักด้านสื่อสาร สร้างสรรค์ และบูรณาการของคณะ จนเกิดเป็นโครงการต่อเนื่องและ
โครงการใหม่ ดังต่อไปนี้ 
โครงการแบบมีรายได้ 

 โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รุ่นที่ 1  วันที่ 3-28 พฤศจิกายน 2557    
ผู้ร่วมโครงการจะได้ฝึกฝนการพูดและการฟังผ่านสถานการณ์จ าลองต่างๆ พร้อมทั้งได้ฝึกออกเสียง
ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง พัฒนาทักษะการพูดที่จ าเป็นเพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาจีน
ในชีวิตจริง 

 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 8 
มีนาคม 2558 เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร และการท างาน ระยะเวลาการ
อบรม 30 ชั่วโมง และเตรียมตัวส าหรับการสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนดีขึน้ 

 โครงการอบรม TOEIC Success ระหว่างวันที่ 20-29 มีนาคม 2558 คณะศิลปศาสตร์จัดอบรม 
Toeic Success ส อน โด ยค ณ าจ ารย์ ป ระจ าห ลั ก สู ต รภ าษ า อั งก ฤษ  ค ณ ะศิ ล ป ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล สอนครบทุกส่วนตั้งแต่ไวยากรณ์ที่จ าเป็นในการท าข้อสอบ การอ่านด้วยเทคนิค
ต่างๆ พร้อมชุดค าศัพท์ และการฟังครบทั้งสี่ส่วนพร้อมเทคนิคมากมาย เน้นท าแบบฝึกหัดและข้อสอบ
เก่า ใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานสากล ผลคะแนน TOEIC สามารถน าไปใช้ได้ทั่วโลก 
ทั้งหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานการบิน โรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคาร  

 โครงการบริการจัดสอบ TOEIC ประจ าปีงบประมาณ 2558 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 – 
เดือนกรกฎาคม 2558 คณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมมือกับศูนย์ TOEIC แห่งประเทศไทย ด าเนินการจัด
โครงการนี้ส าหรับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะสอบ
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วัดความรู้ ความสามารถทางภาษาของตนเอง ผลคะแนนที่ ได้สามารถน าไปประกอบการสมัครงาน
หรือการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้  

 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS (International English Language Testing 
System) ครั้งที่ 4 วันที่ 27 มีนาคม – 19 เมษายน 2558 เพ่ือทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษและ     
ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งส าคัญต่อการสอบ IELTS ระยะเวลาการ
อบรมทั้งหมด 42 ชั่วโมง ผลการสอบสามารถน าไปประกอบการขอรับทุนต่างๆ เช่น ทุนรัฐบาลไทย 
ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย เป็นต้น 

 โครงการอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 1 วันที่ 9-11 มกราคม 2558 เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดภาษาไทยไปยังชาวต่างประเทศได้อย่าง
ถูกต้อง และเป็นการตอบสนองความต้องการของชาวต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย           
ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือใช้ในการสื่อสารกับคนไทยในชีวิตประจ าวันได้   

 โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2557 – วันที่ 24 
มิถุนายน 2558 โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ส านักทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล  
ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในการร่วมมือผลิตมัคคุเทศก์ไทยและบุคลากรด้าน
ธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ดี มีศักยภาพตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง

และเหมาะสม ผู้เข้าร่วมโครงการ
จะได้รับความรู้ทั้ งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ บั ติ  ได้ ศึ กษานอก
สถานที่  เช่ น  จั งหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา ราชบุรี และสุโขทัย และ
ต้องผ่านการสอบวัดผลเพ่ือรับบัตร
มัคคุเทศก์ด้วย  
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โครงการแบบไม่มีรายได้ 
 โครงการร่วมเดินทางตามรอยนิราศวัดเจ้าฟ้าของสุนทรภู่  ในวันที่  30 พฤศจิกายน 2557            

บรรยายพิเศษในหัวข้อ "วัดเจ้าฟ้า ในนิราศวัดเจ้าฟ้าของสุนทรภู่อยู่ที่ไหน?" และการเสวนาเรื่อง 
"เสน่ห์ ในนิ ราศวัด เจ้าฟ้าของสุนทรภู่ : นานาทัศนะจากนักวรรณคดี  นั กโบราณคดี  และ                
นักประวัติศาสตร์" วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล และ ดร.วัฒนะ บุญจับ เส้นทางศึกษา       
วัดเจ้าฟ้าอากาศนาถนรินทร์ คลองข้าวเม่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดอู่ตะเภาและวัดสนมไทย 
จังหวัดสระบุรี 

 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "เมืองเก่าในเขตกรุงเทพมหานคร: การเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
การท ามรดกวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า"  วันที่ 1 เมษายน 2558  โครงการจัดตั้งหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาไทยนานาชาติศึกษา คณะศิลปศาสตร์  ได้จัดปาฐกถาพิ เศษ เรื่อง "เมืองเก่าใน เขต
กรุงเทพมหานคร: การเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการท ามรดกวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า" 
วิทยากรโดย อาจารย์ปฐมฤกษ์ เกตุทัต นั กโบราณคดีและมานุษยวิทยา จาก University of 
Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การบรรยาย เรื่อง เที่ยวญี่ปุ่นอย่างไรให้มีวัฒนธรรม วันที่ 9 เมษายน 2558  วิทยากรคืออาจารย์
วิภา งามฉันทกร รองคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาโทภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย เรื่อง "เที่ยวญี่ปุ่นอย่างไรให้มีวัฒนธรรม"  ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา 
(LLC) อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล วิทยากรซึ่งส าเร็จการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นและเคยใช้ชีวิตอยู่ที่
ประเทศญี่ปุ่นหลายปี ได้อธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นนั้นจะให้ความส าคัญเรื่องการ    
เคารพสิทธิ์ของผู้อ่ืนมากและสอนลูกหลานให้ค านึงผู้อื่นก่อนเสมอ ก่อนท าอะไรต้องคิดทุกครั้งว่าจะไป
รบกวนผู้อ่ืนหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่สาธารณะหรือใช้พ้ืนที่ส่วนรวมร่วมกันกับผู้อื่น อีกท้ังยังเน้น
เรื่องความมีมารยาทและอ่อนน้อมถ่อมตน และยังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกออกเสียงประโยคสนทนา
พ้ืนฐานในภาษาญี่ปุ่น อาทิ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ และลาก่อน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้รับฟังทั้ง
นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจจากชุมชนศาลายาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมาท าข่าวและเผยแพร่ทางช่อง 
Voice TV ที ่URL: http://news. voicetv.co.th/thailand/191121.html ด้วย 
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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรท้องถิ่น  “วันเดียวเที่ยวกับสุนทรภู่  ตามรอยนิราศ         
พระประธม (ภาค เมืองนครปฐม)” วันที่  18 มิถุน ายน  2558 ศูนย์ สยามทรรศน์ ศึกษา              
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการจัดตั้งมูลนิธิสุนทรภู่ ได้จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรท้องถิ่น "วันเดียวเที่ยวกับสุนทรภู่ ตอน ตามรอยนิราศพระประธม (ภาคเมือง
นครปฐม)" เนื่องในวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ในภาคเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง 
"เมืองนครปฐมในนิราศพระประธมของสุนทรภู่: คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม" โดยมี    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้บรรยาย และเรื่อง 
"นิราศพระประธมกับขนบนิยมทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่" บรรยายโดย อาจารย์เสกสรรค์ ผลวัฒนะ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคบ่ายเป็นกิจกรรม
เดินทางตามรอยนิราศพระประธมของสุนทรภู่  เพ่ือศึกษาเส้นทางที่สุนทรภู่ ใช้ เดินทางไปยัง            
องค์พระปฐมเจดีย์ โดยสถานที่แรกเป็นการเยี่ยมชมวัดต้นเชือกและพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ และถัดมาเป็น
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อยู่ติดกับคลองท่าต าหนัก และสถานที่   
สุดท้าย คือ องค์พระปฐมเจดีย์ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   
พระปฐมเจดีย์ เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุอาณาจักรทวารวดีที่ถูกค้นพบในพ้ืนที่จังหวัด
นครปฐมอีกด้วย 
 

 

 
 

 การเสวนา "มองภาษาไทยในระดับอุมศึกษา เขาเรียนเขาสอนกัน
อ ย่ า ง ไร ?" วั น ที่  29 ก รก ฎ าค ม  2558 ส า ข าวิ ช าภ าษ า ไท ย            
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย    
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเสวนาวิชาการ  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
ปี พ.ศ. 2558 ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ความส าคัญของการเรียนการสอน
ภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา" โดย ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา   
รัตนกุล ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
และเสวนาวิชาการเรื่อง "ภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา: ปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน" 
โดยคณาจารย์จากภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ 
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 โครงการน าร่องหลักสูตรมัคคุเทศก์เชิงวัฒนธรรมสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์
ได้ริเริ่มจัดโครงการน าร่อง อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เชิงวัฒนธรรมสุขภาพขึ้น โดยบูรณาการองค์
ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร์เข้ากับจุดเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ 
(Medical Hub) และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภาครัฐ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฟังการ
บรรยายและฝึกปฏิบัติจากวิทยากรของคณะศิลปศาสตร์และส่วนงานต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การให้บริการสุขภาพ รวมทั้งทัศนศึกษาในสถานพยาบาลและสถานที่ท่องเที่ยว เช่น พิพิธภัณฑ์ศิริราช
พิมุขสถาน พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น 

  

 

 โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ต่างประเทศเฉพาะพื้นที่ (จังหวัดนครปฐม) ในปีงบประมาณ 
2558 งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้น าองค์ความรู้จากการวิจัยชุมชนอย่างต่อเนื่องมาพัฒนาเป็น 
หลักสูตรมัคคุเทศก์ต่างประเทศเฉพาะพ้ืนที่ จังหวัดนครปฐมขึ้น ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับบัตร
มัคคุเทศก์เฉพาะพ้ืนที่ (บัตรชมพู) สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อก าหนดของส านักทะเบียนธุรกิจ     
น าเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.859139644194296.1073741946.335343589907240&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.859139644194296.1073741946.335343589907240&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.864222530352674.1073741948.335343589907240&type=3
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 กิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส "วันสุนทรภู่" วันที่ 17 มิถุนายน 2558 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการเสวนาวิชาการ
เรื่อง "จากนิราศ to travelogue: มุมมอง
และประสบการณ์ของนักแปล" โดยได้รับ
เกียรติจากคุณเสาวนีย์ นิวาศะบุตร เจ้าของ
รางวัลสุรินทรราชา สาขานักแปลดีเด่น พ.ศ.
2557 และเจ้าของผลงานหนังสือแปลเรื่อง 
"นิราศเมืองแกลง" และ "นิราศเมืองเพชร" มา

เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของ travelogue เทคนิคการแปลวรรณคดีร้อยกรอง 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ และประสบการณ์การท างานแปล ในแง่มุมต่างๆ พร้อมเปิ ดโอกาสให้        
ผู้ เข้าฟังได้ซักถามและพูดคุยอย่างใกล้ชิด  สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางสถานีโทรทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย https://goo.gl/oHUVpn  

 กิจกรรม “ก านลครูก านัลคุณ” เชิดชูเกียรติปูชนียาจารย์ด้านเพลงพื้นบ้านไทย วันที่ 30 มิถุนายน 
2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ
กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) และชมรมรักษ์เพลงพ้ืนบ้าน ร่วมกันจัดงาน
“ตามรอยครู เชิดชูเพลงเก่า น้อมเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ครั้งที่ 6 และงาน 
“ก านลครูก านัลคุณ” เชิดชูเกียรติปูชนียาจารย์ด้าน
เพลงพ้ืนบ้านไทย เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็นครูของแผ่นดิน
และเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา และครูเอนก นาวิกมูล พร้อมเปิดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนภูมิรู้ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบสานเพลงพ้ืนบ้านไทยให้คงอยู่สืบไป  และมี
กิจกรรมการเสวนาวิชาการหัวข้อ “รอยครูพักลักจ า ครูแนะครูน าครูนอกครูใน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
แม่ขวัญจิต ศรีประจันทร์ ครูชินกร ไกรลาศ อาจารย์เอนก นาวิกมูล และศาสตราจารย์สุกัญญา     
สุจฉายา เป็นวิทยากรร่วมการเสวนา ด าเนินรายการโดย นาวาอากาศโทสมบัติ สมศรีพลอย ผู้ร่วม
เสวนาต่างได้แบ่งปันประสบการณ์การชีวิตในฐานะครูผู้สร้างและเกร็ดความรู้ด้านเพลงพ้ืนบ้าน 
นอกจากนี้ในงานยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญคารวะครูศิลปินและครูนักวิชาการและการแสดงร าอวยพร 
“สังคีตาจารย์บูชา ครูสุกัญญา ครูเอนก” และการแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่อง “พิกุลทอง” โดย     
ศิษย์จากชมรมรักษ์เพลงพื้นบ้านและเยาวชนเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพ้ืนบ้าน 
  

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FoHUVpn&h=gAQGB0KX-AQEvLOlaO3-ja7C-8JvpTQPGJgyMC3erOCj_Sg&enc=AZOfH4k6jGtdiQP2cr5z8izcdPzadcJJov2QUi3kMFnN-hDuVtw4h3iwoZBuhi57x8yfAuSO1EjgBnaSjRDn_CqCGH6EW6t0SKzHotNEiMUyOVTqGQ41QCJVEYKOQwsmJRc93V_sn6DZ0zPAd6EDOStRpIBSYgdCTqAc3Ap-NJzjwBTexRzSOo7hPeQzLJGH3NY1V8D44_-F2THMz2MO9PIO&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93?source=feed_text
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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 

 

ตารางที่ 8 ผลงานการให้บริการแปลและการล่าม  
ระยะเวลา เรื่อง หน่วยงานผู้ใช้บริการ 

19 ก.ย. –พ.ย. 57 
 

คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ดร.อุดม หงส์ชาติ 

21 ต.ค. 57 
 

ประกาศ ม.มหิดล เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
ม.มหิดล 

24 ต.ค. 57 ปกปฏิทิน บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) 
29 ต.ค. 57 

 
การดูแลรักษาผู้ป่วย 
 

โรงพยาบาลศิริราช  
ปิยมหาราชการุณย์ 

13 พ.ย. 57 รายงานสถานการณ์มลพิษ ปี 56 
 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

24 ธ.ค. 57 รายงานวรรณกรรมอาเซียน บริษัท ซิลเลเบิล จ ากัด 
21 ม.ค. 58 

 
ประวัติข้อมูลกรมธนารักษ์ 
 

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
ดีไซน์ จ ากัด 

17 ก.พ. 58 แผ่นพับกองทุนคุ้มครองธุรกิจน าเที่ยว บริษัท แอคมี พริ้นติ้ง จ ากัด 
17 ก.พ. 58 เอกสารประกอบใบมรณบัตรแรงงานต่างด้าว คุณภณิตา งามทิพานนท์ 
17 ก.พ. 58 บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ คุณปณิธาน ตั้งอุทัยกูล 
27 ก.พ. 58 MUJI License Agreement บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จ ากัด 
12 มี.ค. 58 รายการงานการวิจัย ผศ.อุบล สรรพัชญพงศ์ 
21 มี.ค. 58 แบบสอบถามทางการแพทย์ พญ.ชมพูนุช จันทรกระวี 
1 เม.ย. 58 แผ่นพับงานทันตกรรม โรงพยาบาลวิชัยเวช 
1 พ.ค. 58 เอกสารประกอบใบมรณบัตรชาวพม่า คุณเล็ก แซ่ตั้ง 
1 พ.ค.58 เอกสารประกอบการอาหารและยา บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด 
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ระยะเวลา เรื่อง หน่วยงานผู้ใช้บริการ 
8 มิ.ย. 58 

 
บทคัดย่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการ
ก่อสร้าง 

น.ส.ประนิดา ศรีกระทุม 
 

8 มิ.ย. 58 บทความวิจัยคณิตศาสตร์ น.ส.ส านวน คุณพล 
8 มิ.ย. 58 

 
บัตรประชาชนและจดหมายรับรองของ    
มะอิตันดา 

คุณเล็ก แซ่ตั้ง 
 

20 ก.ค. 58 
 

แรงบันดาลใจในวัดร่องขุ่น 
 

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิช
ชิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

20 ก.ค. 58 
 

บทคัดย่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการ
ก่อสร้าง 

นายคมสัน อินทจันทร์ 
 

26 ส.ค. 58 บทคัดย่อ เรื่องนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นายพลกฤษณ์ เกษศิลป์ 
26 ส.ค. 58 แบบสอบถาม นายณัฐพล ช่องดารากุล 
26 ส.ค. 58 งานแปล 5 ภาษา บริษัท เฟเวอร์ลี่ จ ากัด 
26 ส.ค. 58 เอกสารแบบฟอร์มมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (มคอ.2-7) 
กองบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

27 ส.ค. 58 เอกสารเกี่ยวกับงบประมาณสหรัฐ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
1 ก.ย. 58 

 
เครื่องการค้า GSD ตราโสมเกาหลีตังกุยจับ 
(ภาษาเกาหลี) 

บริษัทเจริญสุขเภสัชฮุ่นซิว จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) 

1 ก.ย. 58 
 

เอกสาร CFS เพ่ือใช้ประกอบการยื่นขอ
อนุญาตองค์การอาหารและยา (อย.) 

บริษัท ซานโต้ เมดิค จ ากัด 
 

1 ก.ย. 58 แบบฟอร์มของกองบริหารงานวิจัย กองบริหารงานวิจัย  มหิดล 
8 ก.ย. 58 เอกสารของศูนย์ฯ ศูนย์โรคการนอนหลับ รพ.รามาธิบดี 
29 ก.ย. 58 

 
บทความวิจัย การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้มัลติมิเตอร์วัด
ปริมาณไฟฟ้าในวงจรกระแสไฟฟ้าตรง 

รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 
 

 
นอกจากนี้ ศูนย์การแปลและการล่าม ยังเพ่ิมเติมความรู้ด้านการแปลและล่ามให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ผ่านการจัดโครงการอบรมดูงาน หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนี้ 
โครงการอบรมดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม  วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ 

องค์การสหประชาชาติประจ าประเทศไทย เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการศึกษา
และการท างานเก่ียวกับการแปลและล่ามให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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โครงการ TIC Forum ครั้งที่ 3 หัวข้อ "ล่ามคือใคร ใครคือล่าม" เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557    
คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จงจิต อรรถยุติ นายกสมาคมรักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย 
มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องเก่ียวกับล่าม 

การเสวนาของศูนย์การแปลและการล่าม TIC 
Forum ครั้งที่ 4  หัวข้อ “การล่ามทางทหาร”  เมื่อวันที่ 
14 มกราคม 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา ได้ เชิญวิทยากร พันเอกหญิ ง สาลินี  มณี รัตน์ 
นายทหารปฏิบัติการประจ าศูนย์รักษาความปลอดภัย ช่วย
ราชการกรมข่าวทหาร มาเป็นวิทยากรบรรยาย วัตถุประสงค์
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการล่าม     
ทางทหาร 

โครงการอบรมดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม  วันที่ 25 มีนาคม 2558            
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานที่สถาบันฝึกอบรม
ระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพของตนเองใน
การศึกษาและการท างานเกี่ยวกับการแปลและล่ามให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป
เกี่ยวกับการท างานของล่ามและการด าเนินงานของสถาบันฯ 
ศึกษาดูการปฏิบัติงานของล่ามในห้องอบรมในหัวข้อ Border 
Control Management 

การแปลนวนิยายไทยสู่สากล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ศูนย์การแปลและการล่ามร่วมกับหอสมุด
และคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เชิญคุณเพ็ญศรี เคียงศิรินักเขียนนวนิยาย นามปากกา “นราวดี” มาเป็น
วิทยากรเสวนา หัวข้อ ”การแปลนวนิยายไทยสู่สากล” 

ในปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ 
ยังได้รับการว่าจ้างจากบริษัท NAVER ประเทศ
เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น Line ใน
ประเทศ ไทยให้ แปลส านวน  สุ ภ าษิ ต  ค าคม  
บทสนทนา และตัวอย่างประโยคจ านวน 63,000 
ข้อความส าหรับ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ส าหรับแอพพลิเคชั่น Line Dictionary ด้วย 
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การให้บริการวิชาการของบุคลากร 
เนื่องด้วยบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์มีความรู้ ความสามารถที่หลายหลาย ตรงกับความต้องการ

ของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รับการรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เป็นต้น  

1. อาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ 
- วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชา  

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- วันที่ 24 เมษายน 2558 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  

ในฐานะภาษาต่างประเทศ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- วันที่ 4 มิถุนายน 2558 วิทยากรบรรยาย เรื่อง “วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ” 
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- วันที่ 5-6 มิถุนายน 2558 กองบรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ครั้งที่  7  ภายใต้หั วข้อ “ASEAN 2015: Challenges and Opportunities”  
จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย์เก๋ แดงสกุล 
- วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 กรรมการการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 รอบเพชร

ยอดมงกุฎ จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 
- วันที่ 5-6 กันยายน 2558 กรรมการการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 จัดโดยมูลนิธิร่ม

ฉัตรร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. อาจารย์เขมฤทัย บุญวรรณ 
- วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 กรรมการการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 รอบเพชร

ยอดมงกุฎ จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 
- วันที่ 5-6 กันยายน 2558 กรรมการการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 จัดโดยมูลนิธิร่ม

ฉัตรร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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4. อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงส์บุญไตร 
- วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
- วันที่ 5-6 มิถุนายน 2558 กองบรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษศาสตร์

และสังคมศาสตร์  ครั้งที่  7 ภายใต้หั วข้อ “ASEAN 2015: Challenges and Opportunities”      
จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5. อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล 
 -    วันที่ 8 ตุลาคม 2557 วิทยากรให้ความรูเรื่อง “การเขียนเรียงความและพาทีสร้างสรรค์” ในกิจกรรม

ค่ายรักษ์ภาษา จัดโดยโรงเรียนสตรีวิทยา 
 -    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยากรบรรยายรายวิชา 2209161 ภาษาทัศนา จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-     วันที่ 18 มีนาคม 2558 วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเขียน Infographic” จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-     วันที่  28 เมษายน 2558  กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  จัดโดยภาควิชาภาษาไทย  

คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วันที่ 12 มิถุนายน 2558 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพูดในที่ประชุมและการสื่อสารส าหรับผู้น า 

จัดโดยโรงเรียนสตรีวิทยา 

6. อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ 
- วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ภาษา (Language Learning)”จัดโดย

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     -     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตบทเรียนภาษาอังกฤษแบบ 
           อีเลิร์นนิง จัดโดยสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 

- วันที่ 1-3 เมษายน 2558 วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand ASEAN Camp 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558 จัดโดยสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 

- วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เป็นกรรมการสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย  
- วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการประเมินการน าเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่  7 ThaiSim 2015 เรื่อง Learning from educational games, 
simulations, and debriefing for the AEC และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 จัดโดย
มหาวิทยาลัยธนบุรี 

- วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นกองบรรณาธิการวารสารสถานการณ์จ าลองและเกมเพ่ือการเรียนรู้และ
การพัฒนา ฉบับที่ 2 ประจ าปี 2559 โดยสมาคมสถานการณ์จ าลองและเกมเพ่ือการเรียนรู้ (ประเทศ
ไทย) 



 

รายงานประจ าปีคณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2558 43 

 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร 
- วันที่ 3 และ 15 ตุลาคม 2557 ประเมินคุณภาพบทความ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัย

ธนบุรี จัดโดยมหาวิทยาลัยธนบุรี 
- วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เพ่ือจัดท าวารสารฟ้าเหนือ จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
- วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วิทยากรการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอ่านและเขียน

บทความวิจัยทางการพยาบาลเพ่ือตีพิมพ์วารสารและน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ” จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- วันที่ 16-18 ธันวาคม 2557, 13-15 มกราคม และ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยากรอบรมหลักสูตร 
“การปฏิบัติการพยาบาล ส าหรับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ” จัดโดยโรงพยาบาลพระรามเก้า  

- วันที่  20 ธันวาคม 2557  วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ประเมินผลงานนักศึกษา” จัดโดย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- วันที่ 5 มกราคม 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยต้นฉบับวารสารวิชาการ The Kasetsart 
Journal (Social Sciences) Kasetsart University Research and Development Institute, 
KURDI_ Kasetsart University จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

-     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตบทเรียนภาษาอังกฤษ 
แบบ    อีเลิร์นนิง จัดโดยสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 

- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการกลั่นกรองประจ าวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี จัดโดย
มหาวิทยาลัยธนบุรี 

- วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเอกสารบทความ
วิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

- วันที่ 26 มีนาคม 2558 กรรมการการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย จัดโดย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- วันที่ 1-3 เมษายน 2558 วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand ASEAN Camp 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558 จัดโดยสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 

- วันที่  6 เมษายน -3 พฤษภาคม 2558  บรรยายเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า             
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าวิจัย และเก็บข้อมูลวิจัย จัดโดย CIEL Bretagne, Centre 
International d’Etude des Langues, Brest, France 

- วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2558 วิทยากรอบรมหลักสูตร “การให้บริการของเจ้าหน้าที่การเงิน ส าหรับ
ชาวต่างชาติ” จัดโดยโรงพยาบาลพระรามเก้า 
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- วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เป็นนายกฯ และกรรมการสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 
- วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558 วิทยากรบรรยายสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่

ต าแหน่งวิชาการ จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

- วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ประเมินคุณภาพบทความวิจัย จัดโดยมหาวิทยาลัยธนบุรี 
- วันที่ 4-6 สิงหาคม 2558 วิทยากรบรรยายและฝึกทักษะการฝึกอบรม เรื่อง “การประเมินภาวะ

สุขภาพและการปฏิบัติการพยาบาลส าหรับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ” จัดโดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- วันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 วิทยากรบรรยายในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ส่งเสริม
และพัฒนานักวิจัยพ่ีเลี้ยง” จัดโดยสถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
จังหวัดตรัง 

- วันที่  28 สิ งหาคม 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมิน โครงร่างการวิจัย  เพ่ือขอรับทุนสนับสนุน  
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

- วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นกองบรรณาธิการวารสารสถานการณ์จ าลองและเกมเพ่ือการเรียนรู้และ 
การพัฒนา ฉบับที่ 2 ประจ าปี 2559 โดยสมาคมสถานการณ์จ าลองและเกมเพ่ือการเรียนรู้ (ประเทศไทย) 

8. อาจารย์เทพ บุญตานนท์ 
- วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 วิทยากรร่วมเสวนา หัวข้อ “ไทย จีน ญี่ปุ่น กับสงครามโลกครั้งที่ 1”    

จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. อาจารย์ธนวัฒน์ นุตยางกูล 
- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตบทเรียนภาษาอังกฤษแบบ    

อีเลิร์นนิง จัดโดยสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 
- วันที่ 1-3 เมษายน 2558 วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand ASEAN Camp 

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558 จัดโดยสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 
- วันที่ 17 สิงหาคม – 13 ธันวาคม 2558 อาจารย์พิเศษในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะ 

การเรียนให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธรณสุข กาญจนาภิเษก 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ 
- วันที่ 17 เมษายน 2558 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- วันที่ 22 เมษายน 2558 คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จัดโดยบัณฑิต 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี 
- วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการประเมินการน าเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่  7 ThaiSim 2015 เรื่อง Learning from educational games, 
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simulations, and debriefing for the AEC และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 จัดโดย
มหาวิทยาลัยธนบุรี 

- วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นกองบรรณาธิการวารสารสถานการณ์จ าลองและเกมเพ่ือการเรียนรู้และการ
พัฒนา ฉบับที่ 2 ประจ าปี 2559 โดยสมาคมสถานการณ์จ าลองและเกมเพ่ือการเรียนรู้ (ประเทศไทย) 

11. อาจารย์ ดร.น้ ามนต์ อยู่อินทร์ 
- วันที่ 23 ธันวาคม 2557 วิทยากรการบรรยายประกอบบทขับร้อง “นิทานวัดเกาะ: ขนบ คติ และ

สุนทรียรส” ในงานสนทนาวิชาการ “วรรณกรรมวัดเกาะ: ความรุ่งโรจน์และการแพร่หลายของนิทาน
พ้ืนบ้าน” จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

- วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 วิทยากรให้ข้อเสนอแนะต่องานนักศึกษาและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามทางคติชนวิทยาและประสบการณ์เก็บข้อมูลในประเทศเวียดนาม”  
จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

- วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา จัดโดย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

- วันที่ 24 กันยายน 2558 ประธานในการสอบปริญญานิพนธ์ จัดโดยสถาบันอาศรมศิลป์ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ 
- วันที่ 28 ตุลาคม 2557 วิทยากรอบรมในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาอังกฤษ

ส าหรับสถานประกอบการ” จัดโดย มหาวิทยาลัยธนบุรี 
- วันที่ 1-3 เมษายน 2558 วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand ASEAN Camp 

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558 จัดโดยสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 
- วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2558 วิทยากรบรรยาย เรื่อง “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสอบ

สัมภาษณ์เพ่ือสมัครงานและศึกษาต่อ พร้อมฝึกปฏิบัติ” จัดโดยมหาวิทยาลัยธนบุรี 
- วันที่ 1-8 สิงหาคม 2558 วิทยากรและประชุมทางวิชาการการพัฒนาเกมเพ่ือการเรียนการสอน  

จัดโดยมหาวิทยาลัยธนบุรี 

13. นางสาวประภาศรี ด าสอาด 
- วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเครือข่ายวัฒนธรรม 

ประจ าปี พ.ศ.2558 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
- วันที่ 13-18 กรกฎาคม 2558 วิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเครือข่ายวัฒนธรรม 

ประจ าปี พ.ศ.2558 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา สุริยันต์ 
- วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการประเมินการน าเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่  7 ThaiSim 2015 เรื่อง Learning from educational games, 
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simulations, and debriefing for the AEC และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 จัดโดย
มหาวิทยาลัยธนบุรี 

- วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นกองบรรณาธิการวารสารสถานการณ์จ าลองและเกมเพ่ือการเรียนรู้และการ
พัฒนา ฉบับที่ 2 ประจ าปี 2559 โดยสมาคมสถานการณ์จ าลองและเกมเพ่ือการเรียนรู้ (ประเทศไทย) 

15. อาจารย์ ดร. ปวลักขิ์ สุรัสวดี 
- วันที่ 23 ตุลาคม 2557 เข้าร่วมการน าเสนอผลงานในโครงการเสริมหลักสูตรเพ่ือน าเสนอและ

แสดงผลงานการผลิตผลงานละครเพื่อการเรียนรู้ จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการคนละครคน จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2558 วิทยากร “เวทีถอดบทเรียนโครงการฉันรักตัวฉัน” จัดโดยเครือข่าย 

ศิลป์อาสา 
- วันที่ 4 มิถุนายน 2558 วิทยากร “เวทีสาธารณะเรื่องเล่าจากการเดินทางของโครงการฉันรักตัวฉัน” 

จัดโดยเครือข่ายศิลป์อาสา 
- วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา จัดโดย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16. อาจารย์พงกรณ์ วีรพิพรรธน์ 
- วันที่ 23 กันยายน 2558 วิทยากรสอบป้องกันวิจัยในชั้นเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 แขนงวิชา

ภาษาไทย จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

17. นางสาวพนิดา หนูทวี 
     -     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตบทเรียนภาษาอังกฤษแบบ 
           อีเลิร์นนิง จัดโดยสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 

- วันที่ 1-3 เมษายน 2558 วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand ASEAN Camp 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558 จัดโดยสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 

- วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เป็นกรรมการสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย  
- วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นกองบรรณาธิการวารสารสถานการณ์จ าลองและเกมเพ่ือการเรียนรู้และการ

พัฒนา ฉบับที่ 2 ประจ าปี 2559 โดยสมาคมสถานการณ์จ าลองและเกมเพ่ือการเรียนรู้ (ประเทศไทย) 

18. อาจารย์พิกุลกานต์ รุจิราภา 
- วันที่ 10 พฤษภาคม, 7 มิถุนายน และ 5 กรกฎาคม 2558 อาจารย์สอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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19. อาจารย์พิชนี โสตถิโยธิน 
- วันที่ 22 ธันวาคม 2557 กรรมการการประกวดหนังสือดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2558 จัดโดยส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 กรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  

ครั้งที่ 64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

20. อาจารย์ ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา 
     -     วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จัดโดย 
           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

- วันที่ 8-9 มกราคม 2558 กรรมการพิจารณาบทความที่จะน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติครั้งที่  1 ในหัวข้อ “วัฒนธรรมจีนและการเรียนการสอนภาษาจีน” จัดโดยคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- วันที่  11 มกราคม 2558 วิทยากรสอนภาษาจีน  จัดโดยสถาบัน เอเชียตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- วันที่ 24 มิถุนายน 2558 กรรมการการตัดสินประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ
การประกวด “Learn Chinese, Double your world” จัดโดยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวร
นิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

- วันที่ 1-29 กรกฎาคม 2558 วิทยากรสอนภาษาจีนให้แก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และบุคคลผู้สนใจทั่วไป จัดโดยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

- วันที่ 14 สิงหาคม 2558 วิทยากรค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนโรงเรียนโพธิสัมพันธ์
พิทยาคม จังหวัดชลบุรี จัดโดยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

- วันที่  1  กันยายน – 31 ธันวาคม 2558 วิทยากรสอนภาษาจีนให้ แก่นั กศึกษา บุคลากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลผู้สนใจทั่ วไป จัดโดยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

- วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นกองบรรณาธิการวารสารสถานการณ์จ าลองและเกมเพ่ือการเรียนรู้และการ
พัฒนา ฉบับที่ 2 ประจ าปี 2559 โดยสมาคมสถานการณ์จ าลองและเกมเพ่ือการเรียนรู้ (ประเทศไทย) 

21. อาจารย์ ดร.ภัททิยา ยิมเรวัต 
- วันที่ 22 ธันวาคม 2557 กรรมการการประกวดหนังสือดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2558 จัดโดยส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 รับการสัมภาษณ์ เรื่องศิลปะกับเวลา เพื่อออกอากาศทางช่อง one และทาง

โทรทัศน์ตามสาย (Cable TV) ของ CTH ช่อง 107  สถานี  “Mahidol Channel” และทาง
อินเทอร์เน็ต จัดโดยบริษัท ทีซีบีเอ็น จ ากัด 
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- วันที่ 6 มีนาคม 2558 กรรมการบริหารสมาคมประวัติศาสตร์ฯ พ.ศ.2558-2560 จัดโดยสมาคม
ประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

- วันที่ 1 เมษายน -14 สิงหาคม 2558 อาจารย์พิเศษสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้แก่นักเรียนนายเรือ  
ชั้นปีที่ 1 และวิชาความเป็นพลเมืองของโลก ให้แก่นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 2 จัดโดยโรงเรียนนายเรือ 

- วันที่ 7-9 เมษายน 2558 กรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- วันที่ 27-28 เมษายน 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นกรรมการการอ่านงานวิจัยเข้าประชุมพิจารณา
จัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย (สพฐ.) ประจ าปี 2558 (เพ่ิมเติม) จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

- วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงการจัดนิทรรศการถาวร จัดโดยพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ   

- วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาถึงแผนและแนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในโรงเรียน จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- วันที่  7 กรกฎาคม 2558 กรรมการสอบปากเปล่ าปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์การศึกษา จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- วันที่ 24-28 กรกฎาคม 2558 วิทยากรและกรรมการการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเสนอผลงานวิจัยดี
มีคุณภาพ ระดับประเทศ ปี 2558 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- วันที่ 31 สิงหาคม- 4 กันยายน 2558 วิทยากรการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพงานวิจัย จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- วันที่ 4 กันยายน 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
4 ประจ าปี 2558 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแเสน 

22. อาจารย์ย่ิงยศ กันจินะ 
- วันที่  25 พฤศจิกายน 2557  วิทยากรบรรยายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ในรายวิชา 

Psychology of the Filipino language จัดโดยมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ 
- วันที่ 8 มกราคม 2558 บรรยายเรื่อง “การศึกษาผลของการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยใน 

โครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
ที่ส่งผลกระทบต่อระดับความตระหนักต่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม” จัดโดยมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

     -    วันที่ 10 สิงหาคม-30 กันยายน 2558 วิทยากรบรรยายโครงการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนนายร้อย 
           ต ารวจเวียดนาม จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

- วันที่ 5-6 กันยายน 2558 กรรมการการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 จัดโดยมูลนิธิ 
ร่มฉัตรร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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23. อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล 
- วันที่ 24 มิถุนายน 2558 กรรมการการตัดสินประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ

การประกวด “Learn Chinese, Double your world” จัดโดยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวร
นิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

- วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการประเมินการน าเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่  7 ThaiSim 2015 เรื่อง Learning from educational games, 
simulations, and debriefing for the AEC และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 จัดโดย
มหาวิทยาลัยธนบุรี 

- วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นกองบรรณาธิการวารสารสถานการณ์จ าลองและเกมเพ่ือการเรียนรู้และการ
พัฒนา ฉบับที่ 2 ประจ าปี 2559 โดยสมาคมสถานการณ์จ าลองและเกมเพ่ือการเรียนรู้ (ประเทศไทย) 

24. อาจารย์วรรณพร พงษ์เพ็ง 
- วันที่  8 และ 22 เมษายน 2558 วิทยากรบรรยายประกอบการเรียนวิชาพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25. อาจารย์ ดร.รุ่งภัทร เริงพิทยา 
- วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เขียนบทความวิจารณ์ต าราวิชาการ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร Journal of 

English Studies ฉบับปี 2014 จัดโดยบรรณาธิการวาร Journal of English Studies 
- วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 
- วันที่ 23-24 มกราคม 2558 วิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการแปล

เอกสารและส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ” จัดโดยส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

- วันที่ 11 มีนาคม 2558 เป็นที่ปรึกษางานวิจัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดโดย
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

26. อาจารย์วริศรา โกรทินธาคม 
- วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 กรรมการการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 รอบเพชร

ยอดมงกุฎ จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 
- วันที่ 5-6 กันยายน 2558 กรรมการการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 จัดโดยมูลนิธิ 

ร่มฉัตรร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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27. อาจารย์วศวรรษ สบายวัน 
- วันที่ 9 มกราคม 2558 บรรยายเรื่อง การใช้เวลาในการเล่าเรื่องในลิลิตพายัพ พระราชนิพนธ์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- วันที่ 5-6 กันยายน 2558 กรรมการการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 จัดโดยมูลนิธิ    

ร่มฉัตรร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

28. อาจารย์วิภาพรรณ งามประมวญ 
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมเสวนาโครงการเสวนาประเด็นปัญหาการท างานล่ามในตลาดยุคใหม่ 

หัวข้อ Dialogue on Practical Issues in the Modern Day Interpreting Market จัดโดยศูนย์
การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ พันธมิตร
ล่ามไทย 

- วันที่ 22 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2558 วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาทักษะการแปลและล่าม
ภาษาอังกฤษของนักวิเทศสัมพันธ์ ส านักภาษาต่างประเทศ ประจ าปี 2558 จัดโดยส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรรธน์ พันธัย 
- วันที่ 5-6 มิถุนายน 2558 กองบรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษศาสตร์

และสังคมศาสตร์  ครั้งที่  7 ภายใต้หั วข้อ “ASEAN 2015: Challenges and Opportunities”      
จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

30. อาจารย์ศราภรณ์ คุณะวัฒน์สถิตย์ 
- วันที่ 6-11 ตุลาคม 2557 วิทยากรโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 17 เพ่ือ

เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จัดโดยบริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในเครือเนชั่นกรุ๊ป ร่วมกับบริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 

31. อาจารย์ศศิพินทุ์ ดิษฐานนท์ 
- วันที่ 24 มิถุนายน 2558 กรรมการการตัดสินประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ

การประกวด “Learn Chinese, Double your world” จัดโดยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวร
นิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

32. อาจารย์ศิธรา จุฑารัตน์ 
- วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 กรรมการการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 รอบเพชร

ยอดมงกุฎ จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 
- วันที่ 5-6 กันยายน 2558 กรรมการการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 จัดโดยมูลนิธิ 

ร่มฉัตรร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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33. อาจารย์ศุภชัย ชาญวรรณกุล 
- วันที่ 6-11 ตุลาคม 2557 วิทยากรโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 17 เพ่ือ

เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จัดโดยบริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในเครือเนชั่นกรุ๊ป ร่วมกับบริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 

- วันที่ 21 ตุลาคม 2557 นิเทศการสอนแก่ครูชาวอเมริกัน จัดโดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน 
- วันที่  10 กรกฎาคม 2558 ร่วมสัมภาษณ์ทุน Foreign Language Teaching Assistant (FLTA)  

จัดโดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน 
- วิทยากรโครงการจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และจัดท า

แผนที่เมืองท่องเที่ยว (Zoning) จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

34. อาจารย์สมบูรณ์ พจน์ประสาท 
- วันที่ 4-9 สิงหาคม 2558 วิทยากรการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุง และจัดฉบับ 

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก ส าหรับเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET  
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- วันที่ 17 สิงหาคม – 13 ธันวาคม 2558 อาจารย์พิเศษในรายวิชาภาษาอังกฤษด้านสาธารณสุขศาสตร์
ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธรณสุข กาญจนาภิเษก 

35. อาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา 
- วันที่ 2-29 กรกฎาคม 2558 อาจารย์สอนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ชั้นปีที่ 1 จัดโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

36. อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ เหมือนใจ 
     -    วันที่ 10 สิงหาคม-30 กันยายน 2558 วิทยากรบรรยายโครงการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนนายร้อย 
           ต ารวจเวียดนาม จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

- วันที่ 5-6 กันยายน 2558 กรรมการการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 จัดโดยมูลนิธิ 
ร่มฉัตรร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสฬส ศิริไสย์ 
- วันที่ 18 กันยายน 2558 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

มานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) จัดโดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

38. อาจารย์ ดร.อนวัช บุญนาค 
- วันที่ 23-24 มกราคม 2558 วิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการแปล

เอกสารและส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ” จัดโดยส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
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- วันที่ 22 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2558 วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาทักษะการแปลและล่าม
ภาษาอังกฤษของนักวิเทศสัมพันธ์ ส านักภาษาต่างประเทศ ประจ าปี 2558 จัดโดยส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

- วันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการประเมินการน าเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่  7 ThaiSim 2015 เรื่อง Learning from educational games, 
simulations, and debriefing for the AEC และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่อง การ
สอนและการเรียนรู้ด้วยเกมและสถานการณ์จ าลองเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดโดย
มหาวิทยาลัยธนบุรี 

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช 
- วันที่ 23-24 มกราคม 2558 วิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการแปล

เอกสารและส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ” จัดโดยส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมเสวนาโครงการเสวนาประเด็นปัญหาการท างานล่ามในตลาดยุคใหม่ 
หัวข้อ Dialogue on Practical Issues in the Modern Day Interpreting Market จัดโดยศูนย์
การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ  
พันธมติรล่ามไทย 

- วันที่ 22 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2558 วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาทักษะการแปลและล่าม
ภาษาอังกฤษของนักวิเทศสัมพันธ์ ส านักภาษาต่างประเทศ ประจ าปี 2558 จัดโดยส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล 
- วันที่ 29 ตุลาคม 2557 วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คติชนกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน

ท้องถิ่น” จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- วันที่  19 พฤศจิกายน 2557 กรรมการสอบพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ จัดโดยคณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เสวนา เรื่อง “การพัฒนาวิทยากรหลักการจัดการเรียนการสอน

วรรณคดีไทย” จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ให้สัมภาษณ์และถ่ายท า รายการ “ล่า” เป็นรายการที่น าเสนอความจริงอย่าง

รอบด้าน ด าเนินรายการโดยคุณหนุ่ม คงกะพัน แสงสุริยะ เรื่องของความเชื่อของ “การตายทั้งกลม” 
จัดโดยบริษัท ดี ดอคคิวเมนทารี่ จ ากัด 

- วันที่ 23 ธันวาคม 2557 วิทยากร เรื่อง “เพลง ต ารา ศาสนา และเรื่องสารพัดในโรงพิมพ์วัดเกาะ” 
จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
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- วันที่ 5 มกราคม 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการเรื่อง “การใช้วัจนกรรมจากบทร้อง
ประกอบพิธีกรรมเรียกขวัญเพ่ือรักษาโรคของหมอเหยาชาวผู้ไทย” เพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสารสงขลา
นครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- วันที่ 8-9 มกราคม 2558 วิทยากรบรรยาย เรื่อง เพชรทนต์: การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และการส่งเสริมการตลาดกับการรังสรรค์วรรณคดีไทยในสมัยรัชกาลที่ 8 และอภิปรายเรื่อง ภาษา
และวรรณกรรม : วิชญทรรศน์แห่งภูมิภาคอาเซียน จัดโดยภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- วันที่ 30 มกราคม 2558 วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ข้อมูลภาคสนามวิชาคติชน: บทเรียนจากศาลายา
ศึกษา” ในรายวิชาคติชนวิทยาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จัดโดยคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

- วันที่ 7 มีนาคม 2558  วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะในการท าวิจัยส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- วันที่ 8 มีนาคม 2558 วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้คติชนในการพัฒนาท้องถิ่น” 
รายวิชาคติชนท้องถิ่นให้แก่นิสิตปริญญาตรี จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- วันที่ 10 มีนาคม 2558 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนิสิต จัดโดยคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

- วันที่ 16 มีนาคม 2558 กรรมการตัดสินประกวดอ่านท านองเสนาะ จัดโดยโรงเรียนบดินทรเดชา  
(สิงห์ สิงหเสนี) 

- วันที่ 29 มีนาคม 2558 อาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา 228572 สัมมนางานวิจัยทางคติชนวิทยา 
ให้กับนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

- วันที่ 30 มีนาคม 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารปาริชาต   
จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

- เดือนเมษายน-พฤษภาคม 25.58 ที่ปรึกษาโครงการสืบค้นภูมิปัญญาจากใบลาน จัดโดยส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

- วันที่ 15 เมษายน 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินคุณภาพบทความวิชาการโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “สิรินธรเทพรัตน์: รัตนะแห่งวงวิชาการ” จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

- วันที่ 22 เมษายน 2558 ประเมินคุณภาพบทความเพ่ือตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย ในการจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอรับ
การประเมินเลื่อนวิทยฐานะ จัดโดยโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 
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- วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่ จะ
น าเสนอในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “สิรินธรเทพรัตน์: รัตนแห่งวงวิชาการ” จัดโดย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

- วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขา
วรรณกรรมพ้ืนบ้าน ครั้งที่ 1/2558 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

- วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย เพ่ือใช้ในการประเมินวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ จัดโดยโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 

- วันที่ 5-6 มิถุนายน 2558 กองบรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้ งที่  7 ภายใต้หั วข้อ “ASEAN 2015: Challenges and Opportunities”       
จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- วันที่  9 มิถุนายน 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความวิชาการ เรื่อง The Construction of 
Sacredness of the Votive Phlaeng Khorat จัดโดยกองบรรณาธิการวารสาร Thammasat 
Review 

- วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขา
วรรณกรรมพ้ืนบ้าน ครั้งที่ 5/2558 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

- วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ร่วมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินคุณภาพบทความวิชาการเพ่ือลงพิมพ์ในวารสาร
วรรณวิทัศน์ จัดโดยภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- วันที่  9 กรกฎาคม 2558 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

- วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 บรรยายพิเศษ เรื่อง “มรดกวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : ความ     
ท้าทายของนักวัฒนธรรมในยุคศตวรรษท่ี 21” จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

- วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ และร่วมเป็นเกียรติในงาน
แถลงข่าว “วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2558” จัดโดยส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

- วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวรับมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ” 
จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

- วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กรรมการวารสารอารยธรรมศึกษา โขง -สาละวิน จัดโดยมหาวิทยาลัย
นเรศวร 
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- วันที่ 20 สิงหาคม 2558 วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สุนทรภู่กับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” 
ในโครงการสัปดาห์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ HUSOC Fairs: Show & Share จัดโดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- วันที่  20-21 สิงหาคม 2558 ประชุมระดับนานาชาติ The 1st International Conference on 
Ethnics in Asia “Life, Power and Ethnics” จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

- วันที่ 3-4 กันยายน 2558 ผู้ร่วมอภิปรายให้ความรู้ในหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์กับสังคม”ในการประชุม
วิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ พิ(ศ)พิธภัณฑ์ Museum Refocused จัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ 

- วันที่ 3-4 กันยายน 2558 กรรมการพิจารณาบทคัดย่อในประเด็นร่วมสมัยของ พิพิธภัณฑ์และ
พิพิธภัณฑ์กับโลกร่วมสมัย จัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 

- วันที่ 8 กันยายน 2558 ร่วมเสวนาแนวทางการพัฒนาเพ่ือการจัดการวัฒนธรรมทางดนตรีของจังหวัด
สุพรรณบุรี โครงการหลอมรวมศิลปินถิ่นสุพรรณ ส่งเสริมสร้างสรรค์ ดนตรีกวีศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

- วันที่ 17 กันยายน 2558 วิทยากรบรรยายหัวข้อ “วรรณคดี นิทาน ต านานกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในสังคมไทยร่วมสมัย” ในรายวิชา 2201460 สัมมนาเรื่องวรรณคดีไทย ระดับปริญญาบัณฑิต จัด
โดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- วันที่ 19 กันยายน 2558 วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้คติชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น” เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาคติชนท้องถิ่น จัดโดยคณะมนุษยสาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

41. อาจารย์อรวี บุนนาค 
- วันที่ 17 ธันวาคม 2557 วิทยากรบรรยายเรื่อง “บุคลิกภาพกับการสื่อสารส าหรับผู้น า” จัดโดย

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ตรวจเครื่องมือวิจัย เพ่ือประกอบการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนา

บทเรียนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่มีผลต่อความสามารถในการเขียนของ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- วันที่ 5-6 กันยายน 2558 กรรมการการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 จัดโดยมูลนิธิร่ม
ฉัตรร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- วันที่ 30 กันยายน 2558 วิทยากรบรรยายโครงการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนนายร้อยต ารวจ
เวียดนาม จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

42. อาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา 
- วันที่ 23 กันยายน และ 7 ตุลาคม 2558 อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 441 403 ทฤษฎีวรรณคดี 

ภาควิชาภาษาไทย จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม 
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43. Mr.William Martin 
- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตบทเรียนภาษาอังกฤษแบบ 

อีเลิร์นนิง จัดโดยสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 
- วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษในคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร      

จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558 วิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ จัดโดย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2558 วิทยากรโครงการค่ายภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาคณาจารย์ให้มีทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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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 2558 คณะได้ปรับปรุงเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัย จัดหาหนังสือ วารสาร และจัดการอบรม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย โดยเชิญวิทยากรคือ Associate Professor Dr. 
Robert C. Kleinsasser จากมหาวิทยาลัย Arizona State ประเทศสหรัฐอเมริกา มาบรรยายในหัวข้อ 
“Writing for Publication: Building Your Career Path” แ ล ะ  “Language and assessment in the 
21st Century” และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ที่ คณ ะฯ  มี เค รื อข่ าย  คื อ  Professor Malachi Edwin Vethamani จาก  University of Nottingham 
Malaysia Campus ในหัวข้อ “Research Talk on Research Topics in Language Teaching” 
 ด้านงบประมาณ คณะฯ มีทุนอุดหนุนการวิจัยสนับสนุนให้ปีละไม่ เกิน 100,000 บาท/คน 
ปีงบประมาณ 2558 คณะฯ ได้สนับสนุนทุนวิจัยภายในแก่บุคลากร 1 ทุนเป็นเงิน 97,500 บาท และได้รับ
เงินทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 2 ทุน ได้แก่ ทุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นเงิน 
412,000 บาท และทุนจาก Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) เป็นเงิน 
10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนี้ 

เงินทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 
1. เรื่อง Examining Features of L2 Online Interaction: Their Effects and Role in Second 

Language หัวหน้าโครงการ Brian Wadman จ านวนเงิน 97,500 บาท  
เงินทุนการวิจัยจากภายนอก  
1. โคลงภาพรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: การน าเสนอ

ภาพตัวแทนของกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคชาติสมัยใหม่ หัวหน้าโครงการ อัญชลี ภู่ผะกา จ านวนเงิน 
412,000 บาท จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   

2. Matriarchai in food and Nutrition Securition Security for Well-being in a Karen 
Community หัวหน้าโครงการ โสฬส ศิริไสย์  จ านวนเงิน 10,000 ดอลลาร์ จาก Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

 
 



 

รายงานประจ าปีคณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2558 58 

ผลงานตีพิมพ์ 
ในปี พ.ศ.2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จ านวน 7  เรื่อง แต่

ละเรื่องจะได้รับเงินรางวัลส าหรับผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ตามประกาศของคณะฯ พ.ศ.2553  มีรายนามผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ดังต่อไปนี้ 
ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ 5 เรื่อง ได้แก่ 

1. ธนายุส ธนธิติ. (2105). การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,35(3), 57-72. 

2. อรวี บุนาค. (2015). แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารวิจัยราชภัฎเชียงใหม่, 16(1), 1-15. 

3. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล. (2015). สวนไม่เข้าเป้นคา ญาติพ่ีน้องไม่ไปมาเป็นอ่ืน: “ความเป็นพ่ีน้องไท” 
กับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเพณีปอยซ้อนน้ าของชาวไทใต้คงเมืองขอน มณฑล     
ยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน,6(2), 14 – 32. 

4. อั ญ ช ลี  ภู่ ผ ะ ก า .  (2015). King Rama V’s Travelogues: The Distribution of Modern 
Knowledge Silpakorn University.  Journal of Social Sciences, Humanities, and 
Arts, 15, 31-52. 

5. Soranastaporn, S. (2015). ThaiSim: Accomplishments, Ideas, and Opportunities. 
Journal of Simulation/ Gaming for Learning and Development, 1(1), 1-21. 

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 2 เรื่อง ได้แก่ 
1.   Chirasiri Kasemsin. (2015). Teacher question from a discourse perspective 

LEARN.Journal : Language Education and Acquisition Research Network Thammasat 
University, 8(1), 63-87. 

2. Thanawan Suthiwartnarueput . (2105). Effects of using contrative analysis grammar 
instruction to enhance writing ability of Thai EFL Students. Journal of Institutional 
Research in South East Asai,13, Issue 1, 55-77. 
นอกจากนี้คณะฯ ยังได้ออกวารสาร The Journal ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ปี 2013) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 3 โดยในฉบับดังกล่าว มีบทความของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ตีพิมพ์จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 
1 น้ ามนต์ อยู่อินทร์ เรื่อง “พัฒนาการของนิทานจักรๆ วงศ์ๆ สู่ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีในสังคมไทย” 
2 ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ เรื่อง “The Use of Conjunctive Adverbials in the Academic These of 

Advanced Thai ELF Writers” 
3 Brian Wadman เรื่อง “Revealing Students’ Perceptions of VLEs” 
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การน าเสนอผลงานที่ประชุมวิชาการ  
คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรไปเผยแพร่งานวิจัยในแวดวงวิชาการ ทั้งในรูปแบบ

การน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในปี 2558 มีบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้ไป
น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 1 เรื่อง และระดับนานาชาติ 15 เรื่อง ดังนี้ 
การน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง  

1 Dorji, P. & Soranastaporn, S. 2015. A Study of Teacher Empowerment as Perceived by 
ESL Teachers in Central Bhutan. The 6th National Graduate Conference (NGC 1-2015). 
Thailand. (oral).   

การน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับนานาชาติ 15 เรื่อง  
1. Bunnag, O. & Kanchina, Y. 2015. South Korea’s Destination Image in Attitudes of Thai 

Tourists. 2015 Asia Pacific Conference on Education, Society and Psychology. Seoul, 
Korea. 8-10 January 2015.o (ral).  

2. Dorji, J., & Puntai, W. (2015). Bhutanese ESL teachers’ conceptualization of 
communicative language teaching. The 2nd International Conference on Language, 
Literature, and Cultural Studies, Hong Kong. 

3. Kongkaw, T., & Hongboontri, C. (2015). The reticence of EFL/ESL Students in an Asian 
Context: Uncovering Its Myth.  PAC @ THAILAND TESOL 35th International Conference 
"English Language Education in Asia: Reflections and Directions" on 29 -31 January 
2015. 

4. Kongkaw, T., & Hongboontri, C. (2015). The reticence of EFL/ESL Students in an Asian 
Context: Uncovering Its Myth. 4th International Conference on Language, Literature, 
and Culture - B/ Orders Unbound: Transgressing the Limit in Arts and Humanities on 
7-8 May 2015, Turkey. 

5. Ponata, W. (2015). A Study of Upper-secondary School EFL Thai Students’ Anxiety in 
English Language Classroom. The 2nd International Conference on Language, 
Literature, Culture and Education (ICLLCE), on 25-26 April 2015, Malaysia. 

6. Puntai, W. & Wangchuk, C. (2015). Effective ESL Teachers' Characteristics as Perceived 
by ABC Higher Secondary School Students in Bhutan: Part I: A Survey Questionnaire. 
The 2nd International Conference on Language, Literature, and Cultural Studies 2015, 
Thailand. 

7. Roengpitya, R. (2015). The Thai-English self expressions and address terms in the Thai 
business discourse. In the session “Dynamic of Self Expressions across Languages” of 
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the14th International Pragmatics Conference (IPrA), Antwerpen, Belgium, July 26-31, 
2015. 

8. Roengpitya, R. (2015). Different designs of university courses based on phonetics in 
Thailand. The Phonetic Teaching and Learning Conference. University College London 
(UCL), London. August 5-7, 2015. 

9. Srikan, N., & Hongboontri,   C. (2015). EFL Teachers and their Practical Understanding 
of Team Teaching.  PAC @ THAILAND TESOL 35th International Conference "English 
Language Education in Asia: Reflections and Directions" on 29 -31 January 2015. 

10. Srikan, N. (2015). Team Teaching Revealing EFL Teachers' Understanding and 
Practices. CAES International Conference: Faces of English: Theory, Practice and 
Pedagogy" on 11-13 June 2015, Hong Kong. 

11. Tenzin, L. & Puntai, W. (2015). A Survey on Class Size and Difficulties Faced by Middle 
Secondary ESL Teachers in Bhutan. The 2nd International Conference on Language, 
Literature, and Cultural Studies 2015, Thailand. 

12. Tichachart, S. (2015). Collaboration and Teachers' Instructional Practices. CAES 
International Conference: Faces of English: Theory, Practice and Pedagogy" on 11-13 
June 2015, Hong Kong. 

13. Tragoolsawang, P., & Hongboontri, C. (2015). L1 and L2: How they faclilitate or 
obstruct language teaching and learning.  PAC @ THAILAND TESOL 35th International 
Conference "English Language Education in Asia: Reflections and Directions" on 29 -31 
January 2015. 

14. Tragoolsawang, P. (2015). Uncovering the Role of L1 and L2 in EFL Classrooms. CAES 
International Conference: Faces of English: Theory, Practice and Pedagogy" on 11-13 
June 2015, Hong Kong.  

15. Tshomo, T. & Boonyaprakob, K. (2015). Bhutanese Students' Perception of Using 
Literary Texts as ESL Learning Materials. 15th International Conference BUU & AMSAR 
2015, Thailand. 
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การจัดประชุมวิชาการ 
ในปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับสถาบันเครือข่ายต่างๆ ได้จัดการประชุมระดับชาติ

และระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 
 8-9 ม ก ราค ม  25 5 8  ค ณ ะศิ ล ป ศ าส ต ร์  ม ห าวิ ท ย าลั ย ม หิ ด ล  ร่ ว ม กั บ ค ณ ะศิ ล ป ศ าส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ จัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ เรื่อง วิชญทรรศน์ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ คณะ 
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 

 20-21 มิถุนายน 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  (ABAC) ได้จัดการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ร่วมกันระหว่าง 3 สถาบัน The First Tri-ELE International Conference on 
English Language Education ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “Toward Global English Horizons” ณ โรงแรม 
Ambassador กรุงเทพฯ  

 3-4 กันยายน 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
(สพร.) ในสังกัดส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ส านักนายกรัฐมนตรี คณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปาฟา) ได้จัด การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
พิพิธภัณฑ์ เรื่อง พิ(ศ)พิธภัณฑ์ Museum Refocused ขึ้น ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 
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14 | สร้างเครือข่ายและความเป็นสากล 

  
ตลอดปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรวิชาชีพ
ต่างๆ และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายดังกล่าวทั้งในด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ โครงการ
และกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายและความเป็นสากลที่ส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 

 
โครงการ/กิจกรรมเสริมร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศ 

 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ต้อนรับคุณฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) และคณะท างาน และบรรลุข้อตกลงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติร่วมกัน 

 วันที่ 28 มกราคม 2558 ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการต่างประเทศ พร้อมประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) คณาจารย์ และนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ 21 คน จากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานของ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) ศูนย์การแปลและการล่าม และ
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์  

 วันที่ 23 มกราคม 2558 อาจารย์วศวรรษ สบายวัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล นิ่มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะนักศึกษาจาก
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
และคณาจารย์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบรรลุข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA 

 วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยทั้งสองสถาบันได้ร่วมพูดคุยเรื่องเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การด าเนินงานด้านศูนย์การ
เรียนรู้ภาษา ศูนย์การแปลและล่าม รวมถึงหลักสูตรระยะสั้นและกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ต่างๆ  

 วันที่  1 กันยายน 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อจัดตั้งสภาคณบดีคณะวิชามนุษยศาสตร์
แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม อนึ่งใน
การประชุมดังกล่าว มีคณบดีจากคณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และมนุษศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) เข้าร่วมจ านวน 21 
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มหาวิทยาลัย และได้มีมติให้ร่วมกันจัดตั้งสภาคณบดีคณะวิชามนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทยโดย
ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังสถาบันอื่น ๆ ต่อไป 
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โครงการ/กิจกรรมเสริมร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ 
 วันที่ 21 ตุลาคม 2557 อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช   หงษ์บุญไตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ต้อนรับผู้แทนจาก Manitoba University ประเทศแคนาดา 
 วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช   หงษ์บุญไตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ต้อนรับ Professor Trinh Quoc Lap คณบดีและตัวแทนจาก Can Tho University ประเทศ
เวียดนาม 

 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับนาย Lee Taehoon 
ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด และนางสาว Park Jina ผู้จัดการโครงการกลุ่มงานบริการพจนานุกรมของ
บริษัท NAVER ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น Line และ Line Dictionary ใน
ประเทศไทย 

 วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
พร้อมด้วยอาจารย์วิภา งามฉันทกร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.ฉันฐรัช   หงษ์บุญ ไตร 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr.Takuya Hayashi และ Asst. Prof. 
Dr.Daisuke Saito ผู้ บ ริ ห า ร จ าก  School of Global Studies and Collaboration, Aoyama 
Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น  

 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ให้การการต้อนรับ Asst.Prof.Toyoda Yusuke, Vice Dean 
of Policy Science จาก Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น 
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โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
 ในปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นกับ
มหาวิทยาลัยที่คณะมีเครือข่ายความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ 
 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ University 

of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ ด าเนิน
กิจกรรมระหว่างวันที่ 2-12 มกราคม 2558   โดยมีนักศึกษาจาก University of Canterbury จ านวน 12 
คน เข้าร่วมโครงการ และมีนักศึกษาชาวไทยเป็นพ่ีเลี้ยงและเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โครงการนี้นับโครงการ
แลกเปลี่ยนครั้งแรกที่นักศึกษาจาก University of Canterbury มาแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทย หลังจากที่
คณะศิลปศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาจ านวน 6 คน ไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศนิวซีแลนด์ในปี 2557  เป้าหมาย
ของโครงการฯ คือต้องการเพ่ิมพูนประสบการณ์ชีวิต แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน เช่น 
การเรียนการสอนวัฒนธรรมไทยและภาษาไทย การทัศนศึกษานอกสถานที่ เพ่ือชมศิลปะ และ
สถาปัตยกรรมไทยในยุคสมัยต่างๆ  เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง และโบราณสถาน 
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา มาบรรยายให้เป็นกรณีพิเศษ และเข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวน
จิตรลดา เพ่ือทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ นอกจากนี้
นักศึกษาแลกเปลี่ยนยังได้ท ากิจกรรมเพ่ือสังคมโดยการปลูกป่าชายเลน ณ อ าเภอคลองโคน เยี่ยมชมวิถี
ชีวิตชาวไทยที่ผูกพันกับสายน้ า ณ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วย   

 
 
 
 
 
 

 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ระหว่างคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และ Fukuoka 
Women’s University ประเทศญี่ปุ่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 -17 
มีนาคม 2558 โดยมีนักศึกษาจาก Fukuoka Women’s University จ านวน 5 คน เข้าร่วมโครงการ 
นับเป็นโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างกันครั้งแรก วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้น โดยจัดให้มีการอบรมภาษาไทยให้แก่นักศึกษา
แลกเปลี่ยนจาก Fukuoka Women’s University เป็นเวลา 30 ชั่วโมง อีกทั้งจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้สัมผัสถึงศิลปะ และสถาปัตยกรรมไทย  เช่น วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วัดอรุณราชวรมหาวิหาร วิถีชีวิตความเป็นไทย เช่น ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 
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จังหวัดนครปฐม และตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ
ญี่ปุ่นยังได้เรียนรู้ส่วนประกอบ และกรรมวิธีการปรุงอาหารไทยซึ่งเน้นการใช้เครื่องเทศ ผัก และผลไม้เป็น
หลัก เช่น ส้มต า และยังได้ฝึกการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยด้วย    

 
ตารางที่ 9 รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Canterbury  ประเทศนิวซีแลนด์ 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา เพศ  
1 Anna Maree Rooney หญิง 

2 Annabel Marie Frost หญิง 

3 Alice Jane Mullins หญิง 

4 Casey Jake Smeeks ชาย 

5 Harriet Grace Blue หญิง 

6 Jaime Maree Kingi หญิง 

7 Matthew John Aplin ชาย 

8 Miron Tsehaye Habte หญิง 

9 Nasif Azam ชาย 

10 Omer Harris Shadich ชาย 

11 Ranui Makene Robert Colin Burchett ชาย 

12 Stefanie Carol Yee หญิง 
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ตารางที่ 10 รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Fukuoka Women’s University ประเทศญี่ปุ่น 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา เพศ  
1 Ishii Kurumi หญิง 

2 Koga Miki หญิง 

3 Otani Sayuri หญิง 

4 Suwahara Ayumi หญิง 

5 Yamaguchi Mayu หญิง 

 
นักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน 

ในปีงบประมาณ 2558 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปศึกษา
หรือฝึกงานในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยมีสถานภาพเป็น 
Exchange Students จ านวน 41 คน มีรายนามดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 11 รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะศิลปศาสตร์ไปยังสถาบันต่างประเทศ 
ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา สถาบันที่ไป ระยะเวลา 

1.นายฐิติพงษ์ พูนสกุลทิพย์  University Indonesia 7-12 ก.ย. 57 
2.นายคณิติน ทัศพินิจ Universiti Kebangsaan 

Malaysia 
18-25 ม.ค. 58 

3. นายณัฐดนัย พรประเสริฐ 
4.นายวัชรินทร์ กกสันเทียะ 
5.นางสาวภัทรชินี ออเพชร 

De La Salle University 
ฟิลิปปินส์ 

22-26 ม.ค. 58 

6.นางสาวณัฐพร สุขเกียรติภัย 
7.นายฐิติพงษ์ พูนสกุลทิพย์ 

National Chung Hsing 
University ไต้หวัน 

ก.พ.-มิ.ย. 58 

8.นางสาวจันทกานต์ นาวีภาพ Vietnam University 6-20 มี.ค. 58 
9.นางสาวรมัณยา เพชรประสมกูล 
10.นายอานันท์ ปราชณากุล 
11.นางสาวชนกพิมพ์ ชูชาติพงษ์ 
12.นางสาวพลอยอนงค จิรฤทัยโรจน์ 
13.นางสาวณัฏฐณิชา เอ่ียมส าอาง 
14.นางสาวอังศุมาลิน ไกรสมสุข 

Gadjah Mada University 
อินโดนีเซีย 

31 พ.ค.-14 มิ.ย. 58 

15.นางสาวจันทกานต์ นาวีภาพ Universiti Kebangsaan 7 มิ.ย.-4 ก.ค. 58 
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ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา สถาบันที่ไป ระยะเวลา 
16.นางสาวณัฐรดา รัตนอุดมภากร 
17.นางสาวสุธินี วิเศษวรกุล 
18.นางสาวณัฐธิดา บัวบาน 

Malaysia 

19.นางสาวชนกสุดา ทิพงษ์ 
20.นางสาวณัฐศิริ ฉิมวงษ์ 
21.นายธัชพงศ์ เวศย์วรุตม์ 
22.นางสาวนันท์นลิน อินเสมียน 
23.นางสาวปภาวดี สุวรรณาภา 
24.นายอรรถวิทย์ อัศวิษณุ 
25.นางสาวสุภาพร นุสิทธิ์ชัยการ 

University of Canterbury 
นิวซีแลนด์ 

14 มิ.ย.-17 ส.ค. 58 

26.นางสาวรัญชนา ปู่สา National University of 
Singapore 

6-12 ก.ค. 58 

27.นางสาวปัทมพร ชัยศุภกิจสินธ์ Komamoto University ญี่ปุ่น 23-31 ก.ค. 58 
28.นางสาวกนิษฐา กาญจนหฤทัย 
29.นางสาวธิดารัตน์ วีระสันติ 
30.นางสาวบุษบาวรรณ กิจเสมอใจ 
31.นางสาวปิ่นวรินทร์ ปิ่นรอด 
32.นางสาวฉัตริยา ตันยะกุล 
33.นางสาวน้ าทิพย์ ตั้งเต็มเจริญ 

Fukuoka Women’s University 
ญี่ปุ่น 

1-15 ส.ค. 58 

34.นางสาวณัฏฐณิชา รัตนวุฒิรัตน์ 
35.นางสาวพรรณปพร ลิ่มเงิน 
36.นางสาวพชรัตน์ ฟองมาศ 
37.นางสาวปานตา แท้วิริยะกุล 
38.นางสาวปิยะธิดา เกตุชาติ 
39.นางสาวกวินนา โคตรคันทา 
40.นางสาวกานต์ชนก ทองสินธุ์ 
41.นางสาวญาณิน เลิศรัตนกิจ 

Kyushu University ญี่ปุ่น 9-21 ส.ค. 58 
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ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์ มีอาจารย์ที่เดินทางไปเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศในฐานะศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการสอนและ
เรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ จ านวน 2 คน ได้แก่  

1. อาจารย์สุธาทิพย์  เหมือนใจ ไปยัง School of Social and Humanities, Can Tho University 
เวียดนาม วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิวรรธน์   พันธัย  ไปยัง Can Tho University School of Eduction 
เวียดนาม วันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2558 
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15 | สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

การบริหารงาน 
ในปีงบประมาณ 2558 การบริหารคณะศิลปศาสตร์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์      

เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ให้แก่คณะผู้บริหาร  เพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจในด้านการบริหาร การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ  และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งศาสตราจารย์  
ดร.คุณหญิงสุริยา  รัตนกุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์และอดีตรักษาการคณบดีให้เป็นที่ปรึกษา  
นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งประธานหลักสูตรฯ  หัวหน้างาน  และเลขานุการคณะ  รวมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้ง
ผู้แทนคณาจารย์ประจ าท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจ 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) สื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารภายใน

คณะฯ อาทิ การออกหนังสือเวียน อีเมล เว็บไซต์ 
(อินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ต) Social media สื่อ
สิ่งพิมพ์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 

การเงินและงบประมาณ 
คณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณในการด าเนินการทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และงบอุดหนุนจาก

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะฯ ได้ตั้งงบรายได้ของคณะฯ เพ่ือสมทบให้การด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังมีรายละเอียดของงบประมาณที่ขอตั้งและงบประมาณรายจ่าย
ดังต่อไปนี้   
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ตารางที่ 12 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2558 
จ าแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน 

หมวดรายจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม (บาท) 

1. งบบุคลากร 40,319,600 13,192,800 53,512,400 
    - เงินเดือน 38,495,900 11,264,100 49,760,000 
    - ค่าจ้างประจ า 188,900 841,200 1,030,100 
    - ค่าจ้างช่ัวคราว 1,634,800 1,087,500 2,722,300 
2. งบด าเนินงาน 1,328,400 10,653,100 11,981,500 
    - ค่าตอบแทน 384,000 1,640,100 2,024,100 
    - ค่าใช้สอย - 5,236,000 5,236,000 
    - ค่าวัสดุ 540,000 1,622,000 2,162,000 
    - ค่าสาธารณูปโภค 404,400 2,155,000 2,559,400 
3. งบลงทุน - 589,100 589,100 
    - ค่าครุภัณฑ์ - 589,100 589,100 
    - ค่าที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง - - - 
4. งบเงินอุดหนุน 18,627,000 10,440,000 29,067,000 
5. งบรายจ่ายอื่น - 1,300,000 1,300,000 

รวมทั้งสิ้น 60,275,000 36,175,000 96,450,000 

 

ตารางที่ 13 รายจ่ายจริงประจ าปีงบประมาณ  2558 จ าแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน 
หมวดรายจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวม (บาท) 

1. งบบุคลากร 43,822,433.86 24,389,878.67 68,212,312.53 
    - เงินเดือน 40,256,540.37 23,825,575.12 64,082,115.49 
    - ค่าจ้างประจ า 190,000 445,110 635,110 
    - ค่าจ้างช่ัวคราว 3,375,893.49 119,193.55 3,495,087.04 
2. งบด าเนินงาน 15,337,512.96 9,330,331.21 24,667,844.17 
    - ค่าตอบแทน 4,180,277.32 2,054,077.31 6,234,354.63 
    - ค่าใช้สอย 7,110,763.22 5,044,366.45 12,155,129.67 
    - ค่าวัสดุ 2,750,460.45 689,336.36 3,439,796.81 
    - ค่าสาธารณูปโภค 1,296,011.97 1,542,551.09 2,838,563.06 
3. งบลงทุน - 290,622.70 290,622.70 
    - ค่าครุภัณฑ์ - 290,622.70 290,622.70 
    - ค่าที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง - - - 
4. งบเงินอุดหนุน 3,989,143.50 4,412,812.38 8,401,955.88 
5. งบรายจ่ายอื่น - - - 

รวมทั้งสิ้น 63,149,090.32 38,423,644.96 101,572,735.28 
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อัตราก าลัง 
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ในปีงบประมาณ 2558 มีบุคลากรทั้งหมด 144 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ  

60 คน และสายสนับสนุน (ผู้ช่วยอาจารย์, ผู้ช่วยสอน, เจ้าหน้าที่) 84 คน เมื่อพิจารณาคุณวุฒิบุคลากรสาย
วิชาการเทียบกับปีงบประมาณ 2557 พบว่ามีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ลดลง 1 คน เนื่องจากการเกษียณอายุ 
และมตี าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมข้ึน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ ส่วนอาจารย์ระดับ
ปริญญาเอกมีจ านวนเท่าเดิม คือ 24 คน  

ตารางที่ 14 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 ์

1       1 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

5 4      9 

อาจารย ์ 3 42      45 
อาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 

   3   2 5 

ผู้ช่วยอาจารย ์  11   3   14 
ผู้ช่วยสอน(TA)       4 4 
เจ้าหน้าที ่ 2 21 1  31 3 8 66 

รวม 11 78 1 3 34 3 14 144 

 
ตารางที่ 15 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

อัตราบุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ ากว่า
ปริญญาตร ี

รวมทั้งสิ้น
(คน) 

รองศาสตราจารย ์ 1    1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 4 5   9 
อาจารย ์ 19 26   45 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ  3 2  5 
ผู้ช่วยอาจารย ์  14   14 
ผู้ช่วยสอน (TA)  3 1  4 
เจ้าหน้าท่ี  12 41 13 66 

รวม 24 63 44 13 144 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
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การพัฒนาบุคลากร 
คณะศิลปศาสตร์มีการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากรทุกสายงานอย่าง

ต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกต าแหน่งในแต่ละสายงานเข้ารับการ
พัฒนาในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน เสนอผลงานทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุน
ให้อาจารย์ ขอรับทุนการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมทั้งทุน
ต่างๆ จากหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการในการให้
บุคลากรไปศึกษาตามล าดับ  
กิจกรรมและโครงการพัฒนาบุคลากร 

ในปีงบประมาณ 2558 คณะฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผ่านกิจกรรมและโครงการ ดังต่อไปนี้ 

วันที่ 20 ตุลาคม 2557 คณะศิลปศาสตร์ได้รับเกียรติจาก คุณภคพล งามลักษณ์ ประธานคณะ
ผู้บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (C.P. Group) มาบรรยายในหัวข้อ "Branding 
and Customer Focus: ปัจจัยสู่ความส าเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน" ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา โดยยก
กรณีศึกษาจากบริษัทในเครือของเจริญโภคภัณฑ์ เช่น 7-eleven, True Corporation และCPF เป็นต้น 

วันที่  10 กุมภาพันธ์  2558 คณ ะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้เชิญ อาจารย์เนตรา เทวบัญชาชัย 
อาจารย์ประจ าสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ
ผู้จัดการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง "Service Mind" ให้แก่เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างทักษะการบริการ 

วันที่  11 มี น าคม  2558 อาจารย์  ด ร .กรศิ ริ  
บุญประกอบ ประธานหลักสูตรฯ ปริญญาโท สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การเขียน
โครงร่างงานวิจัยและจริยธรรมทางการวิจัย" แก่คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนที่ก าลังท าวิจัยท าวิจัย R2R  
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วั น ที่  29 เมษ ายน  2558 คุณ สมช าติ  พน าเกษ ม  ผู้ อ าน วยการกองบ ริห ารการศึ กษ า 
มหาวิทยาลั ยมหิ ดล  ให้ เกี ยรติ เป็ นวิทยากรบรรยายเรื่ อง  
"แนวทางการบริหารส่วนงานและหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ" โดยมีคณะผู้บริหาร ประธาน
หลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะฯ เข้าฟังบรรยาย 
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการก้าวสู่ต าแหน่งบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2558  

 
 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 คณะศิลปศาสตร์จัด

โครงการฝึกอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่ อง การวัดและ
ประเมินผล วิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญภ์  
วงศ์อยู่น้อย เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจหลักการในการ
พัฒนาการเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียน แนวทางและทิศทาง
ในการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงการวัดและประเมินผลให้
ตรงตามลักษณะของรายวิชานั้นๆ การพัฒนาเครื่องมือการ

วัดและประเมินผลให้มีมาตรฐานและเทียบได้ในระดับสากล  
วันที่ 20 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2558 คณะศิลปศาสตร์จัด โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารในอาชีพ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษ วิทยากรคืออาจารย์
ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ, 
อาจารย์วิภาพรรณ งามประมวญ และอาจารย์ธนวัฒน์ นุตยางกูล  

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยาย เรื่อง "AUN-QA ในระบบคุณภาพมหาวิทยาลัย 
มหิดล" แก่คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ผู้แทน
คณาจารย์ และคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่
ต าแหน่งบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2558 จัดโดยหน่วย
ทรัพยากรบุคคล คณะศิลปศาสตร์ 
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 วันที่ 10 มิถุนายน 2558 โครงการ MU-LA Team Building “มิตรภาพ สัมพันธภาพ และ
ความสุข” เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างานร่วมกันเป็นทีมท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะประกอบด้วย
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีกิจกรรมให้ท าร่วมกัน เช่น สุขกะสติ, เกมฐานกาย ทลายก าแพง 
และปัญญา 3 ฐาน ผู้น า 4 ทิศ เป็นต้น 

  
วันที่ 22 มิถุนายน 2558 การอบรมเรื่อง ความก้าวหน้าในงานและการขอต าแหน่งทางวิชาชีพ 

เป็นการบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนในการท าผลงานเพ่ือความก้าวหน้าในงานและการขอ
ต าแหน่งทางวิชาชีพ วิทยากรคือ คุณปิยนุช รัตนกุล และคุณเบญจมาศ มะหมัดกุล กองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ 25 มิถุนายน 2558 การอบรมเรื่อง การให้ค าปรึกษา (นักศึกษา) เป็นการบรรยายให้ความรู้
แก่บุคลากรสายวิชาการ วิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ 29 มิถุนายน 2558 การอบรมเรื่อง ภาวะผู้น า เป็นการบรรยายให้ความรู้และร่วมท ากิจกรรม
ในการเป็นผู้น าที่ดีแก่บุคลากรสายสนับสนุน วิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา จาก 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขต
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง 
"ความต้องการและความคาดหวังของมหาวิทยาลัยมหิดลที่
มีต่อคณะศิลปศาสตร์ในด้านการศึกษา" ให้แก่คณะกรรมการ
ประจ าคณะ คณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายการศึกษาของคณะ
ศิลปศาสตร์  
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การสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรม/พัฒนา 
คณะศิลปศาสตร์ เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก

คณะฯ ทั้งแบบมีค่าใช้จ่ายและไม่มี เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ความสามารถของตัวบุคลากร ความสามารถในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ หรือเป็นการตอบสนองเป้าหมายของคณะฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีงบประมาณ 
2558 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม มีดังนี้   
บุคลากรสายวิชาการและผู้ช่วยอาจารย์ 

1. อาจารย์ ดร.กรศิริ  บุญประกอบ 
- วันที่ 21 มกราคม 2558 ร่วมฟังการบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 

AUN-QA จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. อาจารย์เก๋  แดงสกุล 
- วันที่ 21-22 ตุลาคม 2557 อบรมหลักสูตรสร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัย

ด้วยโปรแกรม PREZI "ICT Creative : Creating Effective Presentation with PREZI" จัดโดย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. อาจารย์เขมฤทัย  บุญวรรณ 
- วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ร่วมโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล      

(HR Network) ครั้งที่ 1/2558 จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วันที่ 12 ธันวาคม 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานความก้าวหน้าของผู้เข้าร่วมโครงการ 

Talent Management ผ่านระบบ MU Work Points จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

- วันที่  15 ธันวาคม 2557 ซักซ้อมแนวปฏิบัติการด าเนินการของผู้ เข้าร่วมโครงการ Talent 
Management และ Research Reward จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะออนไลน์ จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่  31 มีนาคม 2558 ประชุมสัมมนาโครงการติดตามนักเรียนทุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนในประเทศ) จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช  หงส์บุญไตร 
- วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ประชุมหารือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลชาวต่างประเทศ จัดโดย

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. อาจารย์ ดร.ชนกพร  พัวพัฒนกุล 
- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยง      

จัดโดยศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 
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- วันที่ 21 มกราคม 2558 ร่วมฟังการบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมรับฟังการให้ค าปรึกษารายหมวดด้านการเขียนรายงานประเมินตนเอง     
ครั้งที่ 2 จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 5 มีนาคม 2558 ร่วมรับฟังการให้ค าปรึกษารายหมวดด้านการเขียนรายงานประเมินตนเอง ครั้งที่ 3 
จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่  13-15 พฤษภาคม 2558 ร่วมเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์  จันทร์อยู่ 
- วันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ร่วมโครงการสร้างเสริมศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลขั้นพื้นฐาน 

เรื่อง การพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน จัดโดยกองบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 21 มกราคม 2558 รับฟังการบรรยาย การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่  14 กุมภาพันธ์ -9 พฤษภาคม 2558 เข้าร่วมอบรมภาษาเวียดนาม  จัดโดยศูนย์ภาษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี  สรณสถาพร 
- วันที่ 21 มกราคม 2558 รับฟังการบรรยาย การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 

AUN-QA จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

8. อาจารย์เทพ บุญตานนท์ 
- วันที่ 3-8 ธันวาคม 2557 ร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 จัดโดย

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

9. อาจารย์ ดร.น้ ามนต์  อยู่อินทร ์
- วันที่  14 กุมภาพันธ์ - 9 พฤษภาคม 2558 เข้าร่วมอบรมภาษาเวียดนาม  จัดโดยศูนย์ภาษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ 
- วันที่ 9 เมษายน 2558 เข้าร่วมอบรมผู้บริหารใหม่ ความรู้การพัฒนาองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 1 

ประจ าปี 2558 จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

11. อาจารย์ ดร.รุ่งภัทร เริงพิทยา 
- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ร่วมการสัมมนาวิชาการภาษาและภาษาศาสตร์ ประจ าปี 2557 จัดโดย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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12. อาจารย์วริศรา  โกรทินธาคม 
- วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ร่วมโครงการสร้างเสริมศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลขั้นสูง    

เรื่อง การวิจัยทางการศึกษาจัดโดยกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

13. อาจารย์วิภา  งามฉันทกร 
- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 รับฟังการให้ค าปรึกษารายหมวดด้านการเขียนรายงานประเมินตนเอง ครั้งที่ 2 

จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วันที่ 5 มีนาคม 2558 รับฟังการให้ค าปรึกษารายหมวดด้านการเขียนรายงานประเมินตนเอง ครั้งที่ 3     

จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรรธน์  พันธัย 
- วันที่ 21 มกราคม 2558 รับฟังการบรรยาย การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 

AUN-QA จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

15. อาจารย์ ศราภรณ์  คุณะวัฒน์สถิต 
- วันที่ 21-22 ตุลาคม 2557 อบรมหลักสูตรสร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัย

ด้วยโปรแกรม PREZI "ICT Creative : Creating Effective Presentation with PREZI" จัดโดย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

16. อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ เหมือนใจ 
- วันที่ 9 เมษายน 2558 เข้าร่วมอบรมผู้บริหารใหม่ ความรู้การพัฒนาองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 1 

ประจ าปี 2558 จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสฬส ศิรืไสย์ 
- วันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ประชุมวิชาการนานาชาติ Philosophies the Great Philosophical Divides 

จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วันที่ 3-4 เมษายน 2558 สัมมนาสภาคณาจารย์ (Retreat) เรื่อง “บทบาทสภาคณาจารย์ต่อการปฏิรูป

มหาวิทยาลัย” จัดโดยสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
- วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2558 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจ าปี 2558 

จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

18. อาจารย์ ดร.อนวัช  บุนนาค 
- วันที่  22  ตุ ล าคม  2557  เข้ าร่ วมรับ ฟั ง Present continuous Thai studies in transition 

Learning from the past looking forward to the Future จั ด โ ด ย ส ถ า บั น ไท ย ศึ ก ษ า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- วันที่ 6-15 มกราคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงสร้างเสริมศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดโดยกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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- วันที่ 26-28 มีนาคม 2558 เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Philosophies the Great Philosophical 
Divides จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล 
- วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลงานวิจัย”ประชุมวิชาการตุ้มโฮม ฮ่วมเฮง 

ฮักแพงป่า ปีที่ 2” จัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วันที่ 8-9 มกราคม 2558 ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
- วันที่ 21 มกราคม 2558 ฟังการบรรยาย การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์     

AUN-QA จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วันที่  24-25 กันยายน 2558 ร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง วรรณกรรมล้านนา ลักษณะเด่น         

ภูมิปัญญา และคุณค่า จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

20. อาจารย์ ดร.อัญชลี  ภู่ผะกา 
- วันที่ 24-25 ตุลาคม 2557 เข้าร่วมการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” จัดโดย

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 
บุคลากรสายสนับสนุน 

1. นางโชติกา เนาว์เย็นผล 
- วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2558 รับฟังการประเมินสมรรถนะออนไลน์ จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. นางสาวฐิติวรดา  วัฒนากร 
- วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เข้าร่วม "Meet the President (Exclusive) ประชาคมพบอธิการบดี   

(ครั้งพิเศษ)" จัดโดยกองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. นางณิชาภา  พินิจ 
- วันที่ 3-8 ธันวาคม 2557 ร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 จัดโดย

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. นายดรณ์  แก้วนัย 
- วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลงานวิจัย”ประชุมวิชาการตุ้มโฮม ฮ่วมเฮง 

ฮักแพงป่า ปีที่ 2” จัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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5. นายธัชนันท์  เครือทองจันทร์ 
- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บทบาทบุคลากรสายสนับสนุนกับการปฏิรูป

มหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ จัดโดยส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมฟังหลักเกณฑ์การลงชื่อเข้าพักอาคารชุดพักอาศัยมหาวิทยาลัยมหิดล

ส าหรับบุคลากร จัดโดยศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. นางสาวธันย์นิชา  จิรฐาธนะพงศ์ 
- วันที่ 5 และ 8 กันยายน 2557 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2557 จัดโดยกอง

ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

7. นางนิศา  แดงสอน       
- วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ประชุมแนะน าแนวทางการค านวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จัดโดยกอง

ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ร่วมโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล           

(HR Network) ครั้งที่ 1/2558 จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วันที่ 12 ธันวาคม 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานความก้าวหน้าของผู้เข้าร่วมโครงการ 

Talent Management ผ่านระบบ MU Work Points จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

- วันที่  15 ธันวาคม 2557 ซักซ้อมแนวปฏิบัติการด าเนินการของผู้ เข้าร่วมโครงการ Talent 
Management และ Research Reward จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 สัมมนาโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหาร
บุคคล กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมฟังการประเมินสมรรถนะออนไลน์ จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปราม      
การทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต จัดโดยกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่  31 มีนาคม 2558 ประชุมสัมมนาโครงการติดตามนักเรียนทุนโครงการพัฒนาก าลั งคน                
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนในประเทศ) จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. นางสาวเนริสา  ลิปิสุนทร 
- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดโดย

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 
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9. นายบุญฤทธิ์  พุ่มช้าง 
- วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2557 ร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตร      

สร้าง Multimedia presentation อย่างเหนือชั้น บูรณาการจินตนาการกับเทคโนโลยีอย่างมือ Pro 
ด้วย Proshow & Cool Edit จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

10. นางสาวประภาศรี  ด าสะอาด 
- วันที่ 19,23-24 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 4 กองทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

11. นางสาวพนิดา  หนูทวี 
- วันที่  25 ธันวาคม 2557 เข้าร่วม"Meet the President (Exclusive) ประชาคมพบอธิการบดี    

(ครั้งพิเศษ)" จัดโดยกองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมการประเมินสมรรถนะออนไลน์ จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

12. นางสาวพรพรรณ รูปกลม 
- วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ประชุมหารือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลชาวต่างประเทศ จัดโดย

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

13. นางสาวพัทนินทร์ พรหมมิ 
- วันที่ 26 สิงหาคม -21 กันยายน 2558 ร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล 

จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

14. นายพีระยุทธ ส่ าประเสริฐ 
- วันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 อบรมจัดท าคาร์บอนฟุตปริ้นองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยกอง

กายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 

15. นางสาวฤทัย  ชุมเปีย 
- วันที่ 19,23-24 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 4 กองทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

16. นายสงบสุข นาสวนสุวรรณ 
- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2558 เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นมหาวิทยาลัยมหิดล 

รุ่นที่ 14 (MU-SUP#14) จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

17. นางสาวสนธยา  สินลือนาม 
- วันที่ 19,23-24 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 4 กองทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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18. นางสิรินิภา  พลอยเพ็ชร 
- วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2558 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจ าปี 2558 

จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

19. นางสาวสุดารัตน์ ศักดี 
- วันที่ 21 มกราคม 2558 รับฟังการบรรยาย การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 

AUN-QA จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 28-30 มกราคม 2558 อบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2558 ส านักงานรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ 

- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 รับฟังการให้ค าปรึกษารายหมวดด้านการเขียนรายงานประเมินตนเอง ครั้งที่ 2 
จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 5 มีนาคม 2558 รับฟังการให้ค าปรึกษารายหมวดด้านการเขียนรายงานประเมินตนเอง ครั้งที่ 3     
จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

20. สุวรรณา สรรสุนทรเทพ 
- วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ร่วมโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล       

(HR Network) ครั้งที่ 1/2558 จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 รับฟังการให้ค าปรึกษารายหมวดด้านการเขียนรายงานประเมินตนเอง ครั้งที่ 2 
จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 25.58 รับฟังการประเมินสมรรถนะออนไลน์ จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต จัดโดยกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 5 มีนาคม 2558 รับฟังการให้ค าปรึกษารายหมวดด้านการเขียนรายงานประเมินตนเอง ครั้งที่ 3      
จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

21. นางสาวอรกานต์  เปรมเจริญ 
- วันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 ร่วมการอบรม หลักสูตร การวางแผนและการบริหารงบประมาณ      

จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 รับฟังการให้ค าปรึกษารายหมวดด้านการเขียนรายงานประเมินตนเอง ครั้งที่ 2 
จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วันที่ 5 มีนาคม 2558 รับฟังการให้ค าปรึกษารายหมวดด้านการเขียนรายงานประเมินตนเอง ครั้งที่ 3      
จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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การลาศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ 
 โดยในปีการศึกษา 2557(1 ส.ค.57 – 31 ก.ค.58)  คณะฯ มีบุคลากรที่อยู่ระหว่างการลาศึกษา
จ านวน 13 คน ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 17 รายนามอาจารย์ทีล่าศึกษาระดับปริญญาเอก 
ระยะเวลา ชื่อ – สกุล รายละเอียด 

1 ต.ค.51 – 20 ม.ค.58 น.ส.วิภาพรรณ งามประมวล ปริญญาโท-เอก Applied Linguistics/English 
ณ The Open University และ The 
University of Nottingham 
ประเทศสหราชอาณาจักร 
โดยทุน The Open University Studentship 
และ ทุนการศึกษาขั้นสงูเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้าง
นักวิจัยระดับแนวหน้า 

1 ก.ค.53 – 30 มิ.ย.59  น.ส.เขมฤทัย บุญวรรณ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

26 ส.ค.53 – 25 ส.ค.59 น.ส.สุนนัทา วิไลศลิป ์ สาขาภาษาศาสตร ์
ณ Seoul National University 
ประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี 
โดยทุน SBS Foundation (Silk-Road 
Scholarship) และทนุพัฒนาอาจารย ์

1 มิ.ย.54 – 31 พ.ค.59 น.ส.ณัฐกาญจน์ นาคนวล อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 มิ.ย.54 – 5 มิ.ย.59 น.ส.สิรินิธิ์  ชนะวงศ ์
 

สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ  
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15 ส.ค.54 – 14 ส.ค.59 
 

น.ส.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท 
 

สาขา Second Language Studies with the 
Concentration in Language Testing and 
Course Evalution ณ Purdue University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนมหิดล 

1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.58  
 

นายสมบูรณ์  พจน์ประสาท สาขา English Literature  
ณ The University of Bristol ประเทศ สหราช
อาณาจักรบริเตนใหญแ่ละไอร์แลนด์เหนือ  
โดยทุนมหิดล 

26 ต.ค.54 – 25 ต.ค.58 น.ส.วรรณพร พงษ์เพ็ง สาขาวชิาไทยศึกษา  
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยทุนพฒันาอาจารย ์
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ระยะเวลา ชื่อ – สกุล รายละเอียด 
11 มิ.ย.55 – 10 มิ.ย.61  นางพชิณี  โสตถิโยธนิ สาขาวชิาภาษาศาสตร ์

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
21 ส.ค.55 – 27 ก.ย.59 
 

นายพยงุศักดิ์  แก่นจันทร ์
 

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

8 ต.ค.55 – 30 ก.ย.59 น.ส.กรกช แพทย์สาสด ี ปริญญาโท-เอก สาขาวิชา English Literature 
ณ University of Leeds และ Lancaster 
University ประเทศสหราชอาณาจักร 
โดยทุนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3 มิ.ย.56 – 2 มิ.ย.59 น.ส.ฐิติภา คูประเสริฐ สาขาวชิาภาษาไทย 
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยทุนพฒันาอาจารย ์

1 ม.ค.58 – 1 ม.ค.62 น.ส.รังสิมา นิลรัต สาขา Languages and Translation Studies 
Research PhD ณ The University of 
Surrey ประเทศสหราชอาณาจกัร  
โดยทุนมหิดล 

 

สวัสดิการ 
คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายในการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร เพ่ืออ านวยประโยชน์ สร้างขวัญและ

ก าลังใจให้แก่บุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่ดี เสริมสร้างความสามัคคี เพ่ิมพูนทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม 
ในปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
เนื่ อ งใน เทศกาล วันปี ให ม่ประจ าปี  2558 คณ ะ       
ศิลปศาสตร์ได้จัดงานบุคลากรสัมพันธ์สังสรรค์วันขึ้นปีใหม่
ให้กับบุคลากร ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ช่วงเช้ามีการ
แข่งขันกีฬาระหว่างบุคลากรของคณะฯ เช่น แชร์บอล  
กินวิบาก ชักเย่อ เป็นต้น ช่วงบ่ายเป็นการแสดงของ
บุคลากรใหม่ของคณะฯ การร้องเพลงราคาโอเกะ  

การแลกเปลี่ยนของขวัญ การจับรางวัล และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของคณะฯ สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการ
ท างานมาตลอดทั้งปี 
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โค รงก ารการแข่ งขั น กี ฬ าบุ ค ล าก ร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2558                  
คณ ะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ด้ วย
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประจ า      

ทุกปี  ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัย 
มหิดลจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 31 
มีนาคม 2558 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการนี้ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2558 เนื่องจากมี
กีฬาบางประเภทได้จัดแข่งขันก่อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของคณะให้มี
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักการมีน้ าใจนักกีฬา  

จากการที่คณะฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตซอล แบดมินตัน 
เทนนิส โบว์ลิ่ง สนุ๊กเกอร์ เป็นต้น ผลการแข่งขันที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ 
เหรียญเงิน 2 เหรียญ  
1. กีฬาวิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป โดย Mr.Tom Mckelvey  
2. กีฬาวิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป โดย Mr.Tom Mckelvey  
เหรียญทองแดง 9 เหรียญ  
1. วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 35-39 ปี นางสาวพัทนินทร์ พรหมมิ  
2. วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 35-39 ปี นางสาวพัทนินทร์ พรหมมิ นางสาว

พนิดา หนูทวี  นางสาวประภา งามสามพราน และนางสาวกัณ ฑรัตน์ 
ตะเพียนทอง 

3.  ขว้างจักร นางสาวพนิดา หนูทวี 
4. เทนนิสชายคู่ (มือใหม่) Mr.Brian Wedman และนายเดโชพล บุนนาค 
5. ครอสเวิร์ด อาจารย์นิธินา ปรีชาทวีนิจ 
6. จักรยานเพ่ือสุขภาพ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุน้อยกว่า 60 ปี นายอรรถพล ฉ่ าตาก้อง และนายเดโชพล บุนนาค 
7. จักรยานเพ่ือสุขภาพ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 60-80 ปี นายเดโชพล บุนนาค และนายสงบสุข นาสวนสุวรรณ 
8. จักรยานเพ่ือสุขภาพ ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุน้อยกว่า 60 ปี นายอนุชิต นิธิมงคลทรัพย์ และนางสาวพัชรี  

ศรีเพ็ญแก้ว 
9. จักรยานเพ่ือสุขภาพ ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุมากกว่า 80 ปี นายเดโชพล บุนนาค และนางปริศนา ประชุมพันธุ์ 
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โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 คณะศิลปศาสตร์
ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เต็มความรู้ ความสามารถ จึงจัดบริการการตรวจสุขภาพโดยรับบริการจากคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพจะได้รับการแจ้งผลการตรวจสุขภาพ และคณะฯ จะ
ด าเนินการติดต่อหมอมาพบ พูดคุย ตอบข้อสงสัย หลังได้รับผลการตรวจสุขภาพด้วย  

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 11-12 
มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ แนวคิด และวิธีการด าเนินงานตาม
ทิศทางของคณะฯ ไปในแนวทางเดียวกัน และได้ท ากิจกรรมเพ่ือสานความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน  เช่น กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ บริจาคสิ่งของให้แก่สถานสงเคราะห์โรงเรียนธรรมิกวิทยา (โรงเรียนสอนคนตาบอด) 
กิจกรรมระดมความคิด หัวข้อ “บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ในฝัน” กิจกรรมเที่ยวชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 
เป็นต้น 

โครงการงานแสดงมุทิตาจิต อ าลาอาลัยบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่  
16 กันยายน 2558 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือ
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานจนเกษียณอายุ
ราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีบุคลากรจ านวน 2 คนที่
ครบอายุงาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสฬส ศิริไสย์ และ
นางสิรินิภา พลอยเพ็ชร คณะฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่
บุ คลากรที่ เกษี ยณ อายุ  ดอก ไม้ แสดงมุทิ ต าจิ ต  และ
รับประทานอาหารว่างร่วมกัน   
 

การยกย่องเชิดชูบุคลากร 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา

คณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 11 ปี มีพิธีถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนกและศาลพ่อปู่ขุนทุ่ง  
กิจกรรมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูปและถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมเพ่ือความเป็นสิริมงคล และพิธีมอบ
รางวัลศิลปาวิชชาธร ครั้งที่ 3 เพ่ือประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรดีเด่นทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
และพิธีมอบทุนการศึกษาเรียนดีให้บุตรของบุคลากร ส าหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลศิลปาวิชชาธรในปีนี้      
สายวิชาการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ส่วนสายสนับสนุน ได้แก่ นายเดโชพล บุนนาค 
 

การจัดการความรู้ 
คณะศิลปศาสตร์มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ มีรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

และสื่อสารองค์กร และหน่วยจัดการความรู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานแผนและพัฒนาคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการด าเนินงาน มีคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ ท าหน้าที่วางแผนงาน พิจารณา
โครงการ-กิจกรรม และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
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ในปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมในหัวข้อต่างๆ เพ่ือเป็นการแบ่งปันความรู้ของ
บุคคลากรภายในคณะฯ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านอ่ืนๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานหรือการด าเนินชีวิตประจ าวัน ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 18 กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ ในปีงบประมาณ 2558 
วันที่ หัวข้อ วิทยากร 

ด้านการศึกษา 
5 พ.ย.57 Coursera พัฒนาตนเอง  รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร 
17 ธ.ค.57 การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย 

บริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของศิลปศาสตร์: อดีต 
ปัจจุบัน อนาคต  

ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 

21 ม.ค.58 Running Dictation Jigsaw: ข้อความเพ่ือ
เสริมทักษะการเรียนภาษา  

อ.สุรัสวดี รัตนกุล 

18 ก.พ.58 การเยี่ยมชั้นเรียนเชิงสร้างสรรค์ อ.ดร.กรศิริ บุญประกอบ 
18 มี.ค.58 Communicative Language Teaching 

and English Reform (Level 2 and 
Level 4) 

อ.วิภาพรรณ งามประมวญ 

20 พ.ค.58 ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 อ.ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล 
อ.ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร 
อ.ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวด ี
อ.วศวรรษ สบายวัน 

5 มิ.ย.58 Workshop “Making English Tests” อ.สมบูรณ์ พจน์ประสาท 
ด้านการวิจัย 

18 มี.ค.58 Research and Liberal Arts การวิจัยและ
ศิลปศาสตร์ 

อ.ดร.รุ่งภัทร เริงพิทยา 

15 ก.ค.58 Research in information technology อ.ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ 
15 ก.ค.58 เรารู้อะไรบ้างรายงานวิจัยด้านการเขียน อ.ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร 

ด้านอ่ืนๆ 
22 ต.ค.57 เทคนิคในการน าหนังสือมาขอเลขท่ีหนังสือ

ภายในและส่งออกภายนอกและเทคนิคใน
การรับ-ส่งจดหมายภายในและภายนอก 
(ราชการ) ส่วนงาน  

น.ส.พัทนินทร์ พรหมมิ 
น.ส.พรจิตร ศรีมนตรี 
น.ส.พรพรรณ เกิดอรุณ 
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วันที่ หัวข้อ วิทยากร 
5 พ.ย.57 หลักฐานการจ่ายเงินเพ่ือประกอบการ

เบิกจ่าย  
นางนิชาภา พินิจ 

การซ่อมแซมบ้านด้วยมือเรา นายสุพจน์ ศุภศรี 
15 ธ.ค.57 การแชร์ข้อมูลผ่าน Cloud Internet ใน

ส่วนงาน 
น.ส.พนิดา หนูทวี 

19 ม.ค.58 เทคนิคป้องกันออฟฟิศซินโดรมฉบับใครๆ   
ก็ท าได้  

นายอนุชิต นิธิมงคลทรัพย์ 

เทคนิคแก้นิสัย...ขี้หลงขี้ลืม น.ส.พัชรี ศรีเพ็ญแก้ว 
26 ม.ค.58 การเขียนหนังสือโต้ตอบและการจดรายงาน

การประชุม 
อ.ศิธรา จุฑารัตน์ 

16 ก.พ.58 มาเป็นคนอินเตอร์กันเถอะ น.ส.พรพรรณ รูปกลม 
16 มี.ค.58 เรื่องน่ารู้กับประกันสังคม นางนิศา แดงสอน 

น.ส.ดารุณี ราโรจน ์
20 เม.ย.58 เทคนิคการใช้ google search น.ส.มณีรัตน์ ทองชูนิตย์ 

การสร้าง Multimedia Presentation นายสุทธิพงษ์ ตะเภาทอง 
นายบุญฤทธิ์ พุ่มช้าง 

20 พ.ค.58 ประสบการณ์ การฟังอบรมประกันคุณภาพ น.ส.สุดารัตน์ ศักดี 
17 ส.ค.58 ประเมิน (ผล) กันสักนิดพิชิตใจลูกค้า น.ส.ประภาศรี ด าสอาด 

  
ระบบคุณภาพ  

ปีงบประมาณ 2558 เป็นปีแรกที่คณะศิลปศาสตร์รับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินงานที่ เป็น เลิศ (Education Performance of Excellence : EdPEx) งานแผนและพัฒนา
คุณภาพ จึงได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เรื่องเกณฑ์ EdPEx รวมทั้งการออกแบบและปรับปรุง
ระบบงาน กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ Mind Map โดยมีวิทยากรคือคุณอชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญการสอน Mind Map เมื่อวันที่ 
27 ตุลาคม 2557 เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้หลักการคิดอย่างเป็นระบบและรู้จักเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
งานของตนเองกับคนอ่ืนๆ ในองค์กร 
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เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 คณะศิลปศาสตร์ได้รับ
การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx โดยคณะกรรมการ
ระดับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินปรากฏว่าคณะมีคะแนน
ด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์อยู่ในระดับ และคณะ
กรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาสพัฒนาในหมวด
ต่างๆ ซึ่งคณะฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ผลการด าเนินงานในเวลาต่อมา  

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภายในคณะฯ เพ่ือก าหนดนโยบาย กรอบแนวทางก ากับดูแล และ
ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องตามบริบทของส่วนงานด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ มีการประเมินและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน   
ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ มีการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีกา ร
เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าคณะฯทุกไตรมาส และส่งรายงานผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงไปยังศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงทุก 6 เดือน 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในปีงบประมาณ 2558 หน่วยสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ได้

ปรับการออกแบบเว็บไซต์ของคณะให้เป็น responsive design เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงผ่านอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทได้สะดวก นอกจากนี้ยัง
ปรับเมนูให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งเป็นผู้สนใจเข้าศึกษา 
นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากร อีกทั้งยังได้พัฒนาเว็บไซต์งาน
การศึกษาและเว็บไซต์หน่วยวิเทศสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็น
ช่องทางสื่อสารผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้สะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารด้วย  

ในด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ได้เริ่มท าการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก โดยเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษากับงานประชาสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัยที่  จ.กาญจนบุรี และ จ.นครสวรรค์ และได้ไปท ากิจกรรมแนะน าหลักสูตรให้แก่นักเรียนโรงเรียน
สาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย 
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16 | สร้างความเป็นเลิศในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดและเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ ดังนี้ 
 

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมใจกัน
สวมเสื้อสี เหลืองเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็น
ข้าราชการ และพนักงานที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในวันพ่อ
แห่ งชาติ  ณ  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา  

 
วันที่ 2 มีนาคม 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมพิธีวาง
พานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร   
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารส านักงานอธิการบดี 
เนื่ องในวันครบรอบ 46 ปี  วันพระราชทานนาม และ  127 ปี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อจากนั้น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมพิธีวาง
พานพุ่มถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมใจ
สวมใส่เสื้อสีม่วงเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีในช่วงเย็น ณ สนามหน้าอาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันต าส้มต าประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ “ส้มต า” ชิงเงิน
รางวัลรวม 12,000 บาท 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ได้จัดโครงการเทศกาลตรุษจีน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
ด้านวัฒนธรรมจีนและความรู้ด้านจีนศึกษาแก่นักศึกษาและ
ผู้สนใจอีกทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์รายวิชาภาษาจีนให้เป็น
ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
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วันที่ 10 เมษายน  2558 งานบริหารและธุรการ ของคณะฯ ได้จัดกิจกรรมงานสงกรานต์ ประจ าปี 
2558  เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์มีส่วนร่วมในกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
ส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมความเป็นไทยให้บุคลากร ผ่านการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เนื่องในเทศกาลวัน
สงกรานต์  

วันที่ 9 เมษายน 2558  อาจารย์วิภา งามฉันทกร รองคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา
โทภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย เรื่อง "เที่ยวญี่ปุ่นอย่างไรให้มีวัฒนธรรม"   
ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล เพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่นักศึกษา บุคลากร และ
ผู้ที่สนใจ จากกรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในประเทศญี่ปุ่น 

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง "จาก
นิราศ to travelogue: มุมมองและประสบการณ์ของนักแปล" โดยได้รับเกียรติจากคุณเสาวนีย์ นิวาศะบุตร 
เจ้าของรางวัลสุรินทรราชา สาขานักแปลดีเด่น พ.ศ.2557 และเจ้าของผลงานหนังสือแปลเรื่อง "นิราศเมือง   
แกลง" และ "นิราศเมืองเพชร" มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของ travelogue เทคนิคการแปล
วรรณคดีร้อยกรอง ปัญหาและอุปสรรคที่พบ และประสบการณ์การท างานแปล ในแง่มุมต่างๆ 

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
โครงการจัดตั้งมูลนิธิสุนทรภู่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรท้องถิ่น "วันเดียวเที่ยวกับสุนทรภู่ 
ตอน ตามรอยนิราศพระประธม (ภาคเมืองนครปฐม)" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์เสกสรรค์ ผลวัฒนะ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร  

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกองส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และชมรมรักษ์เพลง
พ้ืนบ้าน ร่วมกันจัดงาน“ตามรอยครู เชิดชูเพลงเก่า น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ครั้งที่ 6 
และงาน “ก านลครูก านัลคุณ” เชิดชูเกียรติปูชนียาจารย์ด้านเพลงพ้ืนบ้านไทย เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็นครูของแผ่นดินและเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์สุกัญญา  
สุจฉายา และครูเอนก นาวิกมูล 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบ
รางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจ าปี 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือมอบรางวัลแก่บุคคลที่มี
ผลงานสร้างสรรค์ด้านการใช้ภาษาไทย หรือภาษาถิ่นได้อย่างเหมาะสมและเป็น
แบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทย  
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วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 
ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ และวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปีพ.ศ. 2558 ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ความส าคัญของการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา" 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล 
และเสวนาวิชาการเรื่อง "ภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา: ปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน" โดย
คณาจารย์จากภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ 

วั น ที่  7 สิ ง ห า ค ม  2558 อ าจ า ร ย์  ด ร .ช น ก พ ร        
พัวพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสื่อสารองค์กร   
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจ าปี 
2558 และเตรียมกราบทูลรายงานนิทรรศการเรื่อง "สมเด็จแม่กับ
การศึกษา: เมื่อแม่สอนลูกให้รักการอ่าน" ณ อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อภิลักษณ์ เกษมผลกูล เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลัย
ห น้ า พ ร ะ ฉ า ย า ลั ก ษ ณ์ ส ม เด็ จ พ ร ะ น า ง เจ้ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ และได้น าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและ
เพลงสรรเสริญพระบารมี  

 
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 อาจารย์วศวรรษ สบายวัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนึกศึกษาและกิจกรรม

พิเศษเป็นผู้แทนคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมท าบุญตักบาตรอาหาร แห้ง แด่พระสงฆ์
จ านวน 45 รูปเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานมหาธีรราชานุสรณ์และการ
แสดงละครเวทีวันมหาธีรราชเจ้าเรื่อง “ฉันชื่อจ ารัส” บทละครตีความใหม่จากพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ก ากับการแสดงโดย อาจารย์ ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดี 
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ภารกิจมหาวิทยาลัยสัมพันธ์กับสังคม 
เดือนธันวาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์  

ได้น าคณะเข้าเยี่ยมเยือนคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) และ
โรงเรียนวัดสัมปทวน ที่เคยเข้าร่วมโครงการหลักสูตร
ท้องถิ่น: การบูรณาการความรู้สู่ชุมชน ของคณะ 
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือติดตามการ
น าไปใช้ประโยชน์ โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ยน พร้อมรับ
ฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการฯ และความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งนี้ยังได้
มอบหนังสือท้องถิ่นนิทรรศน์  ซึ่ งเป็นหนังสือที่

รวบรวมผลงานของอาจารย์จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย  

วันที่ 27 มกราคม 2558 คณะศิลปศาสตร์ร่วมจัด
นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนคลองมหาสวัสดิ์และที่นา
ของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า ในงาน "ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตอน 
ล่องเรือชมสวนคลองมหาสวัสดิ์" ณ วัดสุวรรณาราม ต าบล
ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนาย
โอฬาร พิทั กษ์  อธิบ ดี กรมส่ งเสริมการเกษตร และ
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมชมนิทรรศการ 

 วันที่ 22 เมษายน 2558 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด
โครงการเล่าขานต านานศาลายา ครั้งที่ 9 ตอน "ร.ศ.160 ไขรหัสลับเสรีไทยที่ศาลายา" ณ อาคารสิริวิทยา 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ในภาคเช้าเป็นกิจกรรมแห่ว่าวโดย นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพ่ือสักการะบูชาพร้อมขอพร
จากศาลพ่อปู่ขุนทุ่ง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาที่ชาวศิลปศาสตร์ให้ความ
เคารพบูชา ในภาคบ่ายเป็นการมอบรางวัลเกียรติคุณ "ศาลายาสดุดี" ประจ าปีพุทธศักราช 2558 แด่คุณวลี 
สวดมาลัย ชาวต าบลคลองโยง ผู้ก่อตั้งกลุ่มคนรักษ์ถิ่นบ้านวัดมะเกลือและมอบรางวัลการประกวดภาพวาและ
เรียงความระดับประถมศึกษา หัวข้อ "มหาวิทยาลัยมหิดลกับชุมชนของฉัน" จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ 
เรื่อง “สังคมไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในวรรณกรรมประวัติศาสตร์” โดย รองศาสตราจารย์อิงอร  
สุพันธุ์วณิช อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเสวนาเรื่อง 
“อักษะและสัมพันธมิตร กับชีวิตของเสรีไทยที่ศาลายา” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจร
กุลกิจ (อาจารย์ประจ ากองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) อาจารย์เทพ 
บุญตานนท์ (อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) และคุณประทุม สวัสดิ์น า (ผู้น าชุมชนริม
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คลองมหาสวัสดิ์) ผู้ด าเนินการเสวนาคือ อาจารย์ ดร.จิราธร ชาติศิริ (อาจารย์ประจ าคณะ ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล) หลังจากการเสวนามีการแสดงละครเวทีเรื่อง "คู่กรรม 'พากษ์' ใหม่" ซึ่งดัดแปลงบทจาก 
วรรณกรรมเรื่องคู่กรรม ของ ทมยันตี และบทละครคือผู้อภิวัฒน์ 2475 ของ ค ารณ คุณะดิลก ก ากับการแสดง
โดย อาจารย์ ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดี 
 

 

 

 
 
 

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
กิจกรรมกับกลุ่มคนรักปฐมนคร ณ เวที “ฅนนคร
ปฐม เชิดชูบรรพชน ทวารวดี” บริเวณองค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดยได้เข้าร่วมรายการ
เวทีสาธารณะทางช่อง ThaiPBS ร่วมกับกลุ่มคนรัก
นครปฐม คณาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ นักธุรกิจ 
และชาวชุมชนครปฐม ด าเนินรายการโดยคุณ
ณ าตยา แวววี รคุ ป ต์  เพ่ื อ ร่ วม รับ ฟั งวิ ธี ก าร
ด าเนินการ ร่วมถกปัญหาและวางแผนการดูแลพิพิธภัณฑ์นครปฐมในระยะยาว พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนคติที่มี
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนชุมชนให้ตื่นตัวและตระหนักรู้ในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ที่จะเป็นต้นแบบของการด าเนินงานด้านการสืบสาน   
ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน  นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ยังได้อ่านบทเชิญขวัญเมืองและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัวผัน สุพรรณยศเป็นผู้       
ขับบทเชิญขวัญเมืองให้กับผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง ในพิธีแสดงเจตนารมณ์ร่วมรักษ์พิพิธภัณฑ์ของชาวจังหวัด
นครปฐมทุกภาคส่วน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี และถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี 

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล และคณาจารย์ เข้าพบนาย
สิรินทร์ สุภัทรเกียรติ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนายสุรจิต จิตรชื่น รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงบประมาณ ผู้แทนผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เพ่ือหาแนวทางการร่วมมือ
ทางวิชาการและร่วมกันพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและนักเรียน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล 
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วันที่ 29 มิถุนายน และ 15 กรกฎาคม 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัด
กิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนเปิดโลกทัศน์และเตรียมความ
พ ร้ อ ม สู่ ป ร ะช าค ม อา เซี ย น  ที่ จั ด ขึ้ น โด ยส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานเลขานุการ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้มีส่วนร่วมจัด
กิจกรรมกลุ่มย่อยให้แก่นักศึกษาทุนโครงการ 1 อ าเภอ 1 
ทุนการศึกษา (ODOS) จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่ว
ป ระ เท ศ  กิ จ ก ร รม ใน ช่ ว ง เช้ า  ผู้ ช่ ว ย ศ าส ต ราจ ารย์            

ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้บรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง "วัฒนธรรม ประเพณี และ
ความเชื่อเกี่ยวกับข้าว" และในช่วงบ่ายอาจารย์ ดร.จิราธร ชาติศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและ
อาจารย์ประจ าวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้บรรยายเรื่อง "วิถีการบริโภคข้าวในสังคมอาเซียน" ทั้งนี้
ความรู้ดังกล่าวจะช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมผ่านการมองข้าว ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในภูมิภาคอาเซียนมา
อย่างยาวนานนอกจากนี้เยาวชนกลุ่มที่ร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวด้วยการ
ฝึกท าข้าวห่อใบตอง ข้าวตัง ข้าวตู ข้าวต้มมัด และยังได้นั่งรถแทรกเตอร์ชมนาข้าวและสวนผลไม้สาธิต 
 

การบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2557 นักศึกษาในรายวิชา ศศภท 492 บูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพ่ือการ

พัฒนา ซึ่งเป็นวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดท าโครงงานต่างๆ 
ซึ่งสามารถต่อยอดน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคมได้ ดังนี้ 
 โครงการ "สานรักษ์ ผักตบ" ตอน "ไฮยาซินท์ (Hyacinth) กลิ่นอายใต้กับข้าว" วัตถุประสงค์การจัด

โครงการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้แก่ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาซึ่งเป็นวัชพืชที่สร้างปัญหา
สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุดรองจานท าจากผักตบชวาและสื่อประชาสัมพันธ์ที่น าเรื่อง
เล่าจากต านานและเทพปกรณัมมาใช้เพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ 

  โครงการ "เรารักษ์ก๊กพระยา" ตอน "ร้อยเรียงเรื่องราวตลาดเก่าก๊กพระยา" วัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักศึกษาเกิดการน าความรู้ด้านภาษา คติชนวิทยา วัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์  เกิดเป็น
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บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนตลาดเก่าก๊กพระยาที่สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ อีกท้ังยังเป็นการ
เผยแพร่ความรู้ในเรื่องประวัติความเป็นมาและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของชุมชนได้อีกทางหนึ่ง 

 โครงการละครเวทีสร้างสรรค์เรื่อง "หนึ่งปีมีสองเดือน" มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ประวัติความเป็นมา
ของคลองมหาสวัสดิ์ เพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องรวมวิถีชีวิตของคนในชมชุนวัดสุวรรณาราม
ผ่านตัวละคร อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและคนในชุมชนวัดสุวรรณาราม  
โดยผ่านทางเนื้อหาของละครเวทีเป็นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคลองมหาสวัสดิ์ในช่วงเวลาของการ
เริ่มขุดคลอง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 
2554 

 โครงการ "เพราะ...พุทธมณฑล" เป็นกิจกรรมที่น าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา
ทางด้านภาษา คติชนวิทยา วัฒนธรรม มาประยุกต์และบูรณาการกับศาสตร์
ด้านดุริยางคศิลป์ และหลักการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ท าให้เกิดเป็นบท
เพลงที่มีเนื้อหาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นอ าเภอพุทธมณฑลในแง่มุมต่างๆ เพ่ือ
เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอ
พุทธมณฑลมากยิ่งข้ึน 

 โครงการ "7 ศาลามหาสวัสดิ์" วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคคลทั่วไปสามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลต าแหน่ง
ที่ตั้ง และความส าคัญของศาลาริมคลองมหาสวัสดิ์ทั้ง 7 หลัง 
ก่อให้เกิดการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้แก่
ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ในอนาคต  ทั้งเป็นการอนุรักษ์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา 
และตระหนักถึงความส าคัญของศาลาทั้ง 7 หลังโดยการบูรณา
การองค์ความรู้ ด้านคติชนวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
วรรณกรรมไทย และภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อชุมชนและสังคมต่อไป ตลอดจนเป็นแนวทางในการสร้างรายได้และน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 โครงการ ทูตวัฒนธรรมกระดาษ เป็นการน าความรู้ในด้านประวัติศาสตร์

มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดเป็นหุ่นกระดาษ โดยน าตัว
ละครหลักมาจากเรื่อง "พระยากง พระยาพาน" ซึ่งเป็นต านานท้องถิ่นและ
ประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่จังหวัดนครปฐมมาแต่โบราณมาสร้างสรรค์เป็นบัตร
อวยพรที่สามารถตัดรูปตัวละครมาประกอบเป็นหุ่นกระดาษ 3 มิติได้ ท าให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  สามารถพัฒนาเป็นของ 
ที่ระลึกของคณะและจังหวัดนครปฐมได้ต่อไปในอนาคต  
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